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ارزشیابی ضرورت و اهداف دوره کارشناسی 
ارشد رشته فرش دست باف در آموزش عالی 

بر مبنای الگو ارزشیابی سیپ

* ایــن مقالــه مســتخرج از رســاله دکتــرى بــا عنــوان ارزشــیابى مقطــع کارشناســى ارشــد رشــته فــرش دســت باف در آمــوزش عالــى ایــران (بــا 
رویکــرد ارزشــیابىCIPP) بــه منظــور ارائــه برنامــه درســى مطلــوب در دانشــکده پژوهش هــاى عالــى هنــر و کارآفرینــى دانشــگاه هنــر اصفهــان 

اســت.

ــرى،  ــاى هن ــه ویژگى   ه ــه ب ــا توج ــت باف ب ــرش دس ف
ــى، نقــش مهمــى  اقتصــادى، ایجــاد اشــتغال و درآمدزای
ــى دارد.  در اقتصــاد کشــور و مخصوصــا اقتصــاد مقاومت
ــن  ــعه ای ــد و توس ــى در رش ــوزش عال ــن آم ــن بی در ای
ــذا  ــد. ل ــا کن ــرى ایف ــش موث ــد نق ــت مى توان هنر-صنع
انجــام ارزشــیابى  دقیــق و همــه جانبــه از برنامــه درســى 
ایــن رشــته بــراى بهبــود و توســعه آن ضــرورى اســت. 
ــى  ــه درس ــیابى برنام ــدف ارزش ــا ه ــر ب ــش حاض پژوه
ــش  ــتباف در بخ ــرش دس ــته ف ــد رش ــى ارش کارشناس
زمینــه و بــر مبنــاى الگــوى ارزشــیابى ســیپ انجــام شــد. 
روش مــورد اســتفاده بــه صــورت ترکیبــى کمــى و کیفــى 
ــگان  ــش آموخت ــجویان، دان ــارى دانش ــه آم ــود. جامع ب
و اســاتید مقطــع کارشناســى ارشــد فــرش بودنــد 
ــورت 219  ــه ص ــاخته ب ــق س ــنامه محق ــا پرسش ــه ب ک
ــرورت،  ــد ض ــار بع ــى در چه ــدى تصادف ــه طبقه بن نمون
ــاز جامعــه مــورد نظرســنجى  زیرســاخت ها، هــدف و نی
قــرار گرفتنــد. روش نمونــه گیــرى طبقه بنــدى تصادفــى 
بــه ایــن دلیــل انتخــاب شــد کــه از دانشــگاه هاى 
مختلــف مجــرى مقطــع کارشناســى ارشــد بــا توجــه بــه 
ظرفیــت اســمى بــه تناســب نمونــه انتخــاب انجــام شــود 
ــى  ــند. روای ــوردار باش ــر برخ ــانس براب ــا از ش و نمونه ه

پرسشــنامه بــا توزیــع مقدماتــى و نظــر کارشناســان تاییــد 
ــاخ کل  ــاى کرونب ــبه آلف ــا محاس ــنامه ب ــى پرسش و پایای
پرسشــنامه برابــر بــا 0/866 بــود. همچنیــن بــا 23 نفــر از 
خبــرگان بــازار کار ایــن رشــته در خصــوص زمینه هــاى 
مقطــع کارشناســى ارشــد فــرش مصاحبــه عمیــق انجــام 
شــد. روش انتخــاب نمونــه، گلولــه برفــى بــود و حجــم 

ــر اســاس اشــباع نظــرى انتخــاب شــد. ــه ب نمون
ــد ضــرورت  ــد هرچن ــان مى ده ــق نش ــن تحقی ــج ای نتای
ــد  ــرش تایی ــد ف ــى ارش ــع کارشناس ــرى مقط ــکل گی ش
و  آموزشــى  زیرســاخت هاى  بعــد  در  امــا  مى شــود 
فرهنگــى بــازار کار و تدویــن اهــداف ایــن مقطــع توجــه 
ــاز  ــد نی ــن دو بع ــده و در ای ــام نش ــى انج ــت کاف و دق
ــش  ــن در بخ ــود دارد. همچنی ــدى وج ــرى ج ــه بازنگ ب
ــازار کار و دانشــگاهیان در  نیازهــاى جامعــه بیــن نظــر ب
ــالف  ــوزش اخت ــش و آم ــق، پژوه ــاز تحقی ــت نی اولوی
نظــر معنــى دارى وجــود دارد بایــن حــال بــر نیــاز جامعه 
فــرش بــه کارآفریــن و مدیــر تولیــد و بازرگانــى در هــر 

ــد شــده اســت. ــادارى تاکی ــه شــکل معن دو گــروه ب

واژه های کلیدی: رشــته فــرش، کارشناســى ارشــد، 
(CIPP) ارزشــیابى زمینــه، الگــو ســیپ
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ং:مقدمه
ــى  ــه قدمــت قال ــران ســابقه اى ب ــرش در ای ــد ف تولی
معــروف پازیریــک و حتــى پیــش از آن دارد. ایــن 
ــور و  ــاد کش ــته   اى در اقتص ــش برجس ــت نق هنر-صنع
ــل  ــویى عام ــى دارد و از س ــاد مقاومت ــا اقتص مخصوص
در  ایرانــى  و  اســالمى  هنــر  و  فرهنــگ  گســترش 
ــران را  ــان، ای ــه در جه ــت. چنان   ک ــان اس ــر جه سراس
ــن  ــید ای ــد کوش ــن بای ــند. بنابرای ــرش   اش مى   شناس ــا ف ب
ــون  ــًا آمــوزش مهــارت وفن ــگاه حفــظ شــود. طبیعت جای
ــر  ــه دوره معاص ــه ب ــته ک ــود داش ــواره وج ــى هم قالیباف
ــورت  ــه ص ــرش ب ــوزش ف ــال آم ــن ح ــا ای ــیده. ب رس
ــه دارد؛  ــر از 3 ده ــرى کمت ــگاهى عم ــک و دانش اکادمی
امــا متاســفانه نتایــج و براینــد تحقیقــات گذشــته نشــان 
ــادى  ــودآورى اقتص ــود س ــا وج ــته ب ــن رش ــد ای مى ده
بســیار و از ســویى ارزش فاخــر هنــرى، کمتــر در معرض 
برخوردهــاى علمــى بــوده اســت و تمامى زیرشــاخه  هاى 
ایــن رشــته، از بحــث مــواد اولیــه و ابــزار تــا بازرگانــى و 
ــه  ــکا ب ــا ات ــدون پشــتوانه غنــى علمــى، و ب ــى، ب بازاریاب
اصــول ســنتى و دانــش غیــر مــدون پیــش رفتــه اســت. 
ــرش دســت باف در  ــدازى رشــته ف ــا راه   ان خوشــبختانه ب
ــوى  ــه س ــنتى رو ب ــر س ــن هن ــران، ای ــگاه   هاى ای دانش
ــوان و  ــر ج ــاد و قش ــدن نه ــى    ش ــدن و علم ــدون ش م
تــازه فکــر را بــراى مواجهــه فــرش بــا دنیــاى تــازه مــورد 

ــرار داد.  ــى ق ــى و مهارت ــاى علم آموزش ه
ــران،  ــر در ای ــون نف ــج میلی ــه پن ــک ب ــون نزدی هم اکن
در 35 شــاخه مرتبــط بــا آن به صــورت مســتقیم و 
ــرش،  ــى ف ــز مل ــغول اند( مرک ــه کار مش ــتقیم ب غیرمس
1395)؛ تــا همیــن دو دهــه اخیــر بخــش عمــده آمــوزش 
ــه  ــواره ب ــر هم ــن هن ــى ای ــى و مهارت ــعه علم و توس
ــام  ــاگردى انج ــتاد و ش ــه روش اس ــنتى و ب ــورت س ص
ــد  ــه مانن ــتاد و شــاگردي ب ــوزش اس مى شــده اســت. آم
آمــوزش مکتبــی و مدرســه اي از محیــط زندگــی واقعــی 
ــه  ــام می گرفت ــینه اله ــه س ــینه ب ــه شــکل س ــواده ب و خان
اســت (زکریایــى کرمانــى، 1395، 48). چنیــن آموزشــی 
ــون  ــا فن ــام ارزش ه ــا، نظ ــنت ه ــري س ــیله فراگی وس
تولیــد و ... بــوده اســت. آمــوزش از آغــاز اصــوالً نقــش 
ــته در  ــا را داش ــی و ارزش ه ــال فرهنگ ــی و انتق اجتماع
ــعه  ــا توس ــوزش ب ــاط آم ــا ارتب ــر م ــه در عص ــی ک حال
اقتصــادي بیشــتر مــد نظــر اســت و بــر جدایــی محیــط 
کار و فعالیــت از محیــط اســتراحت و تفریــح تکیــه مــی 

شــود. ایــن دگرگونــی مبیــن گــذار از جامعــه پراکنــده و 
آرام کشــاورزي بــه جامعــه متمرکــز و متحــرك صنعتــی 

ــات، 1372: 51-50).  ــت (فیوض اس
ــر  ــم ب ــد عل ــنتى تولی ــرش، روش س ــه ف در جامع
اســاس تجربــه حاکــم اســت و نشــر آن نیــز بــه صــورت 
ــون تاریخــى  ــر در مت ــوده اســت. کمت ــه ســینه ب ســینه ب
ــه پایه هــاى نظــرى راهکارهــاى اتخــاذ شــده  ــوان ب مى ت
ــر  ــا کمت ــت و ی ــرش دســت یاف ــت ف ــود کیفی ــراى بهب ب
ــعه  ــینیان در توس ــر پیش ــوه تفک ــه نح ــوان در زمین مى ت
ــمایه هاى  ــاب نقش ــا انتخ ــى و ی ــاص طراح ــبک خ س
ــت و  ــم باف ــفاهى عل ــر ش ــًا نش ــرد. عموم ــى ب ــرش پ ف
طراحــى و ســایر فنــون فــرش در دســتور کار قــرار 
ــى  ــر داراى مزایای ــیوه نش ــن ش ــه ای ــد ک ــت. هرچن داش
ــالت  ــواد و تحصی ــه س ــتن ب ــاز نداش ــد نی ــت (مانن اس
پیشــرفته در جامعــه و یــا نداشــتن نیــاز بــه رســانه 
خــاص) لیکــن داراى مشــکالت عمــده اى نیــز مى باشــد. 
ــواى  ــر محت ــه تغیی ــوان ب ــن مشــکالت مى ت ــه ای از جمل
دانــش نشــر یافتــه بــر اســاس میــزان فهــم و درك 
شــنوندگان(که خــود از منتقــل کننــدگان بعــدى هســتند)، 
ــا  ــرایط اقتصــادى ی ــر اســاس ش ــزان نشــر ب ــش می کاه
ــرادى  ــه اف ــان ب ــودن مخاطب ــه، محــدود ب سیاســى جامع
ــا  ــد و ی کــه از نظــر فیزیکــى در دســترس قــرار مى گیرن
ــد  ــرار مى گیرن ــن نشــر ق ــه طــور اتفاقــى در کــوران ای ب

ــام، 1389، 1) ــود (بص ــاره نم اش
آمارهــاى صادراتــى و وضعیــت تولیــد در ســال هاى 
ــا  ــواره ب ــر هم ــه اخی ــه ده ــى ب ــالب منته ــس از انق پ
نوســاناتى رونــد نزولــى و کاهشــى داشــته اســت (مرکــز 
ملــى فــرش، 1395) لــذا مســئولین امــر در ابتــداى دهــه 
ــاى  ــت از بحران ه ــرون رف ــراى ب ــد ب ــم گرفتن 70 تصمی
کاهــش تولیــد و صــادرات و پیشــگیرى از محــو اصالــت 
ــرى وحــذف تدریجــى  ــاى فرهنگــى هن ــه ه ــا و زمین ه
فــرش دســتباف از عرصــه اجتماعــى نســل جدیــد 
ــروى انســانى متخصــص  ــراى تربیــت نی دانشــگاه ها را ب
و مجهــز کــردن ایــن هنــر – صنعــت بــه ســالح علــم و 
ــاى  ــکالت و بحران ه ــه مش ــه ب ــراى غلب ــش روز ب دان
ــن راســتا در ســال 1375  ــد. در همی آن وارد عرصــه کنن
پــس از فعالیت هــاى غیــر رســمى ورود فــرش بــه 
دانشــگاه رســما برنامــه درســى رشــته فــرش تدویــن و 
چنــد دانشــگاه در مقطــع کارشناســى اقــدام بــه پذیــرش 
ــد (چیت ســازیان و همــکاران، 1382). در  دانشــجو کردن
ــد  ــى ارش ــع کارشناس ــرفصل مقط ــته س ــن رش ــداوم ای ت
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فــرش هــم در ســه گرایــش ســال 1389تصویــب شــد.
در آمــوزش فــرش چهــار بخــش عمــده را مى تــوان 
ــى  ــه شناس ــى و نقش ــه کش ــى، نقش ــرد: 1-طراح ــام ب ن
ــن  ــز در همی ــدى نی ــگ و رنگبن ــناخت رن ــه ش ــه البت (ک
ــیمى  ــرزى و ش ــرد)؛ 2-رنگ ــرار مى گی ــدى ق ــته بن دس
ــتفاده  ــت و نحــوه اس ــیمیایى)؛ 3-باف ــى و ش ــگ (نبات رن
ابــزار فرش بافــى؛ 4-مرمــت، تکمیــل و مراحــل  از 
ــم  ــدارى ه ــو و نگه ــت و ش ــى (شس ــى فرش باف پایان
در همیــن دســته بنــدى قــرار مى گیــرد) (دانشــگر، 
ــا  ــز گرایش ه ــرش نی ــى ف ــوزش عال 1395، 91) در آم
در بعــد مهارتــى ابتــدا شــامل پنــج گرایــش1 بــود کــه در 
ــه ســه گرایــش کاهــش یافــت؛  بازنگــرى ســال 1385 ب
در مقطــع کارشناســى طراحــى فرش،رنگرزى،بافــت 
ومرمــت فــرش ودر ارشــد شــامل: مدیریت،طراحــى 
،رنگــرزى ومواداولیــه اســت. ودر یــک ارزیابــى امــارى 
از دانشــگاه هاى مجــرى رشــته فــرش پذیــرش دانشــجو 
در بخــش طراحــى و رنگــرزى بیــش از بافــت و مرمــت 

اســت.
آمــوزش فــرش دســت باف بــه طــور کلــى بــا 
اهــداف زیــر صــورت مى گیــرد: 1-تربیــت نیــروى 
انســانى؛ 2-ارتقــاى کیفیــت مــواد؛ 3-بهــره ورى بهینــه از 
ابــزار و ســایر مقــدورات؛ 4-توســعه جغرافیایــى صنعــت 
فرش بافــى؛ 5-بهداشــت دســت اندرکاران – ســالمت 
ــروش و  ــطح ف ــش س ــى و افزای ــط کار؛ 6-بازاریاب محی
توســعه صــادرات؛ 7-ارتقــا دانــش مدیــران در رده هــاى 
مختلــف مدیریــت، بــه ویــژه کارآفرینــى و توزیــع 
ــه و  ــد و عرض ــاى تولی ــود روش ه ــه کار؛ 8-بهب عادالن
ــت گذارى،  ــر (سیاس ــت مدی ــا؛ 9-تربی ــى آن ه هماهنگ
ابتــکار، برنامه ریــزى راهبــردى و غیــره) (دانشــگر، 
ــرش و  ــى ف ــوزش عال ــداف آم ــرور اه 1395، 91). در م
مشــخصا کارشناســى ارشــد نیــز بــه صورتــى کلــى ایــن 
ــده مى شــود. ــا دی ــن ه ــر ای ــزون ب ــواردى اف ــوارد و م م

ংتاریخچه و پیشینه آموزش عالی فرش دست باف
تــا قبــل از شــروع آمــوزش عالــى فــرش تجربه هــاى 
پراکنــده اى در آمــوزش در منابــع ثبــت شــده. تــا زمــان 
تاســیس اولیــن دارالفنــون در ایــران روش آمــوزش 
ســال  مصــوب  کارشناســى  مقطــع  مصــوب  ســرفصل  در   .1
1374/12/20 پنــج گرایــش طراحــى قالــى، رنگــرزى، بافــت، مرمــت 
ــس از 10  ــه پ ــود ک ــده ب ــف ش ــا تعری ــایر زیراندازه ــل، س و تکمی
ســال و در بازنگــرى بــه ســه گرایــش طراحــى فرش،بافــت ومرمــت 

