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چكيده
يکي از مهم ترين دروس پايه جهت دانشجويان رشته هاي هنر طراحي است. با توجه به شناخت و تجربة 
نويسندگان و همچنين نتايج حاصل از تحقيقات ميداني (مصاحبه و پرسش نامه) اين ضعف وجود دارد که 
آموزش طراحي پايه در طي دوران تحصيلي از لحاظ حرفه اي و هنري مهارت هاي الزم و کافي را براي ارائه 
مناسب و تحقق ايده ها و انديشه هاي دانشجويان و فارغ التحصيالن مقطع کارشناسي  رشتة صنايع دستي ايجاد 
نمي کند. سؤاالت اصلي که تحقيق حاضر به دنبال پاسخ گويي به آن هاست عبارت اند از: ١.   دليل ضعف دانشجويان 
و فارغ التحصيالن رشته صنايع دستي در طراحي چيست؟ ٢. راه حل يا راه حل هاي بهبود وضعيت آموزش 
طراحي پايه در دانشجويان کدام است؟ لذا با استفاده از روش تحقيق کمي و کيفي و با کمک ابزارهاي پژوهش 
کتابخانه اي/اسنادي و نيز ميداني (مصاحبه و پرسش نامه) نسبت به مطالعة وضعيت آموزش طراحي پايه 
در مقطع کارشناسي رشته صنايع دستي اقدام شد. در نهايت با عنايت به ناکارآمدي برنامه و شرح درس 
موجود لزوم اعمال تغييراتي متناسب با ماهيت رشته به منظور بهبود وضعيت آموزش طراحي پايه اثبات 
شد و پيشنهاداتي نظير افزايش واحدهاي طراحي تخصصي، ارائة هدفمند و متناسب با رشته و امتداد داشتن 

دروس طراحي در تمام دوران تحصيلي بر مبناي يافته هاي تحقيق ارائه شد.
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مقدمه
طراحي پايه به عنوان يکي از دروس مقدماتي و مباني براي 
اغلب رشته هاي هنري در نظر گرفته مي شود. فرايند طراحي 
با استفاده از ترسيمات مبتني بر مشاهده  موجب رشد و 
هدايت مهارت هاي بصري و ادراکات تجسمي دانشجويان 
شده و به تقويت هماهنگي بين چشم، دست و مغز کمک 
يک  به  ديده مي شود  آنچه  تبديل  فرايند  از خالل  مي کند. 
تصوير ترسيمي، دانشجو با کيفيات عناصر تجسمي نظير 
خط، شکل، فرم و حجم، نور و سايه، رنگ و پرسپکتيو 
آشنايي مي يابد و به عواملي که به خلق يک طرح متناسب 
منجر مي شود تسلط پيدا مي کند. طراحي موجب گسترش 
آگاهي و حساسيت و غناي حافظة بصري دانشجو شده 
و پس از طي مراحل ابتدايي آموزش نوعي خودآگاهي و 
تفسير و بيان شخصي را براي وي به ارمغان مي آورد. 
همچنين طراحي خالقيت را با توصيف و به تصوير کشيدن 
آنچه تخيل مي گردد و با نمايش انديشه ها و مفاهيم ذهني 
مفاهيم،  فرايندها،  به  تسلط  با  دانشجو  مي دهد.  پرورش 
ابزارها، مواد و تکنيک هاي طراحي به دانش و مهارت الزم 
براي تفکر خالقانه و توانايي قضاوت زيبايي شناسانه مجهز 
شده و توانايي تصميم گيري در خصوص انتخاب ها و تفکر 
انتقادي و استدالل ذهني را به دست  آورده و در نهايت قادر 
مي شود تا زبان بياني منحصر به فرد خويش را شکل داده 

و توسعه بخشد. 
پايه  طراحي  آموزش  وضعيت  پژوهش  اين  در   
دانشجويان کارشناسي صنايع دستي که در قالب دو درس با 
عناوين کارگاه طراحي پاية ١ و ٢ به ترتيب در ترم هاي اول و 
دوم ارائه مي شوند مورد مطالعه   قرار گرفته است. سؤاالتي 
که اين تحقيق به دنبال پاسخ گويي به آنهاست عبارت اند 
رشتة  فارغ التحصيالن  و  دانشجويان  ضعف  از:١.دليل 
صنايع دستي در طراحي چيست؟ و ٢. راهکار يا راهکار هاي 
بهبود وضعيت آموزش طراحي پايه در دانشجويان کدام 

است؟ 
دانشجويان  ضعف  به  توجه  با  مقاله  اول  بخش  در 
طراحي  خصوص  در  صنايع دستي  فارغ التحصيالن  و 
و پرورش و تجسم ايده و نيز عدم توجه جدي به مقولة 
آموزش طراحي، اهميت و جايگاه آموزش طراحي در فرايند 
پرورش و ارائة ايده ها مورد توجه قرار گرفته است و اهميت 
و کارکردهاي چندگانه آن معرفي و لزوم توجه بيشتر به 

طراحي مورد تأکيد قرار گرفته است. 
 در بخش دوم مقاله، ابتدا به بررسي وضعيت موجود 
پرسش نامه هايي  خصوص  اين  در  است.  شده  پرداخته 
تدوين و پس از مشورت و اعتبارسنجي توسط دو تن از 
استادان دانشگاه هنر تهران در بين بيست نفر از استاداني 
که اين دروس را تدريس مي کنند و يا کرده اند (از استادان 
دانشگاه هنر تهران، الزهرا و سوره) توزيع شد تا وضعيت 
دانشجويان، ميزان تسلط و نيز نحوة اجراي برنامة آموزشي 

توسط استادان مورد ارزيابي قرار گيرد و از نظرات، تجربيات 
ايشان آگاهي کسب شود. همچنين  عملي و پيشنهادهاي 
پرسش نامه هايي نيز جهت دانشجويان (چهل دانشجويي که 
اين دروس را گذرانده بودند) تهيه شد و به همراه مصاحبة 
صورت پذيرفته وضعيت کيفي دانشجويان و ميزان تأثير 
ارزيابي شد. در  کنوني آموزش طراحي  کارايي شيوة  و 
ادامه، شرح درس و ميزان ساعات تدريس مصوب آموزش 
عالي در رشته هاي مختلف هنري تهيه شده و سپس مطالعة 
مقايسه اي در خصوص شيوه هاي آموزشي طراحي (شرح 
مورد  موضوعات  تدريس،  ساعات  واحدها،  تعداد  درس، 
تدريس) در بين اين رشته ها انجام و نتايج استخراج شد. 
در پايان با تحليل محتوايي نتايج به دست آمده از مطالعات، 
پيشنهادهايي براي بهبود وضعيت آموزش دروس طراحي 

پايه براي دانشجويان کارشناسي صنايع دستي ارائه شد. 

روش تحقيق
 روش تحقيق در اين پژوهش به صورت ترکيبي يعني کمي 
و کيفي و با استفاده از نوع تحقيقات پيمايشي است. جامعة 
آماري مورد بررسي شامل دانشجويان مقطع کارشناسي 
واحدهاي  که  است  هنر  دانشگاه  صنايع دستي  رشتة 
کارگاه هاي طراحي پايه ١ و ٢ را گذرانيده بودند و همچنين 
استاداني که اين دروس را تدريس مي کنند يا کرده اند (از 
استادان دانشگاه هاي هنر تهران، الزهرا و سوره). محدودة 
زماني اجراي مطالعه سال هاي ١٣٩١ و ١٣٩٢ است. حجم 
نمونه به ترتيب چهل پرسش نامه براي دانشجويان و بيست 
پرسش نامه براي استادان بوده است (دانشجويان و استاداني 
که در دسترس بوده و تمايل به همکاري داشتند). ابزارهاي 
جمع آوري داده ها به صورت مطالعات کتابخانه اي و ميداني 
بوده است، که در روش ميداني اين تحقيق از مصاحبه و 

پرسش نامه با سؤاالت بسته و باز استفاده شده است.

پيشينة   تحقيق
 برگزاري همايش هايي در سطح ملي (نظير اولين همايش 
ملي آموزش عالي هنر؛ با هدف پژوهش در راستاي ارتقاي 
آموزش هنر، دانشگاه هنر، آذرماه ١٣٩١ و همايش آموزش 
عالي هنر، دانشگاه هنر اصفهان، اسفندماه ١٣٩١) مبين اهميت 
و ضرورت مطالعات تخصصي به صورت موردي، هدفمند 
و متمرکز به منظور آسيب شناسي و ارائة راهکارهاي علمي 
و عملي جهت بهبود آموزش عالي هنر است. تا کنون مقاالت 
و رساله هاي پاياني متعددي در خصوص آموزش عالي 
صنايع دستي از منظرهاي مختلف به نگارش درآمده است 
که به فراخور موضوع هر کدام به بررسي جنبه ها و مباني 
پرداخته اند  درسي  برنامه ريزي  و  آموزشي  نظام  نظري، 
(نظير بررسي مباني نظري صنايع دستي، تسليمي، ١٣٩١؛ 
ايران و  بررسي نظام آموزش عالي در هنرهاي صناعي 
برنامة  ارزيابي  نوين، هوشيار، ١٣٩٠؛  نظام  پيشنهاد يک 
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درسي رشتة صنايع دستي در مقطع کارشناسي از منظر 
يا  و   (١٣٩١ ساداتي،   ،DBAE-ديسيپلين محور رويکرد 
(نظير بررسي  به بررسي تخصصي پرداخته شده است 
نرم افزارهاي مرتبط با حوزة هنر و صنايع دستي در ايران، 
قاسمي و محمودي، ١٣٩١). اما در مورد آموزش طراحي 
پايه تنها به يک مورد مطالعه در خصوص برنامة طراحي 
در رشتة صنايع دستي برخورد شد (جاي خالي طراحي در 
برنامه طراحي در دروس تخصصي  ارائة  واحد طراحي؛ 
رشتة صنايع دستي، بيات و کريمي، ١٣٩١). در اين پژوهش 
بدون در نظر گرفتن ريشة لغوي و مفاهيم مترتب بر واژة 
با   Drawing قالب واژة پايه در  طراحي، مفهوم طراحي 
مفهوم طراحي در قالب واژة Design خلط معنايي يافته و 
محققان اين دو مفهوم مستقل را يگانه در نظر گرفته و به 
بررسي وضع موجود پرداخته اند. اما، از آنجا که براي هر 
دو مفهوم در زبان فارسي يک واژة واحد يعني «طراحي» 
اين اغفال در تعريف  به کار مي رود، به نظر مي رسد که 
درست موضوع و مسئله در تحقيق مذکور محققان را از 
مسير صحيح منحرف کرده و از اعتبار تحقيق کاسته است. 
لذا در بخش آغازين اين مقاله براي تببين صحيح مسئله، 
ابتدا به تعريف و تبيين مفهوم طراحي مترتب بر هدف درس 
طراحي پايه پرداخته شده و سپس به اصل موضوع يعني 
آسيب شناسي و تطبيق وضعيت آموزش طراحي پايه با 
ساير رشته هاي هنري در داخل کشور اقدام شده و به همراه 
نتايج حاصل از مطالعات ميداني (پرسش نامه و مصاحبه)، 
نتايج تحليل و به ارائة  راهکار به منظور بهبود وضع موجود 

مبادرت شده است.

(Drawing) تعريف طراحي
از آنجا که واژة طراحي در فارسي معادل مشترک براي 
دو واژة انگليسي Drawing و  Design است الزم است 
در ابتداي اين پژوهش به تبيين اين مطلب پرداخته شود که 
کدام مفهوم از طراحي در قالب دروس طراحي پايه رشتة 
صنايع دستي موضوع اين تحقيق است تا بدين سبب از انحراف 
و خلط معنايي پيشگيري شده و مسير و نتايج صحيح و 
معتبر حاصل آيد. آنچه از مفهوم طراحي در اين مقاله مورد 
نظر است مفهومي از طراحي است که در قالب واژة انگليسي 
Drawing قرار مي گيرد که مهارت هاي ترسيمي ارائه اي و 
تجسمي را مد نظر دارد. مفاهيم وراي واژة طراحي در قالب 
کلمة  Design بسيار وسيع تر و عميق ترند و مفاهيمي نظير 
طرح ريزي کردن، برنامه ريزي، هدف گذاري، فرايندمداري، 
نوآوري را نيز شامل مي گردند. لذا مي توان طراحي پايه را 
به عنوان بخش مقدماتي و آغازين فرايند طراحي در قالب 
به صور   Drawing واژة  طراحي  دانست.   Design واژة 
گوناگوني تعريف شده است.١ طراحي مترادف با رسامي 
تعريف  نقش آفريني  يا  تصويري  بازنمايي  به گونه اي  و 
شده که عمدتًا با تأکيد بر عنصر خط ممکن است ترسيم 

مقدماتي براي نقاشي يا مجسمه باشد، يا اثر هنري مستقل 
به شمار آيد (پاکباز، ١٣٧٨: ٣٤٨). دايرة المعارف بريتانيکا 
در خصوص طراحي چنين توضيح داده است: طراحي، هنر 
و يا تکنيک توليد و ايجاد تصاوير بر روي يک سطح، معموًال 
کاغذ، با استفاده از عالئم، معموًال مداد، جوهر، گچ، ذغال و 
نظير آن است. طراحي به عنوان خالقيت هنري ممکن است 
به عنوان بازنمايي خطي اشيا در دنياي قابل رويت و همچنين 
به صورت  تخيالت  و  احساسات  نظرات،  تفکرات،  ايده ها، 
شکل هاي تجسمي، نمادها و حتي شکل هاي انتزاعي باشد 
(Encyclopedia Britannica Online). بنابراين طراحي 
يک وسيله براي بيان، و خط وسيلة بياني طراح براي ارائة 
ذهنيات و دانش خود و برقراري ارتباط با مخاطب (بيننده) 
است (محمدي راد، ١٣٨٧: ٣٠). اساسًا طراحي در هر شکلي 
که باشد ابزاري براي ديدن و بيان کردن است و عبارت 
است از ايجاد عالئمي بر روي سطح که به طور گرافيکي 
بيانگر و معرف شباهت عناصر باشد (د.ک.چينگ، ١٣٧٥: ٦ 
و ٩). طراحي فرايند يا روشي است براي بازنمايي چيزي- 
يک شيء، يک صحنه و يا يک انديشه- توسط ايجاد خطوط 

 .(D.K. Ching, 1988: 1) بر روي سطح
در  مفهومي تر  و  عميق تر  نگرش هاي  و  برخوردها   
خصوص اهميت و نقش طراحي با تعاريف ديگري مورد 
مداقه قرار گرفته است: طراحي ديدن بر روي کاغذ است، 
و بيش از اين ديدِن شخصي است که با دريافت، مشاهده، 
عاليق، شخصيت، فلسفه و بسياري ديگر از کيفيات شخصي 
مي نمايند  بروز  واحد  منبع  يک  از  همگي  که  است  مالزم 
(Loomis, 2012: 11). طراحي وسيله اي است تا انسان 
قدرت و توانايي خداگونة خود را که در وجودش پنهان است 
بروز دهد (حليمي، ١٣٧٦: ٢٦٢). با عنايت به اين تعاريف 
گوناگون مي توان نتيجه گرفت که طراحي از ابزاري براي 
است،  قابل رويت  و  آنچه موجود  از  شبيه سازي صرف 
تا وسيله اي براي بيان آمال و انديشه هاي ناهويداي ذهن 

انسان معنا مي يابد. 

ماهيت، اهميت و کارکردهاي طراحي 
طراحي معموًال مرحلة مقدماتي براي کار در ساير واسطه هاي 
پايه  طراحي  وازاري  جرجيو  نظر  با  مطابق  است.  هنري 
و مبناي سه هنر نقاشي، مجسمه سازي و معماري است. 
طراحي ابتدايي ترين فعاليت يک هنرمند در جهت به وجود 
آوردن يک اثر جديد است و هم در اين مرحله است که تغيير 
و تحوالت ضروري از انديشه تا عمل رخ مي دهند. طراحي 
دانست،  اولية هنرها  پايه ريزي  و  اسکلت بندي  را مي توان 
محصول ذهن انسان به خصوص با توجه به نقش مهمي که 
در آماده سازي ذهن ايفا مي کند و ديگر اينکه امکان سنجش 
ابعاد و امکانات مختلف را براي به وجود آوردن يک اثر 
ميسر مي سازد (هرامي و دهقان، ١٣٨٠: ٧). ميکل آنژ اغلب 
در مورد طراحي به شاگردانش توصيه مي کرد که «طراحي 

 ١. در فرهنگ فارسی معين، طراحی 
به معنای عمل کردن، شغل و حرفة 
و  نقشه ريزی  طرح افکنی،  طراح، 
که  است  آمده  نقاشی  از  شيوه ای 
 :١٣٧١ (معين،  دارد  تمرينی  جنبة 
٢٢١٦). طراحی همچنين به عمل و 
شغل طراح، بيرنگ گری (نگارگران 
اصلی تصوير  ابتدا خطوط  ايرانی 
را با مداد ترسيم می کردند و آن را 
بيرنگ می ناميدند( نک: پاکباز، ١٣٧٨: 
٣٤٨)، نقشه ريزی، نقشة بنايی را بر 
کاغذ با مداد و يا بر زمين با گچ و 
مانند آن ترسيم کردن، و همچنين 
است  شده  اطالق  کردن  نقاشی 

(دهخدا، ١٣٧٧: ١٥٣٩٦).



را محور انديشة خود قرار دهيد، زيرا طراحي سنگ زيرين 
هنرهاي تجسمي است. طراحي وسيله اي است سنتي براي 
نمايش اشياء و ايجاد ارتباط و نيز وسيله اي است تجريدي 
که  است  ابزاري  طراحي  تجربه.  درک  از  دستي  و  ذهني 
فرم، ريتم و  به وسيلة آن حساسيت بصري و تشخيص 
انگر  به گفتة   .(١٠  :١٣٨٣ (ماير،  مي يابد»  افزايش  تجريد 
هنرمندي که پي خانه اش (طراحي) را محکم بريزد با خيال 

آسوده در آن مي خوابد (وزيري مقدم، ١٣٨٠: ٧ و ١٣). 
از نظر بتي ادواردز،١ مدرس و نظريه پرداز هنر، دستيابي 

به مهارت هاي طراحي از سه جنبه حائز اهميت است:
 الف) طراحي از طريق رئاليسم عميق و اساسي، نحوة صحيح 
ديدن را مي آموزد. ب) در مسير توانايي خالق نوعي اعتماد 
به نفس به دست مي دهد که بسياري از هنرمندان از طرق 
ديگر نمي توانند بدان دست يابند. ج) اينکه توسط طراحي به 
شيوة جديدي از فکر کردن مي توان دست يافت؛ شيوه اي با 
امکانات بسيار براي حل بخردانه  و خالقانة مسايل (ادواردز، 

 .(١٣٨٦: ١٥
 از آنجا که طراحي مقوله اي بسيار پايه اي است، صرف نظر از 
رشته هاي تخصصي (نظير نقاشي، معماري، صنايع دستي، 
گرافيک و طراحي صنعتي) ضروري است که امر طراحي 
حفظ  هنرمند  آمادگي  تا  پذيرد  صورت  مداوم  به صورت 
گردد. به طور کلي مي توان مزاياي اين امر را در موارد زير 

خالصه نمود:
١.کمک مي کند تا هنرمند بتواند ذهنيت خود را به تصوير 

بکشد.
٢. به حل مسائل قبل از برخورد به آن ها در فرايند اجرا 

کمک مي کند.
٣. از لحاظ تجسمي شخص را ماهر مي سازد.

٤. از لحاظ بصري شخص را آگاه نگه مي دارد (قابليت ديدن 
و کشف فرم ها و الگوهايي که ديگران نمي توانند).

٥.آمادگي هنرمند را حفظ مي  کند (حساسيت و هماهنگي 
چشم و دست و ذهن را حفظ مي کند).

٦. ايده ها را قبل از محو شدن ثبت و ضبط مي  کند.
٧. مراحل رشد و پيشرفت يک ايده را مستند و قابل ارجاع 

مي سازد.
٧. ايجاد امکان ارتباط طراح با خود (گفتگوي دروني) و نيز 

بين طراح با ديگران را فراهم مي کند.
 طراحي نه تنها سرآغاز همه چيز در هنر است، بلکه يکي از 
مهم ترين عناصر ارزشي آن است. طراحي خالقيت هنرمند 
را با توصيف آنچه مي بيند مجهز مي سازد و آنچه را که 
تخيل مي شود به تجسم در مي آورد، انديشه ها و مفاهيم را 

نمودار مي سازد و وسيله اي براي ارائه و ارتباط است. 

مسائل مؤثر در آموزش طراحي
 به طور کلي همة طراحي ها يکسان هستند. طراحي از يک چيز 
مشکل تر از طراحي از چيز ديگري نيست. طراحي از طبيعت 

بي جان، منظره، دريا، بدن، اشياي نامنظم، حتي موضوعات 
تخيلي، و طراحي از چهره مستلزم مهارت و شيوة ديدن 
يکساني است. همة آن ها به يک گونه اند: آن ها با چشم ديده 
مي شوند (موضوعات تخيلي با چشم مغز ديده مي شوند) 
و آنچه که ديده مي شود طراحي مي گردد (ادواردز، ١٣٨٦، 
١٦). تمرين بسيار و مداوم، راهنمايي صحيح و استفاده 
از استادان مجرب، مشاهده  و مطالعة واقعيات و بررسي 
و مطالعة آثار استادان هنر طراحي از عوامل تأثيرگذار بر 
تکميل فرايند آموزشي طراحي است. طراحي بايد به صورت 
روزانه درآيد و مثل نفس کشيدن جزوي از وجود دانشجو 
شود. راهنمايي و انتقاد استاد، در صورتي که به پيروي 
و تحميل از مکتب و يا روش خاصي نباشد و ويژگي هاي 
احساسي و رواني دانشجو در نظر گرفته شود، مانع از 
کج روي وي خواهد شد. مطالعة کتب و بررسي طراحي 
استادان قديم و جديد ضروري است، به نحوي که دانشجو 
با ويژگي طرح، حاالت رواني طرح، نوع خط و چگونگي به 
کار بردن نور و تاريکي و ضربات قلم وي آشنا شده و گاه 
از روي آن طراحي کند، اما نبايد جنبة تقليد و دنباله روي پيدا 
کند. از ميان اين سه عامل، نقش استاد طراحي داراي اهميت 
ويژه اي است. در تعليم طراحي بايد روشي را انتخاب کرد که 
مهارت و حساسيت هنرجو به يک ميزان رشد کند (وزيري 

مقدم، ١٣٨٠: ١٢). 
 از نظر بتي ادواردز رعايت ترتيب و توالي آموزشي 
تدوام  و  پيشرفت  براي  هدفمند)  و  گام  به  گام  (آموزش 
(ادواردز، ١٣٨٦: ١٧).  است  مهم  بسيار  يادگيري طراحي 
همچنين بنا بر نظر ديويد لويس٢ استفاده از استادان چندگانه 
به جاي يک استاد در خالل تحصيل اين مزيت را به همراه 
دارد که دانشجو فرصت يابد تا با ديدگاه ها و نظريات تازه اي 
آشنا گردد. هر معلم دانشجو را با چالش هايي مواجه خواهد 
ساخت که وي هرگز نمي تواند صرفًا با يک استاد با آن ها 
برخورد کند. همچنين، وي در معرض سبک ها و کارکردهايي 
قرار مي گيرد که او را در دستيابي به ديدگاهي وسيع تر و 
الهام و  جامع تر ياري مي رساند و موجب مي گردد تا در 

.(Lewis, 1984: 8) انگيزش شخصي توانمندتر شود

بررسي و تحليل شرح درس کارگاه طراحي پايه (سطح 
يک) ١ و ٢:

هدف از کارگاه طراحي پايه ١ (سطح يک) در شرح درس 
چنين ذکر شده است:٣ 

«هماهنگي ديد و دست دانشجو تا آنچه را که مي بيند و 
مي انديشد و مي خواهد بتواند بر روي کاغذ منعکس نمايد.»
در سر فصل درس طراحي پايه١ موارد زير قيد شده است:

الف) آشنايي با وسايل طراحي، آشنايي با خط و انواع آن، 
تناسب در طراحي- آشنايي با معاني خط و طرح مفاهيم، 

حاالت و جنسيت اشياء.
ب) آشنايي با شيوه هاي طراحي متداول موارد باال.

١.Betty Edwards: هنرمند، معلم 
بيستم  قرن  آمريکايی  نويسندة  و 

ميالدی.
٢. David Lewis :  هنرمند  و

نويسندةکتاب های آموزش طراحی
3.مشخصات کلی، برنامه و سر فصل

صنايع   کارشناسی  دورة  دروس 
دستی، کد6152، 7/9/1366، صص 
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فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

ج) آشنايي با آثار هنرمندان معروف در معرفي و نشان دادن 
موارد فوق. زمينه هاي طراحي عبارت هستند از: طبيعت، 
طبيعت بي جان- انسان )چهره و دست و اندام کلي با حفظ و 

رعايت حدود شرعي).
شيوه هاي  عنوان  است.  کلي  بسيار  درس  سرفصل 
طراحي متداول موارد باال بسيار مبهم است و متناظر به 
روش و برداشت هاي شخصي است. آنچه از خالل هدف 
درس طراحي ۱ برمي آيد مفاهيمي کلي است که تقريبًا تمام 
اهداف مترتب بر طراحي را دربرمي گيرد. نيل به تمام اهداف 
ارائه شده در اين هدف در خالل يک ترم امري غيرممکن 

است که نياز به چندين ترم تحصيلي دارد.
در خصوص کارگاه طراحي پاية ٢ (سطح ۱) هدف از 

درس چنين آمده است:
الف) هدف از درس هماهنگي ديد و دست و ذهن، ب) توانايي 
تشخيص و قدرت انتخاب بهترين کار طراحي از بين چند کار 

خوب طراحي ج) ارائة طرح با کيفيت خوب.
ضمن اينکه اهداف مذکور بسيار کلي و به طور ضمني با 
اجراي صحيح فرايند آموزشي طراحي قابل حصول است، 
در خصوص شيوه و نحوة اجراي آن جهت نيل به اهداف 

مذکور چيزي عنوان نشده است. 
در سر فصل درس نيز موارد زير ذکر شده است:

 الف) آشنايي با معاني نور و سايه و طرح معاني و حاالت 
و جنسيت اشيا. ب) آشنايي با مفهوم ترکيب بندي-آشنايي 
با شيوه هاي متداول طراحي. در اين کارگاه دانشجويان با 
انحاي دقيق و شبيه سازي، طراحي سريع و طراحي ساده با 

کمترين خطوط و مانند آن آشنا مي شوند.

دانشجويان عالوه بر تمرين هاي معمول طراحي، طراحي 
با دست ديگر، طراحي از فاصلة دور، طراحي از زواياي ديد 

غيرمعمول و ... را هم تمرين مي کنند.
زنده،  موجودات  بي جان،  طبيعت  طبيعت،  موضوع ها: 
نهاد عاطفي  انعکاس حاالت در  طراحي چهره و دست و 

انسان و حرکات و عضالت بدن خواهد بود. 
در طول مدت طراحي در کارگاه، استاد خود نيز ارائة کار 
مي کند و آثار برجستة طراحي را نقد هنري خواهد کرد. 
سعي شود آثار برجستة منتخب براي نقد از مسايل و موارد 
مبتال به ايران بعد از انقالب اسالمي و آثار هنرمندانم بعد از 

اسالم انتخاب شود.
همين عنوان دروس دقيقًا با همين شرح درس و بدون 
تغيير جهت کارشناسي نقاشي١ اخذ و تکرار شده است. 
و  تصويري٢  ارتباط  کارشناسي  دورة  جهت  همچنين 

کارشناسي طراحي صنعتي٣ نيز عينًا تکرار شده است. 
 اين حقيقت مبين اين مطلب است که از نظر برنامه ريزان 
(به هر دليلي که ممکن است کمبود زمان و يا عدم شناخت 
و تفکيک رشته هاي هنر باشد) تفاوتي از لحاظ محتوايي در 
دروس مذکور براي رشته هاي گوناگون وجود نداشته و 
محتواي همگي بايد از يک برنامة درسي تبعيت کند، در حالي 
که آشکار است که ماهيتًا هدف از برگزاري اين رشته ها 
(طراحي صنعتي، نقاشي، ارتباط تصويري و صنايع دستي) 

و مقوله هاي مرتبط با هرکدام با ديگري متفاوت است.
و شرح  درسي  برنامة  بودن  (يکسان  اين موضوع  شايد 
درس کارگاه طراحي پاية ١و ٢) براي رشته هاي نقاشي و 
ارتباط تصويري، به اين دليل که داراي کارگاه هاي متنوع، 

مأخذ:  طراحي صنعتي.  تصويري، صنايع دستي،  ارتباط  نقاشي،  کارشناسي  دورة  طراحي  دروس  مقايسه اي  جدول   .١ جدول 
مشخصات کلي، برنامه و سرفصل مصوب دروس دوره  هاي کارشناسي نقاشي، ارتباط تصويري، صنايع دستي، طراحي صنعتي.

١.مشخصات کلی، برنامه و سر فصل 
نقاشی،  کارشناسی  دورة  دروس 
-١٥ صص   ،١٣٦٢/٢/٢ کد٦١٤٢، 

.١٦
٢.مشخصات کلی، برنامه و سرفصل 
ارتباط  کارشناسی  دورة  دروس 
ارتباط  گرايش  دو  با  تصويری 
تصويری و تصويرسازی، کد٦١٤٢، 

١٣٧٦/١/٣١، صص ١٣-١٤.
٣.مشخصات کلی، برنامه و سرفصل 
طراحی  کارشناسی  دورة  دروس 
 ،١٣٧٤/٤/٢٥ کد٦١٤٢،  صنعتی، 

صص ١٤-١٥.



متعدد و متفاوت طراحي در خالل دوران تحصيلي هستند 
١و٢،  دو  سطح  طراحي  کارگاه هاي  نقاشي  رشتة  (جهت 
کارگاه هاي طراحي سطح سه ١و٢و٣، و ساير کارگاه هاي 
جهت  و  سطح،  سه  در  نقاشي  کارگاه  عنوان  با  مرتبط 
رشته ارتباط تصوير کارگاه هاي طراحي ٣و٤و٥، در کنار 
کارگاه هاي شش گانة تصويرسازي) مشکلي ايجاد نکند، اما 
براي دانشجويان رشته هاي ديگر نظير صنايع دستي، که تنها 
فرصت آموزش طراحي براي آن ها در خالل همين کارگاه  
(جدول  بود  خواهد  مشکل آفرين  است،  پاية ١و٢  طراحي 

شماره ١). 
کارشناسي  دورة  طراحي  کارگاه هاي  درس  شرح 
يکسان  نيز  صنعتي  طراحي  کارشناسي  و  صنايع دستي 
است، با اين تفاوت که ميزان ساعات درس کارگاه طراحي 
پاية ١ و ٢ در رشتة طراحي صنعتي ١٠٢ ساعت و در  رشتة 
طراحي  رشتة  در  يعني  است،  ساعت   ١٥٣ صنايع دستي 
صنعتي به ميزان ٥١ ساعت کمتر از  رشتة صنايع دستي 
اما به چه دليل در عمل و  تعريف شده است (جدول ١). 
واقعيت دانشجويان کارشناسي طراحي صنعتي در قياس 
با دانشجويان صنايع دستي از توانمندي هاي بهتر و باالتري 
در زمينة طراحي برخوردار هستند؟ داليل اين موضوع را 

مي توان در موارد زير جستجو کرد: 
١. وجود امتحان ورودي عملي طراحي براي داوطلبان طراحي 
صنعتي و نبود چنين آزموني براي داوطلبان صنايع دستي 
موجب شده تا به صورت طبيعي داوطلباني در رشتة طراحي 
صنعتي پذيرفته شوند که داراي آمادگي، پيش زمينه و مهارت 

بهتري در خصوص دروس طراحي هستند.

دانشجويان  براي  و٢   ١ طراحي  کارگاه هاي  آموزش   .٢
ساير  با  يکسان  درس  شرح  (علي رغم  صنعتي  طراحي 
رشته هاي هنري) در عمل به صورت هدفمند و در چهارچوب 
نيازهاي متناسب با طراحي صنعتي تعريف و ارائه مي شود. 
بر  بنا  يعني آموزش هاي طراحي به صورت تخصصي و 
اقتضائات برگزار مي شود که چنين رويکردي در خصوص 

صنايع دستي وجود ندارد.
دانشجويان  از  که  انتظاراتي  و  باال  فردي  انگيزه هاي   .٣
دارد، سبب  طراحي صنعتي در خصوص طراحي وجود 
تمرينات بيشتر و جدي تر در دروس طراحي هم از طرف 

دانشجويان و هم از طرف استادان شده است.
٤. وجود پروژه هاي نه گانة طراحي صنعتي که همگي به طور 
مستقيم با طراحي درگير هستند به نوعي خأل حاصل از کمبود 
دروس طراحي پايه را براي دانشجويان طراحي صنعتي پر 
مي کنند، در حالي که کارگاه هاي تخصصي صنايع دستي 
بيشتر بر روي شناخت مواد و يادگيري تکنيک  و مهارت هاي 
فني متمرکز هستند و غالبًا لزومي به طراحي در آن ها ديده 
نشده است. گفتني است که دروس و کارگاه هاي طراحي 
سنتي نيز گر چه بر قدرت رسامي دانشجويان تأثيرگذار 
هستند، ليکن از لحاظ ماهيت و هدف، مقاصد متفاوتي با 

آنچه از طراحي پايه مد نظر است را دنبال مي کنند.

پرسش نامه ها
جهت بررسي نظرات استادان و نحوة تدريس دروس طراحي 
براي دانشجويان کارشناسي صنايع دستي بر مبناي مباني 
مندرج در شرح درس و نيز رئوس مطالب منتج از مطالعات 

نمودار ١. نمودار تعداد واحدهاي طراحي پايه در رشته هاي مختلف، مأخذ: نگارندگان
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کتابخانه اي، مصاحبه، منابع و کتب آموزش طراحي ابتدا 
جهت  و  شد  تدوين  سؤال  شصت  حاوي  پرسش نامه اي 
صحت سنجي در اختيار دو تن از استادان دانشگاه هنر 
تهران قرار گرفت و با نظر آنان سؤاالت به سي عدد تقليل 
داده شد و هدفمند شد و در نهايت بين ٢٠ نفر از استادان 
محترم (دانشگاه هنر، الزهراء و سوره) که سال ها سابقة 
تدريس دروس کارگاه طراحي ١ و٢ را داشته اند توزيع شد. 
همچنين جهت ارزيابي آموخته ها و نظرات دانشجويان ٤٠ 
صنايع دستي  کارشناسي  دانشجويان  جهت  پرسش نامه 
تدوين شد (دانشجويان و استاداني که در دسترس بوده 
و تمايل به همکاري داشتند). پس از مطالعة پرسش نامه ها 

نتايج ذيل به دست آمد: 

نتايج پرسش نامة استادان
١. در مجموع، غالب استادان ارائة دروس طراحي را صرفًا 
در دو ترم تحصيلي ناهمگون، نامتناسب، ناکافي و ناکارآمد 
دانسته اند و با توجه به اهميت اين دروس تقاضاي ارائة 
آموزش بلندمدت طراحي، حداقل به ميزان ٤ ترم تحصيلي 

(بعضًا در خالل تمام ترم هاي تحصيلي) را داشته اند.
ناکافي  و  متوسط  از  کمتر  طراحي  کارگاهي  امکانات   .٢
ارزيابي شده است. ايجاد آتلية طراحي اختصاصي با طراحي 
داخلي خاص و مجهز (نيمکت مخصوص، سه پايه، موالژ، 
آيينة قدي و ساير لوازم تخصصي) که تمام دانشجويان 
رشته هاي مختلف امکان استفاده از آن را داشته باشند براي 

ارائة اين دروس ضروري دانسته شده است.
٣. تعداد زياد دانشجويان (بيش از ١٥ نفر) را اکثر استادان 

براي کالس هاي طراحي نامناسب دانسته اند.
٤. اهميت دروس طراحي به لحاظ ميزان تأثير آن در فرايند 
کلي آموزشي براي دانشجويان صنايع دستي (و به طور کلي 
رشته هاي گروه هنر) بسيار زياد عنوان شده است. اذعان 
شده است که در حال حاضر اهميت کافي به دروس طراحي 

پايه داده نمي شود.
٥.وضعيت و توانايي دانشجويان کارشناسي صنايع دستي 
در خصوص طراحي بسيار ضعيف و نامناسب تشخيص 

داده شده است.
کارشناسي  با سرفصل دروس  استادان  اکثر  ٦. آشنايي 
ضعيف  رشته  درس هاي  شرح  و  هدف  و  صنايع دستي 

ارزيابي شده است.
٧. آشنايي و تسلط استادان به مقولة کلي طراحي و تکنيک ها 
و فرايندهاي آن خوب ارزيابي شد، ليکن با توجه به اين 
نکته که اغلب استادان طراحي داراي زمينة تجسمي هستند 
نحوة تدريس براي دانشجويان صنايع دستي در اغلب موارد 

متناسب و هماهنگ نيست. 
٨. شيوة ارائة درس طراحي توسط استادان اغلب به صورت 
شخصي و سليقه اي است و ميزان روش مندي و هدف مندي 
و انسجام آن در کل متوسط ارزيابي شد. انتظارات از اين 
رشته بايد به درستي در شرح درس بازنگري و تدوين گردد 

و استادان ملزم به رعايت آن گردند.

نمودار ٢. نمودار تعداد واحدهاي طراحي پايه در رشته هاي مختلف، مأخذ: همان



٩. ارتباطي بين درس طراحي و ساير دروس رشته نظير 
مباني هنرهاي تجسمي و کارگاه هاي صنايع دستي ضعيف 
و ناکارآمد عنوان شده است. شايان ذکر است استفاده از 
از  رشتة صنايع دستي و  مدرساني که شناخت مناسبي 

اقتضائات آن داشته باشند ضروري است. 
١٠. ميزان ارائة دروس در خارج از آتليه و دانشگاه، به دليل 
کمبود زمان و امکانات، محدود و ناکافي عنوان شد. در اين 
خصوص بازديد از موزه ها و طراحي از اشياي موزه اي و 
نيز بازديد از موزه هاي حيات وحش و طراحي از موجودات 

زنده ضروري عنوان شد.
١١. پيشنهاد شد شروع و مبناي آموزش طراحي از طراحي 
منطقي و علمي باشد و در مراحل پيشرفته تر به طراحي حسي 
پرداخته شود. بدين منظور طراحي از فرم هاي هندسي و 
ساده بدون سايه روشن و تبديل فرم هاي پيچيده به فرم هاي 
هندسي مادر شکل دهندة آن ها به منظور درک صحيح ارتباط 
و تناسبات فضايي پيشنهاد شد. مبناي طراحي ١ توانايي 
و هماهنگ ساختن چشم و دست و ذهن و طراحي ٢ بر 

خالقيت و ارائة طرح هاي نو پيشنهاد شد.
١٢. ارائة تمرينات متعدد و متنوع و ارزيابي و پيگيري منظم 
نظير  داده شد.  استادان ضروري تشخيص  آن ها توسط 
طراحي از مدل زنده به شيوة عيني، طراحي مجدد بدون مدل، 
طراحي از بافت هاي مختلف در طبيعت، ارائة موضوعات 

ذهني.
١٣. استادان غالبًا آموزش طراحي را به عنوان تکنيک نگاه 
مي کنند تا مفهوم. تفهيم صحيح مباحث طراحي و به کارگيري 

آنها ضروري تشخيص داده شد.
١٤. بسياري از مباحث ضروري در فرايند طراحي (نظير 

توانايي ارائة راه  و حل مسائل، طراحي شهودي و احساسي، 
طراحي مبتني بر تخيل خالقانه، بيان شخصي و توانايي 
قضاوت زيبايي شناسانه) با توجه به زمان و امکانات ناکافي 
در دو ترم، به ناچار از فرايند آموزش حذف شده و خأل 

آموزش آن ها احساس مي گردد.
موارد  اين  فوق  در  مطرح شده  موارد  به  نيل  براي   .١٥
پيشنهاد شد: تمرينات ساده سازي طرح، مطالعة تصويري 
آثار هنرمندان و تجزيه و تحليل با رويکرد زيبايي شناسي، 
بحث و گفتگو دربارة روش ها، استفاده از روش اتفاق و 
تصادف در طراحي و تبديل آن ها به اشکال قابل فهم و درک 
کاربردي، طراحي با در نظر گرفتن احساسات شخصي به 

برنامة آموزشي افزوده شود.
و  طراحي  فلسفي  و  تاريخي  مباني  آموزش  خأل   .١٦

جنبش هاي طراحي معاصر محسوس است.
تمام  براي  طراحي  آموزش  محتواي  يکسان  ارائة   -١٧
استادان  اغلب  است.  اختالف  محل  هنري  رشته هاي 
خواهان ارائة دروس طراحي پايه به صورت يکسان براي 
تمام رشته هاي هنر هستند، ليکن امکان تخصصي شدن 
آموزش ها را براي دروس اضافي طراحي در ترم هاي باالتر 

امکان پذير و قابل اجرا دانسته اند.
١٨. آموزش فردي متناسب با توانايي هر دانشجو، تشويق 
به کار و مطالعه، ايجاد انگيزش و اعتماد به نفس در دانشجو 
توسط استادان ضروري دانسته شده است. دانشجو زماني 
اجازة ورود به ترم هاي باالتر را داشته باشد که توانايي الزم 

را کسب کرده باشد.
١٩. استفاده از استادان متنوع از بيرون و داخل دانشگاه در 
خالل تحصيل براي آشنايي عملي دانشجويان با روش ها و 

نمودار٣. نمودار تعداد ترم هاي دروس طراحي در رشته هاي مختلف، مأخذ: همان
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تفکرات متنوع طراحي پيشنهاد شده است. 
٢٠. پيشنهاداتي مبني بر گنجاندن امتحان طراحي در آزمون 
ورودي دانشگاه (کنکور) براي داوطلبان  رشتة صنايع دستي 
نظير رشته هاي گرافيک، نقاشي و طراحي صنعتي ارائه شد.

نتايج پرسش نامة دانشجويان 
١. ميزان يادگيري و کسب مهارت دانشجويان از کارگاه هاي 
براي  و  است  ناکارآمد  و  اندک  بسيار  و٢   ١ طراحي 
برآوردن نيازهاي رشته کفايت نمي کند. توانايي دانشجويان 
بسيار  طراحي  خصوص  در  صنايع دستي  کارشناسي 

ضعيف و نامناسب عنوان شد.
٢. ميزان موفقيت نسبي کالس هاي طراحي با نحوة ارائه 
و تسلط استاد مربوطه کامًال ارتباط مستقيم دارد. مهارت، 
تجربه و تسلط استاد در امر آموزش و انتظارات و آشنايي 
وي (در خصوص تمرينات و نظارت مستمر) در خصوص 
لذا  است.  ارزيابي شده  مهم  بسيار  دانشجويان  پيشرفت 
پيشنهاد مي گردد که سر فصل و شرح درس جديد به گونه اي 
تدوين گردد که متضمن تدريس استاندارد و هدفمند توسط 

استادان باشد.
٣. غالبًا دليل و هدف از انجام تمرينات و طراحي توسط 
استادان براي دانشجويان شرح داده نمي شود و دانشجويان 
آگاهي ندارند که هر نوع تمرين براي ايجاد يا تقويت چه 
مهارتي (به طور مثال ذهن، ديد، دست، خالقيت) بايد به انجام 

برسد. 
٤.با توجه به اينکه دانشجويان داراي پيش زمينه هاي متفاوت 
و بعضًا نامرتبط هنري هستند، مشکل جدي در خصوص 
آشنايي حتي ابتدايي با اصول طراحي پايه عموميت دارد. لذا 

ورود سريع به مباحث پيشرفته تر بدون تسلط کافي دانشجو 
به مباحث پايه و اساسي با توجه به کمبود زمان عمًال فاقد 

کارايي است.
٥. در اغلب موارد شرح درس ارائه شده غالبًا به آموزش 
سطحي طراحي فيگور، طراحي از بنا، و طبيعت محدود شده 
است و به ناچار ساير تکنيک ها و فرايندهاي طراحي مورد 

کم توجهي قرار گرفته است.
٦. دانشجويان صنايع دستي آشنايي و تسلطي به تکنيک هاي 
مختلف و متنوع طراحي و ارائه ندارند. دانشجويان اطالع 
دقيقي از کارکردها و کاربردهاي تکنيک هاي مختلف طراحي 

در نحوة ارائه نداشتند.
٧. دانشجويان غالبًا به دليل عدم پيگيري و جديت استادان 
طراحي  تمرينات  خصوص  در  کافي  تمرين  و  ممارست 
ندارند لذا به سرعت دلسرد و بي انگيزه شده و خود را از 

ادامة کار عاجز مي يابند.
٨. شناخت تاريخي، نظري و فلسفي دانشجويان از مباحث 

طراحي بسيار ضعيف ارزيابي شده است.
٩. دانشجويان به دليل کوتاهي و سطحي بودن دوره (دو 
تخصصي  مفاهيم  با  آشنايي  فاقد  طراحي)  آموزش  ترم 
طراحي نظير توانايي نمايش ايده ها، بيان شخصي، درک 
زيبايي شناسانه، اصول خالقيت در طراحي، کاربردي کردن 
آموخته هاي ذهني با تکنيک هاي عملي، تخيل خالق و تسلط 

بر بيان شخصي و تجريد هستند.
١٠. بي توجهي به اهميت دروس طراحي از طرف متوليان 
آموزشي و توجه صرف به آموزش  مهارت هاي تکنيکي 
صنايع دستي و کپي سازي (به جاي نوآوري و ايده پردازي) 

از علل ضعف دانشجويان در طراحي عنوان شده است.

نمودار٤. نمودار تعداد ترم هاي دروس طراحي در رشته هاي مختلف ، مأخذ: همان



نتيجه
 دروس طراحي پايه از اصلي ترين و مهم ترين دروس دوران تحصيلي دانشجويان هنرهاي تجسمي و کاربردي 
است و به طور کلي سنگ زيربناي کل دوران تحصيلي دانشجويان و زندگي هنري و حرفه اي فارغ التحصيالن 
را تشکيل مي دهد. ورود به مراحل باالتر تحصيلي بدون تبحر و تسلط در امر طراحي مي تواند به صورت 
معزل و مانعي جدي در پيشرفت تحصيلي و حرفه اي دانشجويان مطرح باشد. اين موضوعي است که امروزه 
در خصوص غالب دانشجويان کارشناسي صنايع دستي نيز مصداق دارد و اين دانشجويان از توانايي هاي 
ناکافي در خصوص طراحي و در نتيجه توانايي تجسم بخشيدن به انديشه ها، ارائه و ايده پردازي برخوردار 
هستند. لذا در اين پژوهش با مطالعات کتابخانه اي و ميداني در وحلة اول جايگاه، اهميت، کارکرد طراحي 
به صورت کلي در هنر مطرح شد و با مصاحبه و پرسش نامه هاي تخصصي استادان و دانشجويان وضعيت 
کنوني آموزش طراحي مورد ارزيابي قرار گرفت. در نهايت نحوة ارائة واحدهاي طراحي در رشته هاي هنري 
(طراحي صنعتي، ارتباط تصويري، نقاشي و صنايع دستي) مقايسه شد. بر مبناي مطالعات صورت پذيرفته 

نتايج اصلي ذيل از اين تحقيق به دست آمد: 
الف. جايگاه و اهميت طراحي در فرايند کلي آموزشي صنايع دستي به درستي تبيين و تعريف نشده است و 

بايد مورد بازنگري قرار گيرد. 
ب. شرح درس، کيفيت و شيوة آموزش و تکنيک هاي آموزشي طراحي بايد مورد بازبيني قرار گيرد و 

به صورت هدفمند و متناسب با محتوا، نيازها و اقتضائات رشتة صنايع دستي تعريف و ارائه گردد. 
ج. ميزان ساعات و ترم هاي کنوني تدريس کم است و براي ارئة مباحث ضروري و حصول به نتايج دلخواه 

ناکافي است.
لذا پيشنهاد مي گردد:

الف. شرح درس کارگاه طراحي (سطح ۱) 1 و 2 متناسب با انتظارات و اقتضائات محتواي آموزشي و 
اقتضائات و نيازهاي اين رشته مجددًا بازنگري و تعريف گردد. 

ب. کارگاه هاي طراحي تخصصي ديگري متناسب با نيازهاي تخصصي هر گرايش پس از تعيين گرايش 
(ترم هاي 5 و 6) نيز به فهرست دروس دورة کارشناسي صنايع دستي اضافه گردد.

موارد زير نيز جهت بهبود کيفي آموزش طراحي به دست آمد:
-آموزش طراحي به صورت استاندارد و هدفمند براي دانشجويان صنايع دستي برگزار گردد.

-از استادان مجرب و آشنا با اهداف و اقتضائات صنايع دستي جهت تدريس دروس طراحي استفاده شود.
-امر طراحي در کارگاه هاي چندگانه صنايع دستي در کنار آموزش تکنيک دخيل شود.

-آزمون ورودي طراحي جهت  رشتة صنايع دستي در نظر گرفته شود.
-امکانات کارگاهي متناسب و مجهز فراهم آيد.

-تعداد دانشجويان کارگاه هاي طراحي استانداردسازي گردد.
-از استادان متنوع در خالل آموزش استفاده شود.

-آموزش تکنيک ها با آموزش مفاهيم، داليل و کاربردها همراه باشد.
- کارگاه هاي تخصصي طراحي در طول دوران تحصيل تداوم داشته باشند.
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One of the most important basic courses for students of art disciplines is drawing. According 
to the authors, experiment and knowledge, and also the results obtained from the field 
research (including interview and questionnaire),the criticism goes to the education of basic 
drawing during the education period thatprofessionally and artistically, doesn’t provide 
the students and graduates of handicrafts discipline in bachelor’s degree with required and 
sufficient skills to suitably present and realize their ideas and thoughts.
The main questions that this research is to answer are: 1. what are the reasons of handicraft 
students’ weakness in drawing? 2. What are the solutions to improve the status of the education 
of basic drawing? Hence to study this problem,quantitative and qualitative methods were 
used along with the documentary/ library research tools and field research tools (interview 
and questionnaire).
Finally, this result was obtained that with regard to the insufficiency of the current 
program and syllabus, the necessity of providing changes in accordance with the nature 
of the discipline to improve the status of the education of basic drawing was proved and 
suggestions like increasing the specialized drawing courses, proposing the drawing courses 
in accordance with the goals of the discipline, and continuation of drawing courses during 
the whole education period, were offered based on the research findings. 
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