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 چکیده

خش به سمت بهای اخیر، ظهور اقتصاد به اصطالح خالق و رشد صنایع فرهنگی، تأکید و تمرکز سیاست فرهنگی را در سال

 و ایگاهج از بشری جوامع تمامـی در ملت یك فرهنگ مسأله شك بدون. ی اقتصادی فرهنگ و هنر تغییر داده استبالقوه

 دهد.می تشکیل پایدار وسعهت جدی تکامل و گیریاوج برای را جوامع همه ساختزیر که چرا است. برخوردار ایویژه اهـمیت

طف، دستی، عوا از مواد و وسائل هنری و د با استفادهسان است که طی آن فری آن بخش از بداعت و خالقیت انهنر دربر گیرنده

کند. پژوهش حاضر به ها و احساسات خود را که نشئت گرفته از تفسیر بصری تجارت محیطی است به دیگران منتقل میدیشهان

ی و تراسبدیوید ی اقتصاد فرهنگ پردازد. تشریح این دو مفهوم در قالب نظریهبررسی دو مفهوم اقتصاد فرهنگ و آموزش هنر می

ظری و با بانی ند. در این پژوهش سعی بر آن است که با توجه به این مفهومات، مپیرامون موضوع آموزش هنر مطرح شده ان

های های انجام گرفته هنر جنبهبراساس پژوهش د.ی مروری در این زمینه انجام شوبررسی پژوهش های انجام شده مطالعه

 جامعه فرهنگ به نیز نر در جامعههظهور  تجلی و شود. از طرف دیگر،مختلفی دارد که هر کدام نوعی از فرهنگ جامعه متأثر می

 معرفی با باید هدف این به نیل برای که است. جامعه فرهنگ ارتقای و رشد پرورش، و آموزش اهداف از یکی گذارد.می تأثیر

 که فرایندی هایمهارت و هنری هایفعالیت در معلمان به خدمت ضمن آموزش و مدارس به هنر آموزش و تربیت هایروش

 آن بیانگر که را جنتای توان می شودمی آموزان دانش بین در تعامل و همکاری مشارکت، تفکر، هنری، خالقیت ایجاد ثباع

 لحاظ از هم دیگر نآموزا دانش به نسبت اند،دیده آموزش هنری آموزش و تربیت هایروش با که آموزانی دانش که است

 نمود. مشاهده دارند، را بهتری عملکرد یفرایند هایمهارت لحاظ از هم و هنری هایفعالیت

 

 خالقیت اقتصاد فرهنگ، آموزش هنر، صنایع فرهنگی و هنری، واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

 نظام اساسی هایدهشالو از یکی به را هافعالیت این که است میزانی به فرهنگی فعالیتهای اقتصادی اهمیت و نقش امروزه

 شده شناخته زا فرهنگی محصوات مصرف و توزیع تولید، فرایند در ریزی برنامه اری وگذ سیاست. است کرده تبدیل اقتصادی

 فرهنگی توسعه رد اصلی محور عنوان به آن از که طوری به است؛ دهش جهان سطح در فرهنگی مدیران وظایف ترین مهم و ترین

 ریزیگذاری و برنامه ستسیا و  فرهنگ اقتصادی مسائل مورد در نگرجانبه و کلی همه شود. با وجود این، شناخت می یاد جوامع

 رویکرد دو با فرهنگ اقتصاد .باشدمی حوزه این در متوالی و متعدد  هایپژوهش و تخصصی دانش مستلزم های فرهنگیفعالیت

 )معنایی(  نگیفره ویکردیر با فرهنگ اندیشمندان و )مادی(  اقتصادی رویکرد با اقتصاددانان. شودمی بررسی فرهنگی و اقتصادی

 مصرف و تولید بر اکمح مناسبات اقتصادی تحلیل دنبال به هنر و فرهنگ به اقتصادی نگرش راستا این در. نگرندمی آن به

 تولیدات نندما  مباحثی فرهنگی نگرش که در حالی در است معنوی مالکیت حقوق از حمایت و هنر و فرهنگ مختلف بخشهای

 فرهنگی، رزشهایا ملموس(، غیر و ملموس فرهنگی )کاالهای خدمات و کاالها فرهنگی، ذائقه فرهنگی، مصرف هنری، و فرهنگی

 باشند.می مطرح فرهنگی نهادهای هنری(، آثار )بازار فرهنگی بازار فرهنگی، صنایع

ی را هایژگیگ، ویشود. برای این فرهنهای یك ملت محسوب میها و ارزشها، منشها، نگرشها، بینشفرهنگ، مجموعه دانش

امساً، خپذیر است؛ ابعاً تأثیررپویا و هم پایاست؛ آور است؛ ثالثاً، هم دهنده است؛ ثانیاً، مصونیتکنند که اوالً، هویتمطرح می

های یك شها و ارزشها، منها، نگرشها، بینشای ازدانشتوان گفت فرهنگ، مجموعهفطرت ثانوی است. بنابراین، وقتی که می

ل گرفته و ت جامعه شکهمتا، به تدریج، در حیاای بیتوان گفت که فرهنگ هر جامعه نیز به عنوان پدیدهاشد، پس میبملت می

جامعه  گذاران، مدیران و رهبران شاخصگیری فرهنگ هر جامعه، بنیانیابد. نخستین منبع مؤثر در شکلقوام می

 .(Hofstede,2001)باشندمی

 زندگی غارها در که هاییانسان آن چه .است بوده همزاد بشر با ابتدا از که روحانی، حال عین در و پیچیده است ایپدیده هنر

 خاطر تشفی برای ایوسیله را هنر زنند،می پا و دست نگرانی و اضطراب از مملو دنیایی در امروز که هاییانسان چه و کردندمی

 مطرح آموزشی هاینظام تمامی در آموزش قابل موضوعات از یکی وانعنبه هنر که است نیاز همین براساس. اندبرگزیده خود

 «هنر برای هنر» ارزشگذاری از که بوده مطرح هنر درآموزش متفاوتی رویکردهای که دهدمی نشان هنر تاریخ در سیری. است

 تربیت .است نوسان در« نریه آثار تولید و مهارتها پرورش برای هنر» و «هارشته سایر به رسانیخدمت برای هنر» تا گرفته

 اخالقی، تربیت عاطفی، تربیت: چون انواعی بر مشتمل تربیت امر. است غامض و پیچیده بسیار امری انسان، خود همچون انسان،

 تأثیرگذارترین از یکی هنری تربیت (1390فالحی و همکاران،)است تربیت موارد دیگر و هنری تربیت اجتماعی، تربیت

 ولی است، تربیتی ابعاد از یکی فقط هنری بعد اگرچه. است ع متنو هایقابلیت و هاویژگی رشد در درسی برنامه هایحوزه

 تربیت و تعلیم علمای رو،ازاین. شودمی منجر ابعاد تمامی در انسان رشد به که کندمی فراهم را اییگانه و بدیلبی هایفرصت

 مختلف شواهد بسیار، تأکیدات اما باوجود. اندکرده درسی، کوشش هایمهبرنا میان در هنری تربیت دادن جلوه پررنگ برای

