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 رویکرد آموزش استاد - شاگردى، حلقه ى مفقوده آموزش طراحى صنعتى
و ارتباط دانشگاه با صنایع
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1 استادیار مؤسسه آموزش عالى علوم شناختى، گروه علوم شناختى -  طراحى و خالقیت، تهران، ایران.
2 دانشیار گروه طراحى صنعتى، دانشکده معمارى و شهرسازى، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: 1400/05/11، تاریخ پذیرش نهایى: 1400/06/28)

چکیده
طراحان صنعتى به عنوان تولیدکننده محصوالت و خدمات، نقش انکارناپذیرى در حفظ ارتباط جامعه و صنعت برعهده دارند. عدم 
تعادل میان فارغ التحصیالن رشته طراحى صنعتى و جذب شدن آنها در بازار کار غیرمرتبط، نشان دهنده فقدان ارتباط دانشگاه ها 
با صنعت است. بدون شک بازنگرى نظام آموزشى طراحى صنعتى متناسب با ساختار فرهنگى کشور و بهبود ساختار آموزشى، 
به رشد و توسعه ى این رشته دانشگاهى، آشتى آن با صنعت و افزایش کارآفرینى کمک خواهد نمود. هدف نهایى این پژوهش 
امکان سنجى اصول و احیاء نظام آموزش استاد  -  شاگردى به همراه تلفیق آن با وجوه مثبت نظام آموزش فعلى طراحى صنعتى در 
راستاى پاسخگویى به نیاز جامعه و تربیت طراح  -  کارآفرین است. روش تحقیق در این پژوهش کیفى، از نوع توصیفى  -   تحلیلى 
بوده است. در جستار حاضر روش نمونه گیرى به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه لیکرت پنج مقیاسى توسط 40 نفر 
از دانشجویان و دانش آموختگان طراحى صنعتى تکمیل گردید. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS Win 23 تحلیل شده است. از 
نتایج پژوهش حاضر مى توان به این نکته اشاره کرد که رویکرد استاد  -   شاگردى داراى ابعاد و مزایاى فراوانى از جمله افزایش 
مهارت ورزى دانشجویان، باالرفتن انگیزه مدرس و دانشجو به صورت توأمان و افزایش کارآفرینى دانشجویان است که قابلیت 

احیاى آن در نظام فعلى میسر و ضرورى به نظر مى رسد.
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مقدمه
اهمیت آموزش و تأثیر متقابل آن بر فرهنگ و جامعه بر هیچ نظامى 
پوشیده نیست. على رغم ارزش و جایگاهى که در حوزه ى فرهنگ و 
در  متداول  آموزشى  الگوهاى  شده،  گرفته  نظر  در  آموزش  براى  هنر 
رشته هاى دانشگاهى هنرى امروز برگرفته از نظام هاى غربى و اروپایى 
مى باشد که با مفاهیم، باورها، ساختار بومى و اقتصادى و مهم تر از همه 
نیازهاى جامعه ى ما ایرانیان هماهنگى و تجانس الزم را ندارد. از سوى 
دیگر با پیدایش و گسترش فناورى هاى نوین رویکردهاى سنتى یادگیرى 
که مبتنى بر ویژگى هاى بومى هر جامعه بود، دستخوش تغییرات اساسى 
شده است. رشته ى طراحى صنعتى نیز به عنوان یکى از رشته هاى هنرى 
دانشگاهى از این قاعده مستثنى نیست. اگرچه یکى از دالیل اختالل در 
برنامه ى آموزشى این رشته همین بومى  نبودن این رشته است، اما ضرورت 
نیاز جامعه و صنعت به طراحان صنعتى و الزام دانشجویان این رشته به 
برنامه ى آموزشى کارآمد و مبتنى بر نیازهاى جامعه ضرورت پژوهش 

در این حوزه را پررنگ مى نماید. 
نظام آموزشى طراحى صنعتى، برنامه درسى و طرح درس در این رشته 
در حال حاضر طبق الگوها و برداشت ها از نظام آموزشى رایج در دیگر 
فرهنگ ها به خصوص نظام اروپایى تدوین شده که متناسب با ساختار 
فکرى و فرهنگى همان اقلیم است. لذا آسیب شناسى این ساختار آموزشى 
رایج، و در نهایت پیشنهاد نظامى هماهنگ و کارآمد با هویت ملى و 
نیاز جامعه ى معاصر ایرانى مى تواند در وجوه مختلف اجتماعى -   صنعتى 
جامعه کارآمد بوده و دانشجویان را در راستاى آموزش ترغیب نماید. 
تغییر ساختار و نظام آموزش رایج در طراحى صنعتى و تبیین الگویى 

متناسب با شرایط روز از جمله اهداف کلیدى پژوهش حاضر است. 
آیا  که  است  سؤال  این  به  پاسخگویى  دنبال  به  حاضر  پژوهش 
مؤلفه هاى نظام استاد- شاگردى به عنوان روشى مبتنى بر جامعه قابلیت 
پاسخگویى به نیازهاى آموزش طراحى صنعتى در دوره ى معاصر را دارد؟
فرض پژوهش حاضر بر این است که میان مؤلفه هاى آموزش استاد-
صنعتى  طراحى  آموزش  در  ایران  معاصر  جامعه  نیازهاى  و  شاگردى 

ارتباط معنى دارى موجود دارد. 
در جستار حاضر به طور خالصه پس از بررسى نظام سنتى آموزش 
استاد - شاگردى با توجه به ویژگى ها و مؤلفه هایش تالش خواهد شد 
وضعیت معاصر آموزش طراحى صنعتى در بخش آکادمیک با تأکید 
بر نقاط ضعف و اهمیت اتخاذ رویکردى بومى مورد مطالعه قرار گیرد. 
هدف غایى این پژوهش امکان سنجى احیاء نظام آموزش استاد  -  شاگردى 
به همراه تلفیق آن با وجوه مثبت نظام آموزش فعلى طراحى صنعتى در 

راستاى پاسخگویى به نیاز جامعه است. 
روش پژوهش

پژوهش حاضر از لحاظ راهبرد یا پارادایم از نوع کیفى است. این 
پایلوت  مطالعه اى  صفر  فاز  در  است.  شده  انجام  فاز  سه  در  پژوهش 
توسط نگارندگان بر روى شیوه هاى آموزش و نقاط ضعف نظام حاضر 

از یک سو و مشاهده ى نمونه هاى محدود آموزش استاد  -  شاگردى در 
و  مشاهدات  به  توجه  با  است.  گرفته  انجام  تهران  شهر  دانشگاه هاى 
مطالعات در فاز پایلوت، در فاز اول پژوهش بررسى نقاط قوت و ضعف 
براى  اختیار  در  نمونه هاى  و  گرفته  صورت  استاد  -  شاگردى  آموزش 

بررسى بیشتر معین شد. 
روش تحقیق در این مطالعه از نوع توصیفى  -   تحلیلى بوده است. در 
نمونه گیرى  روش  شد.  انجام  آزمودنى ها  میان  از  پرسشگرى  دوم  فاز 
به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه لیکرت پنج مقیاسى توسط 
شبکه هاى مجازى توزیع شد و 40 پاسخ کامل جمع آورى شد. آزمودنى ها 
از دانشجویان و دانش آموختگان رشته طراحى صنعتى مقاطع ارشد و 
لیسانس دانشگاه هاى طراحى صنعتى بودند. نتایج با استفاده از نرم افزار 

SPSS Win 23 تحلیل شده است.

پیشینه پژوهش
هیچ گونه  تاکنون  شود  گفته  اگر  بود  خواهد  تأمل برانگیز  بسیار 
مطالعه اى در خصوص تبیین رویکردهاى آموزش رشته طراحى صنعتى 
مبتنى بر نیاز جامعه ایران انجام نشده است. آنچه در این خصوص وجود 
دارد یا به صورت مطالعه نظام موجود در دل دانشگاه هاى کشور است که 
حاصل الگوبردارى از دانشگاه هاى غربى است و هیچ گونه هم خوانى با 

ویژگى هاى بومى و نیازهاى کشور ما به ویژه در عصر حاضر ندارد.
درخصوص مفاهیم کلیدى آموزش و حتى حوزه ها و رویکردهاى 
است که  بسیار رفته و الگوهاى متعدد ارائه شده  سخن  آموزش هنر 
پرداختن به همه آنها و بحث در مورد نقاط قوت و ضعفشان در این 
مجال میسر نیست و بحث مقاله حاضر نیست. لذا در بحث پیشینه  
پژوهش مطالعه پیش رو تنها به پژوهش هاى انجام شده در حوزه نظام 
استاد-شاگردى، روش  هاى آموزش سنتى و آموزش طراحى صنعتى در 

نظام دانشگاهى ایران بسنده شده است.. 
سال  در  ایران»،  در  استاد  -    شاگردى  نظام  تحوالت  بررسى  «کتاب 
1372، به همت ابراهیم فیوضات با بهره گیرى از نظرات افراد بسیارى از 
جمله برخى استادان دانشگاه و متخصصان مسائل تاریخى و اجتماعى و 
استادکارانى چیره دست در مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتى 
به رشته تحریر در آمده است. این کتاب تنها به نظام استاد  -    شاگردى در 
شکل آموزشى کارگاه مى پردازد که شناخت آن در رشد صنعت کشور 
و حفظ فرهنگ هاى باستان راهنماست. از جمله پژوهش هاى کاربردى 
در خصوص نظام استاد  -    شاگردى مى توان به مقاله «عناصر نظام آموزش 
استاد  -    شاگردى مدلى براى به سازى نظام آموزش مهندسى» به قلم جالل 
سال 1384  کرد. این مقاله که در  اشاره  خیرخواه  مرضیه  حجازى و 
در حوزه ى مهندسى به رشته تحریر درآمده است اهمیت تبیین نظام 
استاد  -    شاگردى را در حوزه هاى مختلف نشان مى دهد. در این پژوهش 
عناصر مؤثر در این نظام نظیر هدف، سن و شرایط آموزش گیر، رابطه 
استاد  -    شاگردى، نحوه آزمون و روش استادشدن شاگرد مورد مطالعه قرار 
مى گیرند. در نتیجه گیرى، محدودیت ها و ویژگى هاى این نوع آموزش 



77

مورد بررسى قرار گرفته است. حمید ندیمى در مقاله خود با عنوان روش 
«استاد و شاگردى، از نگاهى دیگر» به سال 1389، براى نخستین بار این 
روش را از منظر روانشناسى شناختى مورد خوانش و تحلیل قرار داده 
و این روش را مورد بازنگرى قرار داده است. در مقاله ى قدوسى فر و 
از  آن  ارزیابى  و  ایران  در  معمارى  سنتى  آموزش  «عنوان  با  همکاران 
دیدگاه یادگیرى مبتنى بر مغز» که در سال 1390 به منصه ظهور رسید، 
با استفاده از روش تئورى مفهوم سازى بنیادى به مطالعه ى نظام سنتى 
آموزش معمارى در ایران و بررسى مباحث آن پرداخته است. در این 
مقاله نظام آموزش سنتى معمارى، براساس نظریه هاى یادگیرى مبتنى بر 
مغز با هدف شناخت ویژگى هاى مثبت در نظام آموزش سنتى معمارى 
ارزیابى شده است. «پژوهشى در امکان احیاء نظام استاد-شاگردى در 
آموزش هنر ایرانى  -    اسالمى در عصر حاضر» عنوان رساله ى دکترى ندا 
سیفى در دانشگاه هنرهاى اسالمى تبریز در سال 1395 است. نگارنده در 
این پژوهش با بررسى رویکردهاى آموزش در جهان و همچنین بررسى 
رویکردهاى جارى آموزش در ایران و ذکر تاریخچه آموزش در ایران، 
نظام استاد  -  شاگردى را شیوه متعالى و قابل اتکا و مناسب براى احیا در 
رشته ى هنرهاى ایرانى  -    اسالمى قلمداد کرده و با نظرسنجى امکان احیاء 
این شیوه ى آموزشى را در نظام آموزشى فعلى بررسى کرده است. محمد 
سال  در  نشریه ى   در  خود  در مقاله ى  نخستین بار  براى  رزاقى 
1395 به تعریف رشته طراحى صنعتى، روش و برنامه ى آموزشى این 
رشته در دانشگاه هاى ایران پرداخته است. این مقاله در خصوص شیوه هاى 
آموزش طراحى صنعتى در دانشگاه هاى ایران تألیف شده، و جزء نخستین 
نگارش ها در خصوص آموزش طراحى صنعتى و دستاوردهاى این رشته 

.(Razzaghi, 2016) در کشور بوده است
در مطالعه اى کاربردى که توسط مارى آلیس1 و همکارانش در مرکز 
پژوهشى «نیو آمریکا2» در سال 2017 انجام شده، کارآمدى نظام استاد- 
شاگردى را در آموزش عالى در دولت هاى فعلى و سابق آمریکا مورد 
مقایسه و بررسى قرار داده و راه کارهاى مؤثربودن این شیوه را در افزایش 
است،  اهمیت  حایز  پژوهش  این  در  آنچه  است.  بررسى کرده  اشتغال 
مقایسه اشتغال زایى رویکرد استاد-   شاگردى در دوره ریاست جمهورى 
حسین باراك اوباما با دونالد ترامپ است. در دوره ى ترامپ که رویکرد 
استاد- شاگردى کاهش پیدا کرده و حتى متوقف شده، درصد اشتغال زایى 
دانشجویان به شدت کاهش یافته و باعث تأثیرات منفى در اقتصاد ایالت 
 New America and Lake Research) است  بوده  آمریکا  متحده 

.(Partners, 2017

همان طور که واضح است در تمامى متون توجه به نظام استاد  -  شاگردى 
امرى ضرورى است اما چگونگى تبین و احیاى آن متناسب با نیازهاى 
دگرگونى  است.  مانده  مغفول  مطالعات  در  جامعه  و  صنعت  کنونى 
مناسبات میان بازار کار  - دانش و هنر همچنین شکاف میان آموخته هاى 
دانشگاهى و نیاز جامعه نکته اى است که اهمیت پژوهش حاضر را 

پررنگ تر مى نماید. 
مبانى نظرى پژوهش

طراحى صنعتى حلقه ى واسط صنعت و دانشگاه
نقش طراحى براى رقابت اقتصادى و بهبود کیفیت زندگى از اهمیت 
باالیى برخوردار است. انجمن علمى طراحى صنعتى آمریکا3 (2015)، 
طراحى صنعتى را فرآیند حرفه اى واسط میان کاربر و تولیدکننده معرفى 
ارگونومى،  عملکرد،  منظر  از  مشترك  پارامترهاى  آن  طى  که  کرده 
یا  سیستم  محصول،  به صورت  نهایت  در  و  شده  بهینه  زیبایى شناسى؛ 
خدمات ارایه مى گردد. از منظر تونى فراى4 و جان هسکت5 طراحى 
صنعتى با مسأله تولید صنعتى، فروش، سرمایه دارى و اقتصاد در ارتباط 
است (Tezel, 2011). در مفهموم بومى مى توان طراحى صنعتى را حاصل 
جنبه هاى  بر  عالوه  که  دانست  توأمان  مصرفى  و  هنرى  ویژگى هاى 
کاربردى قوى از بینش، ذوق و فرهنگ نیز برخوردار است و مى توان 
آن را هنر- صنعت قلمداد کرد و در ضمن برخوردارى از ویژگى هاى 
صنعتى داراى ماهیت هنرى و زیبایى شناسى هم هست و به پشتوانه ى 
ماهیت کاربردى اش الزام تولید و تکرار را نیز فراهم مى آورد. در نهایت 
مى توان چنین نتیجه گیرى کرد که طراحان صنعتى به عنوان تولیدکننده 
محصوالت و خدماتى که بصورت مستقیم یا غیرمستقیم با زندگى هر 
فرد در ارتباط است نقش انکارناپذیرى در فرهنگ و سبک زندگى 
افراد دارند، لذا آموزش این افراد نقشى اساسى و ضرورى در حفظ حیات 
صنعت و جامعه بر عهده دارد. با این تفاسیر طراحان صنعتى خود قابلیت 

تولید شغل و ایفاى نقش کارآفرین در جامعه دارند.
در جوامع مختلف همواره بر سر ماهیت هنرى یا صنعتى رشته طراحى 
صنعتى اختالفات زیادى وجود داشته و هر جامعه بر مبناى نیازهاى 
خود این رشته را در نظام آموزش دانشگاهى تعریف و گنجانده است. 
نخستین بار در سده ى هجدهم شارل باتو6،  هنرها را بر مبناى ویژگى هاى 
مشترك به سه گروه تقسیم کرد. حاصل دست استادکاران و صنعتگران 
را هنرهاى کاربردى نامید. گروه دیگر به واسطه ویژگى هاى مشترکى که 
داشتند هنرهاى زیبا یا فاخر نام گرفت و در نهایت گروه سوم گروهى 
بود که توأمان سودمندى و زیبایى را در خود دارند و هنرهاى التقاطى 
نام نهاد. از آن زمان به بعد مسیر هنرهاى زیبا از هنرهاى کاربردى جدا 
شد. امروزه، شکل قدیمى تقسیم هنر به دو قطب هنر زیبا و هنر کاربردى 
از نظر معاصران صورت جدیدى به خود گرفته است (هوشیار، 1390). 
با توجه به این تفاسیر مرزبندى میان رشته ها بى معناست و این مفهموم 
ارزش و اهمیت آموزش طراحى صنعتى را به عنوان یک بینارشته که 
پررنگ تر  دارد  جامعه  یک  گوناگون  برجوانب  انکارناپذیر  تأثیرى 
مى نماید. تأثیر متقابل طراحى صنعتى به عنوان یک بینارشته با دیگر 
ارکان جامعه یک رابطه ى تنگاتنگ است که نه تنها بر بدنه ى صنعت 

که بر اقتصاد کشور نیز تأثیر کالن دارد (تصویر 1). 
شناسایى نشانگرهاى کیفیت آموزش طراحى صنعتى

کیفیت دانشگاه ها در بستر زیست بوم آموزشى تعریف مى شود. آنچه 
امروزه بیش از گذشته، به دغدغه ى اصلى در آموزش عالى تبدیل شده، 
عدم انطباق آموزش هاى دانشگاهى با نیازهاى اجتماعى است. به نظر 
مى رسد بسیارى از برنامه هاى درسى ارائه شده در دانشگاه ها کاربردى در 

رویکرد آموزش استاد - شاگردى، حلقه ى مفقوده آموزش طراحى صنعتى
و ارتباط   دانشگاه با صنایع
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دنیاى واقعى ندارد. یونسکو (2014)، کیفیت آموزش عالى را میزان تطابق 
وضعیت موجود با معیارهاى از پیش تعریف شده از یک سو و رسالت، 
اهداف، و انتظارات دانشگاه ها از سوى دیگر قلمداد کرده است. براساس 
این تعریف کیفیت، عوامل نظام آموزشى بر مبناى نظام آموزشى دانشگاهى 
فعلى عبارتند از: کیفیت دروندادها (ویژگى دانشجویان و سطح دانشى 
یادگیرندگان)، کیفیت فرایند (برنامه آموزشى و میزان رضایت ناشى از 
آن)، کیفیت محصول (ارزیابى دانشجویان در مقایسه با کاربرد پارامترهاى 
قبل و در نهایت کیفیت پیامدها (میزان اشتغال دانش آموختگان) که شاید 
بدون انکار یکى از مهم ترین بخش هاى پاسخگو به کیفیت سنجى در 

نظام هاى آموزشى است (دستور، 1397).
 ،(Seidel et al., 2009)   از منظر دیگر استیو سیدل و همکارانش

چهار پارامتر اصلى را براى سنجش کیفیت در نظام هاى آموزشى معرفى 
کرده و معتقدند باید آنها را به عنوان لنزى در نظر گرفت و از منظر 
آنها کیفیت آموزش را مورد تحلیل و بررسى قرار داد که عبارتند از: 
یادگیرنده، تعلیم      و   تربیت/  شیوه آموزش (پداگوژى)، پویایى اجتماعى و 
شرایط محیطى.7 چنانچه این چهار پارامتر را به عنوان شاخصه هاى کلیدى 
تعیین کننده ى کیفیت آموزش در آموزش طراحى صنعتى قلمداد کنیم و 
آنها را به عنوان محورهاى اصلى کیفیت سنجى در نظر بگیریم، عوامل 
این عوامل  شناور هستند (تصویر 2).  محورها  این  میان  تأثیرگذار در 
بسته به میزان اهمیت و نزدیکى به هر کدام از محورهاى (یادگیرنده، 
مدرس، غیره) مکانى را در نقشه به خود اختصاص مى دهند. نکته ى حایز 
اهمیت سنجش تأثیر رویکرد استاد  -  شاگردى بر روى هریک از این 

پارامترهاست.  
روش استاد  - شاگردى

نظام استاد  -   شاگردى، در سنت خود و از بدو پیدایش با جنبش هاى 
مردم نهاد و گروه هاى اهل فتوت همراه بوده است. ارتباط نزدیک میان 
جنبش هاى اجتماعى و صنایع پیشه ورى از ویژگى هاى ساختار اجتماعى 
ایران بود که این ویژگى ارتباط میان استاد و شاگرد را تقویت مى نمود 
(فیوضات، 1372: 16). این شیوه ى آموزشى در پیوندى عمیق با زندگى 
ارزش هاى  ارتقاء،  درکنار  که  بوده  نهادى  به عنوان  مردم،  اجتماعى 
فرهنگى، فنون و مهارت هاى هنرى و حرفه اى؛ مجموعه اى از نظام هاى 
است  داده  آموزش  جامعه  متن  در  نیز  را  سیاسى  و  اجتماعى  اخالقى، 
(ندیمى، 1389؛ سیفى، بلخارى قِهى و محمدزاده، 1395). این روش سنتى 
آموزش در ایران نه تنها در آموزش رشته هاى  هنرى بلکه در آموزش 

تصویر 2. نقشه مفهومى عوامل مؤثر بر سنجش کیفیت آموزش طراحى صنعتى و ارامترهاى آن.

تصویر 1. تأثیر طراحى صنعتى به عنوان یک رشته ى میان  رشته اى بر ابعاد یک جامعه.
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همه حرفه هاى و صنوف سابقه دیرینه دارد و جزء قدیمى ترین روش هاى 
آموزش فنى و حرفه اى در ایران است (خداشناس و رضایى، 1393). در 
سیستم آموزش استاد- شاگردى اینگونه نبود که در بازه زمانى مشخص 
خودش  به حال  شاگرد  از آن  داده شود و پس  انتقال  به شاگرد  فنونى 
رها شده، و از خدمت استاد مرخص شود، بلکه در خارج از کارگاه نیز 
همچنان زیر نظر استاد قرار داشت (سیفى ، 1395). سلسله مراتب دراین 
نظام مشخص است در رأس هرم استاد؛ (شیخ یا موالنا) قرار داشت و در 
پایین ترین بخش هرم شاگرد یا همان پادو قرار گرفته است. آنچه که در 
نظام استاد  -   شاگردى واضح است یک سیستم خاص تربیتى در آن است 
که به صورت کارآموزى یا شاگردى کردن است. در این روش شاگردان 
استاد خویش را انتخاب مى کردند و گاهى نیز استاد، شاگرد خویش را 
بر مى گزید. استعداد روحى و اخالقى شاگرد در کنار کارایى فنى وى 
براى استاد بسیار داراى اهمیت بود. شاگرد به نوعى در نظام تربیتى استاد 
اصول اخالق حرفه اى را نیز مى آموخت. استاد به عامل تربیت هنرجو 
نیز تبدیل مى شد و گاهى به جاى والدین نیز ایفاى نقش مى نمود. نکته 
حایز اهمیت این مسأله است که تا زمانى که توانایى و قابلیت اخالقى 
و معنوى شاگرد توسط استاد احراز نمى شد، شاگرد نمى توانست آموزش 

تکنیک هاى هنرى-تخصصى را فرا گیرد.
نکته بسیار مهم در نظام استاد  -   شاگردى ذکر این نکته است که هدف 
پرورش شاگرد تنها، طى اجبارى مراحل دانش و فن نبود، بلکه بنا به 
اقتضاى موقعیت و ظرفیت او، طول دوره و آنچه یاد گرفته بود متغیر 
بود، زیرا یک شاگرد هرگز پیش از اثبات شایستگى و اهلیت اخالقى 
خود به مقام استادى نمى رسید. طول دوره شاگردى همان طور که قبًالً هم 
مطمح نظر قرار گرفت مشخص نبود و بنا بر توافق استاد و صالحدید او 
و استعداد شاگرد متغیر بود (سیفى، 1395). در پایان دوره، انتظار مى رفت 
که استاد از شاگرد براى راه اندازى فعالیت جدید خود، پشتیبانى کند. به 
دلیل پایدارى این رویکرد و بقاى آن در طى نسل ها، مى توان ادعا کرد که 
کارآفرینانى که از این فرایند بیرون آمده اند به طور قابل توجهى موفقیت 

 Onwuegbuzie,) باالترى نسبت به شرکت هاى نوپاى امروزى داشته اند
.(2017

الگوى استاد  -   شاگردى در آموزش طراحى صنعتى 
مى توان روش استاد  -  شاگردى را شکل مرسوم و جاافتاده از تعلیم 
و تربیت حرفه اى در تمام زمینه هاى خبرگى از جمله آموزش فنى و 
حرفه اى و معمارى قلمداد کرد، که در طى اعصار در جهان پایدار ماند و 
تنها در اثر فشارهاى بیرونى آموزش عمومى در دوران مدرن کنار گذاشته 
شد (ندیمى، 1389). پژوهش هاى اخیر در اروپا و ایاالت متحده و حتى 
کشور عزیزمان ایران، حاکى از گرایش روزافزون به سمت به کارگیرى و 
ترویج دوباره ى این روش با روزآمدکردن آن با نیازهاى جامعه و سیستم 
آموزشى از یک سو و هم سوکردن آن با پیشرفت هاى تکنولوژیک از 

سوى دیگر است. 
با توجه به دیاگرام طراحى شده (تصویر 3)، مى توان جایگاه نظام 
بیشترین  یافت.  دیاگرام  این  مختلف  بخش هاى  در  را  استاد  -   شاگردى 
فرایندى که نظام استاد  -   شاگردى بر آن مؤثر است را مى توان در مرحله ى 
خلق ارزش و عملى کردن آن قلمداد کرد. در این مراحل است که استاد 
با آموزش هاى مؤثر و تجربه هاى مرتبط خود مى تواند بر دانشجو تأثیر 
گذاشته و مهارت هایى نظیر مدیریت زمان، حل مسأله و غیره در کنار 
مهارت هاى عملى که منجر به تولید محصول، خدمات و غیره را آموزش 

دهد.
در رشته طراحى صنعتى مهم ترین گام براى طراحان درك نیاز واقعى 
کاربران و یا یافتن یک مشکل حقیقى است که این مسأله به واسطه ى 
مشاهده، پرسشگرى، تجربه ى واقعى اتفاق مى افتد. چنانچه بپذیریم که 
فرآیند طراحى صنعتى در سه بخش فهمیدن (یافتن مسأله و نیاز)، طراحى 
ارزش به منظور خلق یک ارزش و در نهایت فرآیند عملى کردن ارزش 
و انتقال آن به مشترى است          (Ulwick, 2016) (تصویر 3) مى توان رد 
پاى تأثیر آموزش مبتنى بر استاد-  شاگردى در بخش هاى مختلف فرایند 

طراحى به صورت ملموس یافت.. 

تصویر 3. فرایند یافتن نیاز واقعى و حل مسأله در طراحى صنعتى.
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یافته هاى پژوهش
نتایج تحلیل آمارى داده ها درستى این فرضیه را به اثبات رساند که 
حضور مؤلفه هاى نظام سنتى با تمامى ابعاد و جنبه هایش در نظام معاصر 
کم رنگ است. با توجه به جدول (3) همبستگى بین موارد مندرج در 

پرسشنامه به دست آمده است.
تحلیل آمارى پرسشنامه، نمایانگر لزوم توجه بیشتر به آموزش طراحى 
صنعتى است. از برجسته ترین نکات مستخرج از پرسشنامه  ها مى توان بر 
اتفاق نظر مخاطبان بر حرکت از نظامى تئوریک، ناهماهنگ با نیازهاى 
جامعه و بیگانه با صنعت به سمت حرکت به سوى نظامى منسجم که 

ابعاد این ویژگى ها در نظام استاد  -   شاگردى میسر شده، دریافت.
همبستگى باالیى میان اثربخشى نظام استاد  -   شاگردى در بهره ورى 

آموزش  زیرا  دارد،  وجود  جامعه  نیاز  صنعتى و  طراحى  عملى  دروس 
به شیوه استاد  -   شاگردى از یک سو داراى مؤلفه هایى از جمله یادگیرى 
کمک  به  یادگیرى  همساالن،  گروه  واسطه ى  به  یادگیرى  مشارکتى، 
سرمشق  گیرى است و از سوى دیگر در این فضاى یادگیرى مشارکتى میان 
استاد و شاگرد هم افزایى ایجاد شده، منجر به افزایش مهارت ها و توانایى 
یادگیرى در دانشجویان مى شود، که این مهارت بعد از تحصیل یکى از 

پارامترهاى کارآفرینى و خوداشتغالى را فراهم مى آورد. 
دانشجویان  میان  در  انجام شده  نظرسنجى  از  حاصل  نتایج  براساس 
(جدول 1)، مزایا و معایب سیستم استاد  -   شاگردى در آموزش طراحى 

صنعتى به صورت خالصه بیان شده است (جدول 2).

جدول 1. بررسى داده هاى حاصل از نظرسنجى

جدول 2. مزایا و معایب آموزش با رویکرد استاد  -   شاگردى در آموزش طراحى صنعتى براساس نظرسنجى. 
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نتیجه گیري ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
بدون تردید، رشته طراحى صنعتى نیازمند به تدوین روش استاد- شاگردى متناسب 
با نیازها و اهداف کاربردى این رشته در جامعه ایرانى است. در شیوه استاد  -   شاگردى 
با  ارتباط  راستاى  در  دو  هر  دانشجو  و  استاد  صنعتى  طراحى  آموزش  با  متناسب 
محیط، شناسایى نیاز واقعى و مرتفع کردن آن گام بر مى  دارند، لذا در سایه ى این نظام 
محوریت اصلى برنامه ى درسى تولید صرف علم بدون ارتباط با محیط نیست، بلکه 