ــت. ــش یاف ــرزى کاه فرش،رنگ

ســنتى و آموزش هــاى پراکنــده آموزشــگاه ها ادامــه 
ــد ســایر رشــته هاى  ــن حــال همانن ــا ای داشــته اســت. ب
ــر  ــن هن ــراى ای ــاص ب ــدارس خ ــاد م ــر ایج ــوم تفک عل
ــر  ــتین اث ــه زده و نخس ــى جرق ــان برخ ــت در اذه صنع
ــع مســتظرفه»   ــوان در تاســیس «مدرســه صنای آن را مى ت
ــام،  ــاهده کرد(بص ــى مش ــرى شمس ــال 1289 هج در س
1389، 23). در دوره ى پهلــوى برخــى آموزشــگاه هاى 
قالــى بافــى بــا مجــوز وزارت کار و امــور اجتماعــى بــه 
ــى،  ــد (میرزای ــرش پرداختن ــه ى ف ــوزش در زمین ــر آم ام
1391، 10).  برخــى نیــز از روى خیرخواهــى اقــدام بــه 
دایــر کــردن مــدارس فنــى و هنــرى  کردنــد کــه نمونــه 
آن مدرســه ارك در تبریــز بــود کــه توســط خــازن خــان 
لشــکر در 1310 تاســیس شــد تــا بــه دانــش آمــوزان فقیر 
ــى بدهــد (ســردارى نیا،  ــن مدرســه آمــوزش قالیباف در ای
ــع  ــه تاب ــى ک ــتان دولت ــال 1315 هنرس 1379، 247). س
وزارت پیشــه و هنــر بــود در اصفهــان تاســیس شــد کــه 
ــن  ــى در بی ــه قال ــته نقش ــاز رش ــال هاى آغ ــان س در هم
ــه  ــا توج ــتان ب ــن هنرس ــود. ای ــرى آن ب ــته هن ــه رش س
ــال  ــرد و در س ــدا ک ــعه پی ــوى توس ــاه پهل محمدرضاش
ــه 15 رســید کــه  1343 تعــداد رشــته هــاى هنــرى آن ب
ــى و رنگــرزى  ــى، قالیباف ــته نقشــه قال ــن رش ــن بی در ای
ــا،  ــود (ابوعط ــت باف ب ــرش دس ــه ف ــوط ب ــى مرب نبات

23و77و78).   ،1357
فــرش  کاردانــى  دوره  یــک   1369 ســال  در 
ایــران  دســت باف توســط شــرکت ســهامى فــرش 
و باموافقــت ســازمان امــور ادارى واســتخدامى و بــا 
ــداد  ــد و تع ــزار ش ــران برگ ــر ته ــکارى دانشــگاه هن هم
ــل  ــه تحصی ــته مشــغول ب ــن رش ــر دانشــجو در ای 69 نف
ــع دســتى  ــا تاســیس رشــته صنای ــه ب ــد ک شــدند. هرچن
در ســال 1362 ، تعــدادى از دانشــجویان نســبت بــه 
فــرش مطالعاتــى داشــتند، لیکــن اقــدام مشــترك شــرکت 
ســهامى فــرش ایــران و دانشــگاه هنــر بــه عنــوان 
نخســتین فعالیــت آمــوزش عالــى کــه مســتقیما بــه امــر 
ــال 1372  ــد. در س ــرح گردی ــد مط ــه ش ــرش پرداخت ف
ــد  ــن واح ــاد اولی ــد نجف آب ــالمى واح ــگاه آزاد اس دانش
ــه رشــته فــرش دســت باف  ــا ارائ ــود کــه ب دانشــگاهى ب
ــرد.  ــته را وارد دانشــگاه ک ــن رش ــى، ای در مقطــع کاردان
ــد در  ــد بیرجن ــالمى واح ــگاه آزاد اس ــس از آن، دانش پ
ــرد. در  ــجو ک ــرش دانش ــه پذی ــادرت ب ــال 1373 مب س
ــوژى  ــع تکنول ــگاه جام ــیس دانش ــا تاس ــال 1374 ب س
ــگاه،  ــن دانش ــتاز در ای ــته هاى پیش ــایر رش ــا س ــا ب همپ
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ــى ، علمــى  کار مطالعــه و تدویــن برنامــه درســى کاردان
کاربــردى فــرش دســت باف در وزارت جهــاد ســازندگى 
ــا تصویــب برنامــه درســى در ســال 1375  آغــاز شــد. ب
هشــت مرکــز آموزشــى وابســته بــه دفتــر مراکــز آمــوزش 
عالــى جهــاد ســازندگى شــروع بــه پذیــرش دانشــجو در 
ایــن رشــته کردنــد. همزمــان بــا تدویــن برنامــه کاردانــى 
ــا  ــتى ب ــع دس ــازمان صنای ــرش، س ــردى ف ــى کارب علم
هماهنگــى وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــى اقــدام 
ــرش  ــته ف ــى پیوس ــى کارشناس ــه درس ــن برنام ــه تدوی ب
نمود(بصــام، 1389: 23-25) در ســال هاى پــس از 1375 
آمــوزش عالــى در انــواع دانشــگاه ها توســعه پیــدا کــرد.
در آخریــن اقــدام نیــز اســفند ســال 1389 ســرفصل 
پیشــنهادى دانشــگاه کاشــان در مقطــع کارشناســى ارشــد 
ــه و  ــواد اولی ــش طراحــى، رنگــرزى و م ــه گرای و در س
ــرار  ــوم ق ــب وزارت عل ــورد تصوی ــرش م ــت ف مدیری
ــران  ــر ته ــگاه هن ــخ 1392/6/17 دانش ــت. در تاری گرف
ســرفصل جدیــدى را بــدون گرایــش بــه تصویــب 
در  (میرزاامینــى، 1392، 152).  علــوم رســاند  وزارت 
حــال حاضــر 36 واحــد امــوزش دانشــگاهى در سراســر 
کشــور رشــته فــرش را در مقاطــع مختلــف ارائــه 
مى کننــد کــه از ایــن بیــن 5 دانشــگاه مقطــع کارشناســى 
ارشــد فــرش را ارائــه مــى کننــد. دانشــگاه هــاى کاشــان، 
هنــر اســالمى تبریــز وعلــم وهنــر یــزد باســه گرایــش و 
ــى  ــه م ــش ارای ــدون گرای ــان ب ــر اصفه ــران وهن ــر ته هن
نماینــد. از ســال 1391 تــا کنــون هــم شــش دوره کنکــور 
کارشناســى ارشــد فــرش برگــزار شــده اســت. بــا مقدمــه 
ــرش را  ــى ف ــى و عال ــوزش عموم ــه ام ــر تاریخچ حاض
ــماره 1  ــدول ش ــرح ج ــه ش ــامل 4 دوره ب ــوان ش مى ت

ــن کــرد. تبیی

ــه  ــخصا ب ــه مش ــته ک ــات گذش ــى تحقیق در بررس
ــورت  ــه ص ــج ب ــد نتای ــرش مى پردازن ــى ف ــوزش عال آم
ــن  ــده اند. در ای ــان ش ــماره 2 بی ــدول ش ــه در ج خالص
تحقیقــات تــا کنــون بررســى مشــخصى در مــورد مقطــع 
کارشناســى ارشــد فــرش و زمینه هــاى شــکل گیرى 
ــه  ــا ب ــا ی ــات عموم ــن تحقیق ــج ای آن انجــام نشــده. نتای
ــورد  ــرش را م ــر و ف ــى هن ــوزش عال ــى آم ــورت کل ص
توجــه قــرار داده یــا بــه صــورت مــوردى مقطــع 
کارشناســى را کــه بــه نوعــى یکــى از زمینه هــاى شــکل 
ــرار  ــرى مقطــع کارشناســى ارشــد اســت را هــدف ق گی

داده. 
ــى از آن  ــات حاک ــن تحقیق ــج ای ــى نتای ــد کل براین
اســت کــه آمــوزش عالــى فــرش هرچنــد ضرورت هــاى 
ــا  ــت ام ــرى داش ــکل گی ــراى ش ــکارى ب ــل ان ــر قاب غی
ــار  ــعه آن دچ ــداف و توس ــق اه ــرا و تحق ــد اج در رون
مشــکل شــده. نکتــه دیگــر ایــن اســت در ایــن تحقیقــات 
عمومــا بــه اصــول علمــى و مــدون شــده برنامــه درســى 
کــه بــه عنــوان یــک شــاخه علمــى وجــود دارد تاکنــون 
ــا  ــرى آن ه ــیابى و بازنگ ــا ارزش ــده و متعاقب ــه نش توج
بــدون بهــره از ایــن حــوزه علمــى اســت. لــذا ضــرورى 
اســت تــا در ارزشــیابى مقطــع تــازه تاســیس ایــن رشــته 
مطابــق بــا اصــول علمــى پیــش رفــت تــا مشــکالت آن 

ــراى رفــع آن هــا اقــدام شــود.  بهتــر مشــخص و ب
ــوب  ــوان چارچ ــه عن ــیپ ب ــوى س ــن رو الگ از ای

ــد.  ــاب ش ــق انتخ ــن تحقی ــرى ای نظ
ــه هــاي  یکــی از عناصــر مهــم الگــوي ســیپ، زمین
برنامــه درســی اســت از جملــه مؤلفــه هــاي مهــم زمینــه 
ــبت  ــف نس ــاي مختل ــروه ه ــراد و گ ــارات اف ــا، انتظ ه
ــل از طراحــی و  ــد قب ــه بای ــه درســی اســت ک ــه برنام ب

جدول1:خالصهتاریخآموزشدرفرشدستباف
سال پایانشرحعنوان دورهسال آغاز

 آموزش و تولید علم بر اساس تجربه حاکم است و نشر آن نیزآموزش سنتى...
1274به صورت سینه به سینه بوده است

1274
 تالش براى آموزش هاى رسمى

 (آموزش هاى مصوب نهادهاى فرهنگى،
(هنرى، آموزشى

 تالش هایى از ایجاد درس قالیبافى در مدارس و هنرستان ها
 تادوره هاى آزاد و موقت علمى-کاربردى و یک گرایش در

دانشگاه
1375

 آغاز آموزش عالى فرش (در دانشگاه ها1375
(به صورت برنامه درسى مصوب

 طرح و تصویب رشته فرش در وزارت علوم تا اولین بازنگرى
1385سرفصل

دوره بحران1385
 افزایش بى رویه کمى دانشگاه ها، سردرگمى در برنامه هاى
 درسى کارشناسى و کارشناسى ارشد، مشکل در اشتغال

... دانش آموختگان، عدم توازن جنسیت در پذیرش
...

منبع:نگارندگان
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جدول2:خالصهپیشینهموضوعتحقیق
خالصه یافته هانویسندهسال

اشاره دارد دانشکده هاى فرش بدون توجه به کیفیت و چگونگى آموزش آنان با وجود برخى کمبودها صوراسرافیل95
و مشکالت عمیق و ساختارى، هدف وجودى این دانشکده ها را مخدوش کرده.

میرزاامینى و 95
همکاران

آموزش عالى فرش در رشد اقتصادى هنر فرش تاثیر محسوسى نداشته و نتایج آموزش هاى فعلى در 
دانشگاه به ایجاد جریانى تکاملى در هنر-صنعت فرش منجر نشده 

دانش آموختگان کارشناسى فرش نتوانسته اند ارتباط مناسبى از لحاظ کارى با تولیدکنندگان فرش رحیم پناه94
دستباف برقرار کنند

میرزاامینى و 94
جوانمرد

با ارزیابى آموزش عالى فرش نتیجه گرفتند توسعه آموزش عالى از نظر ارتقا مقطع و گسترش کمى در 
دانشگاه هاى مختلف کشور باید با احتیاط بیشترى انجام شود و شرایط موجود از نظر سرفصل، اساتید، 
منابع، دانشجو و محیط هاى آموزشى و بازار کار مورد بازبینى مجدد قرار گیرد تا اثر گذارى مطلوبى را 

داشته باشد.
رشته فرش هنوز موفق به از بین بردن شکاف آموزه هاى دانشگاهى و پیوند آن با نیاز بازار نشده استذوقى93

میرزاامینى و 93
جوانمرد

تأثیر آموزش عالى فرش دستباف بر توسعه ابعاد چهارگانه کارآفرینى، هنرى، اقتصادى و علمى در 
شرایط مطلوبى قرار ندارد.

حریرى92
با بررسى تولیدات علمى حوزه موضوعى فرش نمایه شده در پایگاه Science Direct نشان داده اند از 
مجموع 426 مقاله (از سال 1924 تا 2015 میالدى) ایران با تولید 10 مقاله علمى در این زمینه در رتبه 

پانزدهم دنیا قرار دارد

رشته دانشگاهى فرش دست باف نتوانسته بر جنبه هاى فرهنگى و اقتصادى بازار فرش دست باف شهر رحیم پناه92
تهران تأثیر گذار باشد

در پایان نامه خود با مقایسۀ دو شیوة آموزش طراحى فرش آکادمیک و آزاد، در تالش براى رسیدن به غفرانى زفره اى92
راهکارى همگرا براى داشتن نظامى فعال و پویا در عرصۀ آموزش طراحى فرش است

میرزاامینى92
در این گزارش علمى اشاره شده رشته فرش دیر دانشگاهى شده اما پس از دانشگاهى شدن بدون 

برنامه ریزى صحیح و با شتابزردگى اسیر کمى گرایى لجام گسیخته شده و توسعه دانشگاه ها و مقاطع 
تحصیلى به مشکالت این دوره اعم از دانشجویان بى انگیزه، کمبود منابع و امکانات و اساتید دامن 

زده.

آموزش فرش در ایران با نابسامانى هاى بزرگ همراه است. یکى از علل این نابسامانى نبودن برنامه میرزایى91
جامع و کامل اموزشى در این زمینه است

مقنى پور90
نتیجه مى گیرد مالك عالقه شخصى هیچ گاه در رشته هاي دانشگاهی مرتبط با هنرهاي سنتی روي 
نمی دهد (به عنوان نمونه در رشته فرش) و پذیرفته شدگان این نوع رشته ها هیچ نوع اطالعی از 

اهداف آموزش دانشگاهی این رشته ها و انتظاراتی که از دانش آموختگان آن می رود، ندارند

نیاز به برطرف کردن سه دسته مشکل شامل استاد، منابع درسى و تجهیزات آزمایشگاهى و کارگاهى را بصام89
مطرح مى کند

اسپنانى و 88
سلطانى نژاد

آموزش طراحى فرش با رویکرد علمى و آکادمیک در آغاز براى بهینه سازى و سرعت بخشى به شیوه 
سنتى آن تدوین گردید. اما با گذشت یک دهه به نظر مى رسد هنوز این شیوه به دالیل متعدد به ویژه 
گسیختگى در تعالیم بین شیوه هاى سنتى و علمى با یادگیرى مطلوب فاصله داشته و به همراه عوامل 

دیگر موجب افت بهره ورى آموزش در مراکز دانشگاهى شده است

کریمى ماچیانى و 88
سلطانیان

نتایج این تحقیق نشان مى دهد سطح مهارت، گذراندن دوره هاى آموزش تکمیلى بعد از دانش 
آموختگى، محل تحصیل (دانشگاه دولتى و غیر دولتى)، موفقیت تحصیلى، استان محل زندگى، 

مشکالت مالى و شغل والدین بر وضعیت اشتغال دانش آموختگان فرش تأثیر گذاشته

در مقایسه شیوه پذیرش دانشجویان فرش و نقاشى پیشنهاد نموده اند که گزینش دانشجویان فرش به کارآمد و همکاران86
صورت نیمه متمرکز انجام شود.

خورسند رحیم زاده85
قویترین عامل موثر بر انتخاب رشته فرش خصوصیات فردى (عالیق، گرایشها، تجربیات) و پس از آن 
عوامل اجتماعى و خانوادگى (ارزشهاى اجتماعى و محیط و فضاى زندگى) و سپس عوامل اقتصادى 

در افق آینده (کسب درآمد و اشتغال) مى داند
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نوروززاده 85
وهمکاران

بیشترین سهم واگذاري بازنگري برنامه درسی به گروه علوم انسانی و کمترین سهم به گروه هنر 
تعلق دارد؛ همچنین بیشترین سهم واگذاري بازنگري برنامه درسی به دوره کارشناسی و کمترین سهم 

مربوط به دوره دکتري است.

چیت سازیان82
به تاریخچۀ تدوین دورة کارشناسى فرش و اجراى آن اشاره دارد. اشاره به این مهم که یکى از راه هاى 

اصلى پیشگیرى از محو اصالت ها و زمینه هاى فرهنگى هنرى و حذف تدریجى فرش دستباف از 
عرصۀ اجتماعى نسل جدید بهره گیرى از شیوه هاى پیشرفته آموزشى پژوهشى و علمى کردن تجارب 
دیرینه و ثبت و ضبط اندوخته هاى هزاران ساله و قرار دادن در فرایند تعلیم و تربیت نسل جوان است.

فلسفه وجودى رشته فرش را بیان کرده و با توجه به نیاز ارتقا و حتى ادامه حیات هنر صنعت فرش به دیارى82
امر کارشناسى، پژوهش و برنامه ریزى بسیار دقیق نیاز به این رشته را منطقى ترین راه مى داند

دانشگر و کارگر82
هر کدام از یک منظر به تأثیر آموزش دانشگاهى رشته فرش در حفظ اصالت هاى هنرى و مواریث 

فرهنگ بومى پرداخته اند و محتواى برنامه درسى رشته فرش از جمله مواردى است که تأثیر زیادى بر 
کیفیت تعلم در این شاخه از علم دارد

حشمتى رضوى82
اشکاالت این برنامه را شامل خطا در تشخیص هدف، کافى نبودن دروس برنامه و خطا در تشخیص 
گرایش هاى برنامه دانسته و عالوه بر آن به کمبودهایى نظیر کمبود استاد، کمبود کتب درسى و عدم 

همکارى نهادهاى فرش با برنامه مصوب در زمینه اجراى این دوره ها اشاره مى کند

با بررسى گرایش رنگرزى رشته فرش به اشکاالت محتوایى در دروس و تعریف کلى موضوع منتظر82
رنگرزى اشاره مى کند

نیاز به بازنگرى در دانشکده هاى فرش را مطرح مى کند و معتقد است صرف نظر از جنبه هنرى بودن صوراسرافیل82
فرش، کاالیى بودن آن باید مد نظر باشد و به همین دلیل احتیاج به علم دارد.

