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* این مقاله مستخرج از رساله ی دکتری با عنوان ارزشیابی مقطع کارشناسی ارشد رشته ی فرش دست باف در آموزش عالی ایران )با رویکرد ارزشیابی 
)CIPP( به منظور ارائه ی برنامه ی  درسی مطلوب در دانشکده ی پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان به راهنمایی دکتر ایمان 

زکریایی کرمانی و دکتر محمدرضا نیلی احمد آبادی است.

چکیده
فرش  جایگاه  به  توجه  با  فرش  دانشگاهی  آموزش 
نهایتًا  که  بود  نیازهایی  از  ایران و جهان  در  دست باف 
برنامه ی درسی  اولین  تصویب  و  طرح  با   1374 سال 
رسمی کارشناسی شروع شد و در سال 1389 تا مقطع 
کارشناسی ارشد توسعه یافت. یکی از نگرانی های ذینفعان 
فرش در خصوص ایجاد و توسعه فرش در دانشگاه ها 
اساتید،  برنامه ی درسی،  شامل  رشته  این  درون دادهای 
دانشجویان و امکانات و منابع بوده و هست. این تحقیق 
با هدف ارزشیابی کیفیت دروندادهای کارشناسی ارشد 
)کمی  ترکیبی  روش  به  سیپ1  الگوی  مبنای  بر  فرش 
و کیفی( با ابزار پرسشنامه ی محقق ساخته و مصاحبه 
آماری تحقیق  انجام شده است. جامعه ی  نیمه ساختار 
در بخش کمی، دانشجویان، دانش آموختگان و استادان 
به  که  بود  فرش  کارشناسی ارشد  مجری  دانشگاه های 
روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده 264 نمونه 
انتخاب شد. در بخش کیفی از جامعه ی تحقیق شامل 
خبرگان فرش دست باف، 46 نمونه به روش  افزایشی 
روش  به  کیفی  داده های  تحلیل  و  تجزیه  شد  انتخاب 
و  توصیفی  در سطح  کمی  داده های  و  مضمون  تحلیل 

 1-Context, Input, Process, Product

نتایج تحقیق  انجام شد.  استنباطی و آزمون های آماری 
در  فرش  کارشناسی ارشد  درون دادهای  می دهد  نشان 
سطح مطلوبی نیستند )کمتر از حد متوسط( و ضرورت 
بازنگری در بعد درون دادهای این مقطع بسیار احساس 
می شود. در بین متغیرهای درون داد، متغیر امکانات در 
رتبه ی اول و متغیر استاد در رتبه ی چهارم قرار دارد. 
متناسب  برنامه ی درسی  مستمر  بازنگری  و  ارزشیابی 
به  توجه  دانشجویان،  و  جامعه  نیازهای  و  تغییرات  با 
برنامه ی درسی  الگوی  مثل  آموزشی  نوین  الگوهای 
در جذب  ممیزی ها  ارائه  دروس،  تدوین  در  معکوس 
بر  دانشجو  پذیرش  مجوز  اعطای  و  تمدید  دانشجو، 
پژوهشی،  و  آموزشی  استانداردهای  حداقل  اساس 
اعضای  جذب  برای  مجری  دانشگاه های  با  همراهی 
جمله  از  فرش،  پایه ی  با  متخصص  علمی  هیئت 
پیشنهادهایی است که بر روند کیفی سازی درون دادهای 

کارشناسی ارشد فرش مؤثر است.

کارشناسی ارشد،  فرش،  رشته ی  کلیدی:  واژه های 
)CIPP( ارزشیابی درون داد، الگوی سیپ
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■ مقدمه
نظام های  مهم ترین  جمله ی  از  عالی  آموزش  مراکز 
فرهنگی– اجتماعی هستند که رشد، توسعه و کیفیت 
کیفیت  و  توسعه  رشد،  به  اجتماعی  نظام های  سایر 
آن ها وابسته است. با توجه به نقش حیاتی و کلیدی 
این  عملکرد  به  نسبت  مردم  حساسیت  و  دانشگاه ها 
نهادها، بایستی در ابعاد کمی و کیفی به صورت متعادل 

 .)Thomas 2 :2003, 17( رشد نمایند
تغییرات  گذشته  دهه های  در  دست باف  فرش 
صادرات  و  تجارت  تولید،  سبک  نظر  از  را  متعددی 
داشته است. سبک تولید روستایی و عشایری محدودتر 
شده و سبک شهری رشد و توسعه یافته است )ژوله، 
1390: 158(. در چنددهه ی اخیر تغییرات متعدد فرهنگی، 
تولید و  در  تغییراتی  به  منجر   ... و  اقتصادی، سیاسی 
تغییرات  این  است.  شده  دست باف  فرش  عرضه ی 
و  بوده  مؤثر  نیز  فرش  هنری  و  فرهنگی  نگرش  بر 
موجب شده فرش کمتر به عنوان یک هنر اصیل و در 
دیگر  به  معرفی و مصرف شود.  کاربردی،  عین حال 
سخن جنبه های تزئینی فرش نسبت به ابعاد کاربری و 

مصرفی بودن آن پر رنگ تر شده است.
در چنین شرایطی بیش از دو دهه است که آموزش 
دانشگاهی فرش آغاز شده و در مقطع کارشناسی تالش 
داشته تا نیروی انسانی متخصص و ماهر برای بازار کار 
فراهم کند. اکنون پس از دو دهه فعالیت، نیاز است تا 
این آموزش ها نیز بازنگری شوند و به پیروی از تغییرات 
جامعه ی تولید فرش، نیازهای علمی و آموزشی فرش 
متفاوت شوند زیرا عرصه ی  هنر و صنعت فرش  نیز 
نیز نیازهای تازه ای یافته است. توسعه ی رشته ی فرش 
این  به  باید  و  می تواند  تکمیلی  تحصیالت  سطح  در 
در  البته  باشد؛  پاسخگو  یافته  تغییر  و  نیازهای جدید 
سطح خودش و تحقق اهداف تعریف شده. پاسخ به 
این نیازها مستلزم ارزشیابی و بازنگری مستمر ابعاد[ 

2- Thomas

حساس ترین  از  یکی  است.  برنامه ی درسی  مختلف 
ابعاد برنامه ی درسی درون دادهای آموزشی است.

از  آموزشی  و  علمی  بعد  در  فرش  جامعه ی  نیاز 
انسانی ماهر و متخصص فراتر رفته و  نیروی  به  نیاز 
با توجه به تغییر نسل در بدنه ی بازار تولید و عرضه، 
نیازمند عواملی است که عالوه بر تخصص و مهارت، 
مهارت ها  از  بهره برداری  و  رهبری  هدایت،  ویژگی 
کارآفرین،  قالب  در  را  شده  کسب  تخصص های  و 
پژوهشگر  و  متخصص  تولیدی،  و  هنری  کارگردان 
این  تأمین  باشند.  داشته  فرش  نظری  و  علمی  مبانی 
نیازها مستلزم ورودی یا درون دادهای مطلوبی است که 
در این تحقیق به ویژگی های هر یک از درون دادهای 

کارشناسی ارشد فرش پرداخته شده است.

■ سواالت تحقیق
هدف اصلی این تحقیق ارزشیابی درون دادهای3 برنامه ی درسی 
کارشناسی ارشد فرش است که با پاسخ به چهار سؤال 

زیر می توان به هدف اصلی تحقیق دست یافت.
از چه  دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد فرش   •
کیفیتی برخوردار هستند و کیفیت4 مطلوب آن چیست؟
کارشناسی ارشد  علمی  هیئت  اعضای  و  اساتید   •
فرش از چه کیفیتی برخوردار هستند و کیفیت مطلوب 

آن چیست؟
پژوهشی   و  آموزشی  تجهیزات  و  امکانات   •
و  دارند  کیفیتی  چه  فرش  کارشناسی ارشد  )منابع( 

کیفیت مطلوب آن چیست؟
• برنامه ی درسی کارشناسی ارشد فرش تا چه اندازه 
پاسخ گوی اهداف دوره است و وضعیت مطلوب آن 

چیست؟

درباره  قضاوت  برای  مبنایی  ایجاد  منظور  به  درون داد  ارزشیابی  حاصل   -3
مطلوبیت اجرای فعالیت های آموزشی به کار می رود

 4- در این پژوهش منظور از کیفیت کارایی متغیرهای تحقیق در محیط اموزش 
عالی فرش است.
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■ تاریخچه و پیشینه ی موضوع تحقیق
مقطع کارشناسی ارشد فرش پس از گذشت 15 سال از 
تصویب مقطع کارشناسی فرش در تاریخ 1389/12/14 
مقطع  در  کاشان  دانشگاه  پیشنهادی  سرفصل  با 
کارشناسی ارشد و در سه گرایش طراحی، رنگرزی و 
مواد اولیه و مدیریت فرش رسمًا شروع شد. در تاریخ 
را  جدیدی  سرفصل  تهران  هنر  دانشگاه   1392/6/17
در  رساند.  علوم  وزارت  تصویب  به  گرایش  بدون 
دو  شامل  که  دیگری  سرفصل   1396/11/16 تاریخ 
سرفصل قبلی بود با چهار گرایش به نام های طراحی، 
تولید، مواد اولیه و رنگرزی، پژوهش در فرش مصوب 
شد. تا کنون5 نیز 7 دوره کنکور کارشناسی ارشد فرش 
برگزار شده است. در این 7 دوره 5 دانشگاه هنر تهران، 
هنر اصفهان، هنر اسالمی تبریز، کاشان و علم و هنر 

یزد )اردکان( مجری این مقطع تحصیلی بودند. 
در اوایل دهه ی هفتاد پس از ارائه ی طرح توجیهی 
مقطع  راه اندازی  اصولی  موافقت  کارشناسی  مقطع 
کارشناسی ارشد فرش هم صادر شد1. این نکته نشان 
می دهد ایجاد تحصیالت تکمیلی در رشته ی فرش از 
همان نخست یکی از اهداف دانشگاهی شدن رشته ی 

فرش نیز بوده است. 
کتاب  دوم  چاپ  مقدمه ی  در   )1391( ژوله 
دوره  اولین  با  همزمان  که  ایران«  فرش  در  »پژوهشی 
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فرش است 
بیشتر  شناخت  بر  باید  مقطع  دراین  که  می کند  اشاره 
نیز روایت متفاوتی  تأکید شود2. بصام )1391(  فرش 
ارائه  از طرح و تصویب مقطع کارشناسی ارشد فرش 
می کند و در گزارشی بر فرآیند تصویب برنامه ی درسی 

کارشناسی ارشد فرش اشاره می کند3.
و  موافقان  فرش،  رشته  شدن  دانشگاهی  ابتدای  از 
مخالفان تأسیس و توسعه این رشته روی کمیت و کیفیت 

درون دادهای رشته فرش همواره اختالف نظر داشتند.