 .(Tamnayfarand et al.,2011)نمیشود گرفته  جدی چندان هنری تربیت که است آن از حاکی

ت فرهنگی توان سیاست آموزشی و سیاسآموزش و فرهنگ چنان به صورت بنیادی به یکدیگر وابسته اند که در بعضی موارد می

، فراهم گیری ارزش های فرهنگیتقریبا مترادف یکدیگر دانست. فرایندهای آموزش رسمی و غیر رسمی نقش مهمی در شکل را

می  ز آن ایفابعد ا وکردن فرصت های جدید برای تجربیات فرهنگی و ترویج فعالیت های فرهنگی از سنین اولیه پیش از دبستان 

های فرهنگی دولت، در ی مسئولیتهنگ موجب شده است در برخی کشورها ادارهوجود پیوندهای محکم بین آموزش و فر .کند

 (.1393ی آموزش آن کشور ادغام شود) تراسبی، وزارتخانه
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 مبانی نظری

 :فرهنگ تعریف

را  فرهنگ یو. فتر بهکار 1871 سال در ،انگلیسی ناســمردمش، بارنت رادوارتــس یلهــبهوس تین بارــنخس وم فرهنگــمفه

 که عادتهایی و قابلیتها دیگر و ومــورس آداب ،القــاخ، قوانین ،هنر ،باورها ،دانشها: شامل میداند پیچیده یموعهامج

 ،اارزشه ،باورها از ترکیــمش نظام :از فرهنگ عبارت است دیگر تعبیر به میگیرد فرا را آنها جامعه عضو وانــان بهعنــانس

 زا آموزش راه از و برندمی بهکار یکدیگر با در رابطه و انــجهانش با تطبیق در جامعه كی یاعضا که موضوعاتی رفتارها و ،رسوم

  .میدهند انتقال ل دیگرــنس به لیــنس

بسیار  سطح رد جوامع و فرهنگها ؛تــنخس: دارد ذیل رحــش بهی ویژگیها که استی و غیرمادی دو عنصر مادی فرهنگ دارا

 جایگزینهایی عنوانبه یعیــوس ملی  یهویتها که تــمشهود اس بیشتر زمانی بهویژه تحال این ،هستند ناهمگون یعیــوس

 ،نژاد ،یــجتماعا طبقه ،بــمذه ،تاریخ ،    جغرافیا،زمان با هــک تــاس عاملی ،فرهنگ دوم. وندــمیش ذکر فرهنگی برا

 ،تجارت ،تمسافر طریق از فرهنگها سوم. میآمیزد مــدره یدیگر یارــبس مقوالت و ملیت ،ینیــروستانش، ینیــشهرنش

 بلکه ؛تــیسن یغریز گــچهارم فرهن. مییابند عهــتوس و تغییر منابع دیگر و تبلیغی یاــگروهه، جمعی ارتباط وسایل

. میآموزند ویشخ طول حیات در افراد که ودــمیش کیلــتش تجربیاتی و عادات از دیگر فرهنگ ارتــبهعب. تــاس آموختنی

 به قادر را امعهیك ج افراد فرهنگ ؛پنجم. تــاس ویژگی همین اســبراس انیــجامعه انس در تعلیموتربیت ودــوج فهــفلس

  پیش را از اندیگر یواکنشها ،خود رفتاروگفتار بــبرحس میتوانند که افرادیطور به ،ازدــمیس یکدیگر رفتار پیشبینی

  عهــتوس همیتا به توجه با .باشند داشته باید یگفتار و رفتار طلوب چهم واکنش دریافت یبرا که بدانند و دهند تشخیص

  حوزه در گرفته ورتــصی فعالیتها و اتــاقدام ،هایبرنامهریز ،هایتگذارــسیاس  امــدر تم تا نمود تالش دــبای ،فرهنگی

 به وجهت دونــب این حوزه در یبرنامهریز ونههرگ راــزی. داد قرار توجه مورد را گــزیرین فرهن بعد وارهــهم ،فرهنگی تــمدیری

 و فعالیتها ،ثارآ، محصوالت: طریق از گــفرهن یمعنو ابعاد اثرات دیگر یوــس از. بود نخواهد اثربخش گــفرهن یمعنو بعد

 اتــاقدام وسیاستها  آثار بهبود یبرا بنابراین. داد قرار ارزیابی مورد را میتوان آن هودــمش طحــس قالب در فرهنگی مصرف

 . تــالزامی اس فرهنگ بعد دو رــه به متعادل توجه فرهنگی

شئون  تمام در انسان یشایستگیها و تعدادهاــاس رسیدن باید کمال فرهنگ وزهــح در یبرنامهریز هــهرگون این بر عالوه

 در یزــرنامهریب و فرهنگی یزبرنامهری انــمی حیث میباید این از. دهد رارــق توجه مورد را اجتماعی و یفرد یــزندگ

 یظرفیتها از دهتفاــاس امکان آن یمجرا از نمود تا طراحی پویا و زنده ارتباطی اجتماعی و یاقتصاد ،یــسیاسی حوزهها

 ترهــگس ،فرهنگ هحوز در یان برنامهریزــنش امر این. ودــش فراهم ورــکش و جامعه همهجانبه عهــتوسی راستا در متقابل

 دشهو سطح با مرتبط تاقداما برنامهها و طراحی در ثانیاً. برمیگیرد در حوزهها یکدیگر با اوالً مقایسه در میدهد ار یبیشتر

 ،تیــسیاس یزینههاگ دــمتغیرهایی مانن که داشت اظهار چنین میتوان. ودــش گرفته نظر تعامالت در این باید همواره فرهنگ

 نواــبهعن میتوان هاگرچد. نیستن یاقتصاد عهــتوس یبرا توضیحی یمتغیرها تنها گو فرهن بینالمللی باتــمناس ،یمژر وعــن

 از رفراتی اقتصاد دــرش یغنا و پیچیدگی توصیف اما ؛تــجس بهره از آنها توضیحی یاــمتغیره از یمجموعها

 .(1998الینگا، ت)ــآنهاس
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 :فرهنگ اقتصاد

 دارد،  تنگاتنگی ارتباط مؤلفه ود این با آنکه با و است شده تشکیل فرهنگ و داقتصا مؤلفه دو از فرهنگ اقتصاد ی ترکیبیواژه

 اقتصادی عوامل ساییشنا و بررسی به طرف یك از فرهنگ اقتصاد گینزبرگ نظر از. باشدمی مستقل و خاص معنایی دارای اما

امکانات(  و هیزاتتج سرمایه کار، نیرویتولید)  عوامل و بازار شرایط قیمت، مصرف، تقاضا، توزیع، تولید، عرضه، بر مؤثر

 و بررسی جامعه یك اقتصادی ستمسی در را فرهنگی هایفعالیت سهم و تأثیر دیگر، سوی از و پردازدمی فرهنگی  هایفعالیت

 را دیتولی یا اقتصادی قلمرو تواننمی یگرد که است آن بر پسامدرن،  پردازنظریه بودریار، (. ژان1390 کند)خادمیان،می تعیین

 روانی ساختارهای و اساتاحس حتی فرهنگی، بازنمودهای و هاانگاره مصنوعات، زیرا کرد، جدا فرهنگ یا ایدئولوژی قلمروهای از

 مشهود هاییژگیو تحلیل و توصیف اقتصاد فرهنگ، نیز برتون نظر از (.1391 شده اند)تراسبی، تبدیل اقتصاد از قسمتی به

 نگفره بخش تشکیل دهنده گوناگون صنایع در تقاضا و عرضه متقابل رابطه هایگیویژ نیز و تقاضا و عرضه

 فرهنگ داقتصا.  1: کرد مالحظه را سطح سه  توانفرهنگ به عمل آمده، می تعریف دیگر که از اقتصاد (. در1383باشد)تشکر،می

 جامعه در که  باشدیم تبلیغی و آموزشی هشی،پژو هایفعالیت  و مقدورات به مالی منابع تخصیص به معنای که  خُرد سطح در

 هزینه و پول به فقط و شودمی گرفته نظر در ارتباطی  وسیله یك عنوان به کالن سطح در فرهنگ . اقتصاد2. گیرندمی صورت

 وسایل یا و نمابر لفن،ت قبیل از ابزارهایی  گیرد؛دربرمی را ما جامعه امروز ایرسانه ابزارهای تمام بلکه شود،نمی محدود آن کردن

تر از دو سطح قبل قعمی  محوری سطح در فرهنگ اقتصاد. 3 و کتاب و  تلویزیون، سینما،  مطبوعات رادیو، مانند جمعی ارتباط

طبقه  این براساس مجموع در. شود  می شامل فرهنگ کاملت مادی شرایط  منزله به را محیطی شرایط ای کهگونهباشد؛ بهمی

این . شودمی گرفته کار به فرهنگی هایگیریجهت کردن پیدا جریان برای که است امکاناتی مجموعه فرهنگ داقتصا بندی،

 (.1382گیرند)رضایی،  قرار فرهنگ یحوزه خدمت در باید که هستند امکانات، نیروی انسانی، ابزار، مقدوراتی

 مصرف اجتماعی هایزمینه بیشتر  خُرد سطح در. شدبامی کالن و میانه خُرد، سطح سه شامل فرهنگ اقتصاد کلی طور به

 یزانم و اجتماعی کنشگران شخصیتی هایویژگی مصرفی، کنش و مصرف چون موضوعاتی. است مطرح فرهنگی محصوالت

  سوی از و اقتصادی رهایساختا سو یك از میانه سطح در. گیرندمی قرار بررسی مورد سطح این در آن بر مؤثر عوامل و تقاضا

 محصوات توزیعی نظام بردارنده رد فرهنگ اقتصاد از سطح این واقع در. پردازندمی خود نقش ایفای به اجتماعی هایزمینه یگرد

 کالن سطح. باشدمی نریه و فرهنگی آثار بازار نظام بر حاکم سازوکارهای بررسی آن برجسته موضوعات از و. باشدمی فرهنگی

 با هک دارد اشاره هنری و فرهنگی محصوات تولیدات جهت در کلی هایریزیها و برنامهذاریگ سیاست به نیز فرهنگ اقتصاد در

 اند عبارت شود،می رداختهپ آن به سطح این در که موضوعاتی جمله از. شودمی انجام دو هر از ترکیبی یا و مردم دولت، مشارکت

 فرهنگ اقتصاد مجموع در ...  و فرهنگی ریزیبرنامه قتصاد،ا گذاریسیاست و سیاست هنر، و فرهنگ گذاریسیاست و سیاست از

 و فرهنگی داتتولی حوزه سه در هنری و فرهنگی خدمات( و هاال)کا محصوالت مصرف و تولید، مطالعه توزیع از است عبارت

 توانمی آن موضوعات جمله از تقاضا( و )نظام اجتماعی کنشگران و فرهنگ( و اقتصاد تعامات )میدان بازار عرضه(، )نظام هنری

 .(1393کرد)گنجی،  اشاره...  و هنری و فرهنگی محصوالت ارزشگذاری و ارزش هنری، و فرهنگی صنایع به

 فرهنگی صنایع و کاالها ها،ارزش: تراسبی دیوید

 به مربوط ایهایده دیگر، سوی از و است اقتصادی رفتارهای انگیزه همه و منشأ سو یك از ارزش مفهوم بنیادین، معنایی در

 افراد که دارد ربط مادی ارزشی و قیمت )فایده(، مطلوبیت به حوزه اقتصادی،  ارزش در. گیرندمی فرا را فرهنگ قلمروی ارزش،

 به  فرهنگی هایپدیده معین خصایص برخی در ارزش گفت توانمی فرهنگ حوزه در اما. دهندمی نسبت کاالها به بازارها یا

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

5 

 ابزار بنابراین و است اقتصادی قلمروی با متفاوت کامالً فرهنگی قلمرو در ارزش هایخاستگاه واقع در. دهدمی ادامه خود زندگی

 رغم به را، ارزش مفهوم توانمی حال این با. است متفاوت اقتصاد در استفاده مورد ابزار با فرهنگی شرایط برحسب ارزش بازنمایی

 در شروعی نقطه عنوانبه  تواندمی که دانست پذیرمبادله و فعال پویا، معنایی به و یماد ارزش از نمودی متفاوتش،  هایخاستگاه

 فرهنگی محصوالت فرهنگی و اقتصادی گذاریارزش مورد در و شده مطرح اقتصاد و فرهنگ حوزه دو ساختن مرتبط فراگرد

  به یا ) و هنری اثر یك ارزش که داردمی بیان اسبیتر رو، این از. (1391 )تراسبی، گرفت به کار مادی( ارزش از نمودی عنوان)به

 و شناسیزیبایی دیدگاه از نخست. داد قرار بررسی مورد متمایز کامالً دیدگاه دو از توانمی را هنری( پدیدههای کلی طور

 جمله از لفمخت رشته چندین در دانشمندان نظری، سطح در نتیجه در. اقتصادی لحاظ از دیگری و آن به مربوط هایحوزه

. Throsby and Zednik) دهندمی قرار مطالعه مورد را بعد دو این شناسیجامعه و فرهنگی مطالعات هنر، تاریخ شناسی،انسان

2014.) 

 روزنامه فیلم، ب،کتا مثل فیزیکی یا عینی محصول قالب در باشند که نوع هر از و سطح هر در فرهنگی های()فعالیت محصوالت

 خدمات که نویسندگی ،آموزش )غیرمادی( مثل غیرملموس یا ذهنی محصول قالب در یا شوندمی نامیده فرهنگی یکاال که...  و

 فرهنگی، کاالهای ارزش، مفهوم اساس بر و فرهنگ اقتصاد منظر از. (1390)خادمیان، میگردند متجلی شوند،می نامیده فرهنگی

 آفرینند  می اقتصادی ارزش فقط اقتصادی کاالهای که صورتی در اندنگیفره و اقتصادی ارزش دو هر آفریننده یا کنندهمجسم

 که خصوصی فرهنگی کاالهای. 1اند: تقسیم نوع قابل سه به فرهنگی کاالهای تراسبی نظر از (.1389 دیگران، و امیری)صالحی

 شفاف طور به آنها  مالکیت وقحق که عمومی فرهنگی کاالهای.  2 ... و فشرده لوح کتاب، مانند است مشخص آنها مالکیت

مانند یك  تندهس عمومی و خصوصی کاالهای از ترکیبی که ترکیبی، فرهنگی کاالهای. 3 فرهنگی و میراث مانند نیست مشخص

 (.1391 دارد)تراسبی، عمومی جنبه افراد سایر برای و خصوصی آن مالك برای که گوگ وَن تابلو نقاشی

 از. مواجهیم دیجیتال نگیفره کاالهای یعنی فرهنگی، کاالهای از دیگری نوع با حاضر عصر در که داردمی بیان همچنین تراسبی

 ها،کاال از نوع این بودن نامحدود و رقیببی با و است متفاوت فرهنگی مرسوم بازارهای با دیجیتال فرهنگی کاالهای بازار او نظر

 (.Nicolas, 2008است) شده عمومی فرهنگی کاالهای بازار شکست موجب

 فرهنگی بخش و آمار مؤسسه توان به گزارشاست، می شده انجام فرهنگی کاالهای مورد در که هاییبندیطبقه انواع میان از

 سپس و شده یمتقس فرهنگی خدمات و کاالها دسته دو به فرهنگی محصوالت گزارش این در. کرد اشاره 2005 سال در یونسکو

 )مانند فرعی رهنگیف محصوالت و (... و تصویری هنرهای شده، ضبط هایرسانه نوشتارها، )مانند اصلی فرهنگی محصوالت بین

 اصلی فرهنگی کاالهای. است دهش قائل تمایز فرهنگی محتوای مفهوم از استفاده با تلویزیونی( هایگیرنده و خام فشرده هایلوح

خادمیان،  ؛1389 دیگران، و امیری شوند)صالحی  می یدتول تولیدی صنایع توسط فرعی کااهای فرهنگی و فرهنگی صنایع توسط

1390.) 

 توانش معنای به فرهنگی صنعت اصطالح امروزه تراسبی دیوید نظر از. است فرهنگی صنایع مفهوم بحث، مورد مفهوم سومین

 واالی هدف هر از ذشتهگ است، کنندهمصرف نیازهای برآوردن و عایدی اشتغال، ستانده، تولید منظور به فرهنگی تولید اقتصادی

 در همچنین او. شود آن به نیل موجب نظرانصاحب سلیقه و ذوق اعمال حسب بر و هنرمندان هایفعالیت است ممکن که دیگر

 هنرهای صنعت ی این مدلدهد. در هستهتشکیل شده ارائه می  مرکزهم هایدایره از که را مدلی فرهنگی، صنایع شناسیگونه

 اَشکال و دستی صنایع تجسمی، هنرهای ادبیات، تئاتر، رقص، موسیقی، از اندعبارت که قرار دارند شانسنتی با تعریف خلّاق

 واجد آنها ستانده که شودمی صنایعی شامل بعدی گروه. ایرسانه چند هنر و کامپیوتر اجرا، هنر ویدئو، هنر مانند جدیدتر

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

6 

 را فیلم و روزنامه رادیو، و تلویزیون مجله، و کتاب انتشار گروه این. نهاد آن بر فرهنگی کاالهای  نام میتوان که است شرایطی

توان کنند، اما میمی عمل فرهنگ قلمرو از خارج حتی که شودمی شامل را صنایعی فرهنگی، صنایع سرانجام. شودمی شامل

 خدمات و گردشگری تبلیغات، ندمان. است فرهنگی محتوای دارای حدودی تا  آنها  تولیدات از برخی که استدالل کرد

 او نظر به. پردازدمی فرهنگی صنایع اصلی هایمؤلفه  پیرامون توضیحاتی ارائه به ادامه در تراسبی. (1391 معماری)تراسبی،

 گیرند عبارتند از:می قرار حوزه این در که مباحثی مهمترین

 هنری، و فرهنگی تمحصوال برای تقاضا تبیین در شرفتپی اساس تراسبی، نظر از: هنر( به )میل هنری آثار برای تقاضا  .1

 والتمحص این به میل دانستن وابسته ر،کا این برای اقدام معنادارترین و اولین و. است اقتصادی الگوهای در امیال سازیزادرون

 تعبیر فرایندی  منزله به توانمی را هنری و فرهنگی محصوالت مصرف دیگر عبارت به. باشدمی گذشته  در آن مصرف میزان به

 بسط با واقع، در. یآت مصرف بر مؤثر تجربه و دانش انباشت به هم و شودمی منتهی فرد امیال فعلی ارضای به هم که کرد

 پوشش تحت را دیما کاالهای و فرهنگی کاالهای که گونهای )به زندگی  طول در مطلوبیت حداکثرکننده استاندارد الگوهای

 با مقایسه در دیگر سوی از و. داد نمایش را فرهنگی کاالهای مصرف از ناشی مطلوبیت تجمعی ماهیت  نتوامی دهد(، قرار

 .کرد لقیت زمان طول در سرمایه انباشت افزایش منزله به توانمی را فرهنگی کاالهای مصرف معمولی، کاالهای

 سیرک( و زنده نمایش روز، موسیقی ل الحصول)نظیرسه های سرگرمی برای تقاضا کلی طور به: نمایشی هنرهای برای تقاضا. 2

 تمایز قابل کالسیك( و مدرن هایرقص و جاز کالسیك، موسیقی جدی، درامهای اُپرا، برتر)مانند نمایشی هنرهای برای تقاضا از

 و است آسان سیارب هاسرگرمی جانشینی و ندارد وجود هنرها برای تقاضا ماهیت بین چندانی تفاوت اول، گروه مورد در. هستند

 انتظار و دارد بستگی کنندهمصرف اکتسابی تمایات به آن مصرف که دوم، گروه مورد در اما. است مؤثرتر بسیار قیمت بنابراین،

 .است کمتر قیمتی هایکنش باشد، مؤثر کنندهمصرف تصمیم  در نمایش کیفیت رودمی

 طور به. شد قائل كتفکی صنعت این انتفاعی غیر و انتفاعی های بخش بین توان  می هنری آثار تحلیل در: هنری آثار عرضه. 3

 فرهنگی اَشکال و پسند  عامه هایسرگرمی شامل انتفاع، هدف با هنری آثار عرضه باشد، گسترده و زیاد تقاضا که جایی در کلی

 هایفرم  شامل غیرانتفاعی خشب گر،دی طرف از. دارد غلبه هنری هایارزش بر مالی هایانگیزه تولید  سازمان در و شود،می

 است هنری هایارزش گرفتن نظر در به متمایل بیشتر تولید هایبندیگروه این در تولیدی هایفعالیت. شودتر میپیچیده هنری

 .مالی منفعت تا

 تاس ای و پیشرفت هاییفناوری رایانه تأثیر معاصر، تأثیرات آشکارترین از یکی فرهنگی، محصوالت تولید بخش در:  . فناوری4

 طیف نیز، مصرف شبخ در و. است آمده دست به محصوالت ماهیت در و هنری، خالقیت فراگرد در صدا بازآفرینی و ویدئو در که

