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   :چكيده
 بررسـي ويژگـي    اين مقاله با هدف شناخت تجربه باواسطه و تأثير آن بر دانـشجويان معمـاري معاصـر ايـران، بـه                  

  .  پرداخته است86-85 مطالعه موردي دانشجويان دو دانشگاه تهران و آزاد اسالمي تهران در سال ها ورسانه
 زمان و مكان را دگرگون ساخته است، افـراد در زمينـه هـاي               مفهوم به دليل حضور قدرتمند رسانه ها در زندگي معاصر كه         

 خود را از طريـق ايـن        و تجربه   هزينه كم دسترسي و جذابيت، بخش عمده اي از دانش          ،سرعت، سهولت گوناگون به دليل    
هـاني مواجـه     با ديـدگاهي ج     با وجود رسانه ها    در عرصة معماري ايران نيز ما     .  در مقياسي جهاني كسب مي كنند      واسطه ها 

به طور كل اين تحقيق در جستجوي شناخت نقـش رسـانه             .تفاوت هاي بنيادي و جبري زيادي با گذشته دارد        شده ايم كه    
ها از طريق رسانه  ) هر دو دانشگاه  (در شناخت دانشجويان از معماري بوده است كه بر اساس آن بخش عمده از اين شناخت                 

نگـي بـستر آن، در    فـر ه -ه روند يك اثر و مباني فلـسفي و مـسايل اجتمـاعي   به دليل عدم احاطه كامل بكسب شده ولي   
سيـستم  در صورتي كه رسانه ها با توان عظيم خود مي تواننـد نقـش عمـده اي در                   . مواردي سطحي و انسجام نيافته است     

  . داشته باشندآموزش دانشگاهي ايران
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  مقدمه
شايد بتوان گفت كه امروزه نارسايي هاي انساني و زيست محيطي ما ريشه هاي آموزشي دارند و بهبودي در صورتي ميسر 

 در جهان امروز براي كسب تجربه و  در اين راستا) 1382،29نوربرگ شولتز،(  . نگرش آموزشي پديد آوردگردد كه بتوان تغييري درمي
 يافته اند؛ كه از طرفي با شكستن مرزهاي زماني و مكاني در حكم واسطه هايي ارتباطي، افراد و  عمده اي جايگاهرسانه ها شناخت،

 طرفي تجربه حاصل از آنها به دليل عدم انطباق با فرهنگ و تفكر هر فرد و جوامع سراسر دنيا را به يكديگر متصل ساخته و از
 اجتماعي همچون معماري جلوه -اين امر در هر نقطه از جهان از جمله ايران و در هر زمينة فردي. جامعه، پيامدهايي به دنبال دارد

دايي از ساختار معماري گذشتة آن و قرارگيري در  سنتي و ج-با گسست فرهنگيوضعيت نابه سامان معماري امروز ايران . گر است
 ... كيچ وساختاري، هويتي، بي لي عمده بدل گرديده كه تحت تعابير گوناگون همچون انقطاع فرهنگي، بيض به معگسترة جهاني،

 رسانه ها ي گوناگون به چالش كشيده شده كه شايد بتوان گفت يكي از عوامل در رسيدن به اين وضعيت،در زمينه هامطرح و 
  . هستند

 است كه در اجتناب ناپذير و رو به گسترشمصرف اين واسطه ها به دليل جذابيت و امكانات، خصوصاً براي دانشجويان 
صورت عدم آگاهي و راهنمايي مناسب توسط اساتيد در مراكز علمي، مي تواند به دريافت سطحي و تقليدي از آثار معماري جهاني و 

 شناخت دانشجويان معماري معاصر ايران را  نقش رسانه در از اينرو اين مقاله.ماري معاصر ايران بي انجامدبه ضعفي افزون در مع
رسيدن به آگاهي الزم جهت   بررسي جايگاه رسانه ها در كسب تجربه معماري دانشجويان معاصر و،آنهدف از و  قرار دادهمدنظر 

  .  استارتقاء آموزش با شيوه هاي نوين جهاني ، تقليدي ورات سطح گرا كاهش تأثيدر حيطه آموزشي، جهتاستفاده از آنها 

  مفاهيم پايه تحقيق
  ارتباطگرايش و نقش 

 به صورت دو آنپس از  طي جنگ جهاني دوم، تمام شكلهاي ارتباط، براي تبليغات سياسي و جنگ رواني، جنبه حياتي يافته و
محسنيان ( .  در فعاليتها، مطالعات و تحقيقات تخصصي دنبال شد"1عاملِ مؤثراقناع كننده و " و "انتقال اطالعات "گرايش مهم 

   )20، 1384راد،
نظارت بر ،محقق آمريكايي ، سه نقش اساسيِ 2هارولد السولدرتعريف و طبقه بندي نقشهاي اجتماعي ارتباطات نخستين بار 

را ) نقش آموزشي (انتقال ميراث فرهنگيو ) نقش تشريحي (همبستگيهاي اجتماعي ايجاد و توسعه، )نقش خبري (محيط
شامل  ،او مدل ارتباطيِ ) 24و23، 1384محسنيان راد، ( . و بعدها نقش سرگرمي هم به آن اضافه شدكردبراي وسايل ارتباط جمعي بيان 

، خوانندگان انواع رسانه هاست، همچون روزنامه، مجله، ژورنال و كتاب كه به اعتقاد وي با شيوة توزيع و پخش مختلف خود
  )http://www Harold Lasswell at All Experts.htm (.متفاوتي پيدا كرده و بر آنها تأثيرات مختلفي مي گذارند
  1948 مدل ارتباطي السول در -1نمودار 

 
  htm . Theory Communication.www://http :ماخذ
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، مانند مدل ندمدلهاي مختلف ارتباطي شكل گرفت و به تدريج واسطه ها جزء ساختار اصلي آن به حساب آمدپس از آن تعاريف و 
به گيرنده مي رسد و در اين ) يك فرد يا يك ماشين( كه در آن يك رخداد توسط يك عامل واسط 1956در 4 گربنرجورج 3عمومي

  (http://www.George Gerbner bios.htm). روند محتواي اوليه، فرم جديدي پيدا مي كند
  1956 مدل ارتباطي گربنر در -2نمودار 

  
  Model .htm http://www.Communication  :ماخذ

يچيده و جامعه اطالعاتي معاصر، حاصل تعاملي پشته و  وجود ندانوين ارتباطي هيچ معادل تاريخي براي دