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  هاي آيندهآموزش معماري امروز و چالش

     ٢٢٣                       1389، بهار 3، شماره 4نشريه علمي پژوهشي فناوري آموزش، سال چهارم ، جلد                                                                             

  هاي آينده آموزش معماري امروز و چالش
 ييوسف گرجي مهلبان

  
هاي امروزي آموزش و تمرين معمـاري   رسد مدل به نظر مي .آموزش معماري، در حال گسترش است هآيند هامروزه نگراني دربار :چكيده

شود و يا به شـرايط حـال    مي داختهپردر مدارس معماري، بيشتر به آموزش تاريخ معماري  .دنهاي آينده نباش ممكن است مناسب چالش
كه انديشيدن به آينده به خصوص براي  در حالي. گيرد به عنوان يك موضوع قابل بررسي مورد توجه قرار ميكمتر گردد و آينده  توجه مي

ن بـه  رورت انديشيدهايي راجع به ض بحث اين مقاله به. باشد، بسيار ضروري است شان در آينده مي آموزان امروز كه زندگي و حرفه دانش
بدين منظور توجه به آينده از نهضت مدرن تا به امروز مختصـراً مـورد بررسـي قـرار      .پردازد مي از طريق برنامه آموزشي معماري ،يندهآ

ورود به  ساز هنزمي دتا بتوانبه دست آيد؛  ،به ويژه نوع نگاه نقادانه به مسائل امروز ،گيرد تا نگاه صحيح به مسائل گذشته، امروز و آينده مي
گيرند تا موضوعات اساسي معماري آينـده آشـكار    مورد مالحظه قرار بايد هاي آن نيز  جويي هاي معماري امروز و چاره نگراني. شودآينده 
اي  بر پايه يك تحقيق توسعه اين پژوهش .شود معماري بلكه آينده معماري آموزش داده مي هگذشت در واقع در اين حالت نه تاريخ. گردند

. دانند هاي كاربردي مي اي در واقع شبيه به تحقيقات كاربردي هستند و برخي آنها را از انواع پژوهش تحقيقات توسعه .شكل گرفته است
 ،در اين مقاله ابتدا موقعيت لذا ؛باشد ميتدوين و تهيه برنامه و طرح، براي حل مسئله كيفيت آموزش معماري در آينده  ،هدف اين پژوهش

اي، برنامه يا طرح ويژه براي رفع معضل موجود  هاي پژوهش توسعه بررسي و سپس، بر اساس يافته معماري و وضع موجود آموزششرايط 
هـاي   ها و روش يابد، و يا مدل اين تحقيق بيشتر به دنبال آن است كه مشخص كند چگونه وضع موجود بهبود مي. گردد توليد و تدوين مي

ي  آينـده ي ها، ابزار، يا ساختارها توسعه و بهبود شرايط، روش در راستاي اين تحقيقطور كلي هدف ه ب. ندجديد بهبود وضع موجود كدام
و  يمطالعات اسـناد  ،)نامهپرسش(ميداني  :شيوه تركيبي شاملاز  در اين مقاله، آوري اطالعات جمعجهت  .ستآموزش معماري در ايران ا

ي    پيرامون هر مسئله  طروحههاي نظري م با مقايسه و تطبيق پديدهدر اين روش  .استفاده شده استاي  كتابخانه و تجزيـه و تحليـل كمـ
  .گيري الزم ارائه شده است بندي و نتيجه نامه به دو شيوه توصيفي و استنباطي، جمعآوري شده از طريق پرسش اطالعات جمع

    
   ي، نقد معمارمعماري آموزش معماري، آينده :كليدي كلمات

 

  مقدمه - 1
راجع به تغيير  يبراي موفقيت در آينده، به شناخت بيشتر«

  ].1[ »داريمنياز احتمالي جهان 
و فراتر از آن پيش  21گونه كه جهان به سوي قرن همان
تغييرات چشمگيري را  ،رود، تمرين و ايده در معماري مي

اطالعات،  و رشد جمعيت، انقالب دانش. تجربه خواهد كرد
و اجتماعي، جهاني سازي اقتصاد، تغيير واقعيات فرهنگي 

ها و  نو، افزايش آگاهي  ها و مصالح طغيان تكنولوژي
، ... نشيني و مهاجرت و هاي محيطي، فشار شهر هشدار
ما مطرح  هاي را براي زندگي و حرف سابقههاي بي چالش

  .كند مي
  
  
  
  

  
  

نياز به  ،الوقوع كنار آمدن با اين واقعيت جديد و قريب
هاي  اي از مهارت سابقه متفاوت و بيبسيار  همجموع

اي و شخصي دارد و آنچه كه توسط فرهنگ  اجتماعي، حرفه
با مسائل جديد  هسنتي به ما رسيده است، براي مواجه

  .نمايد ناكافي مي
يك  هورود به آينده، توسع همنظور از تدارك ديدن زمين

مشي انتقادي نسبت به وقايع و موضوعات  فهم و خط
ه احتمال قوي، روي جامعه، معماري و باشد كه ب مي

  .گذارد ثير ميأهاي بعد ت خودمان در سال
پيش از پرداختن به موضوع، در نظر گرفتن چند نكته 

   :ضروري است
است كه به شدت وابسته  ييك صنعت خدمات ،معماري -

قالبي در نبنابراين مستقيماً از تغييرات ا ؛باشد مي به بازار
 .ردپذي ثير ميأشرف وقوع ت

 

   05/11/88تاريخ تصويب نهايي  ، 01/08/88تاريخ دريافت مقاله 

 دانشگاه ،يشهرساز و يمعمار دانشكدهگروه معماري،  ،ارياستاد
  ، رانيا ن،يقزو ،)ره(  ينيخم امام يالملل نيب

       yousefgorji@ikiu.ac.ir                             : پست الكترونيكي
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) پندارها و انتظارات(تصاوير  هتوجه به معماري بر پاي -
 .باشد آينده مي هدربار

آينده در  هآنچه كه گفته شد، مباحثه در زمين هبا وجود هم
چرا تاكنون به  كهاين اما. معماري بسيار ضعيف بوده است

شايد بتوان داليل آن . اين موضوع كمتر پرداخته شده است
  :]2[ ه نمودرا در دو دسته خالص

طراحي همواره در ارتباط با آينده بوده است و بدون هر  - 
طور پسنديده   آينده به هبار گونه تئوري يا بحث رسمي در

بنابراين نوعي اطمينان شكل . جلو رفته است يقابل قبول
گرفته كه اين حرفه با هر آنچه در آينده واقع شود، 

ر ضروري پذير است و توجه جدي به آن را، غي انطباق
 .ساخته است

 ؛توأم با نوآوري و تغيير است هنرطراحي، يك علم و  - 
بنابراين با پاسخ به آينده، اسباب و ملزومات بسيار با ارزش 

 هبه بياني ديگر طبيعت آماد .يابد خود را در آينده مي
رسد كه به تنهايي در برابر هرگونه  طراحي، به نظر مي
  .است گوو پاسخ دگرگوني آينده آماده

 آنهابه آينده، به اين معني نيست كه معماران توجه عدم 
. آن ندارند هبار كنند و يا ديدگاهي در آينده فكر نمي هدربار