5- 1397

سعیدی )1382: 224( که از موافقین اولیه راه اندازی 
نکردن  عمل  درست  دلیل  به  ولی  بوده  دوره ها  این 
بود.  آن  توسعه  مخالف  اجرایی  نظر  از  دانشگاه ها 
اله داد )1382: 231( مشکل را در کمبود منابع درسی 
منابع  بر  استاد مسلط  به کمبود  اعتقادی  و  می دانست 
و  راه اندازی  با   )252  :1382( بصام  نداشت.  درسی 
برطرف  به  نیاز  ولی  بود  موافق  دوره ها  این  استمرار 
و  درسی  منابع  استاد،  شامل  مشکل  دسته  سه  کردن 

تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی را مطرح می کند. 
از موافقان دانشگاهی شدن  ابتدا  صوراسرافیل که 
مقطع  کار  به  شروع  و  سال   13 از  پس  بود4،  فرش 
درون دادهای  بر  تأکید  ضمن  فرش  کارشناسی ارشد 
برخی  وجود  است  معتقد  فرش  دانشگاهی  آموزش 
کمبودها و مشکالت عمیق و ساختاری، هدف وجودی 
این دانشکده ها را خدشه دار کرده است)صوراسرافیل، 

 .)113 :1395
میرزاامینی )151:1392( در مقاله ی »آموزش دانشگاهی 
فرش در ایران )بررسی ضرورت ها و کاستی ها(« به بیان 
تشدید  و  فرش  کارشناسی  برنامه ی درسی  مشکالت 
مقطع  شده ی  تأسیس  تازه  برنامه ی  در  مشکالت  این 
کارشناسی ارشد فرش می پردازد و اشاره می کند مشکالت 
عدم  و  بی انگیزگی  دانشجو،  پذیرش  شکل  در  عمده، 
منابع  نشدن  به روز  فرش،  بازار  رکود  دانشجویان،  عالقه 
محتوای  با  متناسب  تدریس  روش  از  بهره مندی  عدم  و 
»ابهام  مقاله ی  در   )77 :1394( است. شاهپروری  دروس 
در گرایش رنگرزی و مواد اولیه ی کارشناسی ارشد رشته 
محتوایی  و  ساختاری  مشکالت  به  دست باف«،  فرش 
گرایش مواد اولیه و رنگرزی مقطع کارشناسی ارشد فرش 
می پردازد و مشکالت این گرایش را کمبود منابع علمی 
به زبان فارسی، نداشتن خط مشی روشن در برخی دروس 
فرش،  موضوع  با  غیر مرتبط  پایان نامه های  اختصاصی، 
یا  بی عالقه  دانشجویان  حضور  تکراری،  دروس  وجود 

بدون شناخت از رنگرزی معرفی می کند.
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مقاله ی  در   )1359( کله لو  خادمی  محمودی، 
جدید   رشته های  تأسیس  فرایند  »آسیب شناسی 
انسانی(« اشاره می کند  ایران )مورد علوم  دانشگاهی در 
از جهات مختلف ساختاری فرآیندی، اداری، آموزشی و 
پژوهشی، فنی و تخصصی، چالش های متعددی در مسیر 
راه اصالح و توسعه ی علوم انسانی در دانشگاه ها و دیگر 
مراکز آموزش عالی در کشور وجود دارد. لذا تحول در 
ساختار و فرایند تأسیس رشته های جدید دانشگاهی در 
کنار سایر فرآیندهای مدیریتی امری ضروری است، چرا 
توجه  بدون  دانشگاهی  رشته های  توسعه  و  تأسیس  که 
به عناصری که می بایست در فرایند تأسیس مورد توجه 
قرار بگیرد، هزینه های مادی و معنوی زیادی را به جامعه 

تحمیل خواهد کرد.
ارزشیابی  می کند  اشاره   )29  :1382( مطهری نژاد 
درو ن داد به عوامل درونی از جمله محتوای برنامه ی درسی، 
است.  وابسته  متخصص  نیروهای  و  بودجه  امکانات، 
برنامه های  بررسی  شامل  ارزشیابی  این  اجرای  روش 
مشابه، اجرای طرح های آزمایشی، تحلیل منابع انسانی و 
کالبدی مورد نیاز تحقق هدف ها، تحلیل میزان تناسب و 
اقتصادی بودن استراتژی ها و طرح های مورد نظر است. 
از آنجا که ارزشیابی درون داد با بررسی میزان مطلوبیت 
قضاوت  برای  زمینه ای  آموزشی  نظام  ورودی های 
درباره ی طرح های آموزشی و روش های اجرایی فراهم 
می آورد، می توان به وسیله ی این نوع ارزشیابی، عملیات 
اجرایی برنامه ها را کنترل کرد و تصمیم گیری در مراحل 

بعدی اجرای برنامه را هدایت نمود. 
 Jariya 6 et al, 2009 درون دادهای برنامه ی درسی را 
شامل اهداف برنامه، برنامه ی درسی، اساتید و دانشجویان 
می دانند. یافته های آن ها نشان می دهد شفاف و کاربردی 
بودن  اجتماعی  نیازهای  با  متناسب  و  اهداف  بودن 
برنامه  ساختار  مطلوب  طراحی  برنامه ی درسی،  اهداف 
با  ارزشیابی  و  آموزشی  فعالیت های  مطابقت  درسی، 
معیار  از  استفاده  با  دانشجویان  انتخاب  برنامه ی درسی، 

6- Jariya

مناسب برای کیفیت دوره آموزشی ضروری است.
یارمحمدیان و سلمانی زاده )1385: 85( در ارزیابی 
برنامه های تحصیالت تکمیلی، به اندازه گیری پیشرفت 
برنامه  منابع  ارزیابی  طریق  از  دانشجویان  یادگیری 
از طریق شناسایی کیفیت  را  ارزیابی خود  پرداخته  و 
برنامه و ایجاد انعکاس نظام مند با هدف بهبود مستمر 
انجام  به دست آمده،  اطالعات  از  استفاده  با  برنامه 
داده اند و از نتایج ارزیابی خود برای مقایسه بین آنچه 
و  مطلوب(  )وضع  دهند  انجام  می توانند  دانشجویان 
)وضع  داده اند  انجام  ارزیابی  نتایج  به  توجه  با  آنچه 

موجود( استفاده نموده اند.
عبداللهی، عینی، سعیدی )1396: 125( در تحقیقی 
گروه  مدیر  را  درون دادها  ارزشیابی  در  مؤثر  عوامل 
آموزشی، اعضای هیئت علمی، امکانات و تجهیزات، 
اهداف و سیاست ها، برنامه درسیو دانشجویان طبقه بندی 
ورودی  دانشجویان  ارزشیابی  ایران  در  می کند. 
به  منحصر  فرش  کارشناسی ارشد  مقطع  )درون دادها( 
تخصصی  )کنکور  ورودی  آزمون  طریق  از  رتبه بندی 

کارشناسی ارشد فرش با کد 1363( بوده است.

■ روش تحقیق
دروندادهای  بهبود  و  ارزشیابی  هدف  با  تحقیق  این 
مقطع کارشناسی ارشد فرش دست باف انجام و از نظر 
نظر  از  همچنین  است.  توسعه ای   - کاربردی  هدف 
ترکیب  معنای  به  ترکیبی  تحقیقات  گروه  در  روش 
از  کمی  روش  در  است.  کیفی  و  کمی  روش  دو 
و  تحلیلی  ازسطح  کیفی  روش  در  و  توصیف  سطح 
اکتشافی استفاده می شود. به عبارتی این تحقیق ماهیتی 

توصیفی-تحلیلی دارد. 

•  چهارچوب نظری تحقیق
این تحقیق در بعد تخصصی از چارچوب نظری شاخص 
و شناخته شده ی ارزشیابی آموزشی سیپ7 برای طرح 

7- CIPP
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و سامان بندی مراحل و روش کار پیروی می کند.
در این تحقیق صرفًا به ارزشیابی بعد درون داد از ابعاد 
چهارگانه ی الگوی سیپ پرداخته می شود. الگوی سیپ 
از جمله الگوهای مبتنی بر مدیریت و به منظورتسهیل 
و  است  شده  تدوین  و  ارایه  مدیران  تصمیم گیری  در 
الگویی است کل نگر و جامع که می تواند یک برنامه را 
به صورت سیستماتیک و همه جانبه بررسی کند. الگوی 
سیپ از چهار نوع ارزشیابی )زمینه- درون داد- فرایند 
و برون داد( دو نقش )تصمیم گیری و پاسخگویی( و سه 
مرحله )تعیین کردن- به دست آوردن و فراهم ساختن( 
تشکیل شده است. این مدل از دو معیار اساسی )ارزش 

و مطلوبیت( استفاده می کند. 
از چهار نوع ارزشیابی های )زمینه- درون داد-فرایند 
و برون داد( می توان برای تصمیم گیری– پاسخگویی و 
)فتوحی،  کرد  استفاده  پاسخگویی  و  تصمیم گیری  یا 
صادقی، نجفی، 1395: 144(. در این تحقیق متغیرهای 
تجهیزات  و  فضا  دانشجویان،  اساتید،  برنامه ی درسی، 
در  فرش  رشته  درون داد  اصلی  متغیر  چهار  به عنوان 

مقطع کارشناسی ارشد مطالعه می شوند.

•  روش جمع آوری یافته ها
روش  دو  از  تحقیق  این  در  یافته ها  جمع آوری  برای 

اسنادی )کتابخانه ای( و میدانی استفاده شده است.
این  اسنادی  روش  در  داده ها  جمع آوری  ابزار   
تحقیق، فیش برای ثبت مطالعات، جدول و فرم برای 
استخراج داده های آماری و اطالعات کمی، پرسشنامه ی 
استخراج اطالعات برای مطالعه سرفصل دروس است. 
ابزارهای جمع آوری داده ها در روش میدانی پرسشنامه 
محقق ساخته با طیف پنج گزینه ای لیکرت، مصاحبه 

نیمه ساختار یافته است. 
پیشینه ی  مطالعه ی  ضمن  پرسشنامه  طراحی  در 
طراحی  استاندارد  پرسشنامه های  نمونه ی  و  تحقیق 
شده مطابق الگوی سیپ )عبدی شهشهانی و همکاران، 
اساس  بر  تحقیق  اصلی  متغیرهای   )191  :1393

یافته های تحقیق در بخش کیفی طراحی و تدوین شد. 
بر همین اساس بخش اصلی پرسشنامه- به جز بخش 

مردم شناسی- با 4 متغیر و 23 گویه تعریف شد.
دو  از  نیز  پرسشنامه  بهتر  اجرای  و  طراحی  برای 
کاغذی  پرسشنامه های  و  آنالین  پرسشنامه های  روش 
استفاده شد. پرسشنامه ها از طریق صفحه های اینترنتی، 
و  توزیع  ایمیل،  و  پست  با  ارسال  حضوری،  توزیع 
برای  که  متعددی  روش های  میان  از  شدند.  تکمیل 
صوری  روایی  دارد،  وجود  اندازه گیری  اعتبار  تعیین 
قرار گرفته  استفاده  مورد  پژوهش  این  برای  عاملی  و 
این  در  پرسشنامه  پایایی  و  روایی  تأیید  برای  است. 
تحقیق از نظرات 15 نفر از خبرگان مرتبط با موضوع 
تحقیق و مطالعه ی مقاله ها، کتب و مجله های علمی که 

از الگوی ارزشیابی سیپ استفاده کردند، استفاده شد.
در  استفاده  مورد  پرسشنامه ی  پایایی  تعیین  برای 
شد.  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از  پژوهش  این 
 0/904 با  برابر  پرسشنامه  کل  کرونباخ  آلفای  مقدار 
باالیی  پایایی  از  پرسشنامه  می دهد  نشان  که  است 

برخوردار است.
در روش کیفی، داده ها از طریق مصاحبه جمع آوری 
شد. در انجام مصاحبه ها از راهنمای مصاحبه مطابق با 
شد.  استفاده  سیپ(  )الگوی  تحقیق  نظری  چارچوب 
روش  از  مصاحبه  ابزار  داده های  تأیید پذیری  برای 
مثلث سازی برای تایید پذیری داده های نهایی استفاده 
سازگاری  یا  انطباق  بر  نوعی  به  مثلث سازی  شد. 
یافته های پژوهش از طریق منابع گوناگون داللت دارد 

)میرزایی، 1395: 576(. 

•  روش تجزیه و تحلیل یافته ها
برای تجزیه و تحلیل مصاحبه ها از تحلیل مضمونی و 
نرم افزار مکس کیودا811 استفاده شد. آزمون های آماری 
نیز با نرم افزار اس پی اس اس9 24 صورت پذیرفته است.

8- MAXQDA11
9- SPSS24
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• جامعه و نمونه ی آماری تحقیق
و  کیفی  بخش  در  آماری  جامعه ی  تحقیق  این  در 
آماری  جامعه ی  کیفی  بخش  در  است.  متفاوت  کمی 
بازار  و  دانشگاه  خبرگان  از  گروه   5 شامل  تحقیق 
فرش است. خبرگان بازار فرش، مدیران دولتی فرش، 
اساتید و اعضای هیئت علمی خبره گروه های فرش، 
دانش آموختگان فرش شاغل در بازار کار، متخصصان 

برنامه ریزی درسی. 
جامعه ی آماری بخش کمی تحقیق عبارت است از 
دانشجویان و دانش          آموختگان و استادان مقطع کارشناسی  ارشد 
فرش در تمام دانشگاه های ارائه دهنده ی این مقطع در 
در  فرش  رشته ی  ارائه دهنده ی  دانشگاه های  کشور. 
مقطع کارشناسی ارشد شامل دانشگاه های هنر اصفهان، 
هنر  و  علم  و  کاشان  تبریز،  اسالمی  هنر  تهران،  هنر 
یزد )اردکان(. جامعه تحقیق از بعد زمان بین سال های 

1391تا 1397 است.
در بخش کیفی تحقیق نمونه گیری به روش لوله برفی 
یا افزایشی انجام شد و اندازه ی حجم نمونه بر اساس 

کمی   بخش  در  شد.  انتخاب  نفر   46 نظری،  اشباع 
طبقه بندی شده  احتمالی  نمونه گیری  روش  از  تحقیق 

فرمول  از  نیز  نمونه  حجم  تعیین  در  شد.  استفاده 
کوکران استفاده شد و 264 نمونه انتخاب شد.