اسدى و 82
مشکالت آموزشى این رشته را بررسى کرده و پیشنهاداتى براى شیوه هاى آموزشى ارائه مى دهندصادق زاده

وظیفه اصلى رشته را توجه به اشتغال و حضور در عرصه هاى کار را از وظایف اصلى فارغ التحصیالن بصام82
مى داند

سبحه82
چالش هاى پیش روى دانشجویان فرش را کاهش کیفیت، از دست دادن بازار جهانى، درجا زدن در 
طراحى، مواد اولیه نامرغوب و مانند آن ها مى داند و انتظارات جامعه فرش را غلبه بر این چالش ها 

مى داند. وى همچنین ایجادتحول علمى بدون پشت پازدن به سنت هاواصالت ها رانیز انتظار از 
دانشجویان فرش مى داند

به علت سنتى بودن تولید فرش در ایران قاطعانه با دانشگاهى کردن رشته فرش مخالف استحصورى82
مشکل را در کمبود منابع درسى دیده و اعتقادى به کمبود استاد مسلط بر منابع درسى نداشتهاله داد82

به دلیل درست عمل نکردن دانشگاه ها از نظر اجرایى با ادامه روند فعلى مخالف بوده و برنامه ریزى سعیدى82
علمى رانیاز تداوم آن مى داند

عابد82
علت اینکه به فکرایجاد رشته فرش افتادیم ضرورت بیرون آمدن مدیریت فرش از حالت تجربى و 

نیازبه کارشناسان داراى اطالعات جامع در زمینه هایى مثل مواد اولیه،طرح ورنگ واقتصاد فرش رفع 
مشکالت بود

به چگونگی ورود داوطلبان به دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی پرداخته و اشاره دارد درصد باالیی از عسگرى کیا82
پذیرفته شدگان رشته هاي هنر دانش آموزانی هستند که رشته هنر انتخاب دوم آنها است.

سلطانیان و 81
همکاران

به این نتیجه مى رسد وضعیت اشتغال دانش            آموختگان هنر صنعت فرش دستباف با متغیرهایى نظیر 
ارتباط تشکل هاى تولیدى، تجارى، بازرگانى، میزان مهارت عملى، آموزش هاى کوتاه مدت حرفه اى، 
شغل اعضاى خانواده، میزان مهارت در بافت فرش هاى هنرى و صادراتى، جایگاه اجتماعى مشاغل 

مرتبط با فرش در محیط زندگى، انتظارات شغلى، محیط قانونى و پذیرش اجتماعى ارتباط معنى دارى 
دارد.

رحمانى و 81
همکاران

نتیجه گرفته تغییرات رفتار حرفه اى دانشجویان رشته فرش دست باف پس از گذراندن دوره هاى 
آموزشى محسوس نبوده.

بصام79
اشاره دارد صنعت فرش پایا بوده و یکى از مشکالت اصلى در ساختار سنتى فرش است که با ورود 

دانش آموختگان به بازار فرش، امکان تغییر ساختار تولید فرش دست باف به سوى یک هرم نیروى 
انسانى متوازن و پایدار وجود دارد

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
96

.1
3.

32
.9

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                             6 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082738.1396.13.32.9.9
https://goljaam.icsa.ir/article-1-331-en.html


11

دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32

پاییز و زمستان 1396

تدویــن برنامــه شناســایی شــده و در حیــن اجــرا و پایــان 
ــرد  ــرار گی ــیابی ق ــورد ارزش ــا م ــن آن ه ــزان تأمی آن، می

ــکاران، 1390، 126). ــواه و هم (نیکخ

ংcipp چارچوب نظری تحقیق: الگوی ارزشیابی
ــا و ســپس توســط  الگــوى ســیپ ابتــدا توســط کوب
ــال 1960،  ــکاران وى در س ــم  و هم ــتافل بی ــل اس دانی
ــه وجــود آمـــد. محققــان ضمــن اشــاره  طرح ریــزي و ب
به امکـــان اســـتفاده از روش هــاى اندازه گیــرى،  قضاوت 
حرفــه اى، طرح هــاى آزمایشــى و شــبه آزمایشــى و 
ــا را  ــا، آن هـ ــن هدف ه ــق یافت ــوى تحق ــن الگ همچنی
بــراى انجــام ارزشــیابى جامــع و کافــى ندانســتند. آنــان 
ــیابى و نشــان دادن  ــت موجــود ارزش ــا بررســى وضعی ب
ــراى ارزشــیابى،  ــه شــده ب 1- نارســایى در تعاریــف ارائ
ــا  ــیابى ب ــاط ارزش ــد ارتب ــودن فراین ــخص ب ــا مش 2- ن
یــا  و  بهبــود  تغییــر،  ایجــاد  جهــت  تصمیم گیــرى 
جهــت  الزم  ابزارهــاى  وجــود  3-عــدم  نــوآورى، 
عــدم   -4 فعالیت هــا،  و  برنامه هــا  ارزش  تشــخیص 
توجه به شــناخت نیازهـــاى مخـــاطبین ارزشـــیابى و 5- 
نظــر  از  پژوهشــى  و  ارزشــیابى  تفــاوت طرح هــاى 
هــدف، تعریــف جامعــى بــراى ارزشــیابى ارائــه نمودنــد: 
«فراینــد تعییــن کــردن، به دســت آوردن و فراهم ســاختن 
ا طالعــات توصیفــى و قضاوتــى در مــورد ارزش و 
ــور  ــه منظ ــح ب ــرا و نتای ــرح، اج ــا، ط ــت هدف ه مطلوبی
نیازهــاى  بــه  خدمــت  تصمیم گیــرى،  هدایــت 
ــى»  ــورد بررس ــاى م ــتر پدیده ه ــخگویى و درك بیش پاس
(اســتافل بیــم و شــینگ فیلــد ،1986، 159). در ایــن 

نمودارشمارهیک:مدلکلیالگویسیپ)استافلبیم،2003(

تعریــف ارزشــیابى فراینــد مســتمرى اســت کــه 3 مرحلــه 
تــالش  ارزشــیاب  کــردن،  تعییــن  مرحلــه  در  دارد. 
بــراى  تصمیم گیرنــدگان  کــه  را  آنچــه  تــا  مى کنــد 
ــورت  ــه ص ــخص و ب ــد، مش ــاز دارن ــرى نی تصمیم گی
روشن بیان کنند. ایـــن مرحلـــه بـــه ســـنجش نیازهـــاى 
ــد.  ــه کمــک مى کن ــاى برنام ــن هدف ه آموزشــى و تدوی
در مرحلـــه بـــه دسـت آوردن، اطالعـــات الزم در مـورد 
برنامـــه جمـــع آورى، ســازماندهى و تحلیل مى شــود. در 
ــه دســت  ــه فراهــم آوردن، از ترکیــب اطالعــات ب مرحل
ــل اســتفاده جهــت  آمــده و تحلیــل شــده، یافته هــاى قاب
ــى  ــورت توصیف ــه ص ــه ب ــورد برنام ــرى در م تصمیم گی
ــى  ــیابى) و قضاوت ــورد ارزش ــه م ــق برنام ــف دقی (توصی
ــم و  ــیابى) فراه ــاى ارزش ــا معیاره ــا بـ ــه یافته ه (مقایس
ــالح  ــود و اص ــدف بهب ــا ه ــى ب ــات عمل ــت اقدام جه
مى شــود  داده  قــرار  مخاطبیــن  اختیــار  در  برنامــه 

(کیامنش، 1392، 2)
ــاي الگویــى اســت کــه  ــر بن ــان شــده زی تعریــف بی
در منابع بـــا اســـتفاده از ترکیـب حـروف اول چهـار واژه 
Context، Input، Process ،Product بــه نام CIPP(در 
مى شــود(نمودار  شــناخته  ســیپ)  فارســى  منابــع 
شــماره 1). الگــوي CIPP یــک چارچــوب جامــع 
از جملــه  ارزشــیابى در حوزه هــاي مختلــف  بــراي 
برنامه درســى فراهــم آورده اســت. مهمتریــن هــدف 
ارزشــیابى در الگو سیپ بهبـــود عملکـــرد برنامـــه است. 
ایــن الگــو بــه دســت انــدرکاران برنامــه کمــک مى کنــد 
تــا بــا جمــع آوري اطالعــات به صـــورت مـــنظم برنامـــه 
خـــود را در جریـــان اجــراي برنامــه و در پایــان اجــراي 
ــزان  ــراي شــناخت می ــن الگــو ب ــد. در ای آن اصــالح کنن
ــین شــده،  ــاي تعیـ ــق هدف هـ ــه در تحق ــت برنام موفقی
عــالوه بــر ســه مرحلــه ذکــر شــده  بــه 2 نــوع اطالعــات 
ــه  ــدي برنام ــر کلی ــار عنص ــى و چه ــى و قضاوت توصیف
کــه بایــد مــورد ســـنجش و ارزشــیابى قــرار گیرنــد نیــز 

اشــاره مى کنــد.
ــیپ را  ــیابى س ــوي ارزش ــم (1986) الگ ــتافل بی اس
فراینــدي چرخشــى مى دانــد کــه بــه فراینــد توجــه دارد 
ــن  ــى وي مهمتری ــه عبارت ــازده. ب ــا ب ــه محصــول ی ــه ب ن
هــدف ارزشــیابى را بهبــود و اصــالح مى دانــد نــه 
اثبــات برنامــه. بــراي رســیدن بــه هــدف بهبــود و 
ــن  ــل بی ــاط متقاب ــیم ارتب ــتافل بـ ــه، اسـ ــالح برنام اص
مجریــان ارزشــیابى و همچنیــن بیــن مجریــان ارزشــیابى 
و تصمیم گیرنــدگان را تشــویق میکنــد. درالگــوي ســیپ 
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ــوع  ــک ن ــا ی ــدي ب ــر کلی ــن چهارعنص ــک از ای ــر ی ه
ارزشــیابى خــاص مــورد بررســى قــرار مى گیــرد. در ایــن 
مقالــه بــه صــورت مشــخص بــه ارزشــیابى زمینــه مقطــع 
ــا  ــود. ب ــه مى ش ــرش پرداخت ــته ف ــد رش ــى ارش کارشناس
ــى رابطــه  ــوع ارزشــیابى تکوینــى و پایان ــه دو ن توجــه ب
ــا ارزشــیابى زمینــه در جــدول شــماره 3  ایــن دو نــوع ب

آورده شــده اســت.

جدول3:رابطهبینارزشیابیزمینهودونوعارزشیابیتکوینیوپایانی

ارزشیابى
 ارزشیابى تکوینى (آینده

 نگر با نقش تصمیم
(گیرى

 ارزشیابى پایانى (گذشته نگر با
(نقش پاسخگویى

 چه نیازهایى بایدزمینه
آیا نیازهاى مهم شناسایى شده اند؟برآورده شود؟

منبع:کیامنش)1392(
اولیــن و مهــم تریــن نــوع ارز شــیابی الگــوي 
ســیپ، ارزشــیابی زمینه هــا اســت در ایــن ارزشــیابی بــه 
نیازســنجی و توصیــف نیازهــا، ارزیابــی منطــق برنامــه و 
ــف  ــراي تعری ــراي آن ب ــاي اج ــنجی روش ه ــکان س ام
و تبییــن هــدف هــا و اولویــت هــا پرداختــه مــی شــود 
(اســتافل بیــم، 2003 ). مؤلفــه هــاي مهــم ایــن ارزشــیابی 
ــن  ــگ ب ــه ون ــدد از جمل ــاي متع ــش ه ــه در پژوه ک
ــري  ــول2 (2009)، و فت ــن و س ــت1 ( 2003 )، هک جری
تــاوت3 و همــکاران (2009) مــورد بررســی قــرار گرفت، 
ــراد و  ــن انتظــارات اف ــد از نیازســنجی و تعیی ــار ت ان عب
گــروه هــاي مختلــف از برنامــه و تعییــن هــدف هــاي آن.

ংروش تحقیق
ایــن تحقیــق از نــوع تحقیقــات ترکیبــى بــه معنــاى 
ترکیــب دو روش کمــى و کیفــى اســت. در روش کمــى 
از ســطح توصیــف و در روش کیفــى ازســطح تحلیلــى و 
ــدف  ــث ه ــن از حی ــود. همچنی ــتفاده مى ش اکتشــافى اس
توســعه اى-کاربردى اســت و در گــروه پژوهش هــاى 
ــق  ــرى تحقی ــوب نظ ــرد. چهارچ ــرار مى گی ــیابى ق ارزش
ــرار دارد  ــیابى CIPP ق ــوى ارزش ــاس الگ ــر اس ــز ب نی
ــزار  ــا اب ــه ب ــه ارزشــیابى زمین ــا ب ــه تنه ــن مقال ــه در ای ک
مصاحبــه (نیمــه ســازمان یافتــه و بــه صــورت عمیــق) و 
پرسشــنامه (محقــق ســاخته) پرداختــه شــده اســت. بــراي 
گــرد آوري اطالعــات از هــر دو روش کتابخانــه        اي و 

میدانــی بهــره گرفتــه شــده اســت. 
1. Wongbenjarat
2. Hakan & Seval
3. Phattharayuttawat

اهداف این تحقیق به شرح زیر است: •
ــى  ــع کارشناس ــدازى مقط ــرورت راه ان ــایى ض 1- شناس

ارشــد فــرش 
و  آموزشــى  زیرســاخت هاى  اهمیــت  2-بررســى 
ــد  ــى ارش ــع کارشناس ــدازى مقط ــراى راه ان ــى ب فرهنگ

ــرش ــته ف رش
ــرش  ــد ف ــى ارش ــع کارشناس ــداف مقط ــى اه 3- بررس

ــتباف دس
4-شناســایى نیــاز جامعه (ودانشــگاه) به دانش آموختــگان 

دوره کارشناســى ارشــد فرش
جامعه و نمونه آماری •

ــت از  ــارت اس ــارى عب ــه آم ــق جامع ــن تحقی در ای
دانشــجویان و دانش          آموختــگان و اســتادان و کارشناســان 
ــد  ــى ارش ــع کارشناس ــت باف در مقط ــرش دس ــته ف رش
ــران و مســئولین  ــرش ای ــى ف ــز مل ــن مرک ــرش همچنی ف
و فعــاالن شــرکت ها، کارگاه هــا و موسســات دولتــى 
ــران  ــت باف ای ــرش دس ــازار ف ــال در ب ــى فع و خصوص
ــتغال  ــل اش ــب و کار و مح ــازار کس ــوان ب ــه عن ــه ب ک
ــوند  ــناخته مى ش ــق ش ــرش در تحقی ــگان ف دانش آموخت
کــه همــه ایــن مــوارد جامعــه آمــارى تحقیــق را تشــکیل 
ــجویان  ــى دانش ــماره 4 فراوان ــدول ش ــد. در ج مى دهن
ــرش از  ــد ف ــى ارش ــع کارشناس ــده در مقط ــه ش پذیرفت

ــل مشــاهده اســت.  ــون قاب ــدا تاکن ابت
(تکمیــل  کمــى  بخــش  در  تحقیــق  ایــن  در 
ــرى  ــه گی ــاخته) از روش نمون ــق س پرسشــنامه هاى محق
ــن روش  ــت. ای ــده اس ــتفاده ش ــى اس ــدى احتمال طبقه بن
بــه ایــن دلیــل انتخــاب شــد تــا نمونــه در دانشــگاه هاى 
ــا  ــرش ب ــد ف ــى ارش ــع کارشناس ــرى مقط ــف مج مختل
ــه عنــوان  همــان نســبتى کــه در جامعــه وجــود دارنــد ب
نماینــده جامعــه، بــا احتمــال برابــر در نمونــه نیــز حضور 
داشــته باشــند. حجــم نمونــه بــر اســاس فرمــول کوکــران 
ــارى)  ــنامه(نمونه آم ــًا 219 پرسش ــد و نهایت ــبه ش محاس
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. در بخــش کیفــى (مصاحبــه 
بــا خبــرگان و بــازار کار) نمونــه گیــرى بــه روش گلولــه 
ــل انتخــاب  ــن دلی ــه ای ــن روش ب ــى انجــام شــد. ای برف
ــه نمونه هــا  شــد کــه شناســایى و اطالعــات دسترســى ب
بــه ســهولت ممکــن نبــود لــذا بــا انتخــاب چنــد نمونــه 
ــدى از  ــاى بع ــراى شناســایى و انتخــاب نمونه ه ــه ب اولی
ــه  ــه شــد. ب ــه اســتفاده و کمــک گرفت ــه اولی همــان نمون
ــایى و  ــه شناس ــر نمون ــاى دیگ ــب واحده ــن ترتی همی
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دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32