اساس فعالیت، درك نیازهاى واقعى جامعه ى بومى است و در نهایت 
ارتباط ایجادشده میان استاد و دانشجو، دانش را به مهارت تبدیل کرده و 
تولید علم در شرایط سازگارى با محیط میسر مى شود و همین مسأله منجر 

به برقرارى ارتباط صنایع با محافل دانشگاهى مى گردد.
با توجه به اهمیت آموزش در رشته طراحى صنعتى و گزینش هدفمند 
رویکرد آموزشى مناسب با نیازهاى جامعه ایرانى، مى توان چنین استدالل 
شیوه ى  و  پشتیبان  نسخه اى  استاد  -   شاگردى  رویکرد  همچنان  که  کرد 
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آموزشى مناسب براى آموزش طراحى صنعتى در ایران است، اگرچه این 
شیوه نیز مانند هر روش دیگرى داراى نقاط ضعف و کاستى هایى هست، 
اما بدیهى است که این کاستى ها مى تواند در راستاى نیازهاى جامعه مرتفع 
شده و تبدیل به فرصت جهت ایجاد فضاى بهتر براى آموزش شود. عالوه 
بر آنچه در بدنه ى مقاله به عنوان قابلیت هاى نظام استاد  -   شاگردى ذکر 
شد، تعدادى از نظریه  ها نیز وجود دارد که کاربست اهمیت این نظریه 
عملى  دروس  کارگاه هاى  فرایند  در  که  آنچه  مى نماید.  پررنگ تر  را 
طراحى صنعتى اتفاق مى اُفتد، آموزش به واسطه انجام کار توسط استاد و 
یا آموزش فرایند کار با دستگاه توسط استاد یا مربى کمک کننده به استاد 
به دانشجویان است. سپس دانشجویان آنچه را فرا گرفته اند به عرصه 
عمل و آزمون و خطا گذاشته و پروسه را طى مى کنند و این درست همان 
شیوه ى آموزش به واسطه ى تجربه ى جانشینى باندورا است. باندورا، در 
تبیین نظریه ى اجتماعى خود بر این باور است که یادگیرى مى تواند از 
طریق مشاهده ى رفتار (عملکرد)، دیگران اتفاق بیافتد که وى این نوع 
خاص یادگیرى را یادگیرى از طریق سرمشق گیرى و تجربه ى جانشینى8 

 .(Bandura, 1989) قلمداد کرده است
با پرداختن با آموزش آکادمیک طراحى صنعتى در میان دانشجویان، 
استادان و دانش آموختگان مشخص شد که على رغم تالش هاى آیین نامه اى 
انواع  انجام  و  صنعت  با  دانشگاه  ارتباط  احیاء  هم چون  مواردى  و 
ورکشاپ هاى متنوع جهت تقویت روحیه کارگروهى، واقعیت حاکى 
از عدم موفقیت نظام معاصر آموزش طراحى صنعتى در اکثر دانشگاه هاى 

کشور است.
با استناد به نتایج به دست آمده، چنین به نظر مى رسد که از دیگر 
مناسب  همکارى  عدم  کشور،  در  صنعتى  طراحى  آموزش  مشکالت 
میان دانشگاه ها با صنعت به منظور کاربرد نتایج فعالیت هاى پژوهشى 
و حمایت از آنها و اجرایى کردن آنهاست. دانشگاه به آموزش مى پردازد 
و به ندرت خروجى آن در صنعت و در راستاى نیاز واقعى جامعه به کار 
خود  درگیر  را  پژوهشگرى  هر  ذهن  اینجا  در  آن چه  مى شود.  گرفته 
مى نماید این پدیده است که آیا دانشگاه به درستى نیاز کشور و صنعت را 
کشف نکرده و یا با وجود کشف نیاز، استادان و برنامه هاى آموزشى و 

غیره نتوانسته در راستاى این محوریت گام بردارد.
یا  نشده اند  آشنا  صنعتى  طراحى  در  موجود  واقعیت  با  دانشجویان 
این دریافت ها  درازمدت  باورى غلط وارد این رشته مى شوند و در  با 
با تناقض ها و عدم موفقیت در برقرارى ارتباط با رشته و هدف اصلى 
حضور در این رشته مواجه مى شوند. آن دسته از دانشجویان که با آگاهى 
هوشمندانه و دقیق این رشته را انتخاب کرده اند نیز دیدگاهى فانتزى از 
این رشته در ذهن متصور هستند که با فضاى واقعى رشته در جامعه ایران 
و صنعت هم خوانى ندارد که در نهایت منجر به ناکامى و عدم کارایى 

دانش آموختگان  مى شود.
بدون تردید مهم ترین وجه نظام استاد  -   شاگردى، تعلیمى بودن آن است 
(نه تدریسى). حضور شاگرد در کنار استاد عالوه بر فراگرفتن فنون و 
تکنیک هاى هر فن و حرفه، شامل پرورش استعدادها و فضایل اخالقى 
نیز شده است. در این نظام آموزشى یادگیرى ابتدا با تقلید شروع مى شد 

و شاگرد پس از طى مراحل گوناگون و رسیدن به مراحل کمال، خود 
به خلق اثر مى پرداخت و در این مرحله نیز ارادت به استاد را فراموش 

