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از منظر کارآفرینی به انجام رســیده اســت .جامعهآماری شــامل متخصصین حوزه
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 ۵۳کمترین امتیاز و بُعــد تدریس با میانگین  ۶۹باالترین امتیــاز را در قیاس با دیگر

نوعمقاله:پژوهشی
تاریخدریافت1399/۰۹/۰۴:
تاریخپذیرش1399/10/۱۶:
محیالدین آقاداودی
دانشجوی دکرتی تخصصی ،رشته
تاریخ تطبیقی و تحلیلی هرن اسالمی،
دانشگاه شاهد ،تهران.
Email:
m.aghadavoudi@shahed.ac.ir

خشایار قاضیزاده
(نویسنده مسئول) ،استادیار گروه
هرناسالمی ،دانشکده هرن ،دانشگاه
شاهد ،تهران.
Email: ghazizadeh@shahed.ac.ir

محمدحسن میرزامحمدی
دانشیار گروه علوم تربیتی ،دانشکده
علوم انسانی ،دانشگاه شاهد ،تهران.
Email:
mirzamohammadi@shahed.ac.ir

بخشها کسب نمودند .الزم به ذکر اینکه بیش از  ۶۶درصد گویههای بخش هدف ،بیش از  ۹۰درصد گویههای محتوا ،بیش از  ۴۵درصد
گویههای تدریس و در نهایت ،بیش از  ۶۰درصد گویههای ارزشیابی طبق استاندارد پرسشنامه و آرا متخصصان زیر حد متوسط (ضعیف)
ی هنر اسالمی با تاکید
ارزیابی میگردد .لذا ،در مجموع یافتهها ضمن تایید فرض پژوهش ،بر ضرورت بهینهسازی برنامهدرسی کارشناس 
بر منظر کارآفرینی و دیدگاه میان رشتهای تاکید دارند .در پایان ،تالش شد الگویی بهینه برای تدوین برنامه درسی و سرفصل کارآمدتر از
منظر کارآفرینی ارائه گردد.
واژگان کلیدی :کارشناسی هنر اسالمی ،ارزیابی برنامه درسی ،بهینهسازی ،کارآفرینی

* این مقاله برگرفته از رساله دکتری محی الدین آقاداودی با عنوان « طراحی الگوی بهینه برنامه درسی صنایع دستی از منظر کارآفرینی فرهنگی» به راهنمایی دکتر خشایار قاضی
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* این پژوهش از حمایت های «صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور» بهره مند شده است.
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مقدمه

و غیره را فراهم آوریم (حسینی و عزیزی.)251-241 :1386 ،

از جمله اهداف و وظایف مهم نظام آموزش عالی هر کشور ،پرورش

دوره آموزش كارشناسی هنر اسالمی یكی از دورههای آموزشی

دانشگاهها باید دانش آموختگانی را با مهارتهایی که بتوانند به

در این مقطع در یكی از پنج گرایش شیشه ،سفال ،هنر و صنایع

نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز جامعه است .امروزه،

عالی هنر است كه از سال  1384تاسیس شده است .دانشجویان

طور شایسته در عصر یادگیری ایفای نقش کنند ،تربیت نمایند

چــوب ،نگارگری ،هنــر و صنایع فلز تحصیــل میکنند .تعداد

بازنگری برنامه درسی یک پروسه هدفمند ،مترقی و منظم برای

واحد دروس عمومی و معارف اســامی 33 ،واحــد دروس پایه،

(شاه طالبی ،لیاقت دار و شــریفیان .)37 -21 :1395 ،طراحی و

ایجاد پیشرفتهای مثبت در سیستم آموزش عالی است .بر این
اساس برنامه درسی به یک سرمایه ارزشمند ملی برای کشورها

بدل شدهاست؛ زیرا قرار است کشــورها به واسطه آن به سرمایه
ارزشمندتری که همانا سرمایه انسانی است ،دست یابند ،تا از این

واحدهای درسی این ســر فصل  135واحد است که شامل20 :

دروس اصلی  26واحــد ،دروس تخصصی مشــترک  15واحد،

دروس تخصصی مجزا  23واحــد ،دروس اختیاری  8واحد یکی
1

از مهمترین تمایزاتی که کارشناسی هنر اسالمی به نسبت رشته
صنایع دستی و دیگر رشتههای هنرهای سنتی دارد ،ورود زودتر

طریق ،تحقق اهداف توسعه و پیشــرفت ،و درنتیجه ،بقای آنها

دانشــجویان به گرایش تخصصی از ســال ســوم تحصیل (ترم

 .)58 -29 :1390یکــی از ویژگیهای مهم برنامه درســی و به

و هم پوشانیهای دو برنامه درســی و سر فصل و به تبع سیستم

در صحنه جهانــی تضمین گردد (آلحســینی و مهرمحمدی،
تبع آن ســرفصلها ،تغییرپذیری و تحول آن با توجه به شرایط

متغیر اســت ،بنابراین ،میان برنامههای درسی و تحوالت علمی
در آموزش عالی و محیطهای ملــی و بینالمللی ،تعامل وجود

دارد ( .)Soltani and Mehdipour, 2015: 52در واقــع برنامه
درسی بخشــی از درونداد نظام آموزش عالی است که اگر به طور
مداوم بررسی شود و متناسب با تحوالت تغییر یابد ،میتواند در

بهبود کارایی نظام آموزشی موثر باشد (.)Bazargan, 2004 34

 )5است .علی رغم این تمایز و برخی دیگر از تفاوتها ،تشابهات

آموزش دانشجویان و ماهیت تخصصهای مربوط برنامهدرسی

کارشناسیهنراسالمیبسیاراست.

پژوهش حاضر دو هدف اصلی را پیگیری نموده است .نخست،
ارزیابی میزان کارآمدی سرفصل کارشناسی هنر اسالمی با در نظر

گرفتن وجوه مختلف این رشته و تاکید بر مولفههای کارآفرینی
است و هدف اصلی دوم ،ارائه الگوی پیشنهادی جهت بهینهسازی

سرفصل کارشناسی هنر اســامی با تاکید بر کارآمدی از منظر

به منظور گزینش بهترین و همگامتریــن محتوا به عنوان برنامه

کارآفرینی است .در راستای دستیابی به ارزیابی بهتر از وضعیت

مداوم برنامههای درســی در آموزش عالی امری ضروری اســت

و براســاس آرای متخصصان ،تالش گردید مولفههایی متناسب

درسی دانشگاهی متناســب با تحوالت آموزش عالی ،بازنگری

(.)Alavi, 2012: 10

کارآمدی سرفصل کارشناسی هنر اسالمی با تاکید بر کارآفرینی

با ارکان دانش ،بینش و مهارت آموزش عالــی هنرهای ایرانی-

مولفههای آموزش کارآفرینی برای توســعه ،امری اساســی و

اسالمی پیرامون ســنجش عناصر چهارگانه سرفصل این رشته،

با توجه به پژوهشهای مختلفی که انجام گرفتهاســت ،آشکار

ذکر اینکه ارزیابی سرفصل کارشناسی هنر اسالمی صرفا متکی

ویژگیها و خصوصیــات کارآفرینی بایســتی در جهت بهبود

ضمن تعریفی مختصر از کارآفرینی ،شماری از مولفههای مطرح

عوامل متعددی این بســتر فرهنگی را برای افراد تامین میکند

فرهنگی خالق به معنی ایجاد ایدههــای خالقانه و دنبال کردن

این بستر دانشــگاهی از طریق توجه به کارآمدســازی برنامه

تنها دلیل اینگونه از کارآفرینی بهدســتآوردن سود نمیباشد،

تواناییهای کارآفرینی را در قالب برنامه درسی منسجم و کارآمد

ارائه خدمتی نو و متمایز میباشــد .در ادامه ،به اختصار گلچینی

زیربنایی است که مورد توجه کشورهای جهان واقع شدهاست.

شد که مولفههای کارآفرینان اغلب اکتســابی است ،نه توارثی.
عرصه اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد که

(خوارزمی .)7-3 :1397 ،یکی از مهمترین جنبهها در راستای

درسی اســت .تا از این طریق بتوانیم به دانشجویان مهارتها و

آموزش دهیم و زمینههای بروز و تواناییهای کارآفرینی از جمله
خالقیت و نوآوری ،توانمندیهای اقتصادی ،مدیریت ،بازاریابی

یعنی هدف ،محتوا ،تدریس و ارزشیابــی تدوین گردد؛ الزم به

به بعد کارآفرینی نبوده است؛ لیکن ،مناسب است که در این بخش

ذیل این مفهوم ارائه گردد .کارآفرینی در هنرهای اصیل و صنایع
آن در مسیر تجاری برای بهدست آوردن سود است ،با این وجود

بلکه هدف اصلی آن خالقیت و امکان ساخت محصولی جدید یا
از مولفههای مطرح ذیل مفهــوم کارآفرینی را به تفکیک عناصر

چهارگانهاصلیسرفصلارائهنماییم.
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هدف :آشنایی با مفاهیم پایه ،انگیزه ،عالقه و روحیه کارآفرینانه؛

توانایی مدیریت مطابق با تغییر شرایط (شرایط بیثبات).