پاییز و زمستان 1396

ــدازه حجــم  ــر خطــى انتخــاب شــدند. ان ــا الگــوى غی ب
نمونــه در ایــن بخــش (کیفــى) بــر اســاس اشــباع نظــرى 
ــازمان  ــه س ــه نیم ــت 23 مصاحب ــد. در نهای ــاب ش انتخ
ــه شــوندگان  ــن مصاحب ــق انجــام شــد. در بی ــِه عمی یافت
ــر) و  ــى (7نف ــئولین دولت ــت: مس ــود داش ــروه وج دو گ

ــر). ــازار کار فــرش (16 نف ــرگان ب خب

جدولشماره4فراوانیظرفیتاسمی1جذبدانشجوکارشناسیارشدفرش
بهتفکیکهردانشگاهدرسالهایمختلف2

سال
 هنر

 اسالمى
تبریز

 علم و هنرکاشان
هنر اصفهانهنر تهرانیزد

1391181218--
139218163016-
139320183011-
139420164067
139526184088
13963264098

سازمانسنجشکشور)1396(

فرایند انجام پژوهش •
ــش ابتــدا  ــواالت پژوه ــه س ــخگویى ب بــراى پاس
و  شــرایط  و  عالــى  آمــوزش  پیشــینه  و  تاریخچــه 
زمینه هــاى ایجــاد رشــته فــرش دســتباف در مقطــع 
ــن  ــت. ای ــرار گرف ــه ق ــورد مطالع ــد م ــى ارش کارشناس
نتایــج  بــه  تاریخــى  بررســى هاى  ضمــن  مطالعــه 
یافته هــاى پژوهشــى در حــوزه آمــوزش فــرش دســتباف 
مصاحبه هــاى  انجــام  بــا  همچنیــن  پرداخــت.  نیــز 
ــى و  ــش خصوص ــرگان بخ ــئولین و خب ــا مس ــق ب عمی
ــازار  ــوان ب ــه عن ــتباف ب ــرش دس ــت ف ــى هنر-صنع دولت
ــع  ــاى مقط ــى زمینه ه ــاخص هاى کل ــته ش ــن رش کار ای
ــد  ــه بع ــد. در مرحل ــن ش ــرش تبیی ــد ف ــى ارش کارشناس
بــراى شــاخص هاى چهارگانــه ضــرورت راه انــدازى 
ــى و  ــاخت هاى آموزش ــد، زیرس ــى ارش ــع کارشناس مقط
ــب  ــاى متناس ــه گویه ه ــاز جامع ــدف و نی ــى، ه فرهنگ
ــاخته  ــق س ــنامه محق ــب پرسش ــاخص در قال ــر ش ــا ه ب
1. اطالعــات ارائــه شــده در ایــن جــدول بــر اســاس ظرفیــت اســمى 
اعــالم شــده از ســوى ســازمان ســنجش کشــور اســت و بــا پذیــرش 

نهایــى دانشــجو ممکــن اســت متفــاوت باشــد.
2. البتــه در ســال 1390 دانشــگاه هنــر اســالمى تبریــز بــدون کنکــور 
ــه در  ــرد ک ــذب ک ــجو ج ــت 10 دانش ــل ظرفی ــورت تکمی ــه ص و ب
ایــن گــزارش آمــارى مســتخرج از اطالعــات ســازمان ســنجش ثبــت 
نشــده. کــه بــا احتســاب ایــن 10 نفــر جامعــه آمــارى دانشــجویان و 
ــر اســت. ــرش 501 نف ــگان مقطــع کارشناســى ارشــد ف دانش آموخت

ــن  ــرت تدوی ــه اى لیک ــف 5 گزین ــش در طی ــا 21 پرس ب
شــد. ایــن پرسشــنامه بــراى گــروه اســاتید، دانشــجویان 
ــن  ــد تدوی ــى ارش ــع کارشناس ــگان مقط و دانش آموخت
ــت شــاخص هاى  ــا محوری ــازار کار ب شــد و از بخــش ب

ــت. ــورت گرف ــق ص ــه عمی ــه مصاحب چهارگان
در مرحلــه بعــد پرسشــنامه ها از ســه روش فیزیکــى، 
فرم هــاى پویــا اینترنتــى و ارســال از طریــق ایمیــل 
ــم  ــا ه ــام مصاحبه ه ــد. انج ــع آورى ش ــل و جم تکمی
ــران  ــب نظ ــن و صاح ــتى از متخصصی ــه فهرس ــا تهی ب
ــى  ــد. روای ــام ش ــرش انج ــى و ف ــوزش عال ــوزه آم ح
پرسشــنامه بــا ارســال آن بــراى 15 نفــر از متخصصــان و 
انجــام اصالحــات جزئــى تاییــد شــد. ســپس بــراى تاییــد 
پایایــى بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS، آلفــاى کرونبــاخ 
محاســبه شــد. پــس از جمــع اورى نمونــه مقدماتــى(30 
عــدد پرسشــنامه) مقــدار آلفــاى کرونبــاخ کل پرسشــنامه 
برابــر بــا 0/866 بــود کــه نشــان مــى دهــد پرسشــنامه از 

ــى باالیــى برخــوردار اســت پایای
کمــى  داده هــاى  تحلیــل  و  تجزیــه  نهایــت  در 
(پرسشــنامه) بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS و تحلیــل 
 MaxQda ــزار ــرم اف ــتفاده از ن ــا اس ــى ب ــاى کیف داده ه

ــد. ــام ش انج

ংیافته های پژوهش
ــارى)  ــه ام ــنامه (نمون ــش 219 پرسش ــن پژوه در ای
مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. همانگونــه کــه در جــدول 
ــخگویان  ــد از پاس ــت 37,4 درص ــاهده اس ــل مش 5 قاب
مــرد و 62,6 درصــد از آنــان را زنــان تشــکیل می دادنــد. 
همچنیــن از بیــن پاســخگویان، 47 درصــد دانــش آموخته 
کارشناســى ارشــد، 39/7 درصــد از دانشــجو کارشناســى 
ارشــد( کــه حداقــل 14 واحــد گذرانــده باشــد) و 13/2 
درصــد از اســاتید و اعضــا هیئــت علمــى دانشــگاه (کــه 
ــند)  ــته باش ــس داش ــد تدری ــى ارش ــع کارشناس در مقط
شــرکت داشــتند. از نظــر دانشــگاه، اکثــر پاســخگویان از 
دانشــگاه هــاى علــم و هنــر یــزد، هنــر اســالمى تبریــز و 
کاشــان و تعــداد کمتــرى از دانشــگاه هــاى هنــر تهــران و 

هنــر اصفهــان3 بودنــد.
ــى  ــع کارشناس ــان در مقط ــر اصفه ــران و هن ــر ته ــگاه هن 3. دو دانش
ارشــد بــه صــورت بــدون گرایــش (ســرفصل مصــوب 1392) 
ــه دلیــل ایــن کــه هنــر تهــران از ســال  ــد و ب پذیــرش دانشــجو دارن
ــتند  ــجو داش ــرش دانش ــال 1394 پذی ــان از س ــر اصفه 1392 و هن
جامعــه امــارى ایــن دو دانشــگاه نســبت بــه ســایر دانشــگاه ها کمتــر 

ــه. ــش یافت ــن نســبت کاه ــه همی ــم ب ــه ه ــداد نمون اســت تع
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دوفصلنامه
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انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32
پاییز و زمستان1396

ــوع  ــاب ن ــا و انتخ ــل داده ه ــه و تحلی ــراى تجزی ب
ــت  ــه بررســى وضعی ــد ب ــدا بای آزمون هــاى مربوطــه، ابت
ــه شــده اســت. چــرا کــه  ــودن متغیرهــا پرداخت ــال ب نرم
اگــر متغیرهــا نرمــال باشــند مى تــوان هــم از آزمون هــاى 
ــتفاده  ــک اس ــاى ناپارامتری ــم از آزمون ه ــک و ه پارامتری
ــد  شــود. امــا چنانچــه متغیرهــا نرمــال نباشــند، تنهــا بای
از آزمون هــاى ناپارامتریــک اســتفاده کــرد. از آنجایــى کــه 
طیــف گزینــه هــاى پرسشــنامه رتبــه اى(یــا کیفى) اســت 
از آزمــون دو جملــه اى بــراى بررســى مولفــه هــاى هــر 
بعــد اســتفاده شــده اســت. بــه منظــور بررســى وضعیــت 
ــون  ــک ویلکاکس ــون ناپارامتری ــا از آزم ــود متغیره موج
یــک نمونــه اى و بــراى رتبــه بنــدى زیــر مولفــه هــا از 

آزمــون فریدمــن اســتفاده شــده اســت.
آزمــون دو جملــه اى بــراى طیــف هــاى دو ســطحى 
اســتفاده مــى شــود. از ایــن رو گزینــه هــاى «خیلــى کــم، 
ــاى  ــه ه ــطح اول و گزین ــوان س ــه عن ــط» ب ــم و متوس ک
ــر  ــطح دوم در نظ ــوان س ــه عن ــاد» ب ــى زی ــاد و خیل «زی
گرفتــه مــى شــود. چنانجــه بیــش از 50 درصــد افــراد بــه 
ســطح دوم پاســخ داده باشــند تاثیرگــذارى ان مولفــه در 

ارزشــیابى زمینــه مــورد پذیــر قــرار مــى گیــرد.
فرضیــه هــاى آمــارى بصــورت زیــر در ســطح 

اطمینــان 95 درصــد مــورد بررســى قــرار گرفــت:
فرضیــه صفــر: زیــر مولفه هــاى ابعــاد «ضــرورت راه 
انــدازى مقطــع کارشناســى ارشــد»، «زیــر ســاخت هــاى 
ــر  ــه» ب ــاز جامع ــدف» و « نی ــى»، «ه ــى و فرهنگ آموزش

ــدارد. ــادارى ن ــر معن ــه تاثی ارزشــیابى زمین
فرضیــه مقابــل: زیــر مولفــه هــاى ابعــاد «ضــرورت 
ــاخت  ــر س ــد»، «زی ــى ارش ــع کارشناس ــدازى مقط راه ان
هــاى آموزشــى و فرهنگــى»، «هــدف» و « نیــاز جامعــه» 

ــادارى دارد. ــر معن ــه تاثی ــر ارزشــیابى زمین ب
چنانچــه ســطح معنــادارى آزمــون دو جملــه اى 
ــه  ــخگویان ب ــبت پاس ــى نس ــد یعن ــر از 0/05 باش کمت
گزینــه هــاى 1، 2 و 3 در حــدود 50 درصــد نبــوده 

ــه ســطح دوم پاســخ  ــر بیشــتر پاســخگویان ب اســت. اگ
ــوده  ــاد ب ــه زی ــذارى مولف ــر گ ــى تاثی ــند یعن داده باش
ــادارى بیشــتر از 0/05 باشــد  اســت. چنانچــه ســطح معن
یعنــى اتفــاق نظــر خاصــى وجــود نــدارد و نســبت پاســخ 
ــطح دوم  ــاى 1،2،3) و س ــه ه ــطح اول(گزین ــه س ــا ب ه

ــت. ــان اس ــاى 4 و 5) یکس ــه ه تقریبا(گزین
در ادامــه، یافته هــاي کمــی و کیفــی مربــوط بــه هــر 

ســؤال (مؤلفــه)، بــه تفکیــک، آورده شــده اســت.

جدولشماره5ویژگيهايجمعیتشناختینمونهآماریبرحسبدرصد
درصد فراوانى کلگروه هاى مشارکت کننده در نمونهجنسیتدانشگاه
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%10اساتید

هنر تهران
%50دانشجو%35مرد

11,9
%27دانش آموخته%65زن

%23اساتید

هنر اصفهان
%69دانشجو%31مرد

5,9
-دانش آموخته%69زن

%31اساتید
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دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32

پاییز و زمستان 1396

ارشد  • کارشناسی  مقطع  اندازی  راه  ضرورت   
است؟ بوده  اندازه  چه  تا  فرش 

در ایــن بخــش بــا پنــج گویــه ضمــن بررســى 
ــدى  ــه بن ــه رتب ــد ب ــى ارش ــع کارشناس ــرورت مقط ض
ــه  ــرورت آن پرداخت ــزان ض ــود و می ــاى موج گرایش ه
ــى و  ــج توصیف ــماره 6 و 7 نتای ــدول ش ــه در ج ــد ک ش

ــت. ــاهده اس ــل مش ــى آن قاب تحلیل

جدولشماره6نتایجتوصیفیمولفهضرورتراهاندازیمقطعکارشناسی
ارشد

 انحرافمیانگینمتغیر
آماره شاپیرو-Sigوضعیتاستاندارد

ویلکس
 ضرورت راه
0/0010/937غیر نرمال3/170/92آندازى مقطع

ــد در  ــى ده ــان م ــوق نش ــدول ف ــا در ج ــه ه یافت

ــراد  ــد اف ــش از 50 درص ــد بی ــان 95 درص ــطح اطمین س
بــر عــدم ضــرورت راه انــدازى دوره کارشناســى ارشــد 
گرایــش مــواد اولیــه و رنگــرزى و طراحــى رشــته فــرش 
دســت باف اتفــاق نظــر داشــتند و در مــورد ســایر 
ــا  ــت. ب ــود نداش ــى وج ــر خاص ــاق نظ ــا اتف ــش ه گرای
ــدازى  ــى در خصــوص راه ان ــه صــورت کل ــن حــال ب ای
مقطــع کارشناســى ارشــد فــرش نیــز بــا توجــه بــه ایــن 
ــش از  ــاد بی ــى زی ــاد و خیل ــاى زی ــى گزینه ه ــه فراوان ک
ســه گزینــه خیلــى کــم، کــم و متوســط اســت امــا چــون 
ــاق  ــت اتف ــتر از 0/05 اس ــون بیش ــادارى آزم ــطح معن س

ــدارد. نظــر خاصــى وجــود ن
نتایــج حاصــل از مصاحبــه بــا بــازار کار فــرش 
شــامل مســئولین دولتــى و خبــرگان بــازار در خصــوص 
ضــرورت راه انــدازى مقطــع کارشناســى ارشــد فــرش در 

ــل مشــاهده اســت. جــدول شــماره 8 قاب
جدولشماره7آزموندوجملهای)زیرمولفههایضرورتراهاندازیمقطعکارشناسیارشد(

 سطحنسبت آزمون شدهنسبت فراوانىفراوانىسطحمولفه ها
نتیجهمعنادارى

 راه اندازى دوره کارشناسى
 ارشد رشته فرش دست باف

.ضرورت داشته است

 معنى دار نیست31050/480/50/589 =>گزینه هاى 1،2،3
 اتفاق نظر خاصى

وجود ندارد
31140/52 <گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع

 راه اندازى گرایش طراحى
 کارشناسى ارشد رشته فرش
 دست باف ضرورت داشته

.است

 معنى دار است 31540/70/50/00170 =>گزینه هاى 1،2،3
 درصد افراد معتقدند
 راه اندازى گرایش
 طراحى کارشناسى
 ارشد رشته فرش

 دست باف ضرورت
.نداشته است

3650/3 <گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع

 راه اندازى گرایش مواد
 اولیه و رنگرزى کارشناسى
 ارشد رشته فرش دست باف

.ضرورت داشته است

 معنى دار است31350/620/50/001 =>گزینه هاى 1،2،3
 62 درصد افراد

 معتقدند راه اندازى
 گرایش مواد اولیه و
 رنگرزى کارشناسى
 ارشد رشته فرش

 دست باف ضرورت
.نداشته است

3840/38 <گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع

 راه اندازى گرایش مدیریت
 کارشناسى ارشد رشته فرش
 دست باف ضرورت داشته

.است

 معنى دار نیست31090/50/51 =>گزینه هاى 1،2،3
 اتفاق نظر خاصى

وجود ندارد
31100/5 <گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع
 راه اندازى گرایش پژوهش
 (بدون گرایش) کارشناسى
 ارشد رشته فرش دست باف

ضرورت داشته

 معنى دار نیست31210/550/50/137 =>گزینه هاى 1،2،3
 اتفاق نظر خاصى

وجود ندارد
3980/45 <گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع
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دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32
پاییز و زمستان1396

جدولشماره8نتایجحاصلازمصاحبهبابازارکارفرشدرخصوصضرورت
ایجادمقطعکارشناسیارشدفرش

 ضرورت تحصیالت تکمیلى فرش در دانشگاه ها به
درصدفراوانى صورت کلى و گرایش هاى آن

29تحصیالت تکمیلى فرش در حرفه طراحى و نقاشى
 تحصیالت تکمیلى فرش در حرفه مواد اولیه و

626رنگرزى

1356 تحصیالت تکمیلى فرش در حرفه مدیریت
 تحصیالت تکمیلى فرش با تمرکز در حوزه پژوهش