 وانعن به اینترنت ظهور میان این در. دهندمی قرار بازار در منفرد کنندگانمصرف اختیار در را مصرفی تجربیات از وسیعی بسیار

 لیاحتما تأثیرات دارای ،فرهنگی مبادله اصلی عنوان قلمرو به ترگسترده دیجیتالی اقتصاد پیدایش و هنرها مصرف برای جایگاهی

 .  باشدمی هنرها صنعت در اجرا و رهبری  ساختار، هایجنبه از بسیاری بر مهمی

 که چارچوبی داد، انجام فرهنگی سرمایه چارچوب در صورت بهترین به توانمی را هنری آثار بازارهای تحلیل: هنری آثار بازار. 5

 و اقتصادی ارزش آفریننده و کنندهمجسم که کرد تفسیر هاییعنوان داراییبه  توانمی را داد و ستد مورد پذیرتجارت آثار آن در

  را هنری کاالهای در جارتت و گذاریسرمایه 2متمایز هایویژگی توانمی فرهنگی، ارزش دقیق بیان با که طوریبه.  اندفرهنگی

 بازار که بازار این سطح ترینپایین در. کرد تقسیم متفاوتی سطوح به توانمی را هنری محصوالت بازار کلی طور به. کرد معین

 و پاخُرده سوداگران هنری، هاینمایشگاه ها،گالری برای را آثاری نیافتهسازمان و  منفرد صورت به هنرمندان دارد، نام اولیه
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 سرشناس، هنرمندان. قراردارد بزرگ شهرهای در اساساً که باشدمی بازارهایی شامل دوم سطح کنند،می خلق خصوصی خریداران

 باالترین و سومین در سرانجام کنند،می مبادله را متوفی نیز و زنده هنرمندان آثار خصوصی و دولتی وکلکسیونرهای سوداگران

به  را هنرمندان مشهورترین آثار و هستند آن اصلی بازیگر عمده، هایحراجی که دارد دوجو المللیبین بازار یك سطح،

 (.1391 و 1379 )تراسبی، خبرهاست اول عنوان همیشه کنند کههایی مبادله میقیمت

 :آموزش هنر

 هنر مختلف تعاریف

 اجتماعی فلسفة تغییر با اندداده ارائه هنر از متفاوت تعاریف متفاوت شرایط و هاموقعیت در اندیشمندان و نظرانصاحب 

 از انسانی جوامع حوالتت و تغییرات با هماهنگ و کامل جامع، تعریف هنوز .گیردمی شکل جامعه در هنر از متفاوتی ادراکات

 از: عبارتند (1382، پور محمد از نقل )به مختلف هایدیدگاه یا و متفاوت زمانی یطشرا در هنر تعاریف .ندارد وجود هنر

 ای: خامنه علی سید ا... آیت

 نیست. ماندگار نگنجد هنر قالب در که ایاندیشه هر

 سعادت. سوی به است دعوتی هنر شیلر:

 است. زندگی فهم کلید هنر اسکاروایلد:

 شود.می آغاز هنر کند،می توقف طبیعت که آنجا از دورانت: ویل

 است. ودرستی راستی است، زیبایی اساس هنر در آنچه یوشیج: نیما

 است. طبیعت از تقلیدی هنر : ارسطو

 است. کامل روح تجلی هنر : هگل 

 .است هنرمند اندیشه و احساس تجلی هنر :       

 .زیباییست ایجاد برای کوششی هنر :       

 است. هنرمند درونی عواطف و اتاحساس بیان هنر :       

 است. دیگران به احساس این دادن سرایت و هنرمند شخصی تجربه انتقال هنر تولستوی:

 است. نمانده غافل ازهنر قبایل، ترین ابتدایی ولو ایجامعه هیچ و اجتماعی است ای پدیده هنر مگاستا:

 است. واقعیت ترمستقیم مشاهده صرفاً هنر برگسون: هانری

 کند.می تیز را واحساسات مغز ها،چشم و است حواس تیزکنندة ابزار هنر ناگی: مولی

 

 :تربیت و  هنر   

 چنانچه آنهاست، یارائه شناختی زیبایی بعد جذابیت این منشأ باشند جذاب بایستمی مخاطبین به پرورشی امور یارائه    

 صورت مخاطبین و... فرهنگی و اجتماعی تغییرات و تحوالت با هنگهما تربیتی امور اجرای در شناختی زیبایی بعد به توجه

 هاسنت عرف، تاریخی، دیدگاه از شناختی، زیبایی فرایندهای در داشت. خواهد دنبالهب را امور این یتوسعه و جذابیت پذیرد

 مسلط یفلسفه تغییر با دهند. می قرار بحث مورد هنری منتقدان و هنرمندان خود که است آمده وجودبه ایویژه مقررات و

 خلق را جدیدی شناختی زیبایی فرایندهای هنرمندان و شوندمی کشیده چالش به هاسنت و مقررات این طمحی و اجتماعی

 و معلمان برای سنتی و واال هنر ارائه . گیردنمی قرار توجه مورد مدارس بیشتر در هنری فناورانه سواد چون نمود. خواهند

 تحول و توسعه برای هنری یشیوه ترینمناسب را کشور فرهنگ اب هماهنگ پسند توده هنرهای ندارد. اهمیتی آموزان دانش
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 شکل ترینعالی را آن دانشمندان و است ایجامعه هر فرهنگی جدی هایمقوله از یکی هنر .باشدمی اجتماعی فعالیت هر

 به بخشیدن ناغ در بیابد رشد امکان انسان معنوی فعالیت این تیوق که است طبیعی .انددانسته انسان معنوی فعالیت

 شناخت و درک در انسان، شکوفایی و بالندگی ،درش در هنر دیگر، سوی از داشت. خواهد عظیم کاربردی اجتماعی فرهنگ

 در جهان، گوناگون اقوام اعتقادات و فرهنگ و رسوم و آداب با آشنایی در ها،آدم درون ژرفای به یابیراه در پیرامون جهان

 ومحمد )شفیعی وبایسته شایسته است یازیگری غیره و اطالعات درتبادل ملل، میان یهمبستگ و تفاهم فضای ایجاد

       .(1383پور،

 بیان وسیله هنر زیرا کندمی بیان آیدنمی زبان به را آنچه و داده پرورش را شخصیت هنری خالقیت فرایند در هنر     

 رساترین و ترینخالص ترین،اصیل هنر، زبان شود.یم محسوب احساسات زبان ترینصمیمانه عنوانبه و است تنخویش

 عاملی و بخشدمی تحرک زندگی به هنر داد. سوق تعالی و پیشرفت بسوی را جامعه افراد توانمی آن کمك به که هاستزبان

 بعادا و شده واقع ارزشمند اجتماعی مختلف هایجنبه در و شودمی زندگی برای خاصی فلسفة ایجاد و تفکر رشد برای

 شناسی زیبایی ، بصری اصول و تفکرات ، هنری تجربیات با آموزان دانش کردن آشنا» کند.می تقویت را انسان وجود معنوی

 دوره آموزان شدان هنر طریق از باید مربیان لذا نماید،می ضروری هامدرسه در یادگیری یاددهی، فرایند در آن تأثیر و