فرصتشناســی ،تحمل ابهام ،خالقیــت و نوآوری؛ آشــنایی

فرآیند یاددهی و یادگیری (تدریــس) :روشهای فعال و کارآمد

فرهنگی؛ هنری و چالشهای پیــش رو؛ نوآوری ،انعطافپذیری

نوشتن طرح کسب و کار و تجربه عملی و واقعی ،روش حل مساله،

دانشــجویان با دانش و ماهیت کارآفرینی با تاکید بر کارآفرینی

و حمایت از ایدههای جدید؛ باال بردن ســطح پــرورش و ارتقای

تدریس کارآفرینانه همچــون روش گروهی ،پــروژه محوری،
تدریس مشارکتی ،روش ســمینار و روش شبیه سازی؛ توجه به

استقالل ،اعتماد به نفس ،همکاری ،کمکهای متقابل ،شناسایی

فرآیند تدریس فراگیــر محور و اقدام دار؛ برگــزاری کارگاههای

پروژه؛ باال بردن سطح پرورش و ارتقای شخصیت و صفات اخالقی

مرتبط با رشــته؛ تلفیق اصول دانش علمی و حرفهای ،تدریس

ایدهها ،ارزیابی و امکان سنجی پتانسیل ایدهها و اجرا و مدیریت
کارآفرین ،کنترل ادراک شخصی ،عزت نفس و میل به موفقیت؛

آموزشــی مکمل با حضور کارآفرینان و فعــاالن مرتبط تجربی

مبتنی بر فضای میان رشتهای؛ بهرهگیری از ظرفیتهای روزآمد

توسعه مهارتهای ارتباطی و مسئولیتپذیری نسبت به جامعه

همچون آموزشهای غیــر حضوری؛ روش کارورزی ،نوشــتن

توفیق طلبی ،ریسک پذیری ،استقالل طلبی ،توانایی کار گروهی،

ارزشیابی :ارزشیابیهای مستمر و کارآمد شامل خود ارزیابی،

پیرامون ،غلبه بر مشکالت با کسب سواد اقتصادی مرتبط؛ ارتقای

مهارت در رویارویی با شرایط عدم اطمینان؛ میل به کسب ثروت

گزارش فردی و پروژه محوری.

ارزیابی تحلیل شکست ،ارزیابی تفکر خالق ،پرونده دانشجویی؛

مفید و تمایل به ســاختن چیزهای جدید؛ کســب مهارت در

تهیه طرح کســب و کار ،مطالعات امکان سنجی طراحی و تولید

عملیاتی ،شناسایی و تحریک استعدادهای کارآفرینانه ،تشویق

کمی و کیفی تکوینی؛ ارزشیابی انعطاف پذیر ،چندجانبه ،میان

استفاده از فنون تحلیل فرصتهای اقتصادی و ترکیب برنامههای
و ترغیب کســب و کارهای جدید مرتبط با رشــته و ترغیب به
خدمت به اجتماع؛ آگاهی و اطالع از اصول بازاریابی ،تامین مالی،

برنامهریزی و سازمان دهی.

محصول و انجام پروژههای تقاضا محور؛ بهرهگیری از ارزشیابی

رشتهای و فرارشــتهای؛ بهرهگیری از متخصصان مختلف در امر
ارزیابی توانمندیهای چندگانه دانشجویان در راستای توانایی
ایجادکارآفرینی.

محتوا :در نظــر گرفتن محتوای مرتبط بــا ارتقای مهارتهای

در راستای دستیابی به اهداف اصلی پژوهش که در باال به همراه

ارائه؛ محتوایی مبتنی بر توسعه مدیریت کسب و کار ،مدیریت

یافتن پاسخی مناسب برای آنها هستیم عبارت است از:

میان فردی ،فن مذاکره ،مهارتهــای تصمیمگیری و مهارت
منابع و امور مالی ،بازاریابــی و مهارت فروش محصوالت هنری

توضیحاتی ارائه شد ،مهمترین ســواالتی که در این مقاله در پی

ارکان چهارگانه «هدف ،محتوا ،تدریس و ارزشیابی» در سرفصل

اصیل ،خلق ایده و کشــف فرصتها ،برنامهریزی کسب و کار،

کارشناسی هنر اسالمی با تاکید بر مولفههای کارآفرینی چگونه

داشتن محتوایی متناســب با ایجاد شایســتگیهای الزم در

الگوی بهینهسازی سرفصل کارشناسی هنر اسالمی با تاکید بر

سازمان دهی و تیم ســازی ،خلق کســب و کار جدید؛ در نظر

زمینه دانش ،نگرش و مهارت ،پرورش مهارتهای عالی ذهن،
ایجاد روحیه کارآفرینی؛ محتوا در راستای ارتقای مهارتهای

مدیریتی ،مهارتهای فردی و میان فردی همچون :کار گروهی،
مدیریت پروژه ،مذاکره ،شبکهسازی و دیگر مهارتهای اساسی

اجتماعی همچون توانایــی یادگیری از دیگران و اســتفاده از
تجارب آنها؛ محتوایی مبتنی بر یادگیــری درباره خود :درک

ارزیابیمیگردد؟

کارآمدیکارآفرینانهواجدچهمولفههاییاست؟
روش پژوهش

در این پژوهش از روش توصیفی -پیمایشــی بــه عنوان روش
2

پژوهش استفاده شد .باید گفت از نظر هدف ،پژوهش حاضر از نوع

پژوهشهای کاربردی 3محسوب میشود .همچنین از مطالعات

ضعفها و قوتهــای شــخصی ،حیطههای توســعه فردی،

نظری و اســنادی و شــیوههای میدانی جهت مستندسازی

شناخت درباره نیازهای درونی کســب و کار ،یادگیری درباره

بخش میدانی ،پرسشنامه بوده است .با عنایت به اینکه پرسش

عالیق و انگیزهها ،الزامات رشــد و دیگر مــوارد مرتبط؛ ارتقای

4

5

تحقیق بهره گرفته شدهاســت .مهمترین ابزار یافته اندوزی در

مدیریت کسب و کار و محیط و شبکههای کارآفرینی؛ توجه به

نامههای اســتاندارد موجود پوشــشدهنده تمام هدف گذاری

فردی همچون :کنترل درونی ،خالقیــت ،رهبری آینده نگر و

ضمن بهرهگیری از ساختار و مولفههای پرسش نامههای معتبر

مهارتهای فنی ،مهارتهای مدیریتی و همچنین ،مهارتهای

و مولفههای موردنیاز پژوهش حاضر نبوده اســت ،در این مقاله

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره ،11بهار و تابستان 1400

استاندارد ،برای تناسب بیشتر با موضوع ،از پرسشنامه محقق
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دانشگاه سمنان منتخب گردیدند .شیوه تحلیل دادههای پژوهش

ساخته بهره گرفته شده است .الزم به ذکر اینکه ،سنجش روایی

پیش رو در دســته پژوهشهای موردی در حوزه ارزیابی برنامه

در ابتدا ،طبق نظر استادان راهنما و مشاوران و سپس ،طبق نظر

درسی که به صورت نمونه موردی انجام میشوند و مدعی تعمیم

صوری (ساختاری) و محتوایی پرسشنامه از طریق روش دلفی

درســی قرار میگیرد .غالبا در پژوهشهای ارزیابی برنامههای

چندین متخصص حوزههای آموزش عالی هنر ،برنامه درســی و

یافتههانیستند،روشغالبتحلیلنتایجپرسشنامهبابهرهگیری

گردید .همچنین پایایی پرســشنامه بر مبنای آلفای کرونباخ

در قســمت ابزار توضیح داده شده است ،پرســش نامه عالوه بر

کارآفرینی انجام گرفتــه؛ و اصالحات مدنظر متخصصین اعمال

از شــیوههای آمار توصیفی اســت؛ با این وجود ،همانگونه که

سنجش و تایید گردید .پرســشنامه محقق ساخته شامل ۳۷

گویههای تستی که خروجی آن بیشتر متکی به روشهای آمار

خیلیکم) و براساس مقیاس رتبهای است .همچنین ،یک سوال

چندوجهی تشریحی در مورد نظرات تکمیلی و ارائه راه کارهای

گویه بر مبنای طیف لیکرت (خیلی زیاد ،زیاد ،متوســط ،کم و

تشــریحی مکمل برای ارائه برای توضیحات تکمیلی در ارتباط
با آســیبها و نقاط ضعف موجود و ایدههــای متخصصین برای

بهبود شــرایط تدوین گردید .گویههای پرســشنامه از طریق

روش دلفی و خبرگان ،فراتحلیل پژوهشهای معتبر و یافتههای

کیفی و همچنین ،واکاوی مولفههای پرسشنامههای استاندارد

توصیفی شامل میانگین ،میانه و انحراف معیار است ،یک سوال

بهبود متخصصین نیز بوده است؛ که طبیعتا یافتههای این بخش
به صورت تحلیل کیفی انجام شده است.
پیشینهپژوهش

با توجه بــه چندوجهی بــودن پژوهش حاضــر و ماهیت میان

متناســب تدوین گردید .برای تایید اعتبار پرسشنامه از طریق

رشــتهای آن ،مولفان تالش نمودهاند گلچینی از مرتبط ترین،

کشور اقدام گردید .پرســشنامه بر چهار بخش اصلی منطبق با

عالی هنرهای ســنتی و به طور ویژه هنرهای اســامی ،حوزه

روش چندزاویهنگری و بر مبنای نظر متخصصین خبره از سراسر
ارکان برنامه درسی ،شــامل هدف ،محتوا ،تدریس و ارزشیابی

معتبرترین و به روزترین مطالعات انجام گرفته پیرامون آموزش

کارآفرینی و توســعه آموزش آن و همنین حیطــه اعتباریابی،

متمرکز بودهاست .در طراحی پرسشنامه ضمن مطالعه پیشینه

ســنجش و کارآمدســازی برنامه درســی را در این بخش مورد

ســنجش برنامه درسی ،بررســی موفقیت آموزش کارآفرینی و

«درآمدی بر برنامه ریزی درسی دانشــگاهی» معتقدند ،برنامه

طراحی و اجــرای بهتر و دقیقتر پرســشنامه و همچنین برای

حســاب میآید؛ و نقش تعیینکننده و غیرقابلانــکاری را در

پژوهش ،از مولفههای نمونه پرســشنامههای استاندارد حوزه

دیگر پرســشنامههای معتبر مرتبط نیز بهره گرفتهشــد .برای

توجه قراردهند .نــوروز زاده و فتحــی واجــارگاه ( ،)1391در
درســی یکی از مهمترین عناصر آموزش عالی و دانشــگاهها به

سهولت بیشتر اساتید و صرفهجویی در وقت ایشان به دو صورت

راستای تحقق اهداف و رســالتهای آموزشعالی از نظر کمی

بدین صورت که برای برخی از اســاتید لینک پرسشنامه که در

مختلف مطالعات گوناگونی انجام گرفتهاست ،لیکن در قیاس با

آنالین و همچنین از طریق ارسال فایل پرسش نامه اقدام گردید.

سایت ( )www.porsline.irبرای پاسخ گویی ارسال میگردید.
و برخی دیگر از اســاتید از طریق ایمیل یا فضاهای گفت و گوی

مجازی فایل پرسشنامه ارســال گردید .جامعه و نمونه پژوهش

حاضر ،شامل اساتید دانشگاهی ،صاحب نظران دارای درجههای
یک و دو هنری و دیگر متخصصین حوزه آموزش هنر اســامی

و کیفی ایفا میکند .در حوزه ارزیابی برنامهدرســی رشــتههای
پژوهشهای مذکور ،تحقیق منسجم و علمی با تمرکز بر ارزیابی
و ارائه راه کار بهبود در رشتههای هنری کمتر انجام گرفتهاست.
در ادامه ،مختصری از پژوهشهای انجامگرفته در حوزه ارزیابی

و بهینهسازی برنامه درسی و سرفصل رشتههای هنری با تمرکز

بر شــاخههای منتخب در این پژوهش ارائه میگــردد .الزم به

و آموزش عالی هنــر ،همچنین حوزه علوم تربیتــی با تمرکز بر

ذکر است که ،براساس جســت و جوهای گسترده مولفان کمتر

بودهاست .در این پژوهش ،به شــیوه نمونهگیری هدفمند 26

اسالمی و به طور کلی ،آموزش هنرهای اسالمی به انجام رسیده

دانشگاه هنر اصفهان ،دانشگاه شهید بهشتی ،دانشگاه اصفهان،

مطالعات گستردهتر دیگر تدوین شده است .مقاالت ارائه شده در

تخصص برنامه درسی و کارآفرینی ،اقتصاد و آموزش کارآفرینی

نفر از متخصصین شاخص از دانشگاههای سراسر کشور همچون

دانشگاه شاهد ،دانشگاه الزهرا ،دانشگاه هنر تهران ،دانشگاه سوره و

پژوهش علمی و منســجمی در حوزه تجزیه و تحلیل رشته هنر
است؛ و مطالعات مرتبط با این رشته غالبا غیر تخصصی و در دل

«اولین همایش ملی آموزش عالی هنر» ( ،)1391نشان میدهند
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بررسی فرایند مرمت تابلوی قدیس سباستیانو اثر رافائلو سانتسیو ،براساس آراء چزاره برندی

ضعفهای فراوانی در برنامه درسی اکثر رشتههای هنری و به ویژه

درسی منطبق با نیازهای روز است .اسمی ( ،)1393در پژوهش

ناظر بر عدم کفایت برنامهدرسی و سرفصل موجود در پرورش و

درسی رشتههای کارشناســی مدیریت و برنامهریزی آموزشی»

هنرهای سنتی ،صنایعدستی و هنر اسالمی وجود دارد؛ که عمدتا
بروز استعدادهای هنری ،عدم امکان بروز ایدههای خالق به عنوان

تواناییهای ســیال ذهن و در نهایت ،عدم برخورداری دانشجو از
تواناییهای کافی جهت تحقق ایدهها و اندیشههایش برای ورود به
جامعه است .نتیجه پژوهش حجازی و کریمی ( ،)1391در مقاله
«بررسی و بازنگری کارآمدی سرفصلهای رشته صنایع دستی:

نمونه موردی رشته صنایع دستی دانشگاه مازندران»-که از جمله
مقاالت همایش یادشــده در فوق است -نشــان میدهد اعمال
تغییرات کامل و یــا اصالح در عناوین و محتــوای دروس برنامه

«طراحی چارچوب برنامه درســی کارآفرینــی و ارزیابی برنامه
به طراحی چارچوب برنامه درسی کارآفرینی و مولفههای آن در
آموزش عالی پرداخته است .یافتههای پژوهش گویای آن است که

برنامه ریزان باید به مولفههای دانش ،نگرش ،بینش و مهارتهای

کارآفرینی ،خوداشتغالی و آمادگی شغلی دانشجویان ،پروژههای
سرمایه گذاری ،طرحهای کسب و کار ،دانش اقتصاد و بازار ،کسب

مهارتهای تحلیل اقتصادی و طرحهای مشارکت جویی توجه

بیشتری داشته باشند .شــجاعی ( ،)1398در رساله «طراحی
الگوی برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی برای رشته علوم تربیتی

درسی هنر اسالمی برای نتیجهبخشبودن و تناسب با نیازهای

مقطع کارشناسی» به موضوع کارآمدسازی برنامه درسی با تاکید

این رشته الزامی است .یافتههای مقاله «تحلیل وضعیت آموزش

(بررسی تاثیر آموزش روش های خالقیت در درس کارگاه نقاشی

دانشجویان و پرورش کیفی مهارتها و رشد خالقیت دانشجویان
کارآفرینی در آموزش عالی ایران» نوشــته شــریف و همکاران

( ،)1390گویای شــرایط نامســاعد منظر کارآفرینپروری در

بر کارآفرینی پرداخته اســت .پژوهش قابل توجه دیگر با عنوان
) است که توســط حوریزاد گنج کار و حسنوند ( )1398به چاپ
رسیده است .در این پژوهش جامعه آماری به صورت متمرکز از

نظام آمــوزش عالی و به خصوص رشــتههای هنری اســت .در

دانشجویان کارشناسی رشته نقاشی دانشگاه الزهرا تشکیل شده

(دوره کارشناسی) در پیوند با اقتصاد هنر» نوشته رسق قزلباش

موجب رشد خالقیت دانشجویان می گردد و براساس ارزشیابی

پژوهش «آسیبشناســی کارکرد عناوین درسی رشته نقاشی
( ،)1394ره آورد آسیبشناسی واحدهای درسی کارشناسی هنر

است .مختصری از یافته ها گویای آن است که آموزش خالقیت

استادان هنر ،موجب رشد معنی دار مولفه های خالقیت در آثار

از منظر اقتصاد هنر به ضرورت بازنگری و بهینهسازی واحدهای

عملی دانشجویان گردیده است .ملکی پور و همکاران ( ،)1399در

کار جامعه امروزی تاکید شــده است .در پژوهش «مبانی سنتی

به تجزیه و تحلیل مولفههای شایســتگی در برنامه درســی در

درســی با رویکرد کاربردی و در راستای نیازمندیهای کسب و

پژوهش «برنامه درسی آموزش کارآفرینی مبتنی بر شایستگی»