417و انجام تحقیقات

730ضرورت وجود تحصیالت تکمیلى در رشته فرش
ــرگان  ــئوالن و خب ــا مس ــه ب ــل مصاحب ــج تحلی نتای
ــى  ــورت کل ــه ص ــه ب ــد ک ــان مى ده ــرش نش ــازار ف ب
ــى  ــى (کارشناس ــالت تکمیل ــق وجــود تحصی ــاد مواف زی
ــالت  ــود تحصی ــتند و وج ــرش نیس ــته ف ــد) در رش ارش
ــا  ــد ی ــراى تولی ــا ب ــدن آن ه ــر ش ــه توانمندت ــى ب تکمیل
حضــور تخصصــى در بــازار تولیــد فــرش موثــر نیســت. 
ــع  ــن مقط ــر ای ــه اگ ــن ک ــح ای ــا توضی ــال ب ــن ح ــا ای ب
وجــود داشــته باشــد کــدام حرفــه مناســب تر اســت و در 
بــازار کار راهگشــا اســت بیــش از 50% پاســخ دهنــدگان 
اشــاره داشــتند حرفــه مدیریــت تولیــد (کارگردانــى 
ــه  ــاز ب ــتباف نی ــرش دس ــوزه ف ــى) در ح ــرى و فن هن
ــه  ــى دارد و در رتب ــالت تکمیل ــطح تحصی ــش در س دان
ــواد  ــا م ــط ب ــه مرتب ــاد داشــتند حرف ــا 26% اعتق بعــدى ب
ــد  ــد مفی ــع مى توان ــن مقط ــز در ای ــرزى نی ــه و رنگ اولی

ــد. ــر باش و موث
مقطــع کارشناســى ارشــد فــرش اساســا بــراى پاســخ 
بــه نیــاز بــازار کار حرفــه اى ایجــاد نشــده و بــر اســاس 
ــوده کــه  ــه مــدرس آکادمیــک ب ــاز دانشــگاهى ب یــک نی
ــد 3  ــده ک ــخ دهن ــت (پاس ــد اس ــطح مفی ــن س در همی
ــل طراحــى وجــود  ــى مث ــاى مهارت ــراى بخش ه و18). ب
ــر  ــر اســت اگ ــد و بهت ــت مى کن مقطــع کارشناســى کفای
مى خواهنــد بــه فــرش در ایــن حــوزه کمــک کننــد روى 
مشــکالت همــان دوره کارشناســى تمرکــز کننــد (پاســخ 
ــى پژوهــش و  ــى یعن ــالت تکمیل ــد 7). تحصی ــده ک دهن
ــاز  ــاس نی ــر اس ــات ب ــن تحقیق ــون ای ــه تاکن ــق ک تحقی
ــود آن  ــد وج ــن باش ــه اینچنی ــى ک ــوده و مادام ــازار نب ب
ــگاه و  ــد 20). دانش ــده ک ــخ دهن ــدارد (پاس ــى ن ضرورت
بــازار ارتبــاط عملیاتــى ندارنــد چــه در ســطح تحصیالت 
ــاق  ــن اتف ــى ای ــى و وقت ــالت تکمیل ــه تحصی ــه و چ پای
رخ نــداده ارتقــا ســطح تحصیــل در بــازار هیــچ تاثیــرى 

نــدارد (پاســخ دهنــده کــد 12). دانشــگاه بایــد از حــوزه 
مــدرك خــارج شــود بــراى مــن مهــم نیســت شــما چــه 
ــى  ــا توانای ــن کــه آی ــد ای ــد و چــه خواندی مدرکــى داری
حــل مشــکل مــن را داریــد مهــم اســت (پاســخ دهنــده 

کــد 9).
 تا چه اندازه زیرساخت های آموزشی و فرهنگی  •

برای راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد رشته فرش 
مهیا بوده است؟

ــه ســه گویــه انجــام  ــه ایــن ســوال ب ــراى پاســخ ب ب
ــاط  ــازار کار و ارتب ــى، بســتر فرهنگــى ب تحقیقــات میدان
گــروه برنامه ریــزى بــا بــازار نمونــه امــارى پاســخ دادنــد 
کــه نتایــج توصیفــى و تحلیلــى آن در جــداول شــماره 8 

و 9 قابــل مشــاهده اســت.

جدولشماره9نتایجتوصیفیمولفهزیرساختهایآموزشیوفرهنگی

 انحرافمیانگینمتغیر
Sigوضعیتاستاندارد

 آماره
شاپیرو-
ویلکس

 زیرساخت هاى
 آموزشى و
فرهنگى

0/0010/868غیر نرمال1/720/68

ــه اى در جــدول فــوق  ــه هــاى آزمــون دو جمل یافت
ــى دهــد زیرســاخت هاى آموزشــى و فرهنگــى  نشــان م
بــراى راه انــدازى مقطــع کارشناســى ارشــد رشــته فــرش 
بــه شــکل ضعیفــى ارزیابــى و هــر ســه گویــه بــا بیــش 
ــود  ــاخت هاى موج ــتند زیرس ــاد داش ــد اعتق از 97 درص
بــراى راه انــدازى ایــن مقطــع خیــل کــم، کــم و متوســط 

بــوده اســت.
ــدول 11)  ــوندگان (ج ــه ش ــر مصاحب ــل نظ در تحلی
ــراى  ــه ب ــتند ک ــاد داش ــئوالن اعتق ــرگان و مس 100% خب
ــرى آن  ــان شــکل گی ــازار و جری ــى ب ــالت تکمیل تحصی
ــازار  ــد ب ــاد دارن ــى 39% اعتق ــت. ول ــته اس ــى نداش نقش
ــد  ــتقبال مى کن ــرش اس ــدن ف ــگاهى ش ــى و دانش از علم
مشــروط بــر ایــن کــه خروجــى آن مطابــق بــا نیازهــاى 
روز بــازار باشــد. و نهایتــا 87% اعتقــاد دارنــد کــه مقطــع 
ــت و در  ــازار نیس ــرات ب ــاس تغیی ــر اس ــرش ب ــد ف ارش
ــه  ــه و برنام ــه شــکل گرفت ــداوم همــان تحصیــالت پای ت
ــره اى  ــورت جزی ــه ص ــازار ب ــگاه و ب ــزى شده.دانش ری
ــه در فــرش در کل صنعــت مــا  عمــل مى کننــد و ایــن ن

مشــاهده مى شــود. 
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جدولشماره11نتایجحاصلازمصاحبهبابازارکارفرشدرخصوص
زیرساختهایتعاملبازارودانشگاه

 چقدر بازار کار فرش با دانشگاهیان (دانشجو و
 اعضا هیئت علمى) براى ارشد فرش تعامل موثر

 داشتند
درصدفراوانى

 براى تدوین و راه اندازى تحصیالت تکمیلى
00فرش نظر خبرگان بازار لحاظ شده

 بازار کار از علمى و دانشگاهى شدن فرش در
939سطح تحصیالت تکمیلى استقبال مى کند

 دانشگاهیان براى تحصیالت تکمیلى فرش به
313تغییرات بازار توجه کردند

ــر  ــا در ه ــى آن ه ــه خروج ــت ک ــن اس ــه ای نتیج
ــا نمى خــورد (پاســخ  ــه درد م مقطعــى هــم کــه باشــد ب
دهنــده کــد 8). دانشــگاه نیازهــاى خــود را دیــده و بــراى 
همــان برنامــه ریــزى کــرده پــس اصــال نیــازى نداشــته 
بــا بــازار بــراى ایــن مــوارد تعامــل داشــته باشــد (پاســخ 
دهنــده کــد 3). بــازار امــروز بــا بــازار 30 ســال پیــش بــه 
انــدازه 100 ســال متفــاوت اســت امــا دانشــجوها و دانش 
آموخته هــا هنــوز در بیــان الفبــا فــرش مشــکل دارنــد هــر 
مدرکــى هــم کــه داشــته باشــند و قطعــا اگــر بــه تغییرات 
روز مســلط باشــند مــا بــراى جــذب آن هــا فــرش قرمــز 
پهــن مى کنیــم (پاســخ دهنــده کــد 14). در دانشــگاه تــا 
وقتــى یــک اســتاد کار کــه 40 ســال در فــرش زحمــت 
کشــیده را هنــوز بــا مــدرك مــى ســنجند امــکان تعامــل 
موثــر وجــود نــدارد (پاســخ دهنــده کــد 9). بــازار فــرش 

فرهنــگ خــاص خــود را دارد و بیشــتر دانــش آموخته هــا 
خانم هــا هســتند و کار بــراى آن هــا در ایــن بــازار مشــکل 
ــوى  ــازار ق ــن ب ــراى حضــور در ای ــا ب ــد آن ه اســت بای
ــده  ــد (پاســخ دهن ــزى کنن ــه ری ــراى آن برنام باشــند و ب

کــد 19). 
 تا چه اندازه اهداف مقطع کارشناسی ارشد فرش  •

دستباف به درستی تدوین شده است؟
دوره  اهــداف  بــه  توجــه  بــا  بخــش  ایــن  در 
ــوب و در  ــرفصل مص ــه در دو س ــد ک ــى ارش کارشناس
حــال اجــرا 1389 و 1391 درج شــده و معرفــى و تبییــن 
آن هــا بــراى پاســخ دهنــدگان نتایــج زیــر در ســه گویــه 
ــا  ــداف ب ــب اه ــه، تناس ــاز جامع ــا نی ــداف ب ــب اه تناس
ــاى  ــا توانایى ه ــداف ب ــب اه ــه و تناس ــرات جامع تغیی
ــه در  ــد ک ــل ش ــا حاص ــته هاى آن ه ــان و خواس داوطلب

ــت. ــاهده اس ــل مش ــماره 10 و 11 قاب ــداول ش ج
جدولشماره12نتایجتوصیفیمولفهاهداف

انحراف میانگینمتغیر
Sigوضعیتاستاندارد

آماره 
شاپیرو-
ویلکس

غیر 2/020/75هدف
0/0010/939نرمال

ــوق  ــدول ف ــه اى در ج ــون دو جمل ــا آزم ــه ه یافت
نشــان مــى دهــد در مــورد « توجــه بــه نیازهــاى جامعــه 
فــرش و ذینفعــان در طراحــى اهــداف برنامه»، «همســویى 

جدولشماره10آزموندوجملهای)زیرساختهایآموزشیوفرهنگی(

نسبت فراوانىسطحمولفه ها
فراوانى

نسبت آزمون 
شده

سطح 
نتیجهمعنادارى

تحقیقات میدانى 
انجام شده براى راه 
اندازى این دوره 
کافى بوده است.

معنى دار است 97 درصد 2120/970/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
افراد معتقدند تحقیقات میدانى 

انجام شده براى راه اندازى 
این دوره کمتر از حد متوسط 

بوده است

70/03> 3گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع

بستر فرهنگى 
بازار کار مرتبط با 
دانش آموختگان 
منظور شده است.

معنى دار است 100 21910/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
درصد افراد معتقدند بستر 
فرهنگى بازار کار مرتبط با 
دانش آموختگان کمتر از حد 

متوسط منظور شده است.

00> 3گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع

گروه برنامه ریزى به 
طور منظم به بررسی 

نیازهاي علمی و 
مهارتی روز بازار 

پرداخته است.

معنى دار است 99 درصد 2170/990/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
افراد معتقدند گروه برنامه 

ریزى به طور منظم به بررسی 
نیازهاي علمی و مهارتی روز 

بازار نپرداخته است.

20/01> 3گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع
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دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32
پاییز و زمستان1396

ــرف  ــه مص ــرات جامع اهداف و برنامه هاي دوره با تغیی
ــاى  ــه توانایى ه ــه ب ــت باف » و « توج ــرش دس ــده ف کنن
داوطلبــان ورود بــه دانشــگاه و خواســته آن هــا در تدویــن 
اهــداف» کامــال معنــى دار و بیــش از 94 درصــد پاســخ 
دهنــدگان اعتقــاد دارنــد کــه توجــه بــه تناســب اهــداف 
ــه  ــان ورود ب ــرات جامعــه و داوطلب ــاز و تغیی ــا نی دوره ب
ایــن دوره بــه حــد کافــى همســو نبــوده و بــا گزینه هــاى 

خیلــى کــم، کــم و متوســط پاســخ داده انــد.
جدولشماره14نتایجحاصلازمصاحبهبابازارکارفرشدرخصوص

ارزیابیاهدافمقطعکارشناسیارشدفرش
اهداف بیان شده در مقطع کارشناسى ارشد 
فرش چقدر درست و مطابق با نیاز بازار 

تدوین شده اند
درصدفراوانى

طراحى اهداف مطابق با نیازهاى جامعه فرش 
522است

طراحى اهداف آینده نگر و بر مبناى تغییرات 
313جامعه مصرف کننده فرش است

اهداف، واقعى طراحى شده و تحقق این 
417اهداف در دوره کارشناسى ارشد ممکن است

تحلیــل نظــرات مصاحبــه شــوندگان پــس از توضیــح 
ــع  ــاى مقط ــداف و راهبرده ــد اه ــه بن ــد ب ــق و بن دقی
کارشناســى ارشــد فــرش بــراى آن هــا بــه شــرح جــدول 
14 اســت. نتایــج ایــن جــدول نشــان مى دهــد مســئوالن 
و خبــرگان بــازار کار بیــش از 70% اهــداف طراحــى شــده 

را مناســب نمى داننــد. آن هــا اعتقــاد دارنــد ایــن اهــداف 
بایــد بازنگــرى شــده و مصــداق روشــن و عینــى در بازار 
ــى  ــى گوی ــده کل ــوان ش ــوارد عن ــند و م ــته باش کار داش
ــد.  ــان حــل نمى کن اســت کــه مشــکلى از مشــکالت آن

هدف هایــى کــه اینجــا نوشــته را مــن متوجــه 
نمى شــوم. بــد نیســتند ولــى کلــى گویــى اســت. 
هدف هــا بایــد صریــح و شــفاف باشــند (پاســخ دهنــده 
ــجویانى را  ــن دانش ــه! م ــه و عالق ــه، عالق ــد 1). عالق ک
ــرش درس  ــوق لیســانس ف ــدرك ف ــراى م ــه ب ــده ام ک دی
مى خواندنــد و از دیــدن یــک تابلــو فــرش ضعیــف هــم 
ذوق زده مى شــدند مــن نمى دانــم این هــا چطــور فــرش 
ــازار  ــن در ب ــد 4). م ــده ک ــخ دهن ــند (پاس را مى شناس
امــروز میدانــم کــه اگــر از اینترنــت و تجــارت روز 
ــم  ــدرم میدانســت را فقــط بدان ــل پ ــه از قب ــى ک چیزهای
ــه مشــکل مى خــورم دانــش روز دانشــگاهى در فــرش  ب
ــد  ــذارى کن ــدف گ ــد ه ــائل جدی ــن مس ــد روى ای بای
ــرى نکــرده (پاســخ  ــه سال هاســت تغیی ــى ک ــه چیزهای ن

ــد 16).   ــده ک دهن
ارشد  • کارشناسی  دوره  اهداف  به  توجه  با   

به  )ودانشگاه(  جامعه  دست باف،  فرش  رشته 
دانش آموختگان این دوره در چه حوزه هایی نیاز دارد؟
ــع  ــاى مقط ــه ظرفیت ه ــه ب ــا توج ــش ب ــن بخ در ای
کارشناســى ارشــد و بازارهــاى موجــود در هنر-صنعــت 

جدولشماره13آزموندوجملهای)زیرمولفههایاهداف(

نسبت فراوانىفراوانىسطحمولفه ها
نسبت 
آزمون 

شده
سطح 

نتیجهمعنادارى

در طراحى اهداف 
برنامه به نیازهاى 
جامعه فرش ایران 
و امکانات ذینفعان 
توجه شده است.

معنى دار است 96 درصد افراد 2110/960/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
معتقدند در طراحى اهداف برنامه 
به نیازهاى جامعه فرش ایران و 

امکانات ذینفعان توجه کافى نشده 
است.

80/04> 3گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع

اهداف و برنامه هاي 
دوره با تغییرات 

جامعه مصرف کننده 
فرش دست باف 

همسو است

معنى دار است 98 درصد افراد 2150/980/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
معتقدند اهداف و برنامه هاي 

دوره با تغییرات جامعه مصرف 
کننده فرش دست باف به حد کافى 

همسو نبوده است.

40/02> 3گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع

اهداف با توجه به 
توانایى هاى داوطلبان 
ورود به دانشگاه و 

خواسته آن ها تدوین 
شده است

معنى دار است 94 درصد افراد 2060/940/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
معتقدند اهداف با توجه به 

توانایى هاى داوطلبان ورود به 
دانشگاه و خواسته آن ها به حد 

کافى تدوین نشده است

130/06> 3گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع
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دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32

پاییز و زمستان 1396

جدولشماره16آزموندوجملهای)زیرمولفههاینیازجامعه(

نسبت نسبت فراوانىفراوانىسطحمولفه ها
آزمون شده

سطح 
نتیجهمعنادارى

پژوهشگر براي انجام 
پژوهش هاي مبتنی بر 
نیازهاى جامعه فرش 

دست باف

معنى دار است 80 درصد افراد 440/20/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
معتقدند پژوهشگر براي انجام 
پژوهش هاي مبتنی بر نیازهاى 

جامعه فرش دست باف ضرورت 
داشته است.

1750/8> 3گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع

مدرس دروس 
تخصصی رشته فرش 

دست باف در کلیه 
مقاطع و گرایش ها

معنى دار است 65 درصد 770/350/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
افراد معتقدند مدرس دروس 

تخصصی رشته فرش دست باف 
در کلیه مقاطع و گرایش ها 

ضرورت داشته است.