 بصری، سواد یجادا ساز زمینه توانمی را هنری هایبرنامه سازند. آشنا ایرانی رمندانهن و گذشتگان میراث با را ابتدایی

 ماعیتجا و فردی هایتوانایی کشف برای نیز کاربردی هنرهای آموزش دانست. نگریژرف و صداقت سادگی، تکلفی،بی

 رسمی هایآموزش کنندهتکمیل و سازنده تربیتی، مربیان کند.می ایفا مهمی نقش تحصیل و زندگی در آموزان دانش

 به توانمی را تربیت .نمایدمی ایفا گیریچشم بسیار نقش مربیان، توانای دست در کار، ابزار عنوانبه هنر هستند. مدارس

 همان به باشد، ربارورت و تر غنی قدر هر که است هنرمند احساس همانا هنر روح . دارد اساسی جزء دو هنر کرد. تشبیه هنر

 و معنوی ماالتک و مربی خود وارستگی هنر، این روح و است هنر شبیه نیز تربیت است. ترکامل و تراصیل هنری اثر زهاندا

 ،کریمی«).کرد هدنخوا دوا را دردی تنهایی به تربیتی هایتکنیك بستن کار به نباشد، میان در روح این اگر که اوست الهی

1387.) 

 و گرایانماهیت دیدگاه دو به توانمی آنها میان از که دارد وجود مختلفی هایدیدگاه هنری تربیت ضرورت خصوص در

 و گیرندمی نظر در جهان و انسان مورد در هاارزش و عقاید دانش، منبع را هنری تربیت گرایانماهیت .کرد اشاره ابزارگرایان

 عمل در و برد لذت آن از گرفت، یاد را هنر توانمی که معتقدند و دانندمی شهروندی پرورش و آموزش از اساسی بخش را آن

 وی .برد نام را درسی برنامه مطالعات حوزه مشهور نظرصاحب آیزنر توانمی تفکر طرز این پیروان از .نمود استفاده آن از هم

 منظر از را ریهن تربیت ابزارگرایان، اما .آیند شمار به پرورش و آموزش ساختار از ضروری جزئی باید هنرها است؛ معتقد

 عنوانبه را درسی برنامه در هنر گنجاندن و نگرندمی کند،می آموزشی اهداف سایر تحقق و حصول به هنر که کمکی و تأثیر

 دستیابی هنرها (BROUDY,1979)برودی .گیرندمی نظر در آموزان دانش خالقانه بیان و احساسات بروز برای ایزمینه

  از  یكهیچ در ذوقی(که  احساس  و  روحی تعالی بینی،درون مثال )برای معانی و هازشار بصیرت، دانش، به را انسان

 خصوصا هنر، آموزش از هدف که است دلیل همینبه .آورندمی فراهم  نــدارد، وجود درسی برنامه  دیگر محتوایی هایحوزه

 خویش پیرامون از آموز دانش اختشن تقویت منظوربه تنها بلکه نیست آموزان دانش شدن هنرمند مدارس، در

 ابزاری کارکرد بر که است اندیشمندانی ترینبرجسته از (PERKINS) پرکینز .(KESHAVAR&.SOLTANIKIA,2004)اســت

 دانش در پیشرفته فکری هایمهارت رشد و شناختی اهداف تحقق در هنری تربیت نقش بر تأکید با و ورزیده اصرار هنر

 TAMNAYFAR AND ET) است کرده تالش پرورش و آموزش قلمرو در هنری تربیت بخشی مشروعیت برای آموزان،

AL,2011)  
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 ارهایک  و دیداری هنرهای طریق از فرهنگی، اکتسابات که باورند این بر (SCHULZ  AND VULGAR,1992) ولگار و شولتز

 از ع نو هر پیشرفت رایب آنها همه که بیان، قوه و ادراکات مشاهدات، قدرت پیشرفت به تربیت و تعلیم و شودمی انجام دستی

 میتوان گرداند،می متمایز  اتموجود  دیگر از را  آدمی  که هاییویژگی ازجمله .است وابسته هستند، الزم انسان هایتوانائی

 مطر را خود تواندمی  هنر هدرزمین اوقات اکثر خالقیتش با انسان که  زیرا برد؛ نام خالقیت در او توانائی و زیبایی خالقیت، :از

 آثار و گیرندمی نظر در سیاسی هایسازمان  از بیشتر  را باستانی و قدیمی کارهای تاریخ، معرفی در نگارانتاریخ .نماید  ح

 و آورندمی دست به دیگر موارد و جامعه از را خود ماهیت آثار این که؛ زیرا گیردمی قرار آنان قضاوت مورد بیشتر باستانی

 .گردندمی تشکیل هنریشان کارهای  و هنرمندان توسط کثرا ا جامعه فرهنگی سطوح

 اجتماعی و ارتباطی احساسی، هایمهارت زمینه در باید که یابنددرمی کودکان نمایش، همچون هنری هایمهارت طریق از

 را خود چندگانه هایدیدگاه که ندک کمك آموزان دانش به است ممکن نمایش براین، عالوه .نمایند وجود ابراز و پیشرفت

 است ذهنی رتضرو یك هنری تربیت آیــزنــر زعمبه (.OKVURAN,2010)بیاموزند را انتقادی تفکر مهارت و کنند تقویت

 همچنین است، عیاجتما ضــرورت یك و دهدمی افزایش را یادگیری آرزوهای و خالقیت افراد، میان ارتباط برقراری که؛

 .دهدمی افزایش ار احساسی و شناسی زیبایی اخالقی، فیزیکی، پیشرفت  هنر شخصی؛ ضــرورت یك عنوانهب هنری، تربیت

 زمان در چه راغت،ف زمان در چه شخص هنری هایارزش افزایش موجب تولیدی  ضرورت یك عنوانبه هنری تربیت و تعلیم

 (SHAHAN, 2009 ).ودشمی دارد مشارکت تولید جریان در فرد که زمانی در چه و اشتغال

 فردی هر پــرورش و آمــوزش از ناپذیریجدائی جزء هنر، که دهند نشان تا اندکرده تالش متخصصان اخیر، هایسال  در

 ریهن تربیت مشروعیت و اعتبار از کند،می فراهم فرد برای هنر آموزش که العمریمادام تأکید با کردند سعی آنها .باشد باید

 اکوران ،(ARDA,2009)آردا است؛ هنری تربیت یالعادهفوق ظرفیت مؤید پژوهشی، هایتهیاف .کنند دفاع

(OKVURAN,2010)همکاران و سینگر ؛ (SINGER AND ET AL., 2010) ندرو ؛ (NEDRU,2004) خود تحقیقات در یك هر 

 :چون مواردی قالب در را نریه تتربی پیامدهای  آنها هایپژوهش هاییافته .اندداده نشان را هنری تربیت هایپیامد

 هایبیماری ماندر فرهنگی، هویت گیریشکل تحصیلی، پیشرفت اخالقی، رشد خالقیت، بروز شناختی، رشد و تفکر پرورش

 (.ARDA, 2009) است ساخته ح مطر استثنائی کودکان  آموزش العالج،صعب

 کشور آن بر مک حا فلسفی نظام از منبعث که است، ییهامأموریت و اهداف دارای مملکتی هر در پرورش، و آموزش نهاد

 جایگاه از مدارس درسی هاىبرنامه در و نیست توجه مورد خیلی هنرى تربیت ما، کشور آموزشی مراکز و مدارس در .است

 .است رفتهگ قرار مغفول  درسی هایبرنامه  ردیف در و شده رانده آموزشی نظام حاشیه به  بعضاً  نیست، برخوردار  مناسبی

 را آن نتوانسته لیدالی به بنا شده،تعیین قبل از یا رسمی درسی برنامه که  است موضوعاتی شامل مغفول؛ درسی برنامه

  .(MALAKI & SADEGHI,2009) است ورزیده غفلت آن ارائه از و دهد پوشش

 تربیت که  شودمی نابی و نظیربی هایصتفر  گرفتن نادیده موجب مغفول، درسی یبرنامه یحوزه در هنر گرفتن قرار پیامد

 شکل در حتی  هنرى، تربیت عمل، صحنه در .سازدمی فراهم آموزاندانش مختلف هایقابلیت ظهور و بروز برای هنری

 براى تواندمی ضرورت، صورت در مدرسه، مدیر که است مطرح اهمیتبی محتوایی قلمرو یك مثابهبه خود، ناقص و محدود

  محدود وقت از ساعاتی ادبیات( و علوم ریاضیات، اساسی)مثل و مهم دروس در آموزان دانش درسی هایماندگیبعق جبران

 از وسیعی مجموعه از آموزان دانش کردن  محروم وضعیتی، چنین نتیجه طبعاً، دهد؛ اختصاص آنها به و گرفته را درس  این

  کردن بارور و ساختن عیان در اىسازنده تأثیر که  است معنایی هاىقلمرو از دسته آن نیز و پرورشی و آموزشی غنی تجارب
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 از کمبودهایی جبران جهت تربیتی-فرهنگی هایکانون  :ازجمله مؤسساتی دلیل همین به .دارد آنها یخالقه هاىقابلیت

 فراغت اوقات سازییغن اول، وهله در تربیتی فرهنگی، هایکانون تأسیس از اساسی هدف .اندگردیده تأسیس دست،این

  .است آنها وجودی هایمأموریت به پوشاندن عمل جامه و آموزان دانش

 اختصاص هنری مختلف هایرشته آموزش به را هاییکالس ها،کانون خأل، این کردن پر و آموزان دانش هنری تربیت جهت

 آموزی،حرفه و مهارت ،آموزشی و فرهنگی آوائی، دستی، نمایشی، تجسمی، هنرهای چون مواردی به توانمی که اند،داده

 .کرد اشاره اجتماعی هایمهارت ادبی، هایکارگاه

 مدارس: در هنر آموزش

فید است. مو جامعه  افراد همان گونه که آموزش به طور کلی، منافعی را برای افراد و جامعه به دنبال دارد، آموزش هنر نیز برای

های مكکی دهد، زیرا ملت برای حمایت از آموزش هنرهای خالق در مدارس را تشکیل های دووجود این منافع، بنیاد سیاست

رسد که در برخی مواقع، ارائه آموزش در ی آموزشی برای مدارس ضروری است. اما به نظر میمالی دولتی بیش از هر عرصه

دی در پی مزایای فردی و اجتماعی زیا قص، ادبیات و هنرهای تجسمی به کودکان در سنین پایینرهای موسیقی، نمایش، حوزه

ت به ك ضروریندارد. به همین دلیل ممکن است آموزش هنر در برنامه درسی مدارس به حاشیه رانده شود و بیش از آنکه 

 کودکان در ی نقش هنرهای خالق در آموزشحساب آید نوعی تجمل قلمداد شود. پژوهش های بنیادی و کاربردی فراوانی درباره

 (1393یش دبستانی و نوجوانی انجام شده است)تراسبی، سنین پ

 مزایای فردی حاصل از آموزش هنرهای خالق به کودکان که تا کنون مشخص شده شامل موارد زیر است:

ای مورد هارت هملذت بردن از فعالیت های خالقانه و پر معنا، آزادی در خودابرازی مهار نشده؛ کشف خود؛ توسعه  -

 یری موسیقیعالقه، مانند یادگ

 ی و علومن ریاضالقای روش های تفکر خالقانه و نوآورانه با هدف بهبود عملکرد فرد در سایر حوزه های درسی مان -

ا پیشرفت ه می اینبهبود تعامل اجتماعی ؛ افزایش بردباری و درک دیگران؛ ارتقای ظرفیت همکاری و کار گروهی؛ تما -

 ای مختلف هنری است.حاصل فعالیت های خالقانه افراد در حوزه ه

 تی؛ درک وی شناخایجاد زمینه برای تجربیات هنری و فرهنگی غنی تر و متنوع تر در آینده ؛ ترویج احساسات زیبای -

 .(1393اهمیت هنر و فرهنگ در موجودیت انسان ها) تراسبی، 

 
 فرهنگی یسرمایه مفهوم ررسیب به فرهنگ اقتصاد و فرهنگی یسرمایه عنوان با پژوهشی در حیدریان امین و گنجی حمدم

 عنوان به بوردیو نظریات در ذائقه مفهوم که طوری به پردازد؛می نیز آنها میان دیالکتیکی رابطه بررسی به و فرهنگ اقتصاد و

 سرانجام و باشدمی اثرگذار نیز هنری و فرهنگی محصوالت مصرف( و )تولید اقتصادی مناسبات در که باشدمی عطفی نقطه

 فعال نقشی فرهنگی تولیدات میدان در آنان اقتصادی سرمایه کسب و اجتماعی کنشگران فرهنگی سرمایه ارتقا در ندتوامی

 اقتصادِ و بوردیو یِرپی فرهنگی سرمایه نظریه دو که آیدمی بر چنین مقاله این در شده ارائه مباحث مجموعه از .باشد داشته

 وجود با بوردیو که طوری به .دارند یکدیگر با ایپیچیده و نزدیك روابط و بوده یزیاد اشتراکات دارای تراسبی دیوید فرهنگ

 فرهنگی تولیدات میدان فرهنگی، تولید فرهنگی، کاالهای مصرف چون مفاهیمی از فرهنگی، سرمایه حوزه در پردازینظریه
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 در فرهنگی سرمایه از فرهنگ، قتصادا حوزه پردازنظریه عنوان به تراسبی، نیز و کندمی استفاده فرهنگی محصوالت و

  .باشدمی فرهنگ و اقتصاد زمینه در بوردیو با مشترکی هایدیدگاه دارای نوعی به و کرده استفاده خود ظریاتن

بیت هنری های فرهنگی و تربیتی آموزش و پرورش در تریحیی معروفی و همکاران در پژوهشی به عنوان تأملی در نقش کانون

 برخالف تربیتی_فرهنگی هایکانون  ندباور براین مربیان که  داد نشان تحقیق این های الزم نتایجبعد از بررسیدانش آموزان 

 در این. باشد داشته دانش آموزان هنری تربیت در مؤثری نقش است نتوانسته است، تصریح شده آنها تأسیس اهداف در آنچه