هنر اسالمی» نوشــته صبری و اعوانی ( ،)1398مبانی هنرهای

راستای ارتقای آموزش کارآفرینی پرداختهاند .در جمعبندی این

قرار گرفته است .و ضرورت توجه به مبانی اصیل این رشته مورد

گویای ضــرورت بازنگری و بهینهســازی برنامههای درســی و

اســامی و ظرفیتهای مختلف هنرهای مذکــور مورد واکاوی
تاکید قرار گرفته است .فروغی نیا و همکاران ( ،)1398در پژوهش

بخش ،چند مورد مهم قابل ذکر است؛ نخست اینکه ،مطالعات
سرفصلهای موجود رشتههای هنرهای سنتی و به طور ویژه هنر

«مطالعه تطبیقی نظام آموزش رسمی صنایع دستی ایران و ترکیه

اسالمی هستند .دومین مورد اینکه ،به غیر از معدودی از منابع

رشته هنرهای ایرانی-اســامی را در پرورش تواناییهای فردی،

ســنتی ،همچون صنایع دســتی را به صورت موردی بررســی

با رویکــرد «صنایع فرهنگی خالق» برنامههای درســی کنونی

که بعضا واحدهای درسی متعلق به برخی از رشتههای هنرهای

عمومی ،تخصصی ،شغلی ،اقتصادی و مدیریتی ،ناکارآمد دانسته

نمودهاند ،مابقی مطالعات دیدگاه کلگرا به موضوع آموزش هنر

بخش مصاحبههای رساله «پژوهشی در امکان احیاء نظام استاد

به انجام رسیده است .مورد مهم پایانی -که بیش از دو نکته پیشین

و محتوای آنها را نیازمند تغییــر و بازنگری میدانند .یافتههای
و شاگردی در آموزش هنر ایرانی اسالمی در عصر حاضر» نوشته

ســیفی ( ،)1394که در حوزه امکان ســنجی احیای روشهای
استاد-شــاگردی در نظام امــوزش هنرهای ایرانی-اســامی

اســت ،گویای ضرورت بازنگری در برنامه درسی ،توجه بیشتر

به مهارتآمــوزی و همچنین ،ضرورت بازنویســی اصول برنامه

داشتهاند و در حوزه هنر اسالمی و آموزش آن نیز کمتر پژوهشی

ناظر بر ضرورت و اهمیت انجام پژوهش حاضر اســت -این است

که در حوزه ارزیابی ،آسیبشناســی و ارائه الگوی بهینهســازی

روشمند برنامه درسی و سرفصل مقطع کارشناسی هنر اسالمی
آن هم با تاکید بر رویکرد کارآمد کارآفرینی ،کمتر پژوهشــی به

انجامرسیدهاست.
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جدول .1یافتههای تحلیلی گویههای بخش هدف (ماخذ :نگارندگان).

رتبه

میانگین

میانه

انحراف معیار

گویه ها
 1-1پرورش کارآفرین در حوزههای مرتبط با هنر اسالمی

5

2.85

3

1.13

 2-1پرورش هنرمند و نظریهپرداز در حوزههای مرتبط با هنر اسالمی

2

3.23

3

0.93

 3-1تربیت طراح و سازنده ماهر در حوزههای مرتبط با هنر اسالمی

3

3.08

3

1

 4-1پرورش مدیر تولید و بازرگانی در حوزههای مرتبط با هنر اسالمی

10

2

2

0.92

 5-1آموزش مدرس دروس تخصصی در حوزههای مرتبط با هنرهای اسالمی

1

3.27

3

1.06

 6-1تربیت پژوهشگر برای انجام پژوهشهای مبتنی بر نیازهای جامعه در حوزه هنرهای اسالمی

4

3

3

0.83

 7-1ایجاد هم افزایی و همکاریهای بینارشتهای و فرارشتهای

6

2.69

2.5

1.1

 8-1توجه به نیازهای جامعه هنرهای اسالمی-ایرانی و امکانات ذینفعان

7

2.62

3

1.11

 9-1همسو بودن و تناسب با تغییرات جامعه مصرفکننده و بازار کار

9

2.19

2

1.18

 10-1تناسب با تواناییهای داوطلبان ورود به دانشگاه و نیازهای آنها پس از فارغالتحصیلی

8

2.58

3

0.79

 11-1کارآمدی از منظر مهارتآموزی و کارآفرینی دانشجویان و فارغ التحصیالن

1

3.27

3

0.86

2.88

3

0.75

 12-1اهداف برنامه درســی مقطع کارشناسی هنر اســامی با تاکید بر مولفههای کارآفرینی و کارآفرینی
فرهنگی تا چه میزان محقق شدهاست؟

یافتهها

شده ارائه گردیدهاست.

در این بخش به صورت منسجم ســواالت پژوهش و یافتههای

همانگونه که مشــاهده میگردد در بعد هدف ،شاه مفاهیمی

ا)۱هداف در برنامه درسی مقطع کارشناسی هنر اسالمی با تاکید

هنرهای سنتی (صنایعدستی و هنر اسالمی) ،شامل اقتصادی،

در بعد هدف دوازده گویــه در پرســشنامه تعریف گردیده

مولفههای کارآفرینی از جمله مهارتآموزی ،ریســکپذیری،

شدهاست و در ســتون مقابل هر گویه یافتههای طبقهبندی

مولفــه مهارتآموزی بر مبنــای غالب بــودن واحدهای عملی

مربوط به هر یک از آنها ارائه میگردد.

برمؤلفههایکارآفرینیچگونهارزیابیمیگردد؟

بود .در جــدول  ،1تمامی گویهها به صــورت کدگذاری ارائه

از جمله توســعه فعالیتهای بینارشــتهای ،نیازهــای جامعه
اجتماعی ،ارتباطات و غیره ،مناســبات و تغییــرات بازار هدف،

توانمندیهای پولی-مالی و غیره مورد ارزیابی قرارگرفتهاست.

نمودار  .۱تجمیع نمرات گویههای بخش هدف (ماخذ :نگارندگان).
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ارزیابی برنامه درسی کارشناسی هنر اسالمی و ارائه الگوی بهینهسازی از منظر کارآفرینی

و کارگاهــی در دو رشــته از نظر متخصصــان دارای بیشترین

به مشاغل دولتی در دانشجویان است.

سمت مقابل هدفگذاری برای پرورش نیروهای انسانی خبره در

برمولفههایکارآفرینیچگونهارزیابیمیگردد؟

میانگین امتیازی در قیاس با دیگر مولفهها ارزیابی شدهاست .در

امر مدیریت هنر اســامی در بعد داخلی و صادرات -که از جمله

توانمندیهای مورد نیاز فارغالتحصیالن رشته هنر اسالمی در

وضعیت کنونی اســت -به عنوان پایینترین مولفه از نظر امتیاز

 )۲محتوا در برنامه درسی مقطع کارشناسی هنر اسالمی با تاکید
در بعد محتوا ،شــش گویه اصلی با درون مایه مولفههایی مانند

«فرصت آفرینی برای اشتغال» به خصوص مشاغل خرد که هم
راستا با رشته هنر اسالمی اســت« ،مهارتهای مالی و توسعه»،

جدول  .2یافتههای تحلیلی گویههای بخش محتوا (ماخذ :نگارندگان).

گویه ها

1-2شناساندن محیط و شرایط کسب و کار (مجموعه قوانین و مقررات ,اخذ مجوزهای قانونی ,زیرساختهای تجاری
و فیزیکی و )...به دانشجویان

رتبه

میانگین

میانه

انحراف معیار

3

2.15

2

0.95

 2-2دربردارنده مهارتهای کارآفرینی شامل (خالقیت ،نوآوری ،ایدهپردازی و)...

1

2.65

3

1.17

 3-2افزایش مهارتهای بازاریابی

4

2.19

2

0.96

 4-2مهارتهای مالی (سرمایه گذاری ،بورس و )...توسعه

5

1.81

1.5

1.04

 5-2شناسایی فرصتهای شغلی و راهکارهای ایجاد اشتغال و مشاغل خانگی

2

2.58

2.5

1.21

3

3

1.07

 6-2میزان موفقیت محتوای تدوین شده برای برنامه درسی مقطع هنر اسالمی را از منظر مهارتآموزی و کارآفرینی
چگونه ارزیابی میکنید؟

سنجیده شدهاســت .همچنین ،مولفههای با اهمیتی همچون

«مهارتهای بازاریابی و بسترهای فروش و شناساندن صحیح و

میانرشتهای و همچنین ،مدنظر قراردادن نیازهای جامعه معاصر

از مولفههای بسیار کلیدی در راستای بهبود خأل ایجاد شده بین

تغییر متناسب با جامعه معاصر و بازار کار ،ایجاد بسترهای فعالیت
و ذینفعان در رتبههای پایین ارزیابی شدهاند .در نمودار  ،1نمرات

کارآمد محیط و شرایط کســب و کار واقعی» -که این مورد یکی
فضای بازار کار و آموزشهای دانشــگاهی اســت -و دیگر موارد

تجمیعی گویههای مربوط به بخش هدف در سرفصل رشته ارائه

اساسی مورد واکاوی قرار گرفتهاست .در جدول  ،2تمامی گویهها

پرسشنامه ضمن ارائه نمرات تجمیعی هر گویه ،سطحبندی آن

یافتههایطبقهبندیشدهارائهگردیدهاست.