1420/65> 3گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع

کارآفرین در 
حوزه هاى مرتبط با 
رشته فرش دست باف

معنى دار است 78 درصد افراد 480/220/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
معتقدند راه اندازى گرایش 

مواد اولیه و رنگرزى کارشناسى 
ارشد رشته فرش دست باف 

ضرورت داشته است.

1710/78> 3گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع

طراح و نقاش ماهر 
در حوزه فرش 

دست باف

معنى دار است 60 درصد افراد 880/40/50/004<= 3گزینه هاى 1،2،3
معتقدند طراح و نقاش ماهر در 
حوزه فرش دست باف ضرورت 

داشته است.

1310/6> 3گزینه هاى 4 و 5
2191مجموع

مدیر تولید و 
بازرگانى در حوزه 

فرش دست باف

معنى دار است 71 درصد افراد 640/290/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
معتقدند مدیر تولید و بازرگانى 

در حوزه فرش دست باف 
ضرورت داشته است.

1550/71> 3گزینه هاى 4 و 5
2191مجموع

بافنده و مرمت کار 
ماهر در حوزه فرش 

دست باف

1200/550/50/176<= 3گزینه هاى 1،2،3
معنى دار نیست اتفاق نظر 

خاصى وجود ندارد 990/45> 3گزینه هاى 4 و 5
2191مجموع

رنگرز ماهر طبیعى 
و شیمیایى در حوزه 

فرش دست باف

معنى دار است 62 درصد افراد 840/380/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
معتقدند رنگرز ماهر طبیعى 
و شیمیایى در حوزه فرش 

دست باف ضرورت داشته است.

1350/62> 3گزینه هاى 4 و 5
2191مجموع

متخصص مواد اولیه 
مورد نیاز در حوزه 

فرش دست باف

معنى دار است 58 درصد 910/420/50/015<= 3گزینه هاى 1،2،3
افراد معتقدند متخصص مواد 
اولیه مورد نیاز در حوزه فرش 
دست باف ضرورت داشته است.

1280/58> 3گزینه هاى 4 و 5
2191مجموع

هنرمند و نظریه پرداز 
هنرى در حوزه فرش 

دست باف

معنى دار است 71 درصد افراد 630/290/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
معتقدند هنرمند و نظریه پرداز 

هنرى در حوزه فرش دست باف 
ضرورت داشته است.

1560/71> 3گزینه هاى 4 و 5
2191مجموع

تحقیق و پژوهش 
در حوزه فرش 

دست باف و تالیف 
منابع علمى و 

آموزشى مورد نیاز

معنى دار است 82 درصد افراد 390/180/50/001<= 3گزینه هاى 1،2،3
معتقدند تحقیق و پژوهش در 
حوزه فرش دست باف و تالیف 
منابع علمى و آموزشى مورد نیاز 

ضرورت داشته است.

1800/82> 3گزینه هاى 4 و 5

2191مجموع
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دوفصلنامه
علمی - پژوهشی
انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32
پاییز و زمستان1396

ــورد  ــه و مهــارت تخصصــى م ــرش دســتباف 10 حرف ف
ــدول  ــج آن در ج ــه نتای ــد ک ــتخراج ش ــه اس ــاز جامع نی

ــل مشــاهده اســت. شــماره 12 و 13 قاب
جدولشماره15نتایجتوصیفیمولفهنیازهایجامعه

انحراف میانگینمتغیر
آماره شاپیرو-Sigوضعیتاستاندارد

ویلکس
نیاز 
غیر 3/910/79جامعه

0/0010/930نرمال

ــد در  ــى ده ــان م ــوق نش ــدول ف ــا در ج ــه ه یافت
ســطح اطمینــان 95 درصــد بیــش از 50 درصــد افــراد بــر 
ضــرورت نیازهــاى جامعــه اتفــاق نظــر داشــتند(اکثریت 
بــه گزینــه هــاى زیــاد و خیلــى زیــاد پاســخ داده انــد و 
ســطح معنــادارى کمتــر از 0/05 اســت). فقــط در مــورد 
زیــر مولفــه « بافنــده و مرمــت کار ماهــر در حــوزه فــرش 
دســت باف » اتفــاق نظــر خاصــى وجــود نداشت(ســطح 

معنــادارى آزمــون بیشــتر از 0/05 اســت).
ــوص  ــا در خص ــام مصاحبه ه ــل از انج ــج حاص نتای
ــد  ــى ارش ــى کارشناس ــع تحصیل ــه مقط ــازار ک ــاز ب نی
فــرش بــه آن مى توانــد پاســخ دهــد یــا بایــد بــه شــکلى 
برنامــه ریــزى شــود کــه بــه آن پاســخ دهــد در جــدول 

ــده. ــان داده ش 17 نش
جدولشماره17نتایجحاصلازمصاحبهبابازارکارفرشدرخصوصنیازهایبازار

درصدفراوانىنیازها
730پژوهشگر و محقق و مدرس

23100کارآفرین
23100مدیر تولید و بازرگانى و فروش
1461متخصص مواد اولیه و رنگرز

1878کارگردان هنرى
2087طراح و نقاش مدرن و حرفه اى 
521متخصص بافت و مرمت فرش

ــر  ــن، مدی ــد کارآفری ــان مى ده ــل نش ــج تحلی نتای
تولیــد و بازرگانــى و فــروش بــا 100% نظــرات مهمتریــن 
نیــاز بــازار کار اســت کــه مقطــع کارشناســى ارشــد بایــد 
ــدرن و  ــاش م ــراح و نق ــد. ط ــخ ده ــه آن پاس ــد ب بتوان
حرفــه اى و کارگــردان هنــرى تولیــد محصــوالت فــرش 
ــا %61  در رده هــاى بعــدى اهمیــت هســتند. همچنیــن ب
نظــر پاســخ دهنــدگان متخصــص مــواد اولیــه و رنگــرز 
ــرگان و  ــت. خب ــازار کار اس ــى ب ــاى اصل ــز از نیازه نی
ــدرس  ــق و م ــگر، محق ــرش پژوهش ــازار ف ــئوالن ب مس
را در  فــرش  مرمــت  بافــت و  فــرش و متخصــص 

اولویت هــاى نیــاز بــازار ندانســته اند.
ــت.  ــى نیس ــا فرش ــش صرف ــروز، دان ــازار ام ــاز ب نی
ــته اى  ــن رش ــاى بی ــمت حوزه ه ــه س ــد ب ــگاه بای دانش
ــخ  ــد (پاس ــت کن ــص آن را تربی ــروى متخص ــرود و نی ب
دهنــده کــد 17). شــما بــه نمایشــگاه هاى خارجــى 
برویــد کال ســلیقه خارجــى تغییــر کــرده مــا امــروز نیــاز 
ــاى  ــناخت از حوزه ه ــا ش ــدرن و ب ــان م ــم طراح داری
ــروز دیگــر  ــیم. ام ــته باش ــاى تجســمى داش دیگــر هنره
ــید  ــى کش ــاه عباس ــج ش ــک و ترن ــط لچ ــود فق نمى ش
ــد 2).  ــده ک ــخ دهن ــت (پاس ــار داش ــازار را در اختی و ب
در دوره هــاى گذشــته مــا افــرادى داشــتیم کــه بــه نوعــى 
ــى را  ــا محصوالت ــد. آن ه ــرش بودن ــرى ف ــردان هن کارگ
تولیــد مى کردنــد کــه یگانــه شــدند امــروز اگــر دانشــگاه 
نتوانــد چنیــن خروجــى داشــته باشــد دکتــرا هــم داشــته 
باشــد بــه درد نمى خــورد. مــا در همــه حوزه هــا از قبــل 
هــم بــدون دانشــگاه نیروهــاى مهارتــى داشــتیم و داریم و 
در ایــن خصــوص ضعــف نداریــم. آنچــه امروز بــا توجه 
بــه تغییــرات بــازار نیــاز اســت و دانشــگاه در تحصیــالت 
ــه آن بپــردازد همیــن کارگــردان هنــرى  ــد ب تکمیلــى بای

اســت (پاســخ دهنــده کــد 3). 
بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش •

ــد  ــر بع ــاى ه ــه ه ــى مولف ــاى قبل ــمت ه در قس
بصــورت جداگانــه مــورد بررســى قــرا گرفــت. در ایــن 
بخــش وضعیــت هــر متغیــر بصــورت کلــى بــر اســاس 
آزمــون ویلکاکســون یــک نمونــه اى تحلیــل مــى شــود. 
نتایــج حاصــل از آزمــون ویلکاکســون یــک نمونــه اى در 

جــدول زیــر آمــده اســت.
جدول14نتایجآزمونویلکاکسونیکنمونهای

وضعیت سطح 
معنادارى

آماره 
ویلکاکسون میانه متغیر

معنادار است
بیشتر از حد 
متوسط است

0/001 2/36 4/1 ضرورت راه 
اندازى مقطع

معنادار است
کمتر از حد 
متوسط است

0/001 -12/18 1/33
زیرساخت هاى 

آموزشى و 
فرهنگى

معنادار است
کمتر از حد 
متوسط است

0/001 -11/49 2 هدف

معنادار است
بیشتر از حد 
متوسط است

0/001 11/15 4/1 نیاز جامعه

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
96

.1
3.

32
.9

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            16 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082738.1396.13.32.9.9
https://goljaam.icsa.ir/article-1-331-en.html


21

دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32

پاییز و زمستان 1396

ــه  ــد ک ــى ده ــان م ــوق نش ــدول ف ــا در ج ــه ه یافت
ــر  ــار متغی ــون در چه ــاره ویلکاکس ــادارى آم ــطح معن س
ــان 95  ــطح اطمین ــن در س ــت بنابرای ــر از 0/05 اس کمت
ــط(3)  ــد متوس ــر از ح ــار متغی ــر چه ــه ه ــد میان درص
تفــاوت معنــادارى دارنــد. نتایــج نشــان مــى دهــد میانــه 
ــاز  ــع » و « نی ــدازى مقط ــرورت راه ان ــاى « ض متغیره
جامعــه » بیشــتر از حــد متوســط(3) و میانــه متغیرهــاى 
ــدف »  ــى » و « ه ــى و فرهنگ ــاخت هاى آموزش « زیرس
ــر  ــارت دیگــر اکث ــه عب ــر از حــد متوســط اســت. ب کمت
ــى  ــع کارشناس ــدازى مقط ــد راه ان ــخگویان معتقدن پاس
ــت  ــرورت و اهمی ــه از ض ــاز جامع ــرش و نی ــد ف ارش

ــتند. ــوردار هس ــترى برخ بیش
رتبه بندی مولفه ها به کمک آزمون فریدمن •

در ایــن بخــش بــه کمــک آزمــون فریدمــن زیرمولفــه 
ــج  ــه نتای ــود ک ــى ش ــدى م ــه بن ــد رتب ــر بع ــا در ه ه

ــت. ــده اس ــر آم ــدول زی ــل از آن در ج حاص
ــه  ــج ب ــوق خالصــه نتای ــه در جــدول ف ــق یافت مطاب

ــر اســت: شــرح زی
ــى  ــع  کارشناس ــدازى مقط ــرورت راه ان ــد ض در بع
ــه  ــد ک ــى ده ــان م ــن نش ــون فریدم ــج آزم ــد، نتای ارش
گرایــش هــاى « پژوهــش »، «مدیریــت» و «مــواد اولیــه» 
ــه 3/35 ، 3/32 و 2/66 از  ــن رتب ــا میانگی ــب ب ــه ترتی ب
اولویــت باالتــرى برخــوردار هســتند و گرایــش طراحــى 
ــن اهمیــت برخــوردار  ــه 2/26 از کمتری ــن رتب ــا میانگی ب

اســت.
فرهنگــى،  و  آموزشــى  زیرســاخت هاى  بعــد  در 
نتایــج آزمــون فریدمــن نشــان مــى دهــد کــه زیــر مولفــه 
هــاى « تحقیقــات میدانــى انجــام شــده »، « برنامــه ریــزى 
منظم جهــت بررسی نیازهاي علمی و مهارتی روز بــازار » 
و « بســتر فرهنگــى بــازار کار مرتبــط بــا دانش آموختــگان 
ــا میانگیــن رتبــه 2/29 ، 1/89 و 1/82 در  » بــه ترتیــب ب

رتبــه اول تــا ســوم قــرار گرفتــه انــد.
در بعــد هــدف، نتایــج آزمــون فریدمــن نشــان مــى 
ــاى  ــه توانایى ه ــه ب ــاى « توج ــه ه ــر مولف ــه زی ــد ک ده
 ،« آن هــا  خواســته  و  دانشــگاه  بــه  ورود  داوطلبــان 
«همســو بــودن اهداف و برنامه هاي دوره با تغییــرات 
ــه  ــت باف » و « توج ــرش دس ــده ف ــرف کنن ــه مص جامع
بــه  نیازهــاى جامعــه فــرش ایــران و امکانــات ذینفعــان 
ــن  ــا میانگی ــب ب ــه ترتی ــه » ب ــداف برنام ــن اه در تدوی
ــرار  ــا ســوم ق ــه اول ت ــه 2/17 ، 1/94 و 1/89 در رتب رتب

گرفته انــد.
در بعــد نیــاز جامعــه، نتایــج آزمــون فریدمــن نشــان 
ــق و پژوهــش  ــه هــاى « تحقی ــر مولف ــه زی ــى دهــد ک م
ــى و  ــع علم ــف مناب ــت باف و تالی ــرش دس ــوزه ف در ح
آموزشــى مــورد نیــاز»، « کارآفریــن در حوزه هــاى مرتبــط 
ــاي  ــت باف » و « انجام پژوهش ه ــرش دس ــته ف ــا رش ب
مبتنی بر نیازهــاى جامعــه فــرش دســت باف» بــه ترتیــب 
ــا میانگیــن رتبــه 6/58 ، 6/38 و 6/31 در رتبــه اول تــا  ب
ــد. زیــر مولفــه « بافنــده و مرمــت  ســوم قــرار گرفتــه ان
ــن  ــا میانگی ــت باف » ب ــرش دس ــوزه ف ــر در ح کار ماه

رتبــه 3/96 در رتبــه اخــر قــرار گرفتــه اســت.

ং بحث
مقطــع کارشناســى ارشــد فــرش پــس از تصویــب در 
اســفند 1389 تــا کنــون 6 دوره پذیــرش دانشــجو داشــته 
ــر در  ــال حاض ــود. در ح ــه مى ش ــگاه ارائ و در 5 دانش
ــى مناســبى اســت کــه بازنگــرى در شــرح  شــرایط زمان
ــر  ــق ب ــن تحقی ــرد. ای ــورت بگی ــى آن ص ــه درس برنام
ــکار  ــه راه ــراى ارائ ــیپ ب ــیابى س ــوى ارزش ــاى الگ مبن
ــزان ایــن حــوزه  ــران و برنامه ری ــم گی ــه تصمی مناســب ب
انجــام شــده و روى یکــى از عناصــر مهــم الگــوى ســیپ 

ــه تمرکــز دارد. ــى ارزشــیابى زمین یعن
ــق  ــوع تحقی ــه موض ــینه و تاریخچ ــه پیش ــا مطالع ب
(آمــوزش عالــى فــرش) کــه در جــدول شــماره 1 و 2 بــه 
آن اشــاره شــد تحقیقــات انجــام شــده غالبــا بــر اســاس 
ــول  ــا از اص ــوده و در آن ه ــود ب ــع موج ــف وض توصی
ــه  ــى و برنام ــوم تربیت ــده در عل ــناخته ش ــیابى ش ارزش
ــق از ایــن حیــث  ــن تحقی ــد کــه ای درســى بهــره نبرده ان

ــژه اســت. ــوع خــود وی در ن
زمینه هــاى  ارزشــیابى  در  تحقیــق  ایــن  نتایــج 
ــرش در 4  ــد ف ــى ارش ــع کارشناس ــرى مقط ــکل گی ش
بعــد ضــرورت، زیرســاخت، هــدف و نیــاز نشــان 
برنامه ریــزان  مى دهــد تحقیقــاِت تصمیم گیرنــدگان و 
ــد  ــى در بع ــع تحصیل ــن مقط ــرى ای ــى در بازنگ آموزش
تعریــف  و  فرهنگــى  و  آموزشــى  زیرســاخت هاى 
ــد بازنگــرى  ــوده و بای ــر از حــد متوســط ب اهــداف کمت
کامــل و دقیقــى در ایــن متغیرهــا داشــته باشــند. همچنیــن 
نتایــج بخــش کیفــى تحقیــق نشــان مى دهــد بــراى ایــن 
ــازار  ــذار در ب ــر گ ــر و تاثی ــل موث ــا عوام ــد ب منظــور بای
فــرش و مســئولین دولتــى و خصوصــى ایــن بــازار بــراى 
تبییــن بهتــر اهــداف در تعاملــى عملیاتــى باشــند و بــراى 
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ضرورت راه 
اندازى مقطع  
کارشناسى ارشد

راه اندازى دوره کارشناسى ارشد رشته فرش دست باف ضرورت داشته 
3,411است.

1310/001

راه اندازى گرایش طراحى کارشناسى ارشد رشته فرش دست باف ضرورت 
2,265داشته است.