 وصف، این با. است زیابی شدهار مؤثر زیادی حد تا ها،کانون در ارائه شده یهاآموزش نقش دانش آموزان باور به که  است حالی

 علت. است ناهمخوان است، کرده ارزیابی آمیزموفقیت را هاکانون عملکرد که (Mazroi, 1998) مزروعی پژوهش نتایج با

 رشد و عاطفی رشد قی،الاخ رشد ادی،اعتق رشد: چون ابعادی از را هاکانون هایفعالیت وی که است این در شاید ناهمخوانی

هنری  تربیت درزمینه لیو باشند، موفق هازمینه این در هاکانون است ممکن بنابراین،. است داده قرار بررسی مورد اجتماعی

  یامبن هنری تربیت هایحوزه متخصصان عنوانبه  مربیان  دیدگاه چنانچه، .نمایند عمل خوبیبه خود رسالت به اندنتوانسته

 اییناآشن صحیح، ریزیرنامهعدم ب به توانمی آنها مهمترین از که باشد داشته گوناگونی دالیل است، ممکن امر این گیرد، قرار

 کردن پر علت هصرفاً ب و اندنر بیگانههبعضاً با  که مربیانی از استفاده ها،کانون این ایجاد فلسفه و هامأموریت با مجریان و مدیران

 از نکردن استفاده هنر، برجسته استادان هنری تجارب از استفاده عدم شوند،می گمارده امر این به خود تدریس فیموظ ساعات

 تربیت مختلف هایؤلفهم به ندادن اهمیت هنری، هایظرفیت و هنر با آنان آشنایی علت به هاکانون مدیریت برای هنرمندان

 جهت هاکانون به یکاف بودجه تخصیص عدم تخیل، و هنری تولید ، هنر ختاری هنری، نقد شناسی،زیبایی حس:  چون هنری

 برای ریاضی و خارجه زبان تقویتی هایکالس  تشکیل به هاکانون امکانات و فضا اختصاص ها،کانون هایبرنامه بیشتر غنای

 از دانش آموزان لاستقبا معد هنری، رشته سه یا دو در حداکثر هنری هایکالس تشکیل ها،کانون مالی مشکالت جبران

 .نمود اشاره هاکالس گونهاین در شرکت به دانش آموزان ننمودن ترغیب علت به هاکانون هنری هایبرنامه

 

 گیرینتیجه

 بین روابط کشف با و بوده بازار و مصرف آفرینش، و تولید هایحوزه بین تعامالت و مناسبات شناخت بر ناظر فرهنگ اقتصاد

 قضاوت و ارزیابی درصدد آنکه از بیش و سازدمی هموار هنری و فرهنگی شکوفایی و رونق برای را راه نگفره و اقتصاد

 عوامل شناسایی  و هافعالیت این اقتصادی آثار تحلیل دنبال به باشد، هنری و فرهنگی هایفعالیت  و اقدامات از هنجاری

 است. هنری و فرهنگی کاالهای تقاضای و عرضه بر حاکم هایمطلوبیت و هافعالیت ها،برنامه و هاسیاست اقدامات، بر مؤثر

 اندیشمندان و )مادی( اقتصادی رویکرد با اقتصاددانان .شودمی بررسی فرهنگی و اقتصادی رویکرد دو با فرهنگ اقتصاد

 تحلیل دنبال به رهن و فرهنگ به اقتصادی نگرش راستا این در .نگرندمی آن به )معنایی( فرهنگی رویکردی با فرهنگ

 در است؛ معنوی مالکیت حقوق از حمایت و هنر و فرهنگ مختلف هایبخش مصرف و تولید بر حاکم مناسبات اقتصادی

 خدمات و کاالها فرهنگی، ذائقه فرهنگی، مصرف هنری، و فرهنگی تولیدات مانند مباحثی فرهنگی نگرش در که حالی

 نهادهای هنری(، آثار )بازار فرهنگی بازار فرهنگی، صنایع فرهنگی، هایزشار ملموس(، غیر و ملموس هایاال)ک فرهنگی

ی اقتصاد فرهنگ با هدف بررسی تقاضا برای کاالها و خدمات فرهنگی بر اساس مطالعات در حوزه .باشندمی مطرح فرهنگی

گونه به ورد که این عالقه و گرایش چرا به وجود می آفرضیه هایی که عالقه به هنر را یك سلیقه اکتسابی می دانند این پرسش 

پیشینه ی خانوادگی و آداب و رسوم مربوط به مصرف  که شواهد و مدارک متعددی حاکی از آن است که وجود آمده است
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آموزش از عوامل علی مهم است. پژوهش های بامول و عالوه های هنری فرد دارد. بهنقش مهمی در ایجاد گرایشفرهنگی خانواده 

آموزش  از مورد ترکیب مخاطبین هنرهای نمایشی نشان داد که در میان مخاطبین افرادی کهنشان داد در  1966سال  بوئن در

  .بهتری برخوردار بودند حضور گسترده تری داشتند

 نبر میزا درآمد ویك رابطه ی همبستگی قوی بین آموزش و درآمد هم اثبات شده که برای اینکه بتوان تأثیرات نسبی آموزش 

ا هم ین حوزه بت در اتقاضا را ا هم مستقل مشخص کرد با مشکالتی روبه رواست. شواهد نشان داد که یافته های مطالعات متفاو

نظر  ئله اتفاقر یك مسبرخی درآمد را مهم تر از آموزش و برخی آموزش را مهم تر از درآمد عنوان کرده اند.و ب تناقص دارند.

د نیز های افرا گرایش نری تأثیر بسزایی در شکل گیری گرایش و عالقه مندی افراد دارد. که ایندارند آن این است که آموزش ه

ئه ی برای ارا مدهاییبه نوبه ی خود الگوهای مصرف هنری آنها را تعیین می کند.که از دیدگاه سیاست فرهنگی این واقعیت پیا

های انجام وهشبراساس پژ کند.ی آموزش هنر را تقویت میراهبردهاروش های مختلف حمایت از حوزه ی هنر را دارد انواع 

 امعهشود. از طرف دیگر، تجلی و ظهور هنر در جهای مختلفی دارد که هر کدام نوعی از فرهنگ جامعه متأثر میگرفته هنر جنبه

 این به نیل برای که ت.سا جامعه فرهنگ ارتقای و رشد پرورش، و آموزش اهداف از یکی گذارد.می تأثیر جامعه فرهنگ به نیز

 و هنری هایفعالیت در معلمان به خدمت ضمن آموزش و مدارس به هنر آموزش و تربیت هایروش معرفی با باید هدف

 توان می شودمی نآموزا دانش بین در تعامل و همکاری مشارکت، تفکر، هنری، خالقیت ایجاد باعث که فرایندی هایمهارت

 آموزان دانش به نسبت اند،دیده آموزش هنری آموزش و تربیت هایروش با که آموزانی دانش که است آن بیانگر که را نتایج

 نمود. اهدهمش دارند، را بهتری عملکرد فرایندی هایمهارت لحاظ از هم و هنری هایفعالیت لحاظ از هم دیگر
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