معین شده است.

بخش محتوا به مراتب پایینتر از سایر بخشهاست .درمورد این

شدهاست .الزم به ذکر است که ،براســاس استاندارد رتبهبندی

اعم از پایینتر متوسط ،متوسط و قوی نیز با تفکیک سطوح رنگی
یافتههای آماری در نمودار فوق گویای آن اســت که در سرفصل

به صورت کد گذاری ارائه شدهاســت و در ستون مقابل هر گویه

همانگونه که در جدول فوق مشاهده مینمایید میانگین نمرات

ضعف نمایان در بعــد محتوا در بخشهای دیگــر و به خصوص

کارشناسی در هنر اسالمی  41/6درصد گویههای سنجیدهشده

نتیجهگیری اطالعاتی ارائه شدهاست .بعد محتوا با وجود اهمیت

همچنین براساس آرای متخصصان  58/4درصد گویهها در برنامه

سرفصل رشته هنر اسالمی ،در شرایط فعلی از منظر متخصصان

در بخش هدف در سطح پایینتر از حد متوسط ارزیابی میشوند.
درسی هنر اسالمی در حد متوسط سنجیده شدهاند .در بعد هدف

بســیار و نقش تعیینکننده در میزان موفقیت برنامه درســی و
بسیار نامناسب سنجیده شدهاست .در بین گویههای ارائه شده

از منظر متخصصان «مهارتآموزی» در قیاس با ســایر مولفهها

بخش محتوا مهارتهای مالی و توسعه با وجود اهمیتهای بسیار

مدیریت تولید و کسب و کار» که در واقع اصل مطلب کارآفرینی

واحدهای عملی و کارگاهی توسط متخصصان کمی بهتر از دیگر

بخش در بعد هدف دو سرفصل تشخیص داده شدهاست .این در

ســال تحصیل ،پژوهش و تدریس در رشته هنر اسالمی مولفان

قویتر ارزیابی شدهاست و بحث «پرورش نیروی توانمند برای

در رشتههای هنرهای ایرانی-اسالمی است ،به عنوان ضعیفترین
حالی است که رسالت دانشگاه به خصوص در شاخههای نظری-

عملی ایجاد و افزایش توانمندی اشتغالزایی و کاهش وابستگی

در کمترین سطح امتیازی؛ و بخش مهارتها به جهت غالب بودن
مولفهها سنجیده شدهاند .الزم به ذکر است که ،تجربه بیش از ده
گویای آن است که ،بعد مهارتهای کارآفرینی شامل خالقیت،

نوآوری ،ایدهپردازیهای اجرایی و مناســب و بســیاری دیگر از
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نمودار  .2تجمیع نمرات گویههای مختلف رکن محتوا (ماخذ :نگارندگان).

مولفههای مهم کارآفرینی در مقطع کارشناسی هنر اسالمی از

گویههای مختلف رکن محتوا به همراه ســطحبندی آنها ارائه

در ادامه ،در نمودار  ،2تجمیع امتیازات حاصل از پرسشنامه برای

طبق ارزیابی اســاتید متخصص همانگونه کــه در نمودار فوق

وضعیتمناسبیبرخوردارنیست.

شدهاست.

جدول  .3یافتههای تحلیلی گویههای بخش محتوا (ماخذ :نگارندگان).

رتبه

میانگین

میانه

انحراف معیار

گویه ها
 1-3ترغیب دانشجویان به انجام پژوهش در حوزه رشته هنر اسالمی

4

2.81

3

1.04

 2-3ترغیب دانشجویان به انجام پژوهش در حوزه اشتغال و کارآفرینی

10

2.31

2

0.82

 3-3کمک به افزایش توان فکری و قدرت حل مساله دانشجویان

5

2.69

3

0.99

 4-3کمک به بهبود و افزایش استقالل و اعتماد به نفس دانشجویان

2

2.88

3

1.05

 5-3تمرکز و توجه به تمرین در زمینههای واقعی بازار کار

6

2.58

3

1.18

 6-3توجه به روشهای حل مساله ،روش تجسمسازی خالق یا دیگر روشهای آموزش خالقیت در تفهیم موضوعات
آموزشی

9

2.38

3

1

 7-3توجه و ترغیب دانشجویان به انجام فعالیتهای کالسی به صورت گروهی

4

2.81

3

1.07

 8-3بهرهگیری از فعاالن و خبرگان هنر در تدریس دروس نظری و عملی

1

3.19

3

0.96

 9-3آشنایی اساتید رشته صنایعدستی با مباحث کارآفرینی و اشتغالزایی

8

2.42

2

1.01

 10-3بهرهگیری از مدرسان کارآفرینی متخصص برای تدریس

7

2.46

3

1.22

11-3رعایت تناسب و هماهنگی بین مطالب نظری و عملی

3

2.85

3

1.1

 12-3برگزاری کارگاههای توانمندسازی استادان

11

2.19

2

1.14

 13-3میزان موفقیت بعد تدریس را در برنامه درسی مقطع کارشناسی هنر اسالمی در چه حد ارزیابی میکنید؟

-

3

3

0.73

12

ارزیابی برنامه درسی کارشناسی هنر اسالمی و ارائه الگوی بهینهسازی از منظر کارآفرینی

نیز مشهود اســت 83/3 ،درصد گویههای سنجش شده در بعد
محتوای برنامه درسی هنر اســامی پایینتر از حد متوسط قرار
دارند ،این در حالی اســت که تنها  6/7درصد گویهها متوســط

سنجیده شــده اســت .یافتههای کلی این بخش نشان از ضعف
بسیار زیاد محتوای سرفصل به عنوان مهمترین اسناد راهبردی
آموزش این رشته در مقطع کارشناسی دارد .در بعد محتوا بحث

«مهارت محوری» در قیاس با دیگر گویهها حائز بیشترین امتیاز
شدهاست .الزم به ذکر اینکه همین مولفه در بعد هدف نیز دارای

بیشترین امتیــاز گردید و لذا به نظر میرســد بحث مهارت به

جهت تعدد دروس کارگاهی رشته بیشتر مد نظر اساتید خبره

بودهاست .و اما شاه مفهوم «مهارتهای مالی و توسعه» به عنوان
ضعیفترین مولفه در بعد محتوا از منظر اساتید ارزیابی شدهاست.

 )۳بعد تدریس در برنامه درسی مقطع کارشناسی هنر اسالمی با

تاکیدبرمؤلفههایکارآفرینیچگونهارزیابیمیگردد؟

در بعد تدریس سیزده گویه در پرسشنامه تعریف گردیده بود .در
جدول  ،3گویهها به صورت کدگذاری ارائه شدهاست و در ستون
مقابلهرگویهیافتههایطبقهبندیشدهارائهگردیدهاست.

مهمترین شــاه مفاهیم مطرح ،شــامل «ترغیــب و راهنمایی
دانشجویان برای ورود به حوزه اشــتغال و کارآفرینی»« ،بهبود
و افزایش توان فکری و قــدرت حل مســاله»« ،تمرکز و تاکید

بر زمینههای واقعی بــازار کار»« ،روشهای آمــوزش خالقانه

منطبق با مولفههای کارآفرینــی» و دیگر مولفههای مهمی بود

که در فوق مشــاهده میگردد .از این بین ،بهرهگیری از فعاالن و

خبرگان هنر در تدریس دروس در قیاس با ســایر گویهها ،حایز

بیشترین میانگین امتیازی و عدم برگزاری مناسب کارگاههای

توانمندسازی در راســتای تقویت و بهروزرسانی شیوه تدریس
رشته هنر اسالمی در پایینترین سطح امتیازی ارزیابی شدهاست.

در ادامــه ،در قالب نمودار  ،3نمرات تجمیعــی گویهها به همراه
رتبهبندی آنها براساس اســتانداردهای رتبهبندی پرسش نامه

ارائه شده است.

همانگونه که در نمودار فوق مالحظه میشود ،بیشترین مولفه

بینارشتهای که طبق نظر متخصصین نیاز به تقویت دارد ،مبحث
مهم دورههای توانمندســازی اســاتید و بهروزرسانی اطالعات
ایشان اســت که با کمترین امتیاز در نمودار معین شدهاست .اما،

مولفه بهرهگیری از خبرگان هنری در بعد آموزش بر اساس آرای
خبرگان دارای بیشترین قوت در قیاس با دیگر گویهها بودهاست.