راه اندازى گرایش مواد اولیه و رنگرزى کارشناسى ارشد رشته فرش 
2,664دست باف ضرورت داشته است.

راه اندازى گرایش مدیریت کارشناسى ارشد رشته فرش دست باف 
3,323ضرورت داشته است.

راه اندازى گرایش پژوهش (بدون گرایش) کارشناسى ارشد رشته فرش 
3,352دست باف ضرورت داشته

زیرساخت هاى 
آموزشى و 

فرهنگى

2,291تحقیقات میدانى انجام شده براى راه اندازى این دوره کافى بوده است.

630/001 1,823بستر فرهنگى بازار کار مرتبط با دانش آموختگان منظور شده است.
گروه برنامه ریزى به طور منظم به بررسی نیازهاي علمی و مهارتی روز 

1,892بازار پرداخته است.

هدف

در طراحى اهداف برنامه به نیازهاى جامعه فرش ایران و امکانات ذینفعان 
1,893توجه شده است.

190/001 اهداف و برنامه هاي دوره با تغییرات جامعه مصرف کننده فرش دست باف 
1,942همسو است.  

اهداف با توجه به توانایى هاى داوطلبان ورود به دانشگاه و خواسته آن ها 
2,171تدوین شده است

نیاز جامعه

6,313پژوهشگر براي انجام پژوهش هاي مبتنی بر نیازهاى جامعه فرش دست باف

2170/001

5,396مدرس دروس تخصصی رشته فرش دست باف در کلیه مقاطع و گرایش ها

6,382کارآفرین در حوزه هاى مرتبط با رشته فرش دست باف

4,948طراح و نقاش ماهر در حوزه فرش دست باف

5,795مدیر تولید و بازرگانى در حوزه فرش دست باف

3,9610بافنده و مرمت کار ماهر در حوزه فرش دست باف

4,977رنگرز ماهر طبیعى و شیمیایى در حوزه فرش دست باف

4,899متخصص مواد اولیه مورد نیاز در حوزه فرش دست باف

5,84هنرمند و نظریه پرداز هنرى در حوزه فرش دست باف
تحقیق و پژوهش در حوزه فرش دست باف و تالیف منابع علمى و 

6,581آموزشى مورد نیاز
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ــه  ــش از جامع ــن بخ ــرات ای ــن نظ ــازمان دهى و تبیی س
ــه  فــرش ضــرورى اســت از متخصصــان طراحــى، برنام
ــه  ــره گرفت ــه درســى به ــزى، اجــرا و ارزشــیابى برنام ری

شــود. 
در بعــد ضــرورت مقطــع کارشناســى ارشــد فــرش 
ــه اى در  ــون دوجمل ــارى آزم ــل آم ــه تحلی ــه ب ــا توج ب
ــا  ــدارد ام ــود ن ــى وج ــر خاص ــاق نظ ــع اتف ــه مقط ارائ
ــه اى  ــک نمون ــون ویلکاکســون ی ــج آزم ــل نتای در تحلی
ــان  ــى نش ــار کم ــن آم ــود. ای ــد مى ش ــرورت آن تایی ض
ــى  ــن اهال ــى در بی ــى حت ــرایط فعل ــه در ش ــد ک مى ده
دانشــگاه اتفــاق نظــر قاطعــى بــر ضــرورت ایجــاد مقطــع 
ــت  ــرورى اس ــود نــدارد و ض کارشناســى ارشــد وج
ــرى  ــه شــکل بهت ــداف ب ــع در اه ــن بازنگــرى جام ضم
مخصوصــا بــراى دانشــجویان ودانــش آموختــگان دالیــل 
ذاتــى تحصیــالت تکمیلــى و نقــش دانشــجو در آن 
ــه  ــه ب ــا توج ــز ب ــى نی ــل کیف ــود.  در تحلی مشــخص ش
ــد  ــن مقطــع تایی ــت موجــود ضــرورت وجــود ای وضعی
نمى شــود کــه ضــرورى اســت تصمیــم گیرنــدگان 
در ایــن مــورد و گرایش هــاى آن بازنگــرى جــدى 
ــاط  ــا احتی ــگاه ها ب ــع در دانش ــعه مقط ــته و در توس داش
ــازار کار  ــراى ب ــى ب ــه عبارت ــد. ب ــل نماین ــترى عم بیش
ــا  ــن مقطــع و مزیت ه ــاى ای ــن هنر-صنعــت کارکرده ای
ــد  ــى ارش ــع کارشناس ــاى مقط ــاى خروجى ه و توانایى ه
فــرش نســبت بــه مقطــع کارشناســى آن روشــن نیســت 
ــد  ــد. هرچن ــعه درك نمى کنن ــراى توس ــل آن را ب و دلی
بخــش عمــده خروجــى تحصیــالت تکمیلــى در امــوزش 
عالــى لزومــا بــه تاثیــر مســتقیم بــر بــازار کار نمى انجامــد 
امــا ضــرورى اســت تاثیــر پژوهشــى و آموزشــى و نحــوه 

ــود. ــرى ش ــازار کار بازنگ ــا ب ــاط آن ب ارتب
در بعــد نیازهــاى جامعــه تخصصــى فــرش دســتباف 
نتایــج تحلیل هــاى کمــى نشــان مى دهــد نیازهــاى 
متنوعــى در هنر-صنعــت فــرش دســت باف وجــود دارد 
ــن  ــا اولویت تری ــن و ب ــگاهیان مهمتری ــر دانش ــه از نظ ک
آن هــا در مقطــع کارشناســى ارشــد فــرش محقــق، 
پژوهشــگر و تالیــف منابــع علمــى مــورد نیــاز اســت. در 
رتبه هــاى بعــدى کارآفریــن، کارشــناس و نظریــه پــرداز 
هنــرى اســت. همچنیــن نیازهایــى ماننــد بافنــده و مرمــت 
کار ماهــر، متخصــص مــواد اولیــه و طــراح و نقــاش در 
ــه  ــتند ک ــرش هس ــازار ف ــاى ب ــى نیازه ــى پایین رتبه های
ــخ  ــا پاس ــه آن ه ــد ب ــى ارش ــع کارشناس ــت مقط مى بایس
ــد  ــرش معتقدن ــه دانشــگاهى ف ــى جامع ــه عبارت ــد. ب ده

مقطــع کارشناســى ارشــد فــرش در بســترى بایــد شــکل 
بگیــرد کــه نیازهــاى پژوهشــى و آموزشــى را در درجــه 
نخســت پوشــش دهــد و در درجــه بعــدى بــه کارگــردان 
ــراى هدایــت دانــش و مهارت هایــى باشــد  و مدیرانــى ب
کــه دانشــجو در مقاطــع پایــه کســب کــرده و تاکیــد بــر 
نگــرش و نــوع بهــره بــردارى از مهارت هــا و دانــش پایــه 
در خدمــت بــازار کار اســت. در عیــن حــال بخش هــاى 
ــل طراحــى، بافــت و مرمــت، رنگــرزى کــه  ــى مث مهارت
ــا  ــه آن ه ــل ب ــورت کام ــه ص ــى ب ــع کارشناس در مقط
ــه  ــر ارائ ــد ایــن گــروه ضرورتــى ب ــه شــده از دی پرداخت
در مقطــع کارشناســى ارشــد بــه صــورت افزایــش 
مهــارت نــدارد. در نتایــج کیفــى تحقیــق کــه در مصاحبــه 
ــر  ــد ب ــام ش ــئولین انج ــرش و مس ــازار ف ــرگان ب ــا خب ب
ــرش  ــوزه ف ــن در ح ــرى و کارآفری ــردان هن ــاز کارگ نی
ــدرن  ــاش م ــراح و نق ــه ط ــاز ب ــده و نی ــد 100% ش تاکی
ــر  ــا ب ــت؛ ام ــده اس ــد ش ــاى تاکی ــف نیازه ــز در ردی نی
نیازهایــى همچــون بافــت و مرمــت و پژوهشــگر تاکیــد 
ــرش  ــه ف ــاى جامع ــده و آن را در اولویت ه ــادى نش زی
ــه  ــت ک ــر آن اس ــى بیانگ ــل کیف ــج تحلی ــد. نتای نمى دانن
اوال بــازار کار فــرش در جســت و جــوى نیروهــاى 
مهارتــى کــه در واحدهــاى تولیــدى و بازرگانــى موجــود 
مشــغول بــه فعالیــت شــوند نیســت. در اصــل بــا توجــه 
ــرش در  ــارت ف ــد و تج ــازار تولی ــدن ب ــک ش ــه کوچ ب
ــرده آن  ــل ک ــانى تحصی ــروى انس ــته نی ــاى گذش دهه ه
ــن  ــد تامی ــه امی ــى ب ــالت تکمیل ــطح تحصی ــم در س ه
نیــروى کار نبایــد تربیــت و وارد بــازار شــود بلکــه خــود 
بایــد ضمــن داشــتن مهــارت کافــى ایــده نــو بــراى کار 
ــن باشــد چــون  ــته باشــد و خــود کارآفری ــد داش و تولی
ــدى و  ــق تولی ــى واحدهــاى موف ــى حت ــت فعل در وضعی
بازرگانــى گذشــته نیــز تعدیــل نیــرو داشــتند. ثانیــا بــراى 
ــازار کار هنــوز نقــش پژوهــش و آمــوزش در رشــد و  ب
توســعه هنر-صنعــت فــرش دســتباف و ظرفیت هایــى کــه 
در تحصیــالت تکمیلــى بــراى ایــن مــورد تعریــف شــده 
مشــخص نیســت و آن هــا بــر خــالف قشــر دانشــگاهى 

ــد. ــاز جامعــه ندارن ــه ایــن نی اعتقــادى ب
ــه نظــر مى رســد اختــالف اولویت هــاى پژوهشــى  ب
و آموزشــى بیــن دو قشــر دانشــگاهى و بــازار کار به دلیل 
کاربــردى نبــودن تحقیقات دانشــگاهى براى بــازار کار در 
ــا  ــه ســایر مولفه ه ــه چنانچــه ب وضــع موجــود اســت ک
ــاز  ــاى نی ــالف نظــر در اولویت ه ــن اخت توجــه شــود ای

ــد برطــرف شــود. جامعــه مى توان
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در نمــودار شــماره 2 میانگیــن رتبه هــاى مولفه هــاى 
اصلــى پژوهــش در بخــش کمــى قابــل مشــاهده اســت. 
یافته هــا نشــان مــى دهــد نیازهــاى جامعــه فــرش 
ــع  ــا مقط ــا لزوم ــتند ام ــوع هس ــى متن ــرایط فعل در ش
ــا  ــد ی ــت موجــود نمى توان ــا وضعی ــد ب ــى ارش کارشناس
ــرورت  ــذا ض ــاند ل ــل بپوش ــه عم ــه آن جام ــته ب نتوانس
ــى  ــد. از طرف ــدان مى کن ــع را دو چن ــن مقط بازنگــرى ای
ــه زیرســاخت هاى فرهنگــى  ــده مشــکل در توجــه ب عم
و آموزشــى در طــرح و برنامــه ریــزى درســى ایــن 
مقطــع و تعریــف واقعــى اهــداف مطابــق بــا توانایى هــا، 

ــت. ــده اس ــان ش ــه بی ــاى جامع ــا و نیازه ظرفیت ه

نمودارشماره2رتبهبندیمولفههایاصلیپژوهش

ংنتیجه گیری
از مجمــوع برآینــد تحلیل هــاى کمــى و کیفــى 
مقطــع  مى رســد  نظــر  بــه  تحقیــق،  داده هــاى  از 
ــک  ــه ی ــاز ب ــه نی ــد زمین ــرش در بع ــد ف کارشناسى ارش
زیرســاخت هاى  مولفه هــاى  در  جــدى  بازنگــرى 
آموزشــى و فرهنگــى و اهــداف دارد (نتایــج تحلیل هــاى 
ــج  ــق). نتای ــوم تحقی ــوال دوم و س ــى س ــارى و کیف آم
ایــن  شــکل گیرى  زمینــه  مى دهــد  نشــان  تحقیــق 
ــر اســاس تعامل هــاى  ــر ب ــى کمت مقطــع در آمــوزش عال
هدفمنــد بــا بــازار کار و نیازســنجى علمــى بــوده اســت 
(نتایــج تحلیل هــاى آمــارى ســوال اول) . همچنیــن 
علیرغــم ایــن کــه نیازهــاى جامعــه فــرش در بعــد 
ــوع اســت  ــدگان متن ــر پاســخ دهن ــى از نظ ــوزش عال آم
ــازار  ــراى ب ــد ب ــان مى ده ــى نش ــل کیف ــج تحلی ــا نتای ام
کار همچنــان ضــرورت وجــود تحصیــالت تکمیلــى 
فــرش احســاس نشــده اســت (نتایــج تحلیل هــاى کیفــى 
ــق در  ــج تحقی ــا نتای ــق). ام ــه ســوال اول تحقی ــوط ب مرب
بخــش َکّمــى بــا اختــالف کمــى نســبت بــه نتایــج بخــش 
ــد  ــد مى کن ــع را تایی ــن مقط ــود ای ــرورت وج ــى ض کیف
ــف شــده نظــر  ــاى تعری ــورد گرایش ه ــا در م ــا عموم ام
ــا  ــى ب ــه گرایش های ــد ک ــاد دارن ــد و اعتق ــى ندارن مثبت

ــى  ــى جای ــالت تکمیل ــى در تحصی ــا مهارت ــاد صرف ابع
ــن  ــد در ای ــته اى مى توان ــن رش ــاى بی ــد و حوزه ه ندارن
ــر رویکــرد در تعریــف  ــذا تغیی مقطــع کارگشــا باشــد. ل
گرایش هــاى مقطــع کارشناســى ارشــد متناســب بــا 
ــه صــورت  ــد ب ــن مقطــع و طــول دوره آن بای ســطح ای
جــدى پیگیــرى شــود (نتایــج تحلیل هــاى کمــى و 

ــق). ــارم تحقی ــوال چه ــه س ــوط ب ــى مرب کیف

ংپیشنهادها
تحقیــق  یافته هــاى  و  نتایــج  بــه  توجــه  بــا 
مى شــود: ارائــه  زیــر  کاربــردى  پیشــنهادهاى 

ــع  ــدن مقط ــى ش ــک و تخصص ــوص تفکی در خص
کارشناســى ارشــد متناســب بــا نیازهــا پیشــنهاد مى شــود 
ــش  ــه گرای ــى از س ــه ترکیب ــد ک ــت تولی ــش مدیری گرای
مدیریــت، رنگــرزى و طراحــى اســت برنامــه ریزى شــود 
کــه بــه نوعــى دانــش اموختــه بــه کارگــردان هنــرى تولید 
فــرش تبدیــل شــود بــا محوریــت سرپرســتى طراحــى و 
تولیــد کــه نیــاز بــه یادگیــرى تکنیــک هــاى فنــى نداشــته 
باشــد و تکنیــک هــا بــه مقطــع کارشناســى بــرود و یــک 
ــاى  ــش ه ــه پژوه ــر ک ــگ و هن ــخ و فرهن ــش تاری گرای
بنیــادى و هنــرى را انجــام دهــد و نیازهــاى آموزشــى و 
ــاس  ــر اس ــد (ب ــخگو باش ــش را پاس ــن بخ ــى ای پژوهش
براینــد نتایــج تحقیــق در ســوال اول و چهــارم تحقیــق).
در خصــوص زیرســاخت هاى آموزشــى و فرهنگــى 
بــازار فــرش پیشــنهاد مى شــود کــه ایــن رشــته در 
نظــر  از  کــه  شــود  ارائــه  شــهرهایى  و  دانشــگاه ها 
ــاى  ــا ویژگى ه ــه و تقاض ــازار عرض ــد و ب ــت تولی ظرفی
ــد در  ــزى بتوان ــه ری ــى داشــته باشــد و گــروه برنام خوب
تحقیقــات میدانــى مشــخص زمینه هــاى همــکارى و 
ــراى  ــایى و ب ــر را شناس ــورد نظ ــغلى م ــاى ش ظرفیت ه

آن هــا برنامه ریــزى کنــد.
در نهایــت پیشــنهاد مى شــود در مناطــق و همچنیــن 
دانشــگاه هایــى کــه زمینــه الزم را بــراى ارایــه ایــن رشــته 
ــد انصــراف دهنــد و بیــش از  ــد از ادامــه ایــن رون ندارن
ایــن دانــش آموختــگان بــدون متقاضــى از ســوى عرصــه 
وبــازار فــرش را تحویــل جامعــه ندهنــد. از طرفــى 
ــت اعطــاى  ــراى مدیری ــى ب اســتانداردهاى الزم و کاف
ــه متقاضیــان تدویــن  دوره هــاى آمــوزش عالــى فــرش ب

ــه شــود. و ارائ

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

00
82

73
8.

13
96

.1
3.