• یافته های کیفی
در تحلیل داده ها ابتدا تمامی مصاحبه ها به صورت متنی 
داده ها  با  اولیه  آشنایی  داده ها  مطالعه  با  و  پیاده سازی 
انجام  از  نکته های کلیدی مشخص شد. پس  انجام و 
مضمون ها  یافتن  برای  جست وجو  کدگذاری،  دقیق 
از  مرحله  این  در  شد.  آغاز  تحقیق  هدف  با  مطابق 
شده  کدگذاری  داده های  مرتب سازی  و  تنظیم  طریق 
به مضمون های اصلی و زیر مضمون ها دست پیدا شد. 
برای این منظور کدها و داده های تطبیقی بررسی شدند 
تا الگوهای معنایی یا مضمونی به دست آید. در پایان 
این مرحله مجموعه ای از مضمون های اصلی و خرده 
نرم افزار  از  مراحل  این  در  شد.  استخراج  مضمون ها 
MAXQDA11 کمک گرفته شد. یافته های تحقیق در 
ارزشیابی  مصاحبه ها(  تحلیل  و  )تجزیه  کیفی  بخش 
زیر  جدول  در  فرش  کارشناسی ارشد  درون دادهای 

نشان داده شده است. 

جدول 1- نتایج تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه به روش تحلیل مضمونی

درصدفراوانیزیر مضمون هامضمون

برنامه ی درسی

برنامه ی درسی مقطع کارشناسی ارشد فرش محتوای کافی و الزم را پوشش می دهد و جامعیت 
%36.5الزم را دارد.

%919.5سرفصل دروس به نحوی تدوین شده است که اهداف دوره را تأمین می کند.

سرفصل دروس به نحوی تدوین شده است که دانشجو را در مقابل نیازهای جامعه فرش از 
%919.5بعد آموزشی توانمند می کند.

استاد

تخصص و تحصیالت مدرسان مقطع کارشناسی ارشد فرش مرتبط با موضوع تدریس و مرتبط 
1430.5با رشته فرش است.

اساتید به نسبت محتوای درس و شرایط کالس از روش تدریس مناسب و ابزارکارآمد و 
%511متناسب با آن استفاده می کنند.
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ادامه ی جدول 1- نتایج تجزیه و تحلیل داده های مصاحبه به روش تحلیل مضمونی

درصدفراوانیزیر مضمون هامضمون

مدرسان دروس کارشناسی ارشد رشته فرش از منابع علمی، آموزشی و پژوهشی روز و تغییرات روز 
%36.5بازار فرش مطلع هستند.

دانشجو

%2350دانشجویان ورودی به این رشته از عالقه و انگیزه کافی نسبت به رشته و گرایش خود برخوردارند.

سوابق تحصیلی و پژوهشی دانشجویان کارشناسی ارشد فرش مرتبط و همسو با فرش و گرایش 
%3474انتخابی آن هاست.

شرایط ورود به دانشگاه دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد متناسب با اهداف و نیازهای این رشته 
%919.5تدوین و برنامه ریزی شده است.

امکانات

کالس ها، کارگاه ها، آزمایشگاه ها و کتابخانه و سایت های اطالع رسانی کافی برای دانشجویان این 
%613دوره در دانشگاه های مجری فراهم است.

%1022متناسب با برنامه درسیمقطع کارشناسی ارشد فرش منابع معتبر، جدید و در دسترس فراهم است.

%36.5تسهیالت و امکانات الزم برای انجام پژوهش ها در اختیار اساتید و دانشجویان قرار دارد.

%12تناسب اساتید با دانشجویان برای انجام تحقیقات و دسترسی به اساتید برای راهنمایی.
)یافته های پژوهش(          

مقطع کارشناسی ارشد تشخیص دادند. اما تنها %19.5 
از مصاحبه شوندگان شرایط ورود به دانشگاه و حجم 
ورودی دانشجویان و نوع آرایش گرایشی را مناسب 

تشخیص دادند.
مقطع  مناسب  شرایط  امکانات  مضمون  در 
و  علمی  منابع  به  دسترسی  عمدتًا  کارشناسی ارشد، 
این  کیفیت   %22 از  کمتر  که  است  معتبر  پژوهشی 
امکانات  مضمون  در  کردند.  تأیید  را  امکانات  نوع 
شرایط  درون دادها،  زیر مضمون های  بین  مجموع  در 
نامناسب تر بود. به شکلی که 13% فضای آموزشی را 
کافی تشخیص  را  منابع  دیدند. %22  مناسب  کافی و 
دادند و تنها 6.5% دسترسی به منابع را مطلوب دانستند. 

• یافته های کمی 
آمار توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی تحقیق 

در این پژوهش 264 نفر به عنوان حجم نمونه شرکت 
کردند که از میان پاسخگویان 36.4 درصد معادل )96 

نشان  فوق  جدول  در  مضمونی  تحلیل  نتایج 
است  ضروری  برنامه ی درسی،  مضمون  در  می دهد 
بازنگری جدی انجام شود. تنها 19.5% اعتقاد داشتند 
می تواند  فرش  کارشناسی ارشد  برنامه ی درسی  که 
پاسخگوی اهداف و نیازهای جامعه هدف فرش باشد. 
و 6.5% درصد معتقد بودند این برنامه ی درسی جامعیت کافی 
استاد،  در مضمون  دارد.  را  دوره  محتوای  تأمین  برای 
6.5% درصد از مصاحبه شوندگان اعتقاد داشتند اساتید 
با دانش و تغییرات روز بازار همراه و همسو هستند. 
11% اساتید را مسلط به روش های تدریس متناسب با 
محتوا درس در اجرا و کاربرد دانستند. در این مضمون 
30% از پاسخ دهندگان تخصص و تحصیالت مدرسان 

را مرتبط با فرش و محتوای تدریس آن ها دانستند.
مصاحبه شوندگان  از  نیمی  دانشجو،  مضمون  در 
دانشجویان را دارای عالقه و انگیزه کافی برای تحصیل 
در این رشته دانستند. 74% سوابق تحصیلی و پژوهشی 
انتخابی در  دانشجویان را متناسب با فرش و گرایش 
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نفر( مرد و 63.6 درصد معادل )168 نفر( زن بوده اند. 45.8 
درصد معادل )121 نفر( دانشجوی کارشناسی ارشد، 34.1 
درصد معادل )90 نفر( دانش آموخته ی کارشناسی ارشد و 
نفر( اساتید و اعضای هیئت  20.1 درصد معادل )53 
علمی دانشگاه بوده اند. از میان پاسخگویان 26.1 درصد 
معادل )69 نفر( در دانشگاه هنر اسالمی تبریز، 19.3 
درصد معادل )51 نفر( در دانشگاه کاشان، 32.6 درصد 

معادل  )86 نفر( در دانشگاه اردکان، 12.9 درصد معادل 
)34 نفر( در دانشگاه هنر تهران و 9.1 درصد معادل 
)24 نفر( در دانشگاه هنر اصفهان مشغول به تحصیل 
اصلی  متغیرهای  توصیفی  نمودار  بوده اند.  فعالیت  یا 
تحقیق به تفکیک گروه های پاسخ دهنده و دانشگاه های 

مجری به شکل زیر است.

نمودار 1- مقایسه ی  میانگین متغیرهای پژوهشی در ابعاد درون داد در سه گروه )یافته های پژوهش(

نمودار 2- مقایسه میانگین متغیرهای تحقیق در ابعاد درون داد در پنج دانشگاه )یافته های پژوهش(
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 • آمار استنباطی متغیرهای اصلی تحقیق
آزمون  از  درون دادها  کیفیت  میزان  بررسی  منظور  به 

ناپارامتریک ویلکاکسون یک نمونه ای استفاده شد.
 فرض های آماری به صورت زیر در سطح اطمینان 95 

درصد مورد بررسی قرار می گیرد:

با  درون دادها  مطابقت  میزان   :)H0( صفر  فرض 
اهداف تعریف شده در حد متوسط )3( است.

با  درون دادها  مطابقت  میزان   :)H1( مقابل  فرض 
اهداف تعریف شده در حد متوسط )3( نیست.

جدول2- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای )نتیجه بر اساس نظرات کل پاسخگویان(

نتیجه سطح معناداری آمار ویلکاکسون میانه متغیرهای پژوهش

تطابق درون دادها با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -7.69 2.7 درون دادهای رشته ی 
فرش دست باف

تطابق برنامه ی درسی با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -6.88 2.78 برنامه ی درسی

تطابق مدرسان و اعضای هیئت علمی با اهداف کمتر از 
حد متوسط است. 0/001 -7.85 2.6 مدرسان و اعضای 

هیئت علمی

تطابق دانشجو با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -6.57 2.75 دانشجو

تطابق امکانات با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -3.61 2.8 امکانات
)یافته های پژوهش(          

یافته ها در جدول فوق نشان می دهد به صورت کلی 
در سطح اطمینان 95 درصد میزان تطابق درون دادهای 
رشته ی فرش دست باف و متغیرهای آن »برنامه ی درسی، 

مدرسان و اعضای هیئت علمی، دانشجو و امکانات« با 
اهداف تعریف شده کمتر از حد متوسط است.

جدول3- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای )نتیجه بر اساس نظرات دانشجویان کارشناسی ارشد(

نتیجه سطح معناداری آمار ویلکاکسون میانه متغیرهای پژوهش

تطابق درون دادها با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -4.34 1.83 درون دادهای رشته ی 
فرش دست باف

تطابق برنامه ی درسی با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -5.14 2.78 برنامه ی درسی

تطابق مدرسان و اعضای هیئت علمی با اهداف کمتر از 
حد متوسط است. 0/001 -4.55 2.6 مدرسان و اعضا 

هیئت علمی

تطابق دانشجو با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -3.51 3 دانشجو

تطابق امکانات با اهداف در حد متوسط است. 0/589 -0.540 3 امکانات
)یافته های پژوهش(          
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اساس  بر  می دهد  نشان  فوق  جدول  در  یافته ها 
اطمینان  در سطح  کارشناسی ارشد  دانشجویان  نظرات 
فرش  رشته ی  درون دادهای  تطابق  میزان  درصد   95
و  مدرسان  »برنامه درسی،  آن  متغیرهای  و  دست باف 

اهداف تعریف شده  با  اعضای هیئت علمی، دانشجو« 
دانشجویان  نظر  از  فقط  است.  متوسط  حد  از  کمتر 
حد  در  اهداف  با  امکانات  تطابق  کارشناسی ارشد 

متوسط است.

جدول4- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای )نتیجه بر اساس نظرات دانش آموختگان کارشناسی ارشد(

نتیجه سطح معناداری آمار ویلکاکسون میانه متغیرهای پژوهش

تطابق درون دادها با اهداف کمتر از حد متوسط 
است. 0/001 -6.43 2.54 درون دادهای رشته ی 

فرش دست باف

تطابق برنامه ی درسی با اهداف کمتر از حد متوسط 
است. 0/001 -5.35 2.56 برنامه ی درسی

تطابق مدرسان و اعضای هیئت علمی با اهداف کمتر 
از حد متوسط است. 0/001 -6.14 2.4 مدرسان و اعضای 

هیئت علمی

تطابق دانشجو با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -5.04 2.5 دانشجو

تطابق امکانات با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -4.17 2.8 امکانات
)یافته های پژوهش(          

یافته ها در جدول فوق نشان می دهد بر اساس نظرات 
دانش آموختگان در سطح اطمینان 95 درصد میزان تطابق 
متغیرهای  و  دست باف  فرش  رشته ی  درون دادهای 

علمی،  هیئت  اعضای  و  مدرسان  »برنامه ی درسی،  آن 
دانشجو و امکانات« با اهداف تعریف شده کمتر از حد 

متوسط است.