الزم به ذکر اســت که ،همیــن تکیه صرف بر اســاتیدی که در

حوزههای هنری تخصص دارند و غالبا ،از مباحث میان رشتهای

و به خصوص ،کارآفرینی بیاطالع هستند ،باعث کاهش کیفیت

بهروزشوندگیبرنامهدرسیصنایعدستیشدهاست.

ارزیابی کلی بعد تدریس حاکی از این اســت که ،در ســنجش

سر فصل کارشناسی هنر اســامی ۴۶/۲درصد گویهها در حد

متوسط و  ۵۳/۸درصد پایینتر از حد متوسط سنجش شده است.

بهرهگیری از خبرگان هنری برای تدریس شاخههای تخصصی
هنر در قیاس با دیگر گویهها در این رشته دارای بیشترین امتیاز

بوده است .الزم به ذکر اســت که در مصاحبههایی که با اساتید

نمودار  .3تجمیع نمرات گویههای مختلف رکن تدریس (ماخذ :نگارندگان).
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جدول  .4یافتههای تحلیلی گویههای بخش ارزشیابی (ماخذ :نگارندگان).

رتبه

میانگین

میانه

انحراف معیار

گویه ها
 1-4توجه به مباحثی همچون ایدهپردازی ،خالقیت و نوآوری در سنجش عملکرد دانشجویان

2

2.77

3

1.01

 2-4سنجش دقیق مهارتهای دانشجویان در ارزشیابیهای پایانی واحدهای عملی و کارگاهی

1

3.15

4

1.17

 3-4ارزیابی دانش کاربردی و بینش دانشجویان نسبت به رشته ،آینده شغلی و مسایل مرتبط

3

2.62

2

1.04

 4-4سنجش روحیه و مهارتهای کارآفرینی دانشجویان

5

2.19

2

0.96

 5-4بررسی توانمندیها و مهارتهای دانشجویان برای ورود به بازار کار و ایجاد اشتغال

4

2.54

3

1.12

 6-4ارزشیابی تدوین شده برای برنامه درســی مقطع کارشناسی هنر اسالمی از منظر مهارتآموزی و کارآفرینی تا چه
میزان موفق بودهاست؟

-

2.58

3

0.93

متخصص انجام شد ،بحث دعوت از اساتید پیشکسوت ،تجربی

اینکه ،دو گویه بهرهگیری از خبرگان مسلط بر امر کارآفرینی و

گردیده ،البته که قطعا برای پیشبرد صحیح آموزش دانشگاهی

دانشجو به جست و جو و تالش در راستای کارآفرینی نیز در سطح

هنر اســامی ،در کنار تجربه ،دانش و بینش هم بسیار با اهمیت

 )۴بعد ارزشیابی در برنامه درسی مقطع کارشناسی هنر اسالمی

و فنی -که غالبا فعال بازار خوانده میشوند -در این رشته مطرح

رشتههای هنرهای سنتی و شــاخههای نظری-عملی همچون
اســت .دو نکته قابل توجه در این بخش قابل ذکر است .نخست

اینکه ،برگزاری کارگاهها و تالش در جهت توانمندسازی اساتید

در پایینترین سطح ارزیابی شدهاســت .نکته جالب توجه دیگر

کارآفرینی در هنرهای ایرانی-اسالمی و همچنین ،مبحث ترغیب

پایینترازمتوسط(ضعیف)ارزیابیشدهاست.

باتاکیدبرمولفههایکارآفرینیچگونهارزیابیمیگردد؟

بخش ارزشیابی شامل شش گویه اصلی بودهاست .در این قسمت
از حیث «سنجش روحیه و مهارتهای کارآفرینی»« ،ارزشیابی

نمودار  .4تجمیع نمرات گویههای مختلف رکن ارزشیابی (ماخذ :نگارندگان).
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ارزیابی برنامه درسی کارشناسی هنر اسالمی و ارائه الگوی بهینهسازی از منظر کارآفرینی

دانش کاربردی و بینش دانشــجویان نسبت به رشــته و آینده

بحث

مرتبط با کارآفرینی و کارآفرینی هنر ،برنامه درسی مورد ارزیابی

سر فصل کارشناسی هنر اسالمی با تاکید بر مولفههای کارآفرینی

شــغلی»« ،توجه بهایدهپردازی و خالقیــت» و دیگر مولفههای

در این پژوهش چهار رکن اصلی برنامهدرسی و به طور مشخص

قرارگرفتهاست .در ادامه در جدول  ،4گویهها و تحلیلهای مربوط

مورد ارزیابی متخصصین قــرار گرفت .یافتههای پژوهش حاضر

همانگونه که در فــوق مالحظه میگردد ،مبحث ســنجش

در عدم هماهنگی و بهروزبودن متناسب با نیازهای جامعه معاصر،

توانمندیها و مهارتهای دانشجویان برای ورود به بازار کار و

در نظر نگرفتن توان دانشــجویان و نیازهــای فارغالتحصیالن

به هریک ارائه شدهاست.

گویای وجود ضعفهای قابل توجه در وجوه مختلف به خصوص

مهارتی دانشــجویان با باالترین میانگین امتیــازی و ارزیابی

کمتوجهی نسبت به ارتقای بینش بینارشتهای در دانشجویان،

اشتغال -که اهمیت آن بر همگان روشن است -در پایینترین

متناسب با جامعه امروزی ،تدوین محتوای سر فصل هنر اسالمی

رتبه قرار گرفت ه اســت .همچنیــن ،مبحث بســیار با اهمیت

که براساس اطالعات و شرایط دهه هشتاد شمسی ،عدمشفافیت

کاربردی و بینش دانشــجویان نسبت به رشــته ،آینده شغلی

جریان آموزش ،عدم توجه به نیازها و توان دانشجو و کمتوجهی

ضعیف ارزیابی شدهاســت .در ادامه ،در نمــودار  ،4امتیازهای

برخوردهای سلیقهای و به دور از چارچوب منظم برخی از اساتید

ســنجش روحیه و ظرفیتهــای کارآفرینــی و ارزیابی دانش

بســیاری برای بهرهگیری به عنوان سند مکتوب و تعیینکننده

و مســایل مهم آن نیز در رتبههای پاییــن و از نظر متخصصان

نسبت به ماهیت و ظرفیتهای نظری-عملی رشته هنر اسالمی،

تجمیعی گویههای بخش ارزشیابی به همراه رتبهبندی آنها

نســبت به مقوله آموزش و همچنین ،بهره کم از اســاتید موفق

نکته قابل توجهی که در نمودار فوق مشاهده میشود این که،

عدم برنامهریزی دقیق نســبت به شرایط دانشــجو و نیازهای

به عنــوان ضعیفترین گویه در ســر فصل کارشناســی هنر

ظرفیتهای کارآفرینانه دانشجو ،ارائه یک روند ثابت و بیتناسب

ارزشیابیهای پایانی» به عنوان موفقترین وجه بعد ارزشیابی

و توان آنها و دیگر موارد اشــاره نمود .لذا ،در مجموع یافتههای

ارائه شدهاست.

گزاره «ســنجش روحیه و مهارتهای کارآفرینی دانشجویان»
اسالمی ارزیابی شده اســت .همچنین« ،سنجش مهارتها در

کارآفرین در حوزه هنرهایسنتی و به طور مشخص هن ر اسالمی،

پیش روی فارغالتحصیل ،کم دقتی نسبت به سنجش روحیه و

برای همه دانشــجویان ،کم توجهی به تفاوتهای دانشجویان

سر فصل در قیاس با ســایر مولفهها از منظر متخصصین بوده

مقاله حاضر بر ضرورت بازنگری و بهینهسازی سه ضلع الزم برای

فاصله زیاد و خالی چشمگیری است که بین وضعیت آموزش

وجود ناکارآمدیها و نارساییهای موجود در سر فصل کارشناسی

است .نکته ظریف و مهمی که از دل این یافته قابل طرح است،

موفقیت سر فصل یعنی دانش ،بینش و مهارت تاکید دارد .تبیین

رشته هنر اسالمی و صنایعدستی در دانشگاه و وضعیت اشتغال

هنر اسالمی و ضرورت بازنگری و بهینهســازی آن ،هم راستا با

معنا که مهارتهای کسبشــده و ارزیابی شــده دانشجویان

( ،)1390حجازی و کریمی ( ،)1391ساداتی ( )1394و قربانی

فضای کسب و کار نیست.

با سایر پژوهشهای پیشین میتوان به رویکرد محور و جزء نگر

فارغالتحصیالن این رشــته در بازار کار ایجاد شدهاست .به این

برخی از پژوهشهای پیشین از جمله سیفی ( ،)1394هوشیار

ناکارآمد بوده و در نتیجه ،ضامن موفقیــت آنها برای ورود به

( )1395است .از جمله تمایزات جدی یافتههای پژوهش حاضر

بر مبنای یافتههایی که در نمودار فوق ارائه گردید ،در این بخش

بودن در حوزه ارزیابی و بهینهســازی آموزش عالی هنر اسالمی،

 ۳۳/4درصد گویهها در حد متوسط و  66/6درصد پایینتر از حد

بهرهگیری از روش تحقیق ترکیبی و ابزار پرسشنامه و در نهایت،

متوسط ارزیابی شدند .ســنجش مهارت پیرو واحدهای عملی و

ارائه الگوی علمی و منسجمبهینهسازی اشاره نمود.

دانشجویان برای ورود به بازار کار ،کمترین امتیاز را کسب نمودند.

نتیجهگیری

کارگاهی باالترین سطح امتیاز ،و بررسی توانمندی و مهارتهای

بدین وسیله بحث عدم توجه کافی به آینده شغلی دانشجویان،

برنامههای درســی بهعنوان یکی از مهمتریــن عناصر آموزش

با فضای واقعی کار و تالش در راستای کاهش فاصله بین فضای

فارغالتحصیالن توانمند جایگاه ویژه بینارشتهای دارند .بهطور

مبحث مهم کارآفرینی و درآمدزایی ،بسترسازی مواجهه دانشجو

عالی در کارآمــدی و ثمربخش بودن آمــوزش و به تبع پرورش

آموزش و اشتغال ضعیف ارزیابی شده است.

استاندارد برای بهینهسازی برنامه درسی اجرا شده نیاز است که
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با بهرهگیری از روشهای علمی مناسب سه مرحله منسجم طی

شود .بر این اساس ،از رهآورد یافتههای مقاله ،تحلیل و فراتحلیل

برنامه اســت .به این معنا که پژوهشگران متناســب با ماهیت

همچنین ،با بهرهگیری از آرای متخصصان الگوی تدوین ارکان

شود .نخســت ،بحث ارزیابی و آسیبشناســی وضعیت موجود

رشته ،سطح ارزیابی ،هدف و دیگر جنبههای مهم کار به سنجش
شرایط فعلی میپردازند .مرحله دوم ،ترسیم وضعیت مطلوب از

الگوها و مدلهای موفق آموزشهای کارآفرینانه و فرارشتهای و

برنامه درسی و سرفصل بهینه برای رشته هنراسالمی ،با تاکید بر
کارآمدی کارآفرینانه ارائه شده است .براین اساس ،پژوهش حاضر

منظر تخصصی است و در نهایت ،مرحله نهایی ارائه پیشنهادات

یکی از مهمترین راهبردها برای بهبود وضعیت را تاکیدبر الگوی

گردید به واکاوی وضعیت ســر فصل کارشناسی هنراسالمی با

محدودیت فضای مقاله متاسفانه ،امکان توضیحات مفصل میسر

عنایت به چندین سال تجربه علمی و عملی ،مبتنی بر نامناسب

الزم به ذکر اســت که ،انجام پژوهشهایی امثال پژوهش حاضر

اسالمی بودهاست .با توجه به محدودیت فضای مقاله و با عنایت

کارآمدسازی آموزش عالی هنرهای ایرانی -اسالمی باشد .لذا ،با

راهبردی برای تقویت و بهینهسازی است .در این پژوهش ،تالش
تاکید بر منظر کارآفرینی پرداخته شود .پیش فرض نگارندگان با
بودن کارآمدی برنامه درســی و به تبع سر فصل کارشناسی هنر

به این نکته که پاسخ سواالت پژوهش به صورت تفکیکی در داخل
متن مقاله همراه با نمودارها و مســتندات ارائــه گردید ،از تکرار

تمامیپاسخهادرنتیجهگیریصرفنظرگردید.

بینارشتهای هنر (هنر اسالمی) و کارآفرینی میداند .با توجه به
نیست؛ لیکن ،توضیح مختصری پیرامون عناصر ارائه میگردد.
میتواند راهگشای امر توسعه کیفی برنامههای درسی و در عمل

توجه به اینکه مبحث بهینهسازی برنامههای درسی به خصوص
در حوزه رشتههای هنری مبحث بسیار ضروری و مهمی هست،

طبیعتا ،پژوهشهای وسیعتر و دامنهدارتری را میطلبد .در این

باید بیان داشت که بر اساس یافتههای علمی پژوهش با تاکید بر

راستا پیشنهاد میگردد ،سیر ســهگانه ارزیابی وضعیت موجود

هنر اسالمی به عنوان مهمترین ســند راهبردی و مبنای فرآیند

راستای دستیابی به چارچوب بهبود (ترسیم وضعیت مطلوب)

مولفههای کارآفرینی میزان کارآمدی سر فصل مقطع کارشناسی

آموزش این رشــته با تاکید بــر مولفههــای کارآفرینی در حد
قابلقبولی ارزیابی نمیگردد .عالوه بر این همپوشانی بسیار سر

(آسیبشناســی) ،شــناخت مولفههای ارتقادهنده و تالش در
و در نهایت ،ارائه الگو و ســاز و کار برای بهینهســازی فاصله بین

وضعیت موجود و وضعیت مطلوب (الگوی بهینهسازی) در مورد

فصل مقطع کارشناسی هنر اســامی با صنایع دستی از جمله

برنامه درسی دیگر رشتههای هنری نیز انجام گیرد.

بگیرد .در این راستا ،تالش گردید ضمن تبیین ناکارآمدیهای

پیشنهادیبهینهارائهشدهاست.

مشکالت قابل توجهی اســت که باید مد نظر صاحب نظران قرار
وضعیت موجود مقطع کارشناسی هنر اسالمی ،به طراحی و ارائه

مولفههای بهینه پیشــنهادی برای تدوین سرفصل کارآمدتر با
تاکید بر ظرفیتهای کارآفرینی و نگاهی میانرشتهای پرداخته

در ادامه ،در نمودار  ،5روند طی شده در راستای دستیابی به مدل
همانگونه که در نمودار فوق نیز مشاهده میگردد ،تالش شده
اســت طی روندی اســتاندارد و چندوجهی عناصر اصلی مورد

نیاز برای تدوین برنامه درســی و ســر فصل بهینه کارشناسی

نمودار  .5فرآیند دستیابی به الگوی بهینه پیشنهادی (ماخذ :نگارندگان).
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ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ ) ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ در ارزﺷﯿﺎﺑﯽ( ،ﻧﻮﯾﻦ ،ﺟﺎﻣﻊ و ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿ ﺪ ﺑﺮﺷﯿﻮه ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪي ﻫﻤﭽﻮن :ﭘﺮوژه ﻣﺤﻮري ،ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ،ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺮوﻫﯽ
 ﺳﻨﺠﺶ داﻧﺶ ،ﺑﯿﻨﺶ و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﯿﻨﺎرﺷﺘﻪ اي و ﻓﺮارﺷﺘﻪ اي ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻣﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎنﯽ
ﯽ ﺠد
د ﺳ ي
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 ﺑﺎزﻧﮕﺮی و ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺳﺎزی اﻟﮕﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽﺿﺮوری اﺳﺖ.
 اﻟﮕﻮی ﺑﮭﯿﻨﮫ ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﻧﯿﺎزھﺎی رﺷﺘﮫ و ﺑﺎاھﻤﯿﺖ اﺳﺖ.
 ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدی ھﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎری دارﻧﺪ . ﺿﺮورت ﺗﻼش در راﺳﺘﺎی ﺣﻔﻆ و اﺣﯿﺎی ارزش ھﻨﺮھﺎی اﺻﯿﻞ ﺑﻮﻣﯽ-ﻣﻠﯽ ﺑﺎﮐﺎرآﻣﺪﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ھﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ.

ﺷﻪي
ﺷﻪي
ﯽ ﺳﻼ ﯽ ﮕ ﻫﯽ
ﻪﻫ
ش
ﯽ ﻫ ﮕﯽ د د ﺸﺠ ن ﻫ
ﯽ
ﺳ ﻪدﺶ ﺶ ﻬ ت
ﺸﮕ ي د ﺸﺠ ن
ﺷﺪ ﺧﻼ ﺖ ﻫ ﮕﯽ ﻫ ي
ﻪﻫ ﻫي ﺻﻞ
ش
ﮑن ﺤ ﻖ ﺳﺴ ﻢ
ﯽ
ﺪ
ﺟ ﮕ ﻬ د
ﯽ ﺳﻼ ﯽ

ﺳﻼ ﯽ
ﺪ

ﺪ ﻫﮓد

ﻦ
ﺪ

ﺤﺼ ﻪ د ﺻ ﺣﺐ
ﻖ د ﺪ
يدﺶ

ﺸ ﺖ

ن ﺴ ﯽﺳ ﺪ
ﻫ ﺳﻼ ﯽ ﻪ
ﻫ
ﺪ ﺧﻼق ﺳﺖ
ﯽ ﺪ ﻞ ﺷﺪن ﻪ ﮏ
د ﺸﺠ ن
ل دن د ﺸﺠ ن د
دن
د
ﻪ
ﻬ ت

ﺶ

لﻫ

ﻂ

ي

ﺳ يﺣﻆ

كﻫي ﻢ
ﺪ ﻞ د ﺸﮕ
ﺴ ﺳ ي ش د ﺸﺠ ن د
ﺷﻬ ك ﻫ ي ﻤﯽ ﺤ ﯽ
ﺷﺪ ﺷ ب دﻫ ﺪ ﻫ ي د ﯽ ﺧﺼ ﺻﯽ ﺤ ﻂ ﻫ ي ﺴﺐ
ﻬﻢ
دﮕ
ﯽ ﻫﻤ
د ي
ﻫﯽ ﺠ د ﻃ ن ذﻫ ﯽ
نﻫ

ﺳﻼ ﯽ د ﺴ

ﯽ ﻂ
ﺶ ﻤ ﻖ د ﺣﺚ
ﺧ د ي ﺳ د ﺠ ب ﻤﯽ
ي ﺷﺪ ﮑ ﺧﻼق ﺪ د ي ﻤ د ﻪ ﺲ
ﻪ ﺟ د ﺪ ﺤ ﻂ ﻄف ﺬ
ﺠ ﻪ ن ﺣﻞ ﺴ ﻪ
ﺴﻬ ﻞ ﺪ ﺸ ﺖ ﻤ ﺪي ﻫ ي د ﺸﯽ ﺸﯽ ﻬ ﯽ د ﺸﺠ ن د ﺪ ﻫ
ﻪ

ي

دل 1دلشم ک گوی ه هک

 ﺗﻠﻔﯿﻖ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ ،ﻣﯿﺎن رﺷﺘﻪ اي و ﻓﺮارﺷﺘﻪ اي در اﻟﮕﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 اﻟﮕﻮي ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﻨﯿﺎدي ﻫﻨﺮ ﻫﺎي ﮐﺎرﺑﺮدي ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از دو وﺟﻪ ﻧﻈﺮي وﻋﻤﻠﯽ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﮐﺎرآﻣﺪ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ دارﻧﺪ.
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ﻣﺪل  .1ﻣﺪل ﺷﻤﺎﺗﯿﮏ اﻟﮕﻮی ﺑﮭﯿﻨﮫ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﺎﻧﮫ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﮫ درﺳﯽ و ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ھﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ )ﻣﺎﺧﺬ :ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(.

ر ه ر ی ر هد سی سر صلک ش سیه ر سال ی خذ گ دگ ن

مبانی نظری هنرهای تجسمی شماره ،11بهار و تابستان 17 1400

هنر اسالمی تدوین گردد .در ادامه ،مدل شماتیک ارکان اصلی

مدلها و الگوهای برنامهدرســی کارآمد در آموزشهای میان

الگوی پیشــنهادی ارائه شده اســت .الگوی بهینه پیشنهادی

رشــتهای و فرارشــتهای کارآفرینانه داخلی و خارجی با تاکید

آرمانهــای تربیتی (وجه غالــب محتوا) ،محیــط یادگیری،

اینکه تجربه چندین ســاله مولفان در ابعاد تحصیل ،تدریس،

در واقع متشــکل از نه عنصــر اصلی ،یعنی ضــرورت ،امکان،
تدریس ،استاد ،فراگیر ،فرآیند یادگیری و ارزشیابی است .برای

دستیابی به مولفههای تدوین شــده در نه رکن اصلی تالش
گردید ،ضمن توجه بــه ظرفیتهای بالقوه رشــته ،از ظرفیت

بر هنرهای ایرانی-اســامی نیز بهره گرفته شــود .الزم به ذکر
پژوهش ،کارآفرینی و تعامل با مراکز معتبر دولتی و خصوصی

در غنابخشی بیشتر به یافتهها و دســتیابی به الگویی جامع،
کاربردی و عملیاتی بسیار موثر بوده است.
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this program that countries can achieve their human assets. As a standard,
to optimize the implemented curriculum, it is necessary to go through three
coherent steps. The first is the assessment and pathology of the current
state of the program. The second stage is to draw the desired situation from
a professional perspective, and the final stage is to provide strategic suggestions for strengthening and optimization of the plan and curriculum. In this research, an attempt was made to analyze the
status of the bachelor’s degree in Islamic art with an emphasis on the entrepreneurial perspective.
The components of entrepreneurship education for development are a fundamental issue that has been considered and
studied by countries around the world and according to this consideration, it has been revealed that the components of
entrepreneurship are often acquired and not hereditary. Entrepreneurial features and characteristics should be used to improve the economic, political and cultural arenas, which provide various factors for this cultural context for individuals. One
of the most important aspects of this academic context is close and careful analysis of this curriculum’s efficiency. Evidently
this research needs to select one specific field with enough research potential.
* This article is an Extracted from the doctoral dissertation of the first author of the present article entitled “Designing an optimal
model of handicrafts curriculum from the perspective of cultural entrepreneurship” which is supervised by Khashayar Ghazizadeh and Mohammad Hassan Mirza Mohammadi, and being carried out with the advice of Mr. Iman Zakariaee Kermani and Mr.
Mohammad Taghi Toghrayee at Shahed University in Tehran.
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Islamic art is selected, due to its deep connection with the history, civilization, culture, and identity of Islamic Iran, has a distinct place. Currently, this field is active for both undergraduate and graduate levels. The bachelor’s degree in Islamic art has
been established since 2005 to educate committed, capable and productive people to enhance the quality and quantity of
original Iranian-Islamic art and culture. This field has several potential capacities in line with knowledge, insight, and skills.
Consequently, it can be considered as a principal discipline in cultural, economic, and social development. In spite of the
countless advantages of this field and regarding the fact that more than a decade has passed since its establishment, less
research has been conducted methodically and accurately to assess the effectiveness of the curriculum and the subject of
Islamic art and provide an effective model in line with its optimization. Then, it is essential to assess the effectiveness of the
curriculum and the subject of this field regarding cultural, economic, and social developments at the national and international levels and to provide scientific and executive solutions. The current study aims to evaluate and optimize a bachelor’s degree in Islamic art from an entrepreneurial perspective. The main research question consists of two parts. First, at
what level are the four pillars of purpose, content, teaching, and evaluation are assessed in Islamic art with an emphasis on
the components of entrepreneurship? Via the capacities in the field of entrepreneurship and interdisciplinary perspective,
what is the structure and components of the optimization model of the curriculum and Islamic art?
In terms of purpose, the current study is of developmental studies. This means that, with an emphasis on entrepreneurship,
the results can be used for the efficient development of higher education in Islamic art. Methodologically, regarding the
interdisciplinary and multidimensional nature of the research, a mixture of descriptive-survey and descriptive-analytical
methods have been used to attain the goals and answer the questions. The most significant tool for collecting information
in the field was the questionnaire. In this paper, a researcher-made questionnaire has been used to better fit the subject.
Construct and content validity of the questionnaire was confirmed by the Delphi method and its reliability was confirmed
based on Cronbach’s alpha. Questionnaire items were compiled via Delphi method and experts, a meta-analysis of valid
researches and qualitative findings as well as analysis of the components of appropriate standard questionnaires. According
to the headings, the questionnaire is based on four main sections, including purpose, content, teaching, and evaluation. The
research experts’ community includes university professors, experts with a first and second degree in art and other specialists in the field of Islamic art education and higher art education, and the field of educational sciences with a focus on curriculum and entrepreneurship, economics and entrepreneurship education. The leading method of questionnaire results
analysis was done using descriptive statistical methods including mean, median, and standard deviation. The findings of the
documentary analysis, meta-analysis, and content analysis have been qualitatively analyzed. A summary of the research
findings reveals that among the four pillars of purpose, content, teaching, and evaluation, the content dimension with an
average of 53 had the lowest score and the teaching dimension with an average of 69 had the highest score compared to
other sections. It should be mentioned that according to the standard questionnaire and experts’ opinions, more than 66%
of the items in the purpose section, more than 90% of the content items, more than 45% of the teaching items, and finally
more than 60% of the evaluation items are evaluated below average (weak). Consequently, while approving the research hypothesis, the findings emphasize the need to optimize the subject of Islamic art with an emphasis on entrepreneurship and
interdisciplinary perspective. The suggested optimal model with nine main elements including necessity, purpose, content,
comprehensive, learning process, teaching, learning environment, teacher, and evaluation was developed and accepted
by experts. The leading features in the development of the components include: increasing interdisciplinary and transdisciplinary viewpoints, developing the entrepreneurial context in Islamic arts, consolidating and improving the university’s relationship with other educational centers, using new educational contexts, benefiting from successful domestic and foreign
experiences, and other components with an emphasis on the promotion of effectiveness and optimization of the curriculum and the rubric of Islamic art. The stated model, if established and implemented, can be fruitful in optimizing the Islamic
art education system based on the continuous evaluation system.
Keywords: Bachelor of Islamic Art, Curriculum Evaluation, Optimization, Entrepreneurship
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