آينده فكر كرد يا  هبار نيست كه بايد در آنبنابراين بحث بر 
 مدميزان اهميت و حساسيت آن به چالش كشيدن نه، بلكه 
ران نهضت مدرن، پر اين حساسيت به ويژه در دو .نظر است

تر از هميشه به نمايش در آمده است و پس از آن  رنگ
هاي مختلفي را در پيش گرفته است كه در قسمت  ديدگاه

  .دوم اين نوشتار بدان پرداخته شده است
هاي  ها و چاره جويي در اين ميان از طريق توجه به نگراني

ز ورود زمينه سا بايدكه  را توانيم مباحثي معماري امروز، مي
در اين راستا . مورد مالحظه قرار دهيم ،ما به آينده باشند

نامه صورت يك پرسش تهيهپژوهشي ميداني و از طريق 
 :باشد گويان به قرار زير ميسيماي پاسخ كه در آن گرفت

نفر بوده و  54ي مورد مطالعه در اين تحقيق  حجم نمونه
 31(صد در 4/57شود  مشاهده مي 1طور كه در نمودار همان
آن را مردان ) نفر 23(درصد  3/42 آن را زنان و) نفر

  .دهند تشكيل مي

 

گويان به تفكيك توزيع درصد فراواني پاسخ 1 نمودار
 جنس

  

 ،گويان به تفكيك سطح تحصيالتبررسي وضعيت پاسخ
مشغول به ) نفر 45(گويان خكه اكثريت پاس نشان داد
كه  ندبود» ارشد و كارشناسي كارشناسي«وره در د تحصيل

طع اهاي گذارنده شده از اين مق سال دبه دليل اهميت تعدا
 ي ستهد گويان را به دودر پژوهش، اين گروه از پاسخ

هاي  سال( »كارشناسي هاي ابتدايي تحصيل در دوره سال«
 »كارشناسي و كارشناسي ارشدسال پاياني «و ) اول و دوم

-الزم به ذكر است كه در بين پاسخ. ديمكربندي  تفسيم
در ادامه . اند بوده يدكتردوره  دانشجوياننفر نيز  نهگويان 

گويان به تفكيك سطح نمودار توزيع درصد فراواني پاسخ«
  :ارائه شده است» تحصيالت

  

 

گويان به تفكيك توزيع درصد فراواني پاسخ 2 نمودار
 تسطح تحصيال

  
با  .، نگاهي محافظه كارانه استدهينآ هدربار نگاه سنتي

بيني  ، به صورت خطي و قابل پيشآرامياينكه هر چيزي به 
بدين ترتيب . گونه نيست اما در واقعيت اين ،كند تغيير مي

ت دانش بايس دگي در برابر شرايط آينده ميماآبراي 
  .مورد تجديد نظر قرار گيرد ،موروثي
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. شود مدرن، نگاه به آينده كمتر ديده مي تا قبل از نهضت
رجوع به گذشته و  ؛ يعني،معماري بيان حال و گذشته است

نچه كه در آ، نسبت به نهضت مدرن .تكامل آن براي حال
، توجه بيشتري را به ايم گذشته مشاهده كرده هچند ده

 »رايت«هاي  نوشته .ينده اجتماع و معماري معطوف كردآ
يا اصول و  ميالدي، 80در دهه  »بوزيهلوكور«و  60در دهه 
هايي نظير سيام، متابوليسم و  هاي پشت سر حركت ديدگاه

  .آرچيگرام
به سوي يك معماري «لوكوربوزيه در كتاب خود با عنوان 

مسائل بزرگ فردا كه نيازهاي جمعي آنها : گويد مي» جديد
. دهند اي تازه مي طرح، جنبه هآورند، به مسئل را به وجود مي

ندگي جديد، هم براي خانه و هم براي شهر، طرحي نو ز
در جايي ديگر تحت  .]3[ دارد ديگري طلبد و انتظار مي

 هسازي ده هاي صنايع اتومبيل و كشتي تأثير پيشرفت
معماري در حال «: لوكوربوزيه فرياد برآوردميالدي،  1920

معماري  «و يا » خويش است هفه شدن در پيرايش كهنخ
رمق كه پيشرفت در آن بي  است چنان بييك حرفه  فقط

  .]4[» ندگي ديروز جريان داردتأثير است و در آن هنوز ز
لوحانه  ه ممكن است سادهزينده، امروتصور مدرن از آگرچه 
نها كمك كردند تا فهم ما از اما جستارهاي آ ؛كندجلوه 

شهرسازي، تكنولوژي، رشد و بسياري موضوعات ديگر، 
 ايدا داراي نقشي اساسي در جامعه نمترقي كند و معماري ر

، نوع نگاه ما را به هاي آرماني مدرنيسم تا حدي كه ديدگاه
  .انسان تغيير داد هتوسع

مؤلفاني همچون برونو زوي و گيديون در اين زمان رويكرد 
متفاوت و مشخصي را نسبت به تاريخ معماري ارائه 

 ،»زبان معماري مدرن«در كتاب  »برنو زوي«. كنند مي
كند و  معماري گذشته را استبدادي و اسارت بار توصيف مي

معيارهاي مدرن را در برابر آن قرار داده و به ستايش آنها 
طرفانه به تاريخ  بر نگاه بي »گيديون«كه  در حالي. پردازد مي

معماري  كار بيند و او تاريخ را پويا مي. معماري تأكيد دارد
  .]5[پندارد  هاي گذشته مي امروز را تكامل ايده

، معماري، راه ديگري را براي نشان گذشته هدر طول سه ده
، ميالدي 80 هدهدر طول . دادن آينده انتخاب كرده است

فه و آموزش معماري به نماد اي كه حر به عنوان مثال، عالقه
، گونه شناسي و پست مدرنيسم ارائه كرد، انعكاسي شناسي

 هيك گذشت كه حول دوباره سازي بوداز تصور آينده 

 هموفقيت حركت محافظه كاران .بودمستحكم صورت گرفته 
ن تصوير تاريك پاك نمود ه، اندكي بر پايميالدي 80 هده

 70 هده هاي اقتصادي و نظامي شفتگيآ هآينده در زمين
  . ]2[ درخشان بود هيندو جايگزيني آن با يك آميالدي 

خود  همقالدر  »تادائو آندو«دوم،  هآخر هزار هبا ورود به ده
، معتقد است كه »هاي نو در معماري به سوي افق«با عنوان 

و توسعه از ميان و به آنچه مورد نياز ما است، نوعي بسط 
كنش انتقادي  هكه تنها به واسطفراسوي مدرنيسم است 

  .]6[ تواند انجام گيرد مي
معماري : گشودگي ديد و منظر« هدر مقال »ر آيزنمنپيت«

 ،در مورد تغيير پارادايمي» الكترونيكهاي  در عصر رسانه
قرن بيستم اتفاق افتاده است و معماري هنوز  هكه در نيم

به . كندبحث مي آن را مورد توجه و تصديق قرار نداده است
هاي  جايي، يعني تغيير از رسانه اين جابه درزعم وي، 

معماري  زيرا ؛مكانيكي به الكترونيكي غفلت شده است
پارادايم . پردازد و ساخت مكانيكي مي بيشتر به استاتيك

بصريِ الكترونيكي براي نقشي كه معماري در بازنمود 
 وهاي واقعي  هاي اجتماعي، مخصوصاً در مورد ايده ارزش