جدول 5- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای )نتیجه بر اساس نظرات اساتید و اعضای هیئت علمی(

نتیجه سطح معناداری آمار ویلکاکسون میانه متغیرهای پژوهش

تطابق درون دادها با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/046 -1.99 2.87 درون دادهای رشته ی 
فرش دست باف

تطابق برنامه درسی با اهداف در حد متوسط است. 0/638 -0.471 2.89 برنامه ی درسی

تطابق مدرسان و اعضای هیئت علمی با اهداف کمتر 
از حد متوسط است. 0/021 -2.3 2.6 مدرسان و اعضای 

هیئت علمی

تطابق دانشجو با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/011 -2.53 3 دانشجو

تطابق امکانات با اهداف در حد متوسط است. 0/146 -1.45 2.6 امکانات
)یافته های پژوهش(          



بهار و تابستان 1398شماره 35 فرش ایران  انجمن علمی بهار و تابستان 1398 دوفصلنامه علمیشماره 35 فرش ایران  انجمن علمی دوفصلنامه علمی

دوفصلنامه علمی
 انجمن علمی 

فرش ایران 
شماره 35 

بهار و تابستان 1398

55

جدول6- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای )نتیجه بر اساس نظرات در دانشگاه هنر اسالمی تبریز(

نتیجه سطح معناداری آمار ویلکاکسون میانه متغیرهای پژوهش

تطابق درون دادها با اهداف کمتر از حد متوسط است. 006 -2.74 2.87 درون دادهای رشته ی 
فرش دست باف

تطابق برنامه ی درسی با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/005 -2.79 2.88 برنامه ی درسی

تطابق مدرسان و اعضای هیئت علمی با اهداف کمتر از 
حد متوسط است. 0/001 -3.45 2.6 مدرسان و اعضای 

هیئت علمی

تطابق دانشجو با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/007 -2.72 2.75 دانشجو

تطابق امکانات با اهداف در حد متوسط است. 0/516 0.649 3 امکانات

)یافته های پژوهش(یافته ها           

اساس  بر  می دهد  نشان  فوق  جدول  در  یافته ها 
نظرات اساتید و اعضای هیئت علمی در سطح اطمینان 
فرش  رشته ی  درون دادهای  تطابق  میزان  درصد   95
دست باف و متغیرهای آن » مدرسان و اعضای هیئت 

از حد  اهداف تعریف شده کمتر  با  علمی و دانشجو« 
هیئت  اعضای  و  اساتید  نظر  از  فقط  است.  متوسط 
در  اهداف  با  برنامه ی درسی  و  امکانات  تطابق  علمی 

حد متوسط است.

در جدول فوق نشان می دهد بر اساس نظرات در 
دانشگاه هنر اسالمی تبریز در سطح اطمینان 95 درصد 
دست باف  فرش  رشته ی  درون دادهای  تطابق  میزان 
اعضای  و  مدرسان  »برنامه ی درسی،  آن  متغیرهای  و 

هیئت علمی، دانشجو« با اهداف تعریف شده کمتر از 
حد متوسط است. فقط از نظر پاسخگویان در دانشگاه 
حد  در  اهداف  با  امکانات  تطابق  تبریز  اسالمی  هنر 

متوسط است.

جدول 7- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای )نتیجه بر اساس نظرات در دانشگاه کاشان(

نتیجه سطح معناداری آمار ویلکاکسون میانه متغیرهای پژوهش

تطابق درون دادها با اهداف کمتر از حد متوسط 
است. 0.016 -2.41 2.87 درون دادهای رشته ی 

فرش دست باف

تطابق برنامه درسی با اهداف در حد متوسط است. 0.67 -1.83 2.77 برنامه ی درسی

تطابق مدرسان و اعضای هیئت علمی با اهداف 
کمتر از حد متوسط است. 0.001 -3.96 2.2 مدرسان و اعضای 

هیئت علمی

تطابق دانشجو با اهداف در حد متوسط است. 0.356 -0.923 3 دانشجو

تطابق امکانات با اهداف در حد متوسط است. 0.679 -0.414 3 امکانات

)یافته های پژوهش(          
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یافته ها در جدول فوق نشان می دهد بر اساس نظرات 
در دانشگاه کاشان در سطح اطمینان 95 درصد میزان 
متغیر  و  فرش دست باف  رشته ی  درون دادهای  تطابق 
»مدرسان و اعضای هیئت علمی« با اهداف تعریف شده 

کمتر از حد متوسط است. از نظر پاسخگویان در دانشگاه 
با  دانشجو  و  برنامه ی درسی  امکانات،  تطابق  کاشان 

اهداف در حد متوسط است.

جدول 8- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای )نتیجه بر اساس نظرات در دانشگاه اردکان(

نتیجه سطح معناداری آمار ویلکاکسون میانه متغیرهای پژوهش

تطابق درون دادها با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -5.359 2.52 درون دادهای رشته ی 
فرش دست باف

تطابق برنامه درسی با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -5.29 2.77 برنامه ی درسی

تطابق مدرسان و اعضای هیئت علمی با اهداف کمتر از 
حد متوسط است. 0/001 -4.14 2.6 مدرسان و اعضای 

هیئت علمی

تطابق دانشجو با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -6.37 2.5 دانشجو

تطابق امکانات با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/001 -4.26 2.6 امکانات

)یافته های پژوهش(          

یافته ها در جدول فوق نشان می دهد بر اساس نظرات 
درصد   95 اطمینان  سطح  در  اردکان  دانشگاه  در 
و  تطابق درون دادهای رشته ی فرش دست باف  میزان 

متغیرهای آن »برنامه ی درسی، مدرسان و اعضای هیئت 
علمی، دانشجو و امکانات« با اهداف تعریف شده کمتر 

از حد متوسط است. 

جدول 9- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای)نتیجه بر اساس نظرات در دانشگاه هنر تهران(

نتیجه سطح معناداری آمار ویلکاکسون میانه متغیرهای پژوهش

تطابق درون دادها با اهداف کمتر از حد متوسط 
است. 0/001 -3.58 2.60 درون دادهای رشته ی 

فرش دست باف

تطابق برنامه ی درسی با اهداف کمتر از حد متوسط 
است. 0/003 -3.01 2.77 برنامه ی درسی

تطابق مدرسان و اعضای هیئت علمی با اهداف 
کمتر از حد متوسط است. 0/001 -3.7 2.5 مدرسان و اعضاد 

هیئت علمی

تطابق دانشجو با اهداف در حد متوسط است. 0/245 -1.163 3 دانشجو

تطابق امکانات با اهداف کمتر از حد متوسط است. 0/015 -2.42 2.8 امکانات
)یافته های پژوهش(          
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یافته ها در جدول فوق نشان می دهد بر اساس نظرات 
درصد   95 اطمینان  سطح  در  تهران  هنر  دانشگاه  در 
و  دست باف  فرش  رشته ی  درون دادهای  تطابق  میزان 
متغیرهای آن »برنامه ی درسی، مدرسان و اعضای هیئت 

حد  از  کمتر  تعریف شده  اهداف  با  امکانات«  علمی، 
متوسط است. فقط از نظر پاسخگویان در دانشگاه هنر 

تهران تطابق دانشجو با اهداف در حد متوسط است.

جدول 10- نتایج آزمون ویلکاکسون یک نمونه ای )نتیجه بر اساس نظرات در دانشگاه هنر اصفهان(

نتیجه سطح معناداری آمار ویلکاکسون میانه متغیرهای پژوهش

تطابق درون دادها با اهداف کمتر از حد متوسط است. 046/0 -1.99 2.53 درون دادهای رشته ی 
فرش دست باف

تطابق برنامه درسی با اهداف در حد متوسط است. 0/111 -1.59 2.77 برنامه ی درسی

تطابق مدرسان و اعضای هیئت علمی با اهداف کمتر از 
حد متوسط است. 0/03 -2.16 2.6 مدرسان و اعضای 

هیئت علمی

تطابق دانشجو با اهداف در حد متوسط است. 0/093 -1.68 2.5 دانشجو

تطابق امکانات با اهداف در حد متوسط است. 0/198 -1.28 2.6 امکانات
)یافته های پژوهش(          

اساس  بر  می دهد  نشان  فوق  جدول  در  یافته ها 
اطمینان  سطح  در  اصفهان  هنر  دانشگاه  در  نظرات 
فرش  رشته ی  درون دادهای  تطابق  میزان  درصد   95
علمی«  هیئت  اعضای  و  »مدرسان  متغیر  و  دست باف 
از  است.  متوسط  حد  از  کمتر  تعریف شده  اهداف  با 

تطابق  اصفهان  هنر  دانشگاه  در  پاسخگویان  نظر 
در حد  اهداف  با  امکانات  و  دانشجو  برنامه ی درسی، 
رتبه بندی   12 و   11 شماره  در جدول  است.  متوسط 

گویه ها و متغیرهای تحقیق قابل مشاهده است.

جدول 11- رتبه بندی متغیرها و گویه های تحقیق به وسیله آزمون فریدمن
ف
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5.193برنامه ی درسی کارشناسی ارشد فرش اهداف این دوره را تأمین می کند.

1540.001
4.717اهداف برنامه ی درسی واضح و روشن بیان شده است.2

عنوان دروس سرفصل ارائه شده در دانشگاه با عنوان دروس مصوب وزارت علوم 3
6.061متناسب است.

5.762دروس ارائه شده ی دوره با واحد تعیین شده ی آن هماهنگ و متناسب است.4
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ادامه ی جدول 11- رتبه بندی متغیرها و گویه های تحقیق به وسیله آزمون فریدمن
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دانشجویان 5 قبلی  آگاهی هاي  و  پیش نیازها  با  دوره  این  شده ی  ارائه  دروس 
4.896هماهنگ است.

دروس ارائه شده ی این دوره پاسخگوي انتظارات و نیازهاي آموزشی دانشجویان 6
4.009است.

5.034دروس ارائه شده ی این دوره تأکید روشنی بر حوزه ی پژوهش و دانش فرش دارد.7

4.895توالی و ارتباط منطقی بین موضوعات دروس این دوره وجود دارد.8

4.478منابع دروس مناسب است و به اندازه ی کافی وجود دارند و در دسترس دانشجویان است.9

10

ان
رس

مد

3.342رشته ی تحصیلی اساتید و مدرسان با موضوعات تدریس در دوره متناسب است.

2120.001

استادان با اهداف و محتواي دروس رشته ای که تدریس می کنند آشنائی الزم و 11
3.691کافی دارند.

2.834روش های تدریس مورد استفاده مناسب رشته ی فرش است12

با رشته ی 13 پایان نامه های دانشجویان این دوره  تخصص اساتید راهنما و داوران 
3.033فرش دست باف متناسب است.

2.115کارگاه های توانمندسازی استادان در حد نیاز برگزار می شود14

15

جو
نش

دا

2.543دانشجویان با عالقه و انگیزه هاي علمی الزم به این رشته وارد می شوند

510.001
شرایط پذیرش و کمیت )تعداد دانشجویان در کالس( دوره ی کارشناسی ارشد 16

2.642مناسب است.

دانشجویان در این رشته مصمم هستند و به فعالیت بعد از دانش آموختگی در 17
2.094آن امیدوارند

2.732.73دانشجویان واجد پیش نیازهای علمی و آموزشی رشته هستند18

19

ت
انا

مک
ا

امکانات کتابخانه اي و پایگاه های اطالعاتی با نیازهاي آموزشی و پژوهشی اساتید 
3.033و دانشجویان این دوره متناسب است.

550.001

کتب و نشریات تخصصی موجود در کتابخانه با نیازها و تعداد اساتید و دانشجویان 20
2.954متناسب است.

2.555منابع و مواد آموزشی و کمک آموزشی موجود در کتابخانه به روز می باشد.21

امکانات و فضاي آموزشی )کارگاه ها، آزمایشگاه ها و کالس های درس( با تعداد 22
3.321دانشجویان متناسب است.

3.152امکانات و فضاي الزم برای مطالعه، رفت و آمد و استراحت اساتید فراهم است23
)یافته های پژوهش(          
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جدول 12- رتبه بندی متغیرهای تحقیق به وسیله ی آزمون فریدمن

سطح معناداریآماره خی دورتبه بندیمیانگین رتبهمتغیرها

6.562درون داد- برنامه ی درسی

2640/001
5.84درون داد- مدرسان دوره

6.013درون داد- دانشجو

6.781درون داد- امکانات
)یافته های پژوهش(          

■ بحث
چهار  مصاحبه  داده های  کیفی  تحلیل  و  تجزیه  در 
متغیر اصلی بعد درون داد مقطع کارشناسی ارشد فرش: 
برنامه ی درسی، استاد، دانشجو و امکانات شناخته شد.

هر یک از این متغیرها در بخش کمی با گویه های متناسب 
مقطع  درون دادهای  موجود  وضع  نمایانگر  خود  با 

کارشناسی ارشد فرش بودند. نتایج نشان می دهد 
درون دادهای مقطع کارشناسی ارشد فرش کمتر از 
حد متوسط هستند. در تجزیه و تحلیل داده های کیفی 
این متغیرها سنجش و حالت مطلوب ان شناسایی شد. 
تفکیک  به  درون داد  بعد  در  تحقیق  یافته های  نتایج 

سؤاالت تحقیق به شرح زیر هستند.

• برنامه ی درسی کارشناسی ارشد فرش تا چه اندازه 
مطلوب  وضعیت  و  است  دوره  اهداف  پاسخگوی 

آن چیست؟
نتایج تحقیق نشان می دهد وضع موجود متغیر برنامه ی درسی 
به صورت کلی کمتر از حد متوسط است. البته پاسخ دهندگان در 
گروه اساتید، برنامه ی درسی موجود را در حد متوسط ارزیابی 
چنین  دانش آموختگان  و  دانشجویان  گروه  دو  اما  کرده اند 
دو  انتظارات  می دهد سطح  نشان  نکته  این  نداشتند.  اعتقادی 
طیف اساتید و دانشجویان و دانش آموختگان از برنامه ی درسی 
و ویژگی های آن متفاوت است. لذا باید درمتغیر برنامه ی درسی 
توجه  دانش آموختگان  و  دانشجویان  نیازهای  و  انتظارات  به 

بیشتری شود. 

 1391 سال های  بین  اجرا–  حال  در  برنامه ی درسی 
مختلف  حالت  دو  به  مجری  دانشگاه   5 بین  در   -1397 تا 
با  برنامه ی درسی  و  گرایش  تک  برنامه ی درسی  می شد.  اجرا 
مجری  اصفهان  هنر  و  تهران  هنر  دانشگاه  دو  گرایش.  سه 
برنامه ی درسی تک گرایش )مصوب 1392( و سه دانشگاه علم 
و هنر یزد، هنر اسالمی تبریز و کاشان مجری برنامه ی درسی3 
نتایج تفکیکی ارزیابی متغیر  گرایش )مصوب 1389( بودند. 
برنامه ی درسی در بعد درون داد بین این دو طیف دانشگاه نشان 
ارزیابی  متوسط  در حد  گرایشی  تک  برنامه ی درسی  می دهد 
شده و برنامه ی درسی سه گرایشی کمتر از حد متوسط. البته 
از مهر سال 1397 برنامه درسی جدید که ترکیب هر دو برنامه 

فوق است و در بهمن 1396 مصوب شد اجرا می شود.
از آن جایی که طول دوره کارشناسی ارشد کوتاه و 
جنبه های آموزشی آن همانند دوره های تحصیالت پایه 
مورد تأکید نیست برنامه ی درسی این مقطع باید به گونه ای 
طراحی شود تا بهترین بازده آموزشی را در این دوره کوتاه 
داشته باشد و بهره وری ان برای دانشجویان حداکثر باشد. 
نتایج تحقیقات کیفی نشان می دهد برنامه ی درسی 
برای  کاربردی  و  اصلی  محتوای  پوشش  در  موجود 
دانشجویان نقص دارد و باید در دروس کمتر به مسائل 
شود.  اشاره  پایه  تحصیالت  در  بیان شده  و  تکراری 
برنامه ی درسی فعلی دارای تعدد اهداف است که 
ارتباط  جز  دروس  نوع  و  اهداف  بین  رابطه ای  عماًل 
موضوعی با گرایش دیده نمی شود. به بیان دیگر دروس 
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این دوره اگر چنان چه به بهترین نحو ممکن هم ارائه و 
فراگرفته شوند منجر به تحقق اهداف نمی شوند. 

نیازهای آموزشی که در درس ها به آن ها تأکیدشده، 
بازار کار )پژوهشی یا تولید( دانشجو را به شکل  در 
مطلوبی توانمند نمی کند. لذا تک تک دروس در این 
جدول برنامه باید به نحوی سلسله وار نقش مشخص، 
صریح و کاربردی در تأمین اهداف و نیازهای دانشجو 
داشته باشد و دانشجو در هر درس به صورت کاربردی 
به  می تواند  چگونه  درس  این  در  توانایی  که  بداند 
به  رسیدن  و  کار  بازار  در  مؤثر  نقش  ایفای  برای  او 
گویه های  رتبه بندی  در  رساند.  یاری  خود  اهداف 
متغیر برنامه ی درسی گویه های مطابقت عنوان دروس 
ارائه شده در دانشگاه مطابق سرفصل، مطابقت دروس 
با تعداد واحد تعیین شده، در رتبه های اول و گویه های 
دسترسی به منابع دروس و پاسخ گویی برنامه ی درسی 

به نیازهای دانشجویان در رتبه های آخر قرار دارند. 
با توجه به یافته های این تحقیق در بخش کمی و 
برنامه ی درسی  معماری  مشابه در خصوص  تحقیقات 
وارونه  برنامه ی درسی  الگوی  نظر  به  آموزش عالی، 
طراحی  در  مفیدی  چارچوب  می تواند  معکوس  یا 

برنامه ی درسی مقطع کارشناسی ارشد فرش باشد.
الگوی برنامه ی درسی معکوس، یک رویکرد تازه 
آموزش  در  برنامه های درسی  معماری  خصوص  در 
عالی یا در خصوص طراحی کالن برنامه های آموزشی 
رشته های معطوف به تربیت حرفه ای است که به گروه 
جامع  الگوی مسئله محور در آموزش عالی متعلق است 

 .)Savin-Baden:2000,32 10(
برنامه ی درسی وارونه نمی تواند کاماًل از پیش تعریف شده 
یا از پیش تعیین شده باشد. چنین برنامه اي باید امکان 
ترتیب  بدین  برآمدن داشته و  براي روئیدن و  فراخی 
به ورود عالئق و تجربیات مورد نیاز دانشجویان مجال 
دانشجویان  عالقه  مورد  تجربه  یا  محتوا  بدهد.  بروز 
غالبًا در چارچوب مسائل یا مضامین عرضه می شوند 

10- Savin-Baden

به صورت  دانشجویان،  زیسته  تجربیات  در  ریشه  که 
فردي یا گروهی، دارد. مسائل و مضامین یاد شده به 
که  تبدیلمی شوند  برنامه ی درسی  سازماندهی  مراکز 
طرح کلی برنامه ی درسی را به طرحی تلفیقی متحول 
می سازد )مهرمحمدی و محمودی، 1392: 148-149(. 

کالس  اجزای  همان  با  آموزشی  شیوه ی  این  در 
از  که  نتیجه ای  و  چیدمان  اما  داریم  سروکار  سنتی، 
آموزش  باشد.  متفاوت  می تواند  می شود،  حاصل  آن 
محتوای درس در فضایی خارج از کالس اتفاق می افتد. 
و  پاسخ  و  پرسش  تمرین،  و  تکرار  تکالیف،  انجام 
فعالیت  از  بخشی  آموزشی،  مباحث  روی  بر  بحث 
درس  کالس  در  تدریس  جایگزین  که  است  کالسی 
کالس،  پویایی  به  منجر  که  چیدمانی  تغییر  می شود. 
)گلزاری  می شود  عمیق تر  یادگیری  و  انگیزه  افزایش 
به  کاربردی  نگاه  ضرورت   .)81  :1395 عطاران،  و 
توجه  و  الگو  این  از  استفاده  برنامه ی درسی،  محتوای 
به ظرفیت های ان را بیشتر می کند. از این رو مقدمات 
اجرای این الگو در برنامه ی درسی برای افزایش کیفیت 

باید مورد توجه قرار گیرد. 
نتایج کلی در مورد وضعیت موجود و مطلوب متغیر 

برنامه ی درسی را می توان به صورت زیر خالصه کرد:
سه  و  گرایش  )تک  موجود  برنامه ی درسی   -1

گرایشی و تلفیقی( مطلوب نیست.
سه  و  گرایشی  تک  برنامه ی درسی  درمقایسه   -2
گرایشی برنامه ی درسی تک گرایش )پژوهش( وضعیت 
برنامه ی درسی سه گرایشی )طراحی،  به  بهتری نسبت 

مدیریت، مواد اولیه و رنگرزی( دارد. 
3- در تدوین برنامه ی درسی به نیازهای کاربردی و 
عملیاتی دانشجویان و دانش آموختگان کمتر توجه شده 
که برنامه ی درسی مطلوب باید در این مورد به صورت 
دانشجو  بیشتر  مشارکت  با  کاربردی  و  محور  پروژه 
برنامه ی درسی  الگوی  که  شود  برنامه ریزی  و  تدوین 
وارونه می تواند چارچوب خوبی برای این منظور باشد.
4- در تدوین برنامه ی درسی باید به دروس اصلی 
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و مشخص بیشتر پرداخته شود و از دروس تکراری و 
بدون ارتباط مستقیم به تخصص پرهیز شود و در راستای 

متخصص پروری پیش رود.

•  اساتید و اعضای هیئت علمی کارشناسی ارشد 
کیفیت  و  هستند  برخوردار  کیفیتی  چه  از  فرش 

مطلوب آن چیست؟
عواملی  از  یکی  تحصیلی  مقطع  هر  راه اندازی  برای 
که تصمیم گیرندگان باید دقت و توجه کافی روی آن 
داشته باشند اساتید و یا عامالن یاددهی هستند. کمیت 
و کیفیت مدرسان دوره از عواملی است که از ابتدای 
شروع به کار رشته ی فرش در دانشگاه مورد تأکید بوده 
است. مخالفان اولیه ی دانشگاهی شدن رشته فرش بر 
این مهم تأکید زیادی داشتند و یکی از دالیل مخالفت 
آن ها با دانشگاهی شدن رشته ی فرش و توسعه ی آن 
در کشور را نبود اساتید آکادمیک آشنا به فرش در تمام 
کشور می دانستند. با این حال علیرغم گذشت بیش از 
دو دهه از دانشگاهی شدن رشته ی فرش این متغیر از 
آموزشی  دوره ی  یک  کیفیت  تعیین  عوامل  مهم ترین 

است. 
حساسیت  متغیر  این  کارشناسی ارشد  مقطع  در 
صرفًا  پایه،  مقاطع  برخالف  چون  می یابد  بیشتری 
حوزه ی  در  مهارتی  یا  و  سنتی  اساتید  از  بهره مندی 
فرش نمی تواند راه گشا باشد و اساتید باید در هر دو 
حوزه  ی دانش و مهارت به استانداردهای الزم رسیده 
این  مطلوب  اساتید  کیفی  و  کمی  تأمین  فلذا  باشند. 
دوره بسیار مهم است. از آن جایی که برخی گرایش ها 
صورت  به  کارشناسی ارشد  مقطع  درس های  و 
بین رشته ای ارائه می شود تلفیق اساتید تخصصی در هر 
دو حوزه فرش و دانش تخصصی دیگر برای دریافت 

نتیجه ی مطلوب، مهم تر از هر وقت دیگری است.
نتایج تحقیق در بخش کمی، وضعیت موجود این 
متغیر را مطلوب ارزیابی نمی کند. نتایج به تفکیک سه 
همچنین5  و  اساتید  و  دانش آموخته  دانشجو،  گروه 