نمى کرد.
با توجه به یافته  هاى پیش گفت، این گونه به نظر مى رسد که از دیگر 
مزایاى اداره ى کالس به شیوه ى استاد  -   شاگردى که به عنوان نتایج پژوهش 
حاضر مى توان قلمداد کرد، پروژه  -   محوربودن و درگیرشدن دانشجو در 
فضاى کار عملى  -    کارگاهى است، این ویژگى این قابلیت را براى استاد 
مهیا مى سازد تا سنجش وى از دانشجویان تنها مبتنى بر آزمون هاى تئورى 
یا صرف نبوده بلکه بتواند دانشجو را از نقطه نظر کار عملى نیز مورد 

سنجش و بررسى قرار دهد.
حضور مستمر و مداوم استاد در فضاى کارگاهى  -  کالسى، به دانشجو 
این امکان را مى دهد تا نظرات و دیدگاه هاى استاد را هم زمان بر روى 
پروژه دریافت نماید و الگوگیرى مستقیم از استاد خود به صورت یک 
فرایند حل مسأله براى دانشجو به وقوع مى پیوندد. همین امر سبب شده تا 
در سیستم استاد  -   شاگردى فرد به درس تنها به عنوان یک پروژه زودگذر 
نمى نگرد بلکه آن را به عنوان یک اشتغال یا یک پروژه فعال قلمداد 

مى نماید نه یک پژوهش کالسى مطلق.
مسأله  این  ذکر  حاصل  پژوهش  از  به دست آمده  نتایج  دیگر  از 
زود  آموزش  روند  استاد  -   شاگردى  شیوه ى  در  که  است  اهمیت  حایز 
بازده تر است چرا که دانشجویان پس از طى دوره هاى کافى و کسب 
مهارت هاى الزم به عنوان مربى عمل نموده و تجربیات خود را در اختیار 
دانشجویان دیگر قرار مى دهند. این شیوه ى آموزش به وسیله ى همتایان از 
رهیافت هاى آموزشى است که به عنوان یکى از رویکردهاى مؤثر در 
یادگیرى بر آن تأکید شده است. از سوى دیگر با توجه به وجود مزایاى 
بى شمار نظام استاد  -   شاگردى در آموزش رشته ى طراحى صنعتى گروهى 
از متخصصان آموزش بر این عقیده استوارند که آموزش با این رویکرد 
دانشجویان را تنها در یک حوزه  ى خاص توانمند کرده و لیکن اشتغال 

آنها را با محدودیت مواجه مى گرداند.
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Industrial designers, as producers of products and 
services that are related to the life of each individual, 
have an undeniable role in maintaining the relationship 
between society and industry. The state employment 
statistics have revealed that the employment status of 
industrial designer graduates is not in compliance with 
the growth of their number. This has resulted in certain 
problems regarding educational system philosophy. 
Apparently, job applicants including those academic 
graduates need several skills which are not in conjunc-
tion with those of the market demands. Undoubtedly, 
reviewing the industrial design educational system in 
accordance with the cultural structure of the country 
and improving the educational structure will help the 
growth and development of this academic fi eld and its 
reconciliation with industry.
The main objective of this study is to assess the feasibil-
ity of the principles and revival of the Master-appren-
ticeship education approach along with combining it 
with the positive aspects of the current industrial design 
education system in order to meet the demands of soci-
ety and train design-pruner.
The present study is qualitative in terms of strategy or 
paradigm. This research has been done in three phases. 
In phase zero, a pilot study has been conducted by the 
authors on the teaching methods and weaknesses of the 
current system on the one hand and the observation of 
limited examples of the Master-apprentice method in 
Tehran universities. According to the observations and 
studies in the pilot phase, in the fi rst phase of the re-
search, the strengths and weaknesses of teacher-student 
education were examined and the available samples 
were determined for further study. The research method 
in this study was descriptive-analytical. In the present 
study, the sampling method was purposefully selected 
and a fi ve-point Likert questionnaire was completed by 

40 students and graduates of industrial design. The re-
sults were analyzed using SPSS Win 23 software.
Finally, it can be pointed out that the Master-Appren-
ticeship approach has many dimensions and benefi ts, 
including increasing students ‘skills, increasing the 
motivation of teachers and students, and increasing 
students’ entrepreneurship, which can be revived in the 
current system. Based on the aforementioned fi ndings, 
it seems that another advantage of the Master-appren-
tice method, which can be considered as the results of 
the present study, is the project-driven and student in-
volvement in the practical-workshop environment. This 
feature provides the teacher with the ability to evaluate 
his / her students not only on the basis of theoretical or 
mere tests but also to be able to evaluate the student 
from the point of view of practical work. The continu-
ous presence of the teacher in the workshop space al-
lows the student to receive the teacher’s opinions and 
views on the project at the same time, and direct mod-
eling of his teacher occurs as a problem-solving pro-
cess for the student. This is why in the teacher-student 
system, the individual does not view the lesson only as 
a fl eeting project, but as an employment or an active 
project, not absolute classroom research.

Keywords
Master-Apprenticeship Approach, Industrial Design, 
Industrial Design Education, Quality of Education.
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