. شود ملزوماتي ميموجب اصيل و درك و دريافت آنها دارد، 
ديدي را وسعت گويد كه معماري بايد چنان نگاه و  او مي

 ].6[ ت مسلط فعلي را نقد نمايدمطرح كند كه وضعي
ؤال قرار گرايي را مورد س ، پساساختارميالدي 90 هده
تا  درد، ميساختارها را از هم  هدهد و در نهايت هم مي

 .هاي مخفي، بدگمان و مشكوك سازد همگان را به برنامه
گذشته  ديدگاه ضد .است حال، ماند ه باقي ميكتنها چيزي 

و  نهايي وجود هاكنون، زمينكه بل ،يندهآو همچنين ضد 
   ].2[ هستي است

عنوان واكنشي به اين تواند به  ظهور نئومدرنيسم مي
نئومدرنيسم فاقد بسياري از . ديده شودمجموعه امور 

باشد و در عوض تالش  نگري مدرنيسم مي يندهآهاي  ديدگاه
   كند تا با مشكالت زمان حال، با يك خط مشي  مي

ديدگاه آنها . ينده درگير شودآ تر نسبت به بينانهخوش
  .تر است ، مثبتگرا پساساختارنسبت به 

. باشد مشي مي، مثال خوبي براي اين خط»ناول ژان«نظريه 
 و آورد ميوارد بيني آينده  نياز به پيش درهايي را  او ترديد

  :دهد چنين شرح مي ،در يك مصاحبه
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 هربار، من د...كنوني  ه، تنها لحظكند زمان مرا جذب نمي«
 ،ينده تعلق داردهايمان به عنوان آنچه كه به آ مانساخت

تنها به عنوان تا جايي كه امكان دارد،  بلكه .انديشم مين
ثير گذار أجذاب و تبراي  و باشد، چه كه در اين لحظه ميآن

، دش توجه كندوتواند به خ مي »فردا« .كنم طراحي مي است
 آيد، مان ما مينچه بعد از زآ همن چيزي براي گفتن دربار

 ،بين داريد بين نيستم؛ اگر شما نياز به طالع من نهان. ندارم
  .]2[ »توانيد به بازار مكاره برويد پس مي

، ا توجه به حالگونه است كه ب ينده اينآناول نسبت به  نظر
نيازي به ذكر اين نكته نيست كه . كند ينده توجه ميبه آ

ناچيزي از علم  رتصوي، در طراحي همانند عموم مردمناول 
در عين حال واقعيت اين است . دهد نشان ميرا پيش گويي 
هاي  اي از ايده العاده هاي خارق هاي ناول نمونه كه ساختمان
د و تصور و فهم ناول از زمان حال، يك نباش مترقي مي

در  بحثترين  مهم... « .متداول و معمولي نيست استنباط
بلكه هر چيزي  ؛بعدي، كل تاريخ معماري نيست همرحل

است كه در موقع توليد يك معماري جديد، در جهان 
  ].2[ »جريان دارد

بسيار هوشيارانه  براي ناول، آگاهيِ »اكنون«به بياني ديگر 
، جاري است و ادامه ممدرنيس هآن چيزي است كه در پهناز 

عميق و منتقدانه حاصل  ه، از مشاهداين درك. دارد
حال  رگاه، ماهيت چيزهاي د، اين ديددر واقع .گردد مي

وان و با نمايش آنها به عنكشد  روي دادن را بيرون مي
در . دده ميقرار زمايش آتحت نها را آينده، آبراي  اي زمينه

ينده اتفاق آكند كه تمام آنچه كه در  نهايت او اقرار مي
او  .پذيرد ثير ميأدهيم، ت نچه كه امروز انجام ميآافتد، از  مي

مرتبط  ،نگرد ميكه به فردا  چشميرا با مسائل امروز 
پايه و اساس مسائل امروز، گذشته دانسته و معتقد است 

  .باشد نمي
، مشكل معماري امروز را در عدم درك »پيتر آيزنمن«

آن باقي  هداند، موقعيتي كه نتيج هاي جديد مي واقعيت
. ماندن در شرايط كهنه و به ارث رسيده از تاريخ است

باور است كه از خود بيگانگي در نوگرايي در  آيزنمن بر اين
به جز  ،...ها همچون فلسفه، فيزيك، الهيات و  حوزه ههم

تنها معماري است كه هنوز وي  باوربه . معماري جاري است
 .نتوانسته به معناي عميق آن از خود بيگانه و يا نوگرا شود

به تعبير خود  كوشد مي ،او در نگاه به معماري كالسيك

آن را  هسركوب شد هصارن افعي آن را بفشارد و عهمچو
در واقع آيزنمن نيز به نوعي به اكنون ]. 7[ بيرون بكشد

هاي امروز را مسير حركت به  كند و درك واقعيت توجه مي
  .داند سوي آينده مي

به آينده، توان حركتي را در توجه  آنچه گفته شد مي از
  : تبيين نمود

 .بيني آينده نده از طريق پيشتوجه به آي: مدرن نهضت) الف
 .توجه به آينده از طريق نقد گذشته: پست مدرن )ب
توجه به آينده از طريق : هاي پس از پست مدرن گرايش) ج

  .نقد اكنون
بدون تصويري انتقادي و واقعي توان گفت  بدين ترتيب مي

ها و  توانيم خودمان را براي چالش از معماري، به سختي مي
  . ينده، مهيا كنيمآهاي جديد  فرصت

بايد در نگرش به حرفة معماري با طرح سؤال، نقد و ارزيابي 
كه نقد همكاران را  و سيستمي نظام. تغييراتي ايجاد شود

تحمل نكند و براي ارزيابي علمي محصوالتش كوشش نكند 
پيشرفت معماري به ارزيابي انتقادي . غير قابل تحمل است
و [از اشتباهات يكديگر ها و آموختن  و سازنده از تجربه

  .]8[ بستگي دارد] ها موفقيت
در پژوهش انجام شده سوالي در خصوص ميزان مناسب 

هاي امروزي آموزش و تمرين معماري براي  بودن مدل
هاي آينده مطرح شد كه نتايج آن به اين صورت  چالش
  :است

گويان در مورد ميزان توزيع فراواني نظر پاسخ 1جدول 
هاي امروزي آموزش و تمرين معماري  مناسب بودن مدل

 هاي آينده براي چالش

 درصد قابل قبول درصد فراواني  
63/29 16 خيلي كم  19/30  

44/44 24 كم  28/45  
22/22 12 متوسط  64/22  
85/1 1 زياد  89/1  

00/0 0 خيلي زياد  00/0  
15/98 53 مجموع  00/100  

85/1 1 اظهار نشده    --  
--   100 54 كل  
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گويان در مورد ميزان درصد فراواني نظر پاسخ 3 ودارنم

هاي امروزي آموزش و تمرين معماري  مناسب بودن مدل
 هاي آينده براي چالش

  
شود اكثر  مالحظه مي 3و نمودار 1طور كه در جدول همان

آموزش و تمرين معماري را  ،هاي امروزي پاسخگويان مدل
طوري كه بيش  به ،دانند هاي آينده مناسب نمي براي چالش

درصد پاسخگويان اين ميزان مناسب بودن را در حد  75از 
نكته قابل تامل در پاسخ به . اند دانسته »خيلي كم يا كم«

هاي امروزي  گو مدلاين سوال آن است كه تنها يك پاسخ
هاي آينده مطلوب  آموزش و تمرين معماري را براي چالش