کیفیت  که  دارند  تأکید  این  بر  همه  مجری  دانشگاه 
بین  در  البته  است.  متوسط  حد  از  کمتر  استاد  متغیر 
تبریز  اسالمی  هنر  دانشگاه  در  استاد  متغیر  دانشگاه ها 
با  اما  دارد  بهتری  دانشگاه ها وضعیت  نسبت سایر  به 
از حد  )کمتر  غیرمطلوب  در وضعیت  همه  این حال 
ترسیم  در  قابل توجه  نکته  شدند.  ارزیابی  متوسط( 
وضع موجود، این نکته است که پاسخ دهندگان گروه 
اساتید و اعضای هیئت علمی نیز کیفیت مدرسان مقطع 
کارشناسی ارشد را کمتر از حد متوسط ارزیابی کردند. 
به طور کلی در رتبه بندی گویه های متغیر استاد، گویه 
آشنایی اساتید با محتوا و اهداف دروس مورد تدریس 
از  بهره مندی  و  تدریس  روش های  و  اول  رتبه ی  در 
اساتید در  توانمندسازی  کارگاه های تخصصی ویژه ی 
دروس  و  هنر  رشته های  دارند.  قرار  پایین  رتبه های 
و  مهارت  با  اساتیدی  نیازمند  بین رشته ای  محتوای  با 

تخصص در فنون تدریس است.
یکی از روش های آموزش که می تواند تأثیر مفیدی 
مخصوصًا در این مقطع تحصیلی داشته باشد آموزش 
به روش معکوس است. در این روش استاد محتوای 
مورد تدریس برای هر جلسه را پیش از شروع کالس 
در اختیار دانشجویان قرار می دهد. دانشجویان باید در 
محتوای  انفرادی  به صورت  کالس  از  خارج  فضایی 
درس را به روش های مختلف که نیاز آن محتوا است 
بیاموزند سپس در کالس درس حاضر شوند. به واقع 
کالس درس محلی برای بحث و گفت و گو بر روی 
پرسش  اشکال،  رفع  شامل  می تواند  که  دانسته هاست 

.)Lee 11 et al, 2015: 5( و پاسخ و حل تمرین باشد
مطلوب  وضعیت  کیفی،  بخش  در  تحقیق  نتایج 
متغیر اساتید را دانش آکادمیک و تخصص عملی در 
حال  در  می کند.  توصیف  دست باف  فرش  حوزه ی 
حاضر این وضعیت در سطح مطلوبی نیست و عمدتاأ 
تدریس  برای  تحصیالت  سطح  به  توجه  با  اساتید 

11- Lee
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در  عملی  تخصص  و  تجربه  مالک  می شوند.  دعوت 
بازار کار عمدتًا در این بین نادیده گرفته شده است. 

دانش  از  اساتید  بهره مندی  عدم  دیگر  مهم  نکته ی 
روش تدریس با توجه به محتوای هر درس و شرایط 
و  مفاهیم  انتقال  در  اساتید  عمدتًا  است.  دانشجویان 
می کنند  استفاده  را  خود  شخصی  روش های  مطالب 
تکمیلی  تحصیالت  سطح  در  دروس  برای  لزومًا  که 
مناسب نیستند. برخی از اساتید در دروس تخصصی 
که در حوزه ی بین رشته ای قرار می گیرد بدون توجه به 
رشته ی تخصصی فرش و شرایط دانشجویان هنر عمومًا 
به سبک و روش دانشکده های فنی و دانشجویان فنی 
از روش های  یا مدیریتی تدریس می کنند و  مهندسی 
تدریس متناسب با هر دو حوزه ی موضوع درس برای 
اثرگذاری بیشتر یا بی اطالع هستند یا توانایی ارائه بر 

اساس آن روش را ندارند.
استاد،   متغیر  با  ارتباط  در  دیگر  مرتبط  عامل 
بهره مندی اساتید از منابع علمی، آموزشی و پژوهشی 
روز متناسب با تغییرات بازار فرش است، این عامل به 
دارد.  قرار  بدتری  در وضعیت  دیگر  عامل  دو  نسبت 
منابع حوزه ی فرش محدود و کمتر در دسترس هستند. 
تحوالت  با  مدرس  مستمر  ارتباط  منبع  مهم ترین 
شرایط  خود  این  که  است  فرش  بازار  جریان های  و 
دانشگاه های  می رسد  نظر  به  لذا  می طلبد.  را  ویژه ای 
مجری مقطع کارشناسی ارشد فرش باید استانداردهای 
خاصی را برای اساتید در نظر بگیرند و چنانچه مدرس 
کافی و با کیفیت الزم را در اختیار ندارند برای حفظ 
پذیرش  به  نسبت  است  ضروری  آموزشی  کیفیت 
دانشجو در گرایش های خاص با احتیاط بیشتری اقدام 
کنند تا نیاز به این متغیر مرتفع شود. همچنین ضروری 
است یکی از رویکردها و اهداف عملیاتی این مقطع، 
ایجاد شرایطی برای تربیت مدرس فرش مخصوصًا در 

دروس بین رشته ای باشد.
نتایج کلی داده های تحقیق در متغیر استاد از بعد درون داد 

را می توان به شکل زیر خالصه کرد:

کارشناسی ارشد  مقطع  استادان  کمیت  و  کیفیت   -1
فرش به عنوان عامالن اصلی انتقال دانش و مهارت در 

وضعیت مطلوبی قرار ندارند.
2- اساتید مقطع کارشناسی ارشد رشته ی فرش از نظر 
بهره مندی از منابع روز علمی حوزه ی فرش و تسلط به 
اصول و روش تدریس مناسب برای محتوای دروس 

برنامه ی درسی وضعیت نامطلوبی دارند.
استاندارد دانش آکادمیک کافی و تجربه ی عملی   -3
فرش  حوزه ی  و  تدریس  موضوع  در  کاربردی  و 
مورد  اساتید  جذب  برای  مناسب  ممیزی  دست باف، 

نیاز این مقطع است.
4- تدوین راهنمای تدریس پیشنهادی برای محتوای 
موضوعات  با  تخصصی  دروس  مخصوصًا  درس  هر 
افزایش  برای  مناسبی  راه کار  می تواند  بین رشته ای 

کیفیت متغیر اساتید باشد.

چه  از  فرش  کارشناسی ارشد  مقطع  دانشجویان   •
کیفیتی برخوردار هستند و کیفیت مطلوب آن چیست؟
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد با توجه به سابقه ی 
قبلی تحصیل در دانشگاه و آزمون ورودی تخصصی 
متناسب با هر رشته، عمومًا شناخت، عالقه و انگیزه ی 

کافی برای تحصیل در رشته ی مورد نظر را دارند. 
یک  در  بیشتر  دانشجویان  کارشناسی،  مقطع  در 
رشته  این  که  می کنند.  پیدا  تخصص  خاص  رشته ی 
بر بینش آن ها راجع به تخصص حرفه ای که می دانند، 
آن چه که معتبر است و آن چه که قابلیت بحث دارد، 
اثرگذار است )Aboelela 12,:2007: 340(. در رشته  ی 
فرش دانشجویان در مقاطع پایه مهارت و تخصصی را 
می آموزند. مثل طراحی، رنگرزی، بافت و مرمت. البته 
بینش  فرش  مهارت های  و  تخصص ها  کل  به  نسبت 
به  بسته  مورد  یک  در  اما  می آورند  به دست  را  الزم 
گرایش یا عالقه ی شخصی توانمندتر می شوند که البته 

12- Aboelela
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این بینش و توانایی با توجه به متغیرهای دیگر شدت 
و ضعف دارد. در این شرایط انتخاب ادامه ی تحصیل 
مهارت ها و  این  برای چیزی ورای  در رشته ی فرش 
تخصص ها است. نتایج تحقیق نشان می دهد تنها %6 
فرش  کارشناسی ارشد  مقطع  ورودی  دانشجویان  از 

سابقه تحصیلی جز رشته ی فرش داشته اند.
نتیجه ی تحقیق در تعیین وضع موجود »دانشجو« به عنوان 
یکی از متغیرهای درون دادهای مقطع کارشناسی ارشد فرش 
دو  همانند  درون داد  این  وضعیت  که  می دهد  نشان 
یعنی  شده.  ارزیابی  متوسط  حد  از  کمتر  قبلی  متغیر 
این  به  ورود  برای  کافی  انگیزه ی  و  امید  دانشجویان 
از  پس  مساعدتر  وضعیت  به  امید  همچنین  و  رشته 

دانش آموختگی ندارند )در حد مطلوبی نیست(. 
همچنین دانشجویان واجد پیش نیازهای کافی برای 
ورودی  کمیت  طرفی  از  نیستند.  مقطع  این  به  ورود 
دانشگاه  هر  شرایط  و  نیارها  با  متناسب  دانشجویان 
تعریف نشده و از این منظر هم در وضعیت مطلوبی 
قرار ندارد. دررتبه بندی گویه های متغیر دانشجو، داشتن 
و  نخست  رتبه ی  در  آموزشی  و  علمی  پیش نیازهای 
امید به شرایط مطلوب اشتغال پس از دانش آموختگی 

در رتبه آخر قرار دارد. 
نتیجه تحلیل وضع موجود متغیر دانشجو در بین 
هر سه گروه پاسخ دهنده دانشجویان، دانش آموختگان 
ارزیابی  متوسط  حد  از  کمتر  وضعیت  در  اساتید  و 
به دانشگاه  با توجه  اما در تفکیک نظرها  شده است. 
هنر  و  تهران  هنر  کاشان،  دانشگاه  سه  پاسخ دهندگان 
متوسط  حد  در  را  دانشجو  متغیر  وضعیت  اصفهان 
و  تبریز  اسالمی  هنر  دانشگاه  دو  و  کرده اند  ارزیابی 
اردکان کمتر از حد متوسط بودند. نتایج مشاهدات عینی 
دانشگاه های  در  پذیرفته شدگان  رتبه ی  بررسی های  و 
در  کنکور  بهتر  رتبه های  عمومًا  می دهد  نشان  مجری 
دانشگاه های هنر تهران، هنر اصفهان و کاشان پذیرفته 
غیرانتفاعی  به  توجه  با  رتبه ها  پایین ترین  و  می شوند 
بودن دانشگاه علم و هنر یزد و الزام پرداخت شهریه 

در این دانشگاه پذیرفته می شوند. این مسئله یعنی رتبه 
خاص  دانشگاهی  به  عالقمندی  و  شرایط  و  کنکور 
در  دانشجو  متغیر  بهتر  درون دادهای  بر  دلیلی  خود 

برخی دانشگاه ها و برعکس است.
با  می دهد  نشان  کیفی  تحلیل  و  تجزیه  نتایج  اما 
کیفیت ترین متغیر در بعد درون دادهای مقطع کارشناسی ارشد 
دانش آموختگان  انگیزه ی  و  عالقه  است.  »دانشجو«  فرش 
فرش  در  تحصیل  ادامه ی  برای  هنر  و  فرش  کارشناسی 
نشان می دهد به صورت کلی ظرفیت مناسبی پیش روی 
آموزش عالی فرش در مقطع کارشناسی ارشد وجود دارد و 
باید از این ظرفیت به شکل محسوس و مؤثری در ارتقای 
کیفی درون دادهای دانشگاه ها بهره برد. با این حال عمده ی 
به کیفیت و کمیت  این متغیر  نارضایتی ها و ضعف ها در 

پذیرش و نوع ورود به دانشگاه ها مربوط می شود. 
کارشناسی ارشد  مقطع  در  دانشجو  پذیرش  شیوه ی 
و  نگرش  عملی،  ابعاد  باید  نظری  ابعاد  بر  عالوه 
هدف محور نیز داشته باشد. از این رو برای رشد کیفیت 
پذیرش  نوع  و  است روش  دانشجو ضروری  درو ن داد 
دانشجو برای دانشگاه ها تعریف اختصاصی و متناسب با 
نیازهای منطقه ای داشته باشد. به این معنی که هر دانشگاه 
شرایط  می تواند  ورودی  دانشجویان  کیفی  رشد  برای 
می تواند  شرایط  این  کند.  تعریف  پذیرش  اختصاصی 
و  تخصصی  و  فردی  صالحیت های  حداقل  اساس  بر 

نیازهای منطقه ای بازار بومی فرش تعریف شود. 
نتایج کلی داده های کمی و کیفی تحقیق در متغیر 

دانشجو را می توان به شکل زیر خالصه کرد.
1- وضعیت موجود متغیر دانشجو از بعد درون دادهای 
مورد  متوسط  حد  از  کمتر  کارشناسی ارشد  دوره ی 

انتظار است.
2- عالقه و انگیزه ی ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 
از  نشان  هنر،  و  فرش  دانش آموختگان  توسط  فرش 
ظرفیت کیفی پذیرش دانشجو با کیفیت در این مقطع دارد.
کارشناسی ارشد  مقطع  در  دانشجو  پذیرش  3- روش 
منطقه ای  نیازهای  به  با توجه  فرش و کمیت پذیرش 
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مطلوبی  سطح  در  ورودی  دانشجویان  توانایی های  و 
نیست و نیاز به بازنگری دارد.