32
.9

.9
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 g
ol

ja
am

.ic
sa

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
19

 ]
 

                            20 / 24

https://dorl.net/dor/20.1001.1.20082738.1396.13.32.9.9
https://goljaam.icsa.ir/article-1-331-en.html


25

دوفصلنامه
علمی - پژوهشی

انجمن علمی 
فرش ایران
شماره 32

پاییز و زمستان 1396

ংمنابع
ــش -  ــه کوش ــا) ب ــم اندازه ــتباف(چالش ها و چش ــگاهى فرش دس ــوزش دانش ــاالت آم ــه مق ــا (1382). مجموع ــه داد، رض ا ل

ــهد. ــتر: مش ــخن گس ــارات س ــدى رازى. انتش ــادق اس ــر و ص ــد کارگ ــازیان، حمی ــت س ــین چی امیرحس
ــه مناســبت جشــن فرهنــگ و هنــر. اصفهــان: اداره کل فرهنــگ و -  ابوعطــا، رضــا (1357). هنرســتان هنرهــاى زیبــا اصفهــان. ب

هنــر اصفهــان.
ــرش در دوران -  ــوزش ســنتى و اکادمیــک طراحــى ف ــژاد (1388) مطالعــه تطبیقــى آم ــى و آرزو ســلطانى ن اســپنانى، محمــد عل

معاصــر، ســومین ســمینار تحقیقــات ملــى فــرش دســتباف، تهــران، مرکــز ملــى فــرش ایــران.
اســدى رازى، صــادق (1382). مجموعــه مقــاالت آمــوزش دانشــگاهى فرش دســتباف(چالش ها و چشــم اندازهــا) بــه کوشــش - 

امیرحســین چیــت ســازیان، حمیــد کارگــر و صــادق اســدى رازى. انتشــارات ســخن گســتر: مشــهد.
بصــام، ســید جــالل الدیــن و دیگــران (1389). ارزشــیابى توســعه علــوم در زمینــه هنــر صنعــت فــرش، طــرح مطالعاتــى، معاونت - 

علمــى و فنــاورى ریاســت جمهــورى، تهــران، انجمــن علمــى فــرش ایــران
ــتباف. -  ــرش دس ــد ف ــى تولی ــاختار مل ــالح س ــگان در اص ــگاه دانش            آموخت ــى جای ــن (1379). بررس ــید جالل الدی ــام، س بص

ــماره 1. ــال اول، ش ــردى، س ــى کارب ــاى علم آموزش ه
ــه -  ــا) ب ــم اندازه ــتباف(چالش ها و چش ــگاهى فرش دس ــوزش دانش ــاالت آم ــه مق ------------------- (1382). مجموع

کوشــش امیرحســین چیــت ســازیان، حمیــد کارگــر و صــادق اســدى رازى. انتشــارات ســخن گســتر: مشــهد.
------------------- (1391) پیش به سوى تحصیالت تکمیلى فرش، گلجام، شماره 21، صص 5 – 8.- 
ــوزش دانشــگاهى فرش دســتباف(چالش ها -  ــد(1382) آم ــر حســین، و اســدى، محمــد صــادق، و کارگــر، حمی چیت ســازان، امی

و چشــم اندازهــا)، مجمــوع مقاله هــا، ســخنرانى ها و برنامه هــاى همایــش سراســرى فــرش در آمــوزش عالــى مهــر 1379، مشــهد: 
انتشــارات ســخن گســتر

ــه -  ــا) ب ــم اندازه ــتباف(چالش ها و چش ــگاهى فرش دس ــوزش دانش ــاالت آم ــه مق ــین (1382). مجموع ــر حس ــازیان، امی چیت س
کوشــش امیرحســین چیــت ســازیان، حمیــد کارگــر و صــادق اســدى رازى. انتشــارات ســخن گســتر: مشــهد.

حریــرى، نجــال و هــدى عابــدى (1392) پژوهــش و نــگارش منابــع علمــى در صنعــت فــرش: رویکــرد علــم ســنجى بــا تأکیــد - 
بــر ســهم ایــران، پژوهــش و نــگارش کتــب دانشــگاهى، شــماره 31، صــص 70-58.

ــه -  ــا) ب ــتباف(چالش ها و چشــم اندازه ــوزش دانشــگاهى فرش دس ــاالت آم ــه مق حشــمتى رضــوى، فضــل اهللا (1382). مجموع
کوشــش امیرحســین چیــت ســازیان، حمیــد کارگــر و صــادق اســدى رازى. انتشــارات ســخن گســتر: مشــهد.

ــش -  ــه کوش ــا) ب ــم اندازه ــتباف(چالش ها و چش ــگاهى فرش دس ــوزش دانش ــاالت آم ــه مق ــى (1382). مجموع ــورى، عل حص
ــر و صــادق اســدى رازى. انتشــارات ســخن گســتر: مشــهد. ــد کارگ ــت ســازیان، حمی امیرحســین چی

خورســند رحیــم            زاده، مجیــد (1385). شــناخت عوامــل موثــر بــر انتخــاب رشــته فــرش دســتباف دانشــجویان مرکــز آمــوزش - 
عالــى علمــى کاربــردى ســازمان جهــاد کشــاورزى اســتان فــارس. گلجــام، شــماره 2، ص. 77-86.

ــش -  ــه کوش ــا) ب ــم اندازه ــتباف(چالش ها و چش ــگاهى فرش دس ــوزش دانش ــاالت آم ــه مق ــد (1382). مجموع ــگر، احم دانش
ــتر: مشــهد. ــر و صــادق اســدى رازى. انتشــارات ســخن گس ــد کارگ ــازیان، حمی ــت س امیرحســین چی

دانشگر، احمد (1395) دانشنامه فرش ایران، جلد چهارم، انتشارات سبک زندگى، تهران.- 
ــش -  ــه کوش ــا) ب ــم اندازه ــتباف(چالش ها و چش ــگاهى فرش دس ــوزش دانش ــاالت آم ــه مق ــور (1382). مجموع ــارى، منص دی

ــر و صــادق اســدى رازى. انتشــارات ســخن گســتر: مشــهد. ــد کارگ ــازیان، حمی ــت س امیرحســین چی
ذوقــى، ارغــوان (1393). آســیب شناســى رشــته فــرش دســتباف در مقطــع کارشناســى. پایــان نامــه کارشناســى ارشــد، رشــته - 

پژوهــش هنــر، دانشــگاه شــاهد.
رحمانــى، عباســعلى، علــى اکبــر ســیدى، محمــد تقــى شــریعتى و حســین روحانــى (1381) طــرح مطالعاتــى بررســى تغییــرات - 

ــه  ــاورزى، موسس ــاد کش ــى وزارت جه ــوزش عال ــز آم ــتباف ورودى 76-77 مراک ــرش دس ــته ف ــجویان رش ــه اى دانش ــار حرف رفت
ــردي جهادســازندگی. ــی علمــی و کارب آمــوزش عال

رحیــم پنــاه ، فاطمــه (1392 ). تأثیــر آمــوزش دانشــگاهى رشــته فــرش بــا گرایــش طراحــى بــر جنبــه هــاى فرهنگــى و اقتصــادى - 
بــازار فــرش دســتباف شــهر تهــران ، پایــان نامــه ارشــد، اســتاد راهنمــا مهــران هوشــیار ، تهــران ؛ دانشــگاه ســوره.

ــرش -  ــود اقتصــادى ف ــرش در بهب ــر رشــتۀ دانشــگاهى ف ــزان تأثی ــگاه و می ــران هوشــیار (1394) جای ــاه، فاطمــه و مه ــم پن رحی
ــص 21-5. ــماره 27، ص ــام، ش ــر، گلج ــى در دوران معاص ایران

زکریایــى کرمانــى، ایمــان (1395).   بررســى نقــش و جایــگاه هنرمنــدان خانــدان شــاهرخى در هنــر ســنتى فــرش  کرمــان.  تهــران: - 
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پژوهشــگاه فرهنــگ، هنــر و ارتباطــات
ــش -  ــه کوش ــا) ب ــم اندازه ــتباف(چالش ها و چش ــگاهى فرش دس ــوزش دانش ــاالت آم ــه مق ــرو (1382). مجموع ــبحه، خس س

ــهد. ــتر: مش ــخن گس ــارات س ــدى رازى. انتش ــادق اس ــر و ص ــد کارگ ــازیان، حمی ــت س ــین چی امیرحس
سردارى نیا، صمد (1379). مشاهیر آذربایجان، جلد دوم. تبریز: انتشارات شایسته.- 
ــش -  ــه کوش ــا) ب ــم اندازه ــتباف(چالش ها و چش ــگاهى فرش دس ــوزش دانش ــاالت آم ــه مق ــن (1382). مجموع ــعیدى، حس س

ــر و صــادق اســدى رازى. انتشــارات ســخن گســتر: مشــهد. ــد کارگ ــازیان، حمی ــت س امیرحســین چی
ســلطانیان، ناصــر؛ ابراهیمــى، علــى؛ دژدار، حســین؛ شــعبان نــژاد، علیرضــا؛ شایســته، رضــا؛ کریمــى ماچیانــى، ســلیمان (1381). - 

ــرش  ــات ف ــز تحقیق ــش آن. مرک ــى افزای ــتباف و چگونگ ــرش دس ــت ف ــر صنع ــگان هن ــتغال دانش            آموخت ــت اش ــى وضعی بررس
دســتباف، تهــران.

صــادق زاده، محمدعلــى (1382). مجموعــه مقــاالت آمــوزش دانشــگاهى فرش دســتباف(چالش ها و چشــم اندازهــا) بــه کوشــش - 
امیرحســین چیــت ســازیان، حمیــد کارگــر و صــادق اســدى رازى. انتشــارات ســخن گســتر: مشــهد.

صوراســرافیل، شــیرین (1382). مجموعــه مقــاالت آمــوزش دانشــگاهى فرش دســتباف(چالش ها و چشــم اندازهــا) بــه کوشــش - 
امیرحســین چیــت ســازیان، حمیــد کارگــر و صــادق اســدى رازى. انتشــارات ســخن گســتر: مشــهد.

صوراسرافیل، شیرین (1395) فرش دستباف هویت ناشناخته، فرهنگسراى میردشتى، مشهد.- 
ــش -  ــه کوش ــا) ب ــم اندازه ــتباف(چالش ها و چش ــگاهى فرش دس ــوزش دانش ــاالت آم ــه مق ــا (1382). مجموع ــد، محمدرض عاب

ــد کارگــر و صــادق اســدى رازى. انتشــارات ســخن گســتر: مشــهد. امیرحســین چیــت ســازیان، حمی
عسگرى کیا، فرشاد (1382 ) آموزش آکادمیک هنر ، ماهنامه فرهنگى هنرى بیناب،تهران ؛ شماره 3و4 ، ص ص70 -75.- 
ــه -  ــان نام ــان، پای ــک و آزاد در اصفه ــرش آکادمی ــبک طراحــى ف ــیوه آموزشــى س ــرم (1392). مقایســه ش ــى، اک ــى زفره ی غفران

ــر  ــرادى، دانشــگاه هن ــود علیم ــتاد مشــاور محم ــى، اس ــى کرمان ــان زکریای ــل جــوکار، ایم ــا جلی ــتاد راهنم کارشناســى ارشــد، اس
ــان. اصفه

فیوضات، ابراهیم ( 1372 ). بررسی تحوالت نظام استاد  شاگردي در ایرا . ن تهران: انتشارت دانشگاه شهید بهشتی- 
کارآمــد، محمدجــواد؛ نیکخــواه، هانیــه؛ زکریایــى کرمانــى، ایمــان؛ نصیــرى برومنــد، مجیــد (1386). مقایســه میــزان عالقه-منــدى - 

بــه رشــته تحصیلــى در دانشــجویان فــرش و نقاشــى، یــک تحلیــل آمــارى. دومیــن ســمینار ملــى تحقیقــات فــرش دســتباف، جلــد 
دوم، صــص. 723-738.

ــش -  ــه کوش ــا) ب ــم اندازه ــتباف(چالش ها و چش ــگاهى فرش دس ــوزش دانش ــاالت آم ــه مق ــد (1382). مجموع ــر، حمی کارگ
ــهد. ــتر: مش ــخن گس ــارات س ــدى رازى. انتش ــادق اس ــر و ص ــد کارگ ــازیان، حمی ــت س ــین چی امیرحس

ــرش -  ــى ف ــوزش عال ــگان آم ــتغال دانش آموخت ــر اش ــر ب ــل موث ــلطانیان (1388). عوام ــر س ــلیمان و ناص ــى، س ــى ماچیان کریم
ــران. ــرش ای ــى ف ــز مل ــران، مرک ــتباف، ته ــرش دس ــى ف ــات مل ــمینار تحقیق ــتباف ، ســومین س دس

کیامنش، علیرضا (1392). الگوى ارزشیابى سیپ (CIPP). تهران: دانشنامه ایرانى برنامه درسى.- 
ــران. اســناد و -  ــرش ای ــى ف ــز مل ــوزش مرک ــت تحقیقــات و آم ــى معاون ــرش (1395) گزارش هــاى ســاالنه تحلیل ــى ف ــز مل مرک

منابــع کتابخانــه مرکــز ملــى فــرش ایــران، تهــران.
ــی کشــور، نامــه آمــوزش -  ــور، مجیدرضــا (1390) بررســی وضعیــت آمــوزش هنرهــاي ســنتی در ســطح آمــوزش عال مقنــى پ

ــى، ســال چهــارم، شــماره چهاردهــم، صــص 104-89. عال
ــش -  ــه کوش ــا) ب ــم اندازه ــتباف(چالش ها و چش ــگاهى فرش دس ــوزش دانش ــاالت آم ــه مق ــد (1382). مجموع ــر، مجی منتظ

ــهد. ــتر: مش ــخن گس ــارات س ــدى رازى. انتش ــادق اس ــر و ص ــد کارگ ــازیان، حمی ــت س ــین چی امیرحس
ــوزش -  ــتى هاى آم ــا و کاس ــى ضرورت ه ــران (بررس ــرش در ای ــگاهى ف ــوزش دانش ــیدمحمدمهدى (1392). آم ــى، س میرزاامین

ــر، 1، (2): 158-151. ــه پژوهــش هن ــران). فصلنام ــرش در ای ــى ف عال
میرزاامینــى، ســیدمحمدمهدى و جوانمــرد قشــونى، صبــا (1393). تحلیــل نقــش آمــوزش عالــى فــرش در رشــد اقتصــاد هنــر - 

ــران. ــر ای ــران. شــیراز: مجموعــه مقــاالت همایــش اقتصــاد هن فــرش دســتباف ای
--------------------------------------- (1394). ارزیابــى آمــوزش عالــى فــرش در چهــار محــور کارآفرینــى، - 

هنــرى، اقتصــادى و علمــى. فصلنامــه طــره، 2، (9): 73-72.
ــوزش -  ــر آم ــادى، محمدرضــا (1396). ارزشــیابى تاثی ــى احمدآب ــان و نیل ــى، ایم ــى کرمان ــى، ســیدمحمدمهدى؛ زکریای میرزاامین

ــى  ــن همایــش مل ــز: یازدهمی ــران. تبری ــى هنر-صنعــت فــرش دســت باف ای ــر، تجــارت، پژوهــش و کارآفرین ــر ابعــاد هن ــى ب عال
ــگاهى. ــاى دانش ــت در نظام ه ــى کیفی ارزیاب

میرزایــى، عبــداهللا (1391) نقــد و بررســى ســرفصل دروس کارشناســى ناپیوســته فــرش دســت باف، کتــاب مــاه هنــر، شــماره - 
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ــران 170، ص ص 10 – 13.ته
نــوروززاده، رضــا, رضــا محمــودي, کــوروش فتحــی واجــارگاه و عبدالرحیــم نــوه ابراهیــم (1385) وضعیــت ســهم مشــارکت - 

دانشــگاه هــا در بازنگــري برنامــه هــاي درســی مصــوب شــوراي عالــی برنامــه ریــزي، پژوهــش و برنامــه ریــزي در آمــوزش عالــی، 
دوره 12، شــماره 4 (42)، صــص 71 – 93.

ــرد شــاخص هــاى -  نیکخــواه، محمــد؛ شــریف، مصطفــى؛ نصــر، احمــد رضــا؛ طالبــى، هوشــنگ (1390). امــکان ســنجى کارب
ــه  ــیپ. دوفصلنام ــاى الگــوى س ــر مبن ــى ب ــالت تکمیل ــه درســى دوره تحصی ــیابى برنام ــى در حــوزه ارزش ــوزش عال ــى آم ارزیاب

ــى، 4، (7): 132-100. ــاى آموزش ــزى در نظام ه ــه ری ــت و برنام مدیری

-- Hakan, K & Seval, F.(2009). Evaluation of English Curriculum at Yildiz Technical University Using CIPP 
Model. Education and Science. 34(153):47-60.
-- Phattharayuttawat, S. et al. (2009). An Evaluation of the Curriculum of a Graduate Programme in Clinical 

Psychology. South East Asian Journal of Medical Education, 3(1): 14-19.
-- Stufflebeam, D. L. (2003). The CIPP Model for Evaluation. Presented at the 2003 Annual Conference of the 

Oregon Program Evaluators Network. Portland, Oregon.
-- Stufflebeam, D. L., & Shinkfield, A. J. (1986). Systematic Evaluation. A self instructional guide to theory and 

practice. Kluwer. Nijhoff pub.
-- Wongbenjarat, A, et al. (2003). CIPP Model in Medical Education Assessment at the Nakhon Ratchasima 

Hospital School of Medicine Thailand. Global Standards in Medical Education for Better Health Care. WFME 
Conference. Copenhagen. Denmark: 70-79.
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