جدي در اين گري دهد نياز به بازن دانسته كه نشان مي
  .خصوص وجود دارد

به منظور بررسي اثر متغير جنسيت، آزمون فرضي مبني بر 
داري  آن كه جنسيت روي متغير مورد پرسش اثر معني

  دار جنسيت روي آن، را در مقابل وجود اثر معني ،ندارد
دار و  تشكيل داده كه در آن فرض صفر عدم وجود اثر معني

  .باشد ميدار  فرض مقابل وجود اثر معني
ميزان مناسب نتايج حاصل از اين آزمون در مورد متغير 

هاي امروزي آموزش و تمرين معماري براي  بودن مدل
  :باشد به شرح ذيل مي ،هاي آينده چالش

نتايج حاصل از انجام آزمون فرض مورد اشاره كه در جدول 
 دار متغير جنسيت دارد فوق ارائه شده نشان از اثر معني

بر اين اساس در ادامه به بررسي ). شده است فرض صفر رد(
  .شود ثير متغير جنسيت پرداخته ميأي ت نحوه

گويان به تفكيك جنسيت كه در نمودار بررسي نظرات پاسخ
دهد مردان نسبت به زنان  ارائه شده نشان مي 4شماره

هاي امروزي آموزش و تمرين  مدلميزان مناسب بودن 
كمتر دانسته به طوري كه  را هاي آينده معماري براي چالش

درصد مردان ميزان مناسب بودن متغير مورد بررسي  9تنها 

و اين در حالي است كه در  انددانسته »كم« را بيشتر از حد
درصد زنان اين ميزان را در حد متوسط و حدود  33حدود 

  . اند درصد نيز در حد زياد دانسته 3
ت به زنان توان نتيجه گرفت كه مردان نسب بنابراين مي

هاي  هاي امروزي آموزش و تمرين معماري براي چالش مدل
  . اند تر دانسته را نامناسب آينده

 
گويان در مورد ميزان درصد فراواني نظر پاسخ 4 نمودار

هاي امروزي آموزش و تمرين معماري  مناسب بودن مدل
 هاي آينده به تفكيك جنسيت  براي چالش

  
به منظور بررسي اثر متغير سطح تحصيالت، آزمون فرضي 
مبني بر آن كه سطح تحصيالت روي متغير مورد پرسش 

دار جنسيت  داري ندارد را در مقابل وجود اثر معني اثر معني
كه در آن فرض صفر عدم وجود اثر  يمتشكيل داد  روي آن،

  .باشد دار مي دار و فرض مقابل وجود اثر معني معني
ميزان مناسب حاصل از اين آزمون در مورد متغير  نتايج

هاي امروزي آموزش و تمرين معماري براي  بودن مدل
قبل از بيان نتايج . باشد به شرح ذيل مي هاي آينده چالش

دار جنسيت  الزم است با توجه به اثر معني ،حاصل از آزمون
اثر سطح تحصيالت در بين مردان  ،گويانروي نظرات پاسخ

به طور جداگانه مورد بررسي قرار گيرد تا تفاوت  و زنان،
  .گويان نباشداحتمالي موجود به دليل تفاوت جنسيت پاسخ

كه  همچنين به منظور افزايش اعتبار آزمون و با توجه به اين
و از  بوده گويان داراي تحصيالت دكتري كمتعداد پاسخ

ين هاي باالتر از حد متوسط نيز بسيار پاي طرفي تعداد پاسخ
هاي زياد، خيلي زياد و  بوده است، ابتدا فراواني پاسخ

متوسط با هم و فراواني خيلي كم و كم نيز با هم ادغام شده 
 .و سپس آزمون مورد نظر انجام گرفته است
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نشان از عدم  ،نتايج حاصل از انجام آزمون فرض مورد اشاره
ها به طور  بر پاسخ دار متغير تحصيالت وجود اثر معني

بنابراين سطح . نه در بين زنان و مردان داردجداگا
ها به سوال مورد نظر  گويان در پاسخ آنتحصيالت پاسخ

  .اثرگذار نبوده است
  
  براي آيندهطراحي  در تعريف ضتناق -2

خود، تناقص قابل توجهي  هيندآاندك ما در ارتباط با  هعالق
ه آينده آينده در يك رشت هارتباطي تفكر درباربي ؛است
بيني به صورت حياتي براي  كه نقش پيش از آنجا. رمحو
نشيني در حال افزايش  شهر گويي به تغييرات سريعپاسخ

به طور رسمي در حرفه و آموزش  بايدنگري  يندهاست، آ
  .ي وارد گرددعمارم

هر عمل طراحي، تالشي به منظور بايد پذيرفت، 
د اي بهتر، بر پايه تغيير شرايط موجو سازي آينده هماهنگ

در اين پژوهش نظر پاسخ . باشد مي) موروثي، گذشته(
  :دهندگان را در اين خصوص جويا شديم

طراحي، «گويان با اين تعريف كه ميزان موافقت پاسخ
ي  اي بهتر، بر پايه سازي آينده تالشي به منظور هماهنگ

 2جدولدر  »است) موروثي و گذشته(يط موجود اتغيير شر
  .گيرد سي قرار ميمورد نقد و برر 5نمودارو 

گويان در مورد ميزان توزيع فراواني نظر پاسخ 2 جدول
 ي فوق از طراحي  ها با تعريف ارائه شده موافقت آن

 درصد قابل قبول درصد فراواني  
00/0 0 خيلي كم  00/0  

26/9 5 كم  62/9  
07/24 13 تا حدودي  00/25  

00/50 27 زياد  92/51  

96/12 7 خيلي زياد  46/13  
جموعم  52 30/96  00/100  

70/3 2 اظهار نشده    --  
--   100 54 كل  

  
شود بيش  مالحظه مي 5 و نمودار 2طور كه در جدول همان

گويان با تعريف ارائه شده از طراحي در درصد پاسخ 63از 
 3/9موافق بوده و تنها نزديك به  »زياد يا خيلي زياد«حد 

كم يا خيلي «حد در ( انددرصد با تعريف فوق موافق نبوده
  ).اند موافق بوده »كم

توان گفت كه تعريف فوق از طراحي تعريفي  بنابراين مي
  . است كه مورد توافق اكثريت مطلق پاسخگويان است
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گويان در مورد ميزان درصد فراواني نظر پاسخ 5 نمودار
 ي فوق از طراحي ها با تعريف ارائه شده موافقت آن

  
رسي اثر متغير جنسيت و سطح نتايج حاصل از آزمون بر

گويان با تعريف فوق از تحصيالت در ميزان موافقت پاسخ
به جنس  ،دهد كه اين ميزان موافقت طراحي نشان مي

ها وابسته نبوده  گويان و همچنين سطح تحصيالت آنپاسخ
به عبارت ديگر نتايج آزمون نشان از هم عقيده بودن . است

گويان با ه بودن پاسخزنان و مردان و همچنين هم عقيد
  .سطح تحصيالت مختلف، با تعريف فوق از طراحي دارد

توجه به آينده، حداقل دو معني را در تحصيالت و آموزش 
  ]:2[ در پي خواهد داشتمعماري 

معماري بدون يك  هنگاه به آينده در رشت معنيبه  )الف
كه چگونگي و شيوه آموزش به ريزي درسي  برنامه