کارشناسی ارشد  مقطع  پذیرنده ی  دانشگاه های   -4
منطقه ای و  نیازهای  به  توجه  با  است  فرش ضروری 

بومی شرایط اختصاصی پذیرش دانشجو وضع کنند.

پژوهشی  و  آموزشی  تجهیزات  و  امکانات   •
کارشناسی ارشد فرش چه کیفیتی دارند و کیفیت 

مطلوب آن چیست؟
و  آموزشی  فضاهای  و  علمی  رفاهی،  امکانات 
که  هستند  عواملی  جمله  از  دانشگاه  هر  در  پژوهشی 
می توانند شرایط را برای تحصیل دانشجویان و ارائه ی 
خدمات آموزشی برای اساتید تسهیل کنند و نهایتًا کیفیت 
و  امکانات  حداقل های  به  توجه  لذا  بخشند.  ارتقاء  را 
تالش برای افزایش کیفیت و کمیت امکانات متناسب با 
تعداد دانشجویان به عنوان عنصر مهمی از درون دادهای 

آموزشی همواره باید مورد توجه قرار بگیرد. 
وضع  از  که  کمی  تحلیل  و  تجزیه  مجموع  در 
از  کمتر  در سطح  امکانات  متغیر  انجام شده،  موجود 
حد متوسط ارزیابی شده است. با این حال در تفکیک 
امکانات  داشتند  اعتقاد  اساتید  و  دانشجویان  نظرات، 
دارد.  وجود  مجری  دانشگاه های  در  متوسط  حد  در 
دانش آموختگان  با  اساتید  و  دانشجویان  نظر  اختالف 
با توجه به این که دانش آموختگان مورد نظرسنجی از 
اولین ورودی های این مقطع بوده اند و احتماالً در طول 
دو، سه سال گذشته وضعیت امکانات در دانشگاه های 
ناشی  شرایط  این  از  است  ممکن  یافته  بهبود  مجری 
شده باشد. نتیجه ی مشاهدات حضوری نیز این نکته را 
تأیید می کند. در این بین نیز پاسخ دهندگان سه دانشگاه 
هنر اسالمی تبریز، کاشان و هنر اصفهان متغیر امکانات 
دانشگاه  دو  در  اما  کردند.  ارزیابی  متوسط  را در حد 
متوسط  حد  از  کمتر  امکانات  تهران  هنر  و  اردکان 
ارزیابی شده است. نتایج مشاهدات حضوری نیز این 
هنراسالمی  دانشگاه  امکانات  و  می کند  تأیید  را  نکته 

تبریز در سطح مطلوب و امکانات دانشگاه علم و هنر 
توجه  با  حداقلی  و  الزم  استانداردهای  از  کمتر  یزد 
به ظرفیت اسمی پذیرش دانشجو است. در رتبه بندی 
گویه های مربوط به امکانات دسترسی به منابع به روز 
در رتبه های پایین و گویه ی کیفیت فضاهای آموزشی 
شامل کالس ها، کارگاه ها و آزمایشگاه ها در رتبه اول 
تأکید  موضوع  این  بر  رتبه بندی  این  نتایج  دارد.  قرار 
دارد که عمده ی غفلت در متغیر امکانات مخصوصًا در 
سطح تحصیالت تکمیلی تأمین و به روز آوری منابع 
معتبر و دست اول مرتبط با حوزه فرش است و البته 
ایجاد شرایطی برای دسترسی بهتر دانشجویان به منابع.
این  بر  کیفی  داده های  تحلیل  و  تجزیه  نتایج  در 
نکته تأکید شد، امکانات باید در بستر مقطع تحصیالت 
تکمیلی سنجش شود. مهم ترین امکانات، دسترسی به 
بین المللی علمی است.  پایگاه های معتبر  منابع روز و 
خارجی،  و  داخلی  منابع  نظر  از  غنی  کتابخانه های 
آزمایشگاه های آموزشی و پژوهشی، کارگاه های مجهز تا 
تجربه های نو و تازه هنری و فنی دانشجویان را پوشش 
دهد. دسترسی به اساتید متخصص و تناسب دانشجویان 
با تعداد اساتید برای انجام امور پژوهشی و پایان نامه ها از 

عمده موارد تأکید شده در متغیر امکانات است.
همچنین امکان بازدیدهای مطالعاتی داخلی و خارجی 
و شرکت در رویدادهای معتبر ملی و بین المللی فرش از 
دیگر امکانات تأکید شده در مقطع تحصیالت تکمیلی 
رشته فرش بود. در رشته فرش با توجه به ضعف های 
مطالعاتی و پژوهشی مخصوصًا در مناطق کمتر شناخته 
میدانی  و  عمیق  پژوهش های  انجام  لزوم  فرش،  شده 
قالب  در  تا  می شود  احساس  بسیار  دانشگاه  از سوی 
طرح های پژوهشی و پایان نامه های تحصیلی به انجام 
امکانات  و  هزینه بر  عمدتًا  تحقیقات  نوع  این  برسند. 
خاصی را می طلبد که چنان چه دانشگاه ها امکانات و 
تسهیالتی را متناسب با این نیاز در اختیار نداشته باشند 
تحقیقات حاصل این دوره ها تأثیر محسوسی بر حوزه 

دانش فرش نمی گذارد.
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فرایند  نیز در  آموزشی  وسایل و تجهیزات کمک 
یاددهی و یادگیری تأثیر بسزایی دارند. لذا دانشگاه ها 
و  امکانات  باید  برنامه ی درسی  محتوای  با  متناسب 
تجهزات متناسب برای ارائه ی هر درس را نیز فراهم 
کنند. به طور کلی نتایج حاصل از داده های کمی و کیفی 

را می توان به صورت موارد زیر خالصه و جمع بندی کرد:
مجری  دانشگاه های  در  امکانات  متغیر  وضعیت   -1
نیست. مطلوبی  سطح  در  فرش  کارشناسی ارشد  مقطع 

2- در بین دانشگاه های مجری مقطع کارشناسی ارشد 
فرش دانشگاه هنر اسالمی تبریز و کاشان امکانات بهتری 
اسالمی  هنر  دانشگاه  و  دارند  دانشگاه ها  بقیه  به  نسبت 
دارد. امکانات  متغیر  در  بهتری  مراتب  به  شرایط  تبریز 

مقطع  در  دانشگاه ها  در  که  امکاناتی  مهم ترین   -3
کارشناسی ارشد فرش باید بر آن تأکید شود امکانات پژوهشی 
تسهیالت  و  علمی  روز  منابع  به  آزاد  دسترسی  مشخصًا  و 
است. با فرش  مرتبط  رویدادهای علمی  در  برای مشارکت 

4- تناسب اعضای هیئت علمی با تعداد دانشجویان 
پایان نامه های  و  طرح  قالب  در  تحقیقات  انجام  برای 
دانشجویی در دانشگاه های مجری مقطع کارشناسی ارشد 
فرش در سطح مطلوبی نیست. در برخی دانشگاه های 

مجری این وضعیت بسیار شرایط بدی دارد.

■ نتیجه گیری
فرش  کارشناسی ارشد  درون دادهای  فعلی  شرایط  در 
وضعیت مطلوبی ندارد. درون دادها شامل برنامه ی درسی، 
متغیرهای  بین  در  است.  امکانات  و  دانشجو  اساتید، 
درون داد متغیر امکانات در رتبه  ی بهتری نسبت به سایر 
متغیرها قرار دارد. با این حال همه ی متغیرها کمتر از 
حد متوسط ارزیابی شده اند. متغیر برنامه ی درسی پس 
از امکانات نسبت به دانشجو و اساتید رتبه ی بهتری 
مقطع  برنامه ی درسی  متغیر  مشکالت  مهم ترین  دارد. 
ضربتی  و  متعدد  بازنگری های  فرش  کارشناسی ارشد 
اصالح  راستای  در  و  جامع  ارزشیابی  به  توجه  بدون 
برنامه ی درسی موجود بوده است. مشکل دیگر تکراری 

اصل  اساس  بر  گرایش ها  در  دروس  محتوای  بودن 
مهارت آموزی است. دیگر نارسایی برنامه ی درسی عدم 
انعطاف آن متناسب با ویژگی های منطقه ی فرش بافی و 
بومی نبودن برنامه برای پاسخگویی بهتر و عمیق تر به 
به نیازهای جامعه در سطح منطقه و همچنین شناخت 
بهتر ویژگی ها و ظرفیت های فرش دست باف در مناطق 

فرش بافی است. 
لذا به نظر می رسد در تدوین محتوای برنامه ی درسی 
عدم توجه به منابع مطالعاتی، پاسخگو نبودن محتوای 
دانشجویان، روشن  انتظارات  نیازها و  به  برنامه نسبت 
مقدمه ی  در  شده  تدوین  اهداف  نبودن  واضح  و 
برنامه ی درسی و هماهنگ نبودن محتوای برنامه ی درسی 
مهم ترین  از  دانشجویان  آگاهی های  و  پیش نیازها  با 
مشکالت متغیر برنامه ی درسی  است. به نظر می رسد در 
تدوین برنامه ی درسی ضمن توجه به این موارد باید بر 
شکل و الگوی تدوین برنامه ی درسی نیز توجه کرد. با 
توجه به مطالعات انجام شده در تدوین برنامه می توان 
برنامه ی درسی  الگوی  از  برای محتوای برخی دروس 

وارونه بهره برد.
در بین دو متغیر استاد و دانشجو در بعد درون دادها، 
متغیر استاد وضعیت نامطلوب تری دارد. همواره یکی از 
چالش های توسعه ی تحصیالت دانشگاهی تأمین استاد 
ماهر و آکادمیک است. این چالش مخصوصًا در مورد 
پایه ی سنتی مانند فرش دوچندان است.  با  رشته های 
چون عالوه بر دانش آکادمیک باید دارای مهارت های 
رشته  راه اندازی  ابتدای  از  باشد.  نیز  هنری  و  فنی 
فرش در دانشگاه همواره مخالفان ورود این رشته به 
تأکید  متغیر  این  کیفیت  عدم  بر  دانشگاهی  عرصه ی 
داشته و دارند. لذا با راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد 
این نیاز تشدید شده و طبق یافته های تحقیق این متغیر 
وضعیت مطلوبی ندارد. به نظر می رسد برای مدیریت 
مجری  دانشگاه های  باید  فعلی  شرایط  در  متغیر  این 
کادر هیئت علمی متخصص با پایه ی فرش و تخصص 
الزم متناسب با محتوای اصلی دروس جذب کنند و 
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ضمن پایش و ارزشیابی مداوم با برگزاری کارگاه های 
احتمالی  نواقص  تخصصی،  دانش افزایی  آموزشی 
آموزش  عالی  مدیران  دهند.  کاهش  ممکن  حد  تا  را 
حداقلی  کادر  نشدن  تکمیل  تا  باید  نیز  دانشگاهی 
از  فرش  گروه  در  متخصص  علمی  هیئت  اعضای 
دانشگاه های  برای  دانشجو  پذیرش  مجوز  ارائه ی 
و  تخصص  چون  عواملی  کنند.  خودداری  متقاضی 
دکتری  تحصیالت  داشتن  فرش،  رشته ی  در  مهارت 
و مرتبه ی علمی استادیاری و باالتر و کمیت اعضای 
هیئت علمی متناسب با تعداد دانشجوی پذیرش شده 
و همچنین تناسب تخصص اساتید با گرایش اجرا شده 
پذیرش  مجوز  اعطای  ممیزی  مالک های  مهم ترین  از 
دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد فرش می تواند باشد. 
این عوامل می تواند در شرایط پذیرش دانشجو برای 
قید  برنامه ی درسی  در  حداقل ها  ذکر  با  دانشگاه ها 
به  نتوانند  فعلی  مجری  دانشگاه های  چنانچه  و  شود 
برای  دانشجو  پذیرش  مجوز  برسند  الزم  حداقل های 
آن ها تا زمان تکمیل کادر اعضای هیئت علمی لغو شود.
متوسط  حد  از  کمتر  درون داد  بعد  در  دانشجو  متغیر 
ارزیابی شده است. با این حال ویژگی ها و انگیزه های 
دانشجویان در مقطع تحصیالت تکمیلی به خصوص 
نتیجه ی  اما  است.  مطلوبی  در سطح  ورود  ابتدای  در 
پس  دانشجویان  انگیزه های  می دهد  نشان  تحقیقات 
تالش  عمومًا  و  می یابد  کاهش  دانشگاه  به  ورود  از 
این  به  این عامل  ندارند.  یادگیری مؤثر  برای  مناسبی 
فعالیت  و  اشتغال  به  امید  آن ها  عمومًا  که  است  دلیل 
خود  مقابل  در  را  دست باف  فرش  حوزه ی  در  مؤثر 
نمی بینند یا دست کم کمتر به آن امیدوار هستند. عامل 
دیگر ناهمسطح بودن پایه ی آموزشی دانشجویان است 
و عمومًا واجد پیش نیازهای عمومی و تخصصی الزم 
در  مسئله  این  نیستند.  انتخابی  گرایش  در  مخصوصًا 
ادامه روی فرایند یاددهی و یادگیری دانشجویان تأثیر 
شدت  به  آموزش ها  تأثیر  و  کیفیت  از  و  دارد  منفی 
آموزش های  سطح  تا  را  آموزش ها  گاهی  و  می کاهد 

پایه و مقدماتی تنزل می دهد. در دوره ی نخست پذیرش 
و  عمومی  شرایط  کارشناسی ارشد  مقطع  در  دانشجو 
اختصاصی مشخصی برای دانشجو و همچنین آزمون 
داشت.  وجود  طراحی  مهارتی  گرایش  برای  عملی 
با  متناسب  درس  هر  تخصصی  کنکور  در  همچنین 
در  دانشجو  و  داشت  تخصصی  ضریب  گرایش، 
گرایشی شانس بیشتری داشت که رتبه ی بهتری کسب 
کرده بود. این نوع پذیرش در دوره های بعدی از میان 

برداشته شد که دلیل آن مشخص نیست.
برای کنترل کیفیت درون دادهای کارشناسی ارشد فرش 
پذیرش  برای  است  ضروری  آن  اهداف  با  متناسب 
دانشجو عالوه بر کنکور تخصصی شرایط ویژه ای نیز 
لحاظ شود. شرایطی چون آزمون نیمه متمرکز، سوابق 
تحصیلی، نمره ی تخصصی دروس در کنکور و یا ریز 
کمک  شرایط  این  پایه.  مقاطع  در  تخصصی  نمرات 
می کند تا درون دادهای کارشناسی ارشد فرش در متغیر 
هدایت  نخبه گزینی  و  کیفی گزینی  سمت  به  دانشجو 
انگیزه و توانایی های  با توجه به  شود و کیفیت دوره 

دانشجویان ارتقاء یابد.
متغیر امکانات نسبت به سایر متغیرهای بعد درون داد 
کمتر  نیز  متغیر  این  این حال  با  دارد  بهتری  وضعیت 
نتیجه  این حال  با  ارزیابی شده است.  از حد متوسط 
تحقیقات نشان می دهد مهم ترین گویه ی امکانات در 
سطح تحصیالت تکمیلی منابع علمی و به روز و در 
دسترس در دانشگاه های مجری وضعیت مطلوبی ندارد. 
به عبارتی در بین عوامل مختلفی که متغیر امکانات را 
شکل می دهند دسترسی به منابع و اسناد معتبر علمی 
تخصصی حوزه ی فرش در وضعیت بدتری قرار دارد. 
ضروری  امکانات  از  گویه  این  کیفیت  ارتقای  برای 
است در سطح دانشگاه های مجری بانک اطالعاتی غنی 
از منابع تهیه و در دسترس دانشجویان و اساتید قرار 
بین المللی  علمی  پایگاه های  به  آزاد  دسترسی  بگیرد. 
نیز می تواند در این راستا مفید باشد. عامل مؤثر دیگر 
در متغیر امکانات آزمایشگاه ها و کارگاه های تخصصی 
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آموزشی و مخصوصا پژوهشی است.
دانشگاه های مجری چنان چه در حوزه های تخصصی 
دارند  دانشجو  پذیرش  طراحی  و  اولیه  مواد  رنگرزی، 
اختیار  در  پژوهشی  کارگاه های  و  آزمایشگاه ها  باید 
و  دانشجویان  استفاده  برای  تسهیالتی  یا  باشند  داشته 
اختیار  در  پژوهشی  آزمایشگاه های  و  کارگاه ها  از  اساتید 

آن ها قرار دهند.

■ پیشنهادها
در تدوین و بازنگری مجدد برنامه ی درسی کارشناسی ارشد، 
زیر عنوان »ضوابط، امکانات و شرایط راه اندازی دوره« 
و » شرایط پذیرش دانشجو« پیشنهاد می شود موارد زیر 

برای افزایش کیفیت درون دادها لحاظ شود:
در  علمی  هیئت  عضو  پنج  حداقل  داشتن  الف( 
گروه فرش با تحصیالت پایه ی فرش و دانش تخصصی 
است  ضروری  درخواست.  مورد  گرایش  با  متناسب 
از حداقل پنج عضو هیئت علمی حداقل سه عضو با 

مرتبه علمی استادیار و باالتر باشند.
ب( دانشگاه متقاضی حداقل سابقه ی 5 سال متوالی 
ارائه ی مقطع کارشناسی فرش را داشته باشد و همزمان 

مقطع کارشناسی در دانشگاه متقاضی ارائه شود.
دوره ی  در  شرکت  برای  متقاضی  دانشجویان  ج( 
آموزشی  گروه  تصمیم  به  باید  فرش  کارشناسی ارشد 
با توجه به درصد دروس عمومی و تخصصی آزمون 
سراسری و سوابق تحصیلی و ریز نمرات چنانچه حد 
نصاب الزم را کسب نکرده باشند حداکثر تا 10 واحد 
پیش نیاز را بگذرانند. انتخاب واحدهای پیش نیاز برای 

ارائه به نظر گروه آموزشی بستگی دارد.

■ پی نوشت ها
1- اله داد در خصوص تالش های تصویب رشته کارشناسی فرش 
ارائه ی طرح توجیهی به دکتر  در وزارت علوم می گوید پس از 
ایشان ضمن  بود  علوم  وزارت  پژوهشی وقت  معاون  که  ابتکار 
استقبال از طرح و تصویب رشته ی فرش گفتند »کارشناسی که 

هیچ کارشناسی ارشد هم می خواهد« )اله داد، 1382: 237 –231(
2- »هنگامی که در زمستان 1389 کارگروه ویژه ای برای بررسی 
مسائل آموزش در دوره های دانشگاهی فرش تشکیل شد، بررسی 
تأسیس دوره کارشناسی ارشد در اولویت قرار گرفت. نگارنده از 
همان ابتدا مخالفت خود را با این موضوع بیان داشت. کارگروه 
مذکور از ادامه کار بازماند، اما دوره ی  کارشناسی ارشد فرش به 
تصویب نهایی رسید ... و البته باید منتظر نتایج این دوره ها از زبان 
فارغ التحصیالن آن باشیم!!« وی در ادامه با تأکید بر تسلط به دانش 
می گوید  فرش  کارشناسی ارشد  دانشجویان  توسط  فرش شناسی 
»فرش ایران نیازمند متفکرین و متخصصینی است که باید پیش از 
آن که طراح، رنگرز، مدیر یا ... باشند، به این باور رسیده باشند که 
هنر بافندگی و فرش بافی، بخشی از تاریخ و تمدن این سرزمین 
است. تاریخ و تمّدن هر مّلت، پشتوانه ی آینده آن است. بنابراین 
هر تصمیم و تفکری که باعث افول و اضمحالل این هنر شود، 
به مثابه تصمیمی است برای نابودی بخشی از تاریخ و تمدن این 

سرزمین و هرگز مباد« )ژوله، 1391: الف(
علمی  انجمن  تالش  با  که  آن  از  پس  و   1390 سال  .»در   -3
عتف  وزارت  موافق  نظر  دانشگاه ها،  از  تعدادی  و  ایران  فرش 
بر لزوم راه اندازی دوره های تحصیالت تکمیلی فرش جلب شد 
برنامه ی درسی تهیه شده توسط دانشگاه کاشان برای بررسی در 
معرفی  ایران  فرش  علمی  انجمن  پیشنهاد  به  که  گروهی  اختیار 
شده بود قرار گرفت. طی یک ماه بررسی، اشکاالتی که در برنامه ی 
ارائه شده وجود داشت مشخص و قرار شد که اصالحات برنامه 
توسط اعضای گروه که نمایندگانی از دانشگاه های مختلف بودند 
با  نهایت  در  اما  شود.«  ارائه  آموزش عالی  برنامه ریزی  دفتر  به 
بی توجهی مسئولین وقت برنامه ی درسی پیشنهادی دانشگاه کاشان 
بدون مطرح شدن در گروه هنر وزارت عتف مصوب شد )بصام، 

.)8-5 :1391
پیشنهاد کردم فرش  بودم که  اولین کسانی  4- »من خودم جزو 
اعتقاد من چون فرش هنری چندجانبه  به  باید دانشگاهی شود. 
و بسیار باسابقه است که وابستگِی خیلی عمیق با فرهنگ ملی ما 
دارد، نه  فقط می تواند آکادمیک در سطوح کاردانی و کارشناسی 
باشد بلکه حتی با ابعاد کارشناسی ارشد هم می تواند گسترش پیدا 

کند« )صوراسرافیل، 1382: 244(
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This paper is extracted from a PhD thesis entitled “ Examination Master’s degree of handwoven carpet in Iran’s graduate 
Teaching, Using CIPP method, for delivering a desirable syllabus to the faculty of Research in art and Entrepreneurship in 
Isfahan’s University of Art” under the guidance of Dr. Iman Zakariyayi Kermani and Dr. Mohammadreza Nili Ahmad Abadi

Keywords: Carpet Major, Master of Arts, Evaluate of Inputs, CIPP Model

can augment the quality of Carpet master’s degree inputs.
universities in employing expert board members in carpet field are some of the suggestions which 
dents  based  on  the  minimum  educational  and  research  standards  and  cooperating  with  executing 
teaching techniques, filtering the accepted volunteers of study, authorizing the acceptance of stu- 
curriculum based on the changes and needs of society and students, paying attention ti the modern 
was the first and the professor was the forth among the input valuable. Evaluating and revising the 
on a good status (Bellow average) and it is essential to revise those inputs. The equipment valuable 
methods and statistical tests. The results show that the inputs of master’s degree of carpet are not 
content analysis method and the quantitative data was analyzed using the descriptive and inferential 
lected from the experts of carpet, using ascending method. The qualitative data was analyzed using 
sampling method, 264 samples were selected. Also in the quantitative section 46 samples were se- 
ates and professors of universities responsible for Master’s degree education. Based on probability 
half-structured interview. Also, the statistical society in quantitative section picks students, gradu- 
CIPP model, using quantitative and qualitative method with researcher-generated questionnaires and 
facilities. This research is aimed at studying the inputs of the carpet master’s degree according to the 
the university inputs to the students, including the curriculum, professors, students, equipment and 
and its master’s degree was developed in 2010. One of the concerns of carpet interested parties was 
Hand-woven Carpet education at the university was based on the requirements for bachelor in 1996 
Abstract
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