 به كلمشي  خطاين يك  .نمايدنمي خصدانشجويان را مش
و شامل  استباشد كه محافظه كارانه، انفعالي و كند  مي جز

واكنشي براي يكي كردن تفكرات نسبت به آينده در يك 
  . نيستريزي درسي  برنامه

يك معماري در حدود  هنگاه به آينده در رشت معنيبه  )ب
. شدبا مي كلبه  جزمشي  اين يك خط. برنامة درسي است

هاي معماري  ها و تمرين چالشجز به كل مشي  يك خط
 هبنابراين براي اشاره به آيند ؛گيرد آينده را در نظر مي

به آينده توجه  كل به جزمشيِ  واقعي معماري، بيشتر از خط
گويي به نيازهاي ، براي پاسخكل به جز مشي خط زيرادارد؛ 

اغلب  در اين شيوه آموزش،و  باشد مبرم مردم امروز مي
ماند و به جز  آينده، در حد تئوري باقي مي هها دربار بحث

 .گردد استثناهاي اندكي، به آموزش واقعي منجر نمي
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پيرو مطالب اشاره شده راجع به ضرورت نقد معماري امروز، 
ها و  به منظور آماده شدن براي آينده، توجه به نگراني

بدين . باشد هاي معماري امروز، بسيار با اهميت مي چالش
معماري امروز در جهت نقد  در ادامه به نگراني هاي منظور

  .مطالبي را بيان خواهيم كرد آن
  
  هاي معماري امروز نگراني - 3
  شدن جهاني 3-1

كردند تا براي آفرينش  كه مؤلفان بسياري تالش مي در حالي
هاي پاياني قرن  نگرش به آن، در سال همعماري و نحو
ين كنند؛ تالشي همچون عبور از هايي را تبي بيستم، روش

هاي عميق مدرنيسم اواسط سدة بيست، جريان  آب
پيشروي پست مدرنيسم كه پيامد آن بود و امواجي 

در نهايت آمد،  هاي دور، كه آشكارا پيش مي قبرخاسته از اف
  . به ساختارشكني انجاميد

در كنار فكر كردن به آينده در آموزش معماري، همواره 
و تداوم آن در نگاه بسياري از مؤلفان معماري  پاي تاريخ رد

آنتونيادس كه در كتاب . از جمله آنتوني سي. شود ديده مي
بوطيقاي معماري، نگراني خود را در برابر جهاني شدن و 

با نيم نگاهي به تاريخ آموزش معماري،  ،هاي آن جويي چاره
  :كند اين گونه ارائه مي

ر مدارس معماري، به ويژه در اياالت متحده جوان د معلمان
ها و تفاسير جديد  كه فضاي دانشگاهي عموماً پذيراي ايده

ها  در كنفرانس ؛فضا كامالً آزاد بود. بود، بسيار فعال بودند
و دانشجويان با شور و  معلمان ؛شد تبادل آرا انجام مي

آموزش تاريخ در اولويت  ؛پرداختند اشتياق به خالقيت مي
ار گرفته بود، و هنگامي كه شمار شاگردان استادان قر

 گرپيوس و ميس ،استاداني نظير رايت، لوكوربوزيه- پيشين
رو به كاهش نهاد، ديگران مشغولِ ساختن  -وندروهه

گرا، براي كارفرماياني بودند  هاي پست مدرن تاريخ ساختمان
حال . نده نابود كردن هوس و مد روز بودكه هميشه آماد

تر  كردند تا با نگاهي عميق يگراني كه تالش ميآنكه د
بنگرند، به جست و جو، تجربه و اكتشاف در آثار آلوار آلتو، 

كه آثار و - لوييس باراگان، ريكاردو لگورتا و بسياري ديگر
به اصطالح ستارگان بزرگ مدرنيسم  ههايشان زير ساي آموزه

تعداد معماران . پرداختند -پيشين قرار نگرفته بود
جرياني از معماران و . اختارشكن نيز رو به افزايش بودس

هاي مختلف از اروپا و آمريكا به راه افتاده بود كه  انديشه
انرژي و  ههاي جديد معماري همچون دغدغ مشغولي دل

جريان پنهان . پيوست حفاظت آثار تاريخي نيز به آن مي
هاي جديد و طراحي به كمك رايانه  آوري ديگر، كاربرد فن

. ود كه به طور اساسي در مدارس معماري رخنه كرده بودب
اقتصادي  -كه طرحي اساساً سياسي، فرآيند جهاني شدن

مدارس معماري را از توجه به تاريخ معماري و  ،است
آوري  جمعلذا . ل كرده استفهاي طراحي غا گيري جهت
گرا با در نظر گرفتن منش  ها، در كليتي جامع تفاوت
  .]9[د رويكردي مطلوب باشد توان ن، ميمعمارا

  
  فقدان نظريه 3-2

هاي پريشان، رويكردهاي  گويي اظهار نظرهاي پراكنده، تك
. اند ريشه، همه و همه فرزندان نارس عصر فقدان نظريه بي

و   دنان سرگرد هاي معماري، در غياب نظريه دانشكده
، در هجوم گنگ و اغلب نامفهوم نظريه اي معماران حرفه

زنند و ره به جايي  معاصر غرب، دست و پا مي هاي پردازي
 نگركالن  هآشكارا تداوم يك انديش ،جهانمعماري . برند نمي

 .خود دارد هرا در نهاد و جوهر
تا پيش از اواخر قاجار و پهلوي اول، راوي  نيز، معمار ايراني

وي . كرده است روايتي اعظم بوده و بر مشي استاد مشق مي
تأليف شخصي  هاز رنسانس، دغدغر پيش انيز همچون معم

معمار ايراني، در جهان ادبياتي جامع . نداشته است
هاي كالبدي، نه  تفاوت با كرده و انديشيده و بنا مي مي

اما در . تحقق امر اعظم بوده است پيهستي شناختي در 
بازد  قاجار، اين ادبيات جامع به هر دليل رنگ مي هاواخر دور

عماري اواخر قاجار و پهلوي اول، روايت م. رود و تحليل مي
در معماري معاصر ايران هرگز . روايت به تحليل رفتن است

معمار مؤلف ظهور نكرده است و اين امر موجب شده تا 
  .شكل نگيرددر اين دوره معماري نيز هرگز  هنظري

دانشگاه  هوضعيت كنوني مدارس معماري ايران، چه در حوز
مدارس . قابل تأمل دارد وضعيتياي،  حرفه هو چه در حوز

اند  شان در شهر تهران واقع ترين معماري ايران كه شايد كهن
ساله دارند، مدارسي غير منسجم و فاقد  ده اي چند و سابقه
از مدارس شهرستاني نيز كه روز به روز در حال . اند گفتمان
  .شود اند، كمتر صداي قابل توجهي شنيده مي افزايش
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از طريق ايجاد نظريه در مدارس  بدين ترتيب تدارك آينده
ها و  طور مقاومت در برابر فراموشي ارزش معماري و همين

سازي معماري،  تاريخ معماري در برابر نيروي جهاني اعتبار
 .امري ضروري است

بندي موارد مختلف در  به اولويتبا يك سؤال  بدين منظور
كه  ايم نگر پرداخته يابي به معماري آيندهراستاي دست

  .مالحظه مي فرماييد 6 و نمودار 3 تيجه آن را در جدولن
  

گويان براي توزيع درصد فراواني نظر پاسخ  3 جدول
  يابي به بندي موارد مختلف در راستاي دست اولويت

 نگر معماري آينده

  
اولويت

اول 

 اولويت 

 دوم

 اولويت

سوم   

 اولويت 

 چهارم

خارج از

اولويت 
مجموع

اظهار

نشده
كل

و علم 

 تكنولوژي
44/4437/20  52/18  85/1  96/1215/9885/1100

نوآوري و 

 تغيير
07/2433/33  37/20  41/7  96/1215/9885/1100

هاي  رسانه

الكترونيك
70/356/5  67/16  00/50  22/2215/9885/1100

ريزي  برنامه

درسي 

 مطلوب

93/2581/14  52/18  81/14  07/2415/9885/1100

  
حاصل از بررسي فراواني قرار گرفتن موارد ذكر شده نتايج 

علم و «هاي مختلف حاكي از آن است كه  در اولويت
بيشترين فراواني قرارگيري به عنوان اولويت اول  »تكنولوژي

  .ترين عامل شناخته شده استرا داشته و از اين حيث مهم
كه چند درصد  دست آمده از منظر اينه بررسي نتايج ب

اند نيز  موارد مختلف را داراي اولويت ندانسته ،پاسخگويان
 »علم و تكنولوژي«به طوري كه دو عامل  ؛جالب توجه است

با كمترين درصد فراواني خارج از  »نوآوري و تغيير«و 
يابي به اي در راستاي دست اولويت، داراي اهميت ويژه

  .معماري آينده نگر هستند
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علم و تكنولوژي نوآوري و تغيير رسانه هاي الكترونيك برنامه ريزي درسي مطلوب

اولويت اول اولويت دوم اولويت سوم اولويت چهارم   خارج از اولويت
گويان براي پاسختوزيع درصد فراواني نظر  6 نمودار
  بندي موارد مختلف در راستاي دستيابي به اولويت

  نگر معماري آينده 
 

 تحقيق در برنامه درسي -4
آنها  .امروزه كارفرمايان، توقع بيشتري از معماران دارند

خواهند كه به خوبي تخيل و تصور خود  طراحاني خالق مي
شه ولي ذهن و تفكرشان به سختي ري ؛گيرند را به كار مي

خواهند رهبر، متفكر و  معماران نيز، مي. در كار محلي دارد
دانشجويان نيز توقع . صاحب فرايند ساخت و طراحي باشند

آموزشي كه آنها را براي  .شان دارند بيشتري از آموزش
جستجوي ذات و جوهر درون و بيرون جهان معماري، آزاد 

  .بگذارد
 ر توجه استبراي آموزش معماران موفق آينده نكاتي درخو

]10[:  
معمار آينده، چه مهارت و دانشي را  :درسي هبرنام )الف
 بايست در مدرسه آموخته باشد؟ مي
معماري چگونه بايد  هروش كار يك مدرس :معيارها )ب

 ارزيابي گردد؟
 چگونه بايد به ارزيابي پرداخت؟ :يندآفر )ج

ها پاسخ  اينكه متخصصان اين حرفه، چگونه به اين سؤال
البته . معماري خواهد بود هيند، پايه و اساس آيندگو مي

پذير نيست و بايد  ها به تنهايي امكان پاسخ اين سؤال
هاي مرتبط با اين رشته را نيز به شمار آورد، از  واقعيت
  :جمله
 معماري و معماران هتغيير نيازهاي متغير جامع )الف
 تغيير مقتضيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي )ب
 هاي اقتصادي مدرسه واقعيت) ج
معماران و  اي و حرفه هاي اقتصادي شغلي واقعيت )د

  كارفرمايان
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مدرن اين است كه  آموزشهاي واضح  يكي از وارونه گويي«
كنند دانش آموزان را براي زندگي در  مدارس سعي مي

زماني كه هنوز وجود ندارد، از طريق تمركز مطالعات بر 
 سري به جز يك. دروي يك دورة تمام شده، آماده كنن

هاي سرسري، آينده به ندرت در برنامة درسي، لحاظ  داده
هاي  هاي معاصر، اغلب منحصراً با رويداد حتي دوره .شود مي

و حاضر ارتباط دارند، كه رويدادها را با رويدادهاي اخير 
رسد كه فرض  اين طور به نظر مي. نمايند گذشته بيان مي

شبيه گذشته يا حداقل  راهبردي آنها چنين است كه فردا
  .]2[ »شبيه امروز است

آموزش معماري، لزوماً به معناي  هپرداختن به آينده، در دور
توجه به . توجه يا تمركز كمتر روي موضوعات ديگر نيست

ن ها و محتواهاي دروس امروزي تواند از طريق روش آينده مي
نكته اينجاست كه مشكالت و موضوعاتي را  .صورت بگيرد

ب نماييم كه از طريق آنها بنياد توجه به آينده، نهاده انتخا
تواند شامل آزمايش راهي باشد  براي مثال، تاريخ مي. شود

  .كه آينده را در گذشته، ساخته است
ريزي درسي كه آينده را مورد  برنامه هترين فايدشايد مهم

و  معلماندهد، امكان تغيير ذهنيت  مالحظه قرار مي
طور  تواند به درك امروز مي .اكنون باشد هدانشجويان، دربار

اگر ما به آن با چشمان فردا  ؛داري تغيير داده شود معني
آنچه كه امروز يك مشكل است، ممكن است بعداً  .بنگريم

روز با ارزش و مفيد به نظر مفرصتي باشد و آنچه كه ا
  .فردا بار سنگيني باشد تواندمي رسد، مي

درسي، منجر به رسيدن به  هپرداختن به آينده در برنام
شود؛ به عنوان مثال، از دو  هاي آموزشي نيز مي ساير هدف

  ]:2[ كند طريق به دانشجويان، كمك مي
درك طبيعت متغير، تشخيص رويدادهاي احتمالي  )الف

اي،  هاي شخصي، حرفه آينده، واضح نمودن استنباط
 .اي آن فرهنگي، اجتماعي و فلسفه

كه به  آيد، در حالي كه پيش مي آماده شدن براي آنچه )ب
اي و شخصي آينده  ها و رويدادهاي حرفه ديدگاه هتوسع

   .كند كمك مي
ضعف  نقطهدر نظر گرفتن آينده، همچنين امكان بهبود 

از ديدگاه اجرايي، . كند آموزش معماري سنتي را ايجاد مي
آوردن آينده به آموزش معماري، داللت بر يك حركت 

بلكه به يك حركت تكاملي اشاره دارد كه كند،  انقالبي نمي

هاي آموزشي را  ها، برنامة آموزشي، تحقيق و سرويس هدف
در اين . كند هاي جديد هدايت مي به سوي ظهور واقعيت

چگونه : نظيرباشد  حالت آموزش شامل مواردي مي
انديشيدن، چگونه يادگرفتن، چگونه در ارتباط با فرايندها 

ات نبودن، محتوياتي كه در جهان و آنچنان با محتوي بودن
البته اين مباحث، . امروز يا آينده، گذرا و موقت هستند

اين نوع  نظر گرفتن در واقع در. موضوعات جديدي نيستند
طرز انديشيدن و يادگرفتن انعطاف پذير، در حدود يك فن 
آموزش حساس به آينده، قطعاً قسمتي از آموزش متداول 

  .معماري نيست
آموزش  هسري اصول كلي را براي برنام توان يك مي

، استخراج ريتل نوشته شده توسط همعماري، مبتني بر مقال
  :بايدآموزشي موفق  هيك برنام .]11[ نمود
پذير با  پذيري تربيت كند كه انطباق انعطاف متخصصان )الف

 .قطعي آينده باشد وظايف متغير و غير
ي براي هاي اقتصاد عمومي همانند شيوه قوانينبه  )ب

... سازمان دادن، فهميدن و سروكار داشتن با دانش متغير و 
 .اهميت دهد

 .گرفتن را آموزش دهد ياد چگونه) ج
اي را ارتقاء دهد، تا نواحي  كار و تفكر ميان رشته سطوح) د

 ،ها به هم پيوند داده شوند نيازها و تحقيق
 .ي بگنجاندسدر هاطالعات را در برنام تكنولوژي) ـه

اصل اساسي ديگري را نيز  بايدبر آنچه گفته شد،  عالوه
مورد توجه قرار داد و آن پرورش معماري حكيم است كه 

  . ]12[ باشد داراي قدرت تشخيص جوهره و انتخاب مي
وسيعي از تغييرات نياز است كه در هيچ يك  هبنابراين به باز
توان  به طور كلي مي. شود ها پشتيباني نمي از ايدئولوژي

هاي  نه تنها گزينهزيرا  ؛گوناگوني پسنديده استگفت، 
دهد، بلكه توانايي  شخصي و اجتماعي را توسعه ميانتخابي 

  .دهد ، گسترش ميعادي هاي غير ما را براي تطبيق با چالش
هاي  فرهنگ ، عقايدبايست آموزش معماري آينده مي

در واقع  .و با آنها كار كند نمايدمختلف را بپذيرد، تشويق 
يكي شدن و يك جور شدن دانشجويان، آموزش از اين 

تمرينات و . كند ها جلوگيري مي محتويات و روش
مشي  هاي معماري آينده، بر اساس يك مدل يا خط آموزش

گرايي، مسير به سوي  به بياني ديگر كثرت. نخواهد بود
  .آينده هستند
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نگري منجر به دور نمودن افكار منفي و مقابله با  آينده
. شود كه بر اساس ترس ما ساخته شده است، مي اي آينده

گونه كه هيچ جهاني  همان. جهان آينده، آسان نخواهد بود
فردا، پيچيده و سخت  ؛در گذشته و حال، ساده نبوده است

  .ها خواهد بود و آكنده از فرصت
نگري در مدارس  در خصوص ارتباط برنامه درسي و آينده

  :مطرح شدال از پرسش شوندگان ؤدو س ،معماري
يابي به معماري مناسب علل عدم دست بندي اولويت) الف

 4 كه نتايج آن در جدول در آينده در مدارس معماري ايران
 .قابل مشاهده مي باشد 7 و نمودار

 گويان در خصوصتوزيع فراواني نظر پاسخ 4 جدول

يابي به معماري مناسب در بندي علل عدم دست اولويت
 ي ايرانآينده در مدارس معمار

اولويت   
 اول

 اولويت
دوم   

 اولويت
سوم   

 اولويت
 

 چهارم

 اولويت
پنجم   

خارج
 از
 

اولويت

مجموع
اظهار 
نشده

كل

غير منسجم
 بودن

 رويكردها
52/1878/27  11/11  67/16  41/716,6715/9885/1100

30/4611/11بي برنامگي  81/14  56/5  56/514,8115/9885/1100
عدم
در گفتمان  

تصميم 
ها گيري  

85/111/11  37/20  81/14  78/27  22,2215/9885/1100

فراموشي
ها ارزش  

52/1881/14  11/11  07/24  81/14  14,8115/9885/1100

عدم ايجاد
 نظريه

96/1211/11  52/18  81/14  37/20  20,3715/9885/1100

  
شود به  مالحظه مي 7 و نمودار 4 طور كه در جدول همان

يابي به معماري مناسب ترين علت عدم دستطور كلي مهم
   گويان در آينده در مدارس معماري ايران از نگاه پاسخ

درصد  47نزديك به  است؛ زيراعنوان شده  »بي برنامگي«
بعد از . اند داده ردر اولويت اول قرا را گويان اين عاملپاسخ

 »ويكردهاغير منسجم بودن ر«توان به ترتيب  اين مقوله مي
يابي به را به عنوان علل عدم دست »ها فراموشي ارزش«و 

معماري مناسب در آينده در مدارس معماري ايران 
  .بندي نمود اولويت
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غير منسجم بودن رويكردها بي برنامگي عدم گفتمان در تصميم
گيري ها

فراموشي ارزش ها عدم ايجاد نظريه

اولويت اول اولويت دوم اولويت سوم خارج از اولويت

 گويان در خصوصتوزيع درصد فراواني نظر پاسخ 7 نمودار
يابي به معماري مناسب در بندي علل عدم دست اولويت

 آينده در مدارس معماري ايران
  

ج حاصل از آزمون بررسي اثر متغير جنسيت و سطح نتاي
دهد  نشان مي ،بندي موارد فوق ي اولويت تحصيالت در نحوه

      بندي هيچكدام از موارد فوق به جنس  كه اولويت
ها به طور  گويان و همچنين سطح تحصيالت آنپاسخ
به عبارت ديگر شواهد محكمي . دار وابسته نبوده است معني

قيده بودن زنان و مردان و همچنين هم عقيده ع براي رد هم
  .گويان با سطح تحصيالت مختلف، وجود نداردبودن پاسخ

موارد مختلف براي آموزش موفق معماران  بندي اولويت )ب
 8و نمودار 5كه اطالعات مستخرج از آن در جدول آينده

 .ارائه گرديد
گويان در خصوص توزيع فراواني نظر پاسخ 5 جدول

  ندي موارد مختلف براي آموزش موفق ب اولويت
  معماران آينده

  
 اولويت

اول   
 اولويت

دوم   
اولويت 
 سوم

اولويت 
 چهارم

خارج از 
 كل اولويت

11/61درسي مشخص  برنامه  81/14  11/1185/1  11/11  100 

07/24 معيارهاي ارزيابي  19/35  37/2041/7  96/12  100 

26/9 چگونگي ارزيابي  26/9  59/4207/2481/14  100 

04/13 استاد با تجربه باال  17/52  04/1370/8  04/13  100 

شود به  مالحظه مي 8 و نمودار 5 طور كه در جدول همان
ترين مورد براي آموزش موفق معماران آينده طور كلي مهم
 عنوان »ي درسي مشخص برنامه«گويان داشتن از نگاه پاسخ

 گويان اين عاملخدرصد پاس 62نزديك به  است؛ زيراشده 
توان به  بعد از اين مقوله مي. اند داده ردر اولويت اول قرا را

استاد با « و داشتن »معيارهاي ارزيابي«ترتيب داشتن 
ترين مورد براي آموزش موفق را به عنوان مهم »ي باال تجربه

  .معماران آينده اولويت بندي نمود
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برنامه  درسي مشخص معيارهاي ارزيابي چگونگي ارزيابي استاد با تجربه باال

اولويت اول اولويت دوم اولويت سوم   خارج از اولويت
ان در خصوص گويتوزيع درصد فراواني نظر پاسخ 8 نمودار

  بندي موارد مختلف براي آموزش موفق  اولويت
 معماران آينده

نتايج حاصل از آزمون بررسي اثر متغير جنسيت و سطح 
دهد  بندي موارد فوق نشان مي ي اولويت تحصيالت در نحوه

      بندي هيچكدام از موارد فوق به جنس  كه اولويت
طور ها به  گويان و همچنين سطح تحصيالت آنپاسخ
به عبارت ديگر شواهد محكمي . دار وابسته نبوده است معني

  عقيده بودن زنان و مردان و همچنين هم  براي رد هم
گويان با سطح تحصيالت مختلف، وجود عقيده بودن پاسخ

  .ندارد
  
  بحث نتايج و  -5

بدون شك عوامل مهمي در بررسي نتايج توجه به آينده 
رسي اين عوامل خواهيم با بر .معماري دخيل خواهند بود

تر ترسيم  مان را روشن توانست آينده معماري سرزمين
هاي  در پژوهش صورت گرفته و با توجه به بررسي. نماييم

 را ترين اين عواملثير بعضي از مهمأانجام شده، ت
پردازي، پذيرش  هاي جهاني شدن، فقدان نظريه گرايش(

مورد ينده معماري بر آ) هاي مختلف عقايد و فرهنگ
  .)6جدول ( ايمسنجش قرار داده

نتايج گويان در خصوص توزيع فراواني نظر پاسخ 6 جدول
  توجه به آينده معماري

درصد قابل درصد فراواني  
 قبول

00/50 27 گرايش هاي جهاني شدن  94/52  

37/20 11 فقدان نظريه پردازي  57/21  
هاي  پذيرش عقايد و فرهنگ

07/24 13 مختلف  49/25  

وعمجم  51 44/94  00/100  
56/5 3 اظهار نشده   --  

--  100 54 كل  

گويان در خصوص نتايج نتايج حاصل از بررسي نظر پاسخ
دهد كه از نظر  ي معماري نشان مي حاصل از توجه به آينده

ي  ترين نتيجههاي جهاني شدن مهم گرايش ،گويانپاسخ
  .)9و نمودار 6جدول( توجه به آينده معماري بوده است

  

52.94

21.57 25.49

0

20

40

60

80

100

گرايش هاي جهاني شدن فقدان نظريه پردازي    پذيرش عقايد و فرهنگهاي مختلف 
توزيع درصد فراواني نظر پاسخگويان در خصوص  9 نمودار

  نتايج توجه به آينده معماري
 

آينده محوري  هتوجه به آينده در يك رشتبايد اذعان نمود 
چون معماري، به معني ضرورت و اهميت باالي آن 

همواره توجه به آينده به صورت تلويحي و يا به . باشد مي
در  .ي وجود داشته استمعمارصراحت در رويكردهاي 

نهضت مدرن شعار آن حركت به سوي معماري جديد 
خودشان بود و در گرايش پست  همتناسب با پيشرفت زمان

اما . هاي پايدار آن مدرن از طريق توجه به گذشته و ارزش
طريق برخي  اي متفاوت از نگاه امروز به آينده به گونه

نگاه : گويد يكه م شود ل پيگيري ميمعماران همچون ژان نو
  .  رسد به تكامل مي هاي اكنون به آينده از طريق نقد واقعيت

هاي جهاني شدن و فقدان نظريه  در حركت امروز، گرايش
اند كه آموزش  هايي را ايجاد كرده ها و نگراني پردازي، چالش

گو طريق برنامة آموزشي پاسخاز ها  اين چالش امعماري ب
قدرت تشخيص . شود براي تربيت معماران، مواجه مي

هاي معماران  پردازي از ويژگي جوهره، نقد، انتخاب و نظريه
هاي  پذيري از ويژگي و تنوع و انعطاف است تربيت يافته

  .معماري آنان است
موزش در آ جز به كلمشي اين برنامه از طريق خط

هاي معماري آينده  گردد كه چالش پذير مي معماري، امكان
كه به  كل به جزرخالف خط مشي گيرد، ب را در نظر مي

  .نيازهاي امروز مردم توجه دارند
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ها و  توان فرصت با نگاه انتقادي به مسائل امروز، مي
بيني نمود و بدين ترتيب معماري  مشكالت آينده را پيش

  .سازي كرد آينده را زمينه
  
  نتيجه گيري  -6

نامه و مطالعات پرسشاز طريق پژوهش ميداني  يراستادر 
  .گردد ميارائه  بخش اين تحقيق در چند نتايج ي،اسناد

تغييرات چشمگيري را آينده تمرين و ايده در معماري  -
اطالعات، طغيان  وانقالب دانش . تجربه خواهد كرد

نشيني و  هاي محيطي، شهر نو، هشدار  ها و مصالح تكنولوژي
 هاي را براي زندگي و حرف هاي بي سابقه چالش... مهاجرت و
موفقيت در آينده، نياز به شناخت  الزمه .كند مي ما مطرح

  . استتغيير احتمالي جهان  دربيشتر 
ارزيابي انتقادي و سازنده از  مباحثه، پيشرفت معماري به -

بايد  .ها و آموختن از اشتباهات يكديگر بستگي دارد تجربه
 ،معماري با طرح سؤال، نقد و ارزيابي هدر نگرش به حرف
نقد معماري امروز، به منظور آماده و به ود تغييراتي ايجاد ش
هاي معماري  ها و چالش توجه به نگراني و شدن براي آينده

  .دادامروز، اهميت 
هاي امروزي آموزش و تمرين  انجام شده مدل پژوهش -

 .داند هاي آينده مناسب نمي معماري را براي چالش
به طور رسمي در حرفه و آموزش معماري  بايدنگري  آينده
آينده، در حد تئوري باقي  هها دربار اغلب بحث .شودوارد 
ماند و به جز استثناهاي اندكي، به آموزش واقعي منجر  مي
   .گردد نمي

تدارك آينده از طريق ايجاد نظريه در مدارس معماري و  -
تاريخ  اعتبارها و  طور مقاومت در برابر فراموشي ارزش همين

ي معماري، امري ضروري ساز معماري در برابر نيروي جهاني
 .است

داراي  »نوآوري و تغيير«و  »علم و تكنولوژي«دو عامل  -
نگر  اي در راستاي دستيابي به معماري آينده اهميت ويژه

 بايدبراي آمادگي در برابر شرايط آينده  همچنين .هستند
  .دانش موروثي، مورد تجديد نظر قرار گيرد

 هتغيير نيازهاي متغير جامع«ايد به نگر ب              در آموزش آينده -
اجتماعي و ،تغيير مقتضيات سياسي« ،»معماري و معماران

شغلي و  اي،هاي اقتصادي مدرسه واقعيت« و »اقتصادي
 .توجه شود »اي معماران حرفه

 »م رويكردهاانسجا عدم«، »بي برنامگي«در اين پژوهش،  -
    علل عدمترين مهمبه عنوان  »ها فراموشي ارزش«و 

يابي به معماري مناسب در آينده در مدارس معماري دست
  .گرديد قلمدادايران 

بايد داراي برنامه  ،نگر براي آموزش معماران موفق آينده -
  -استاد با تجربهو  -با معيار ارزيابي مطلوب-مناسب درسي 

  .باشيم - با فرآيند آموزشي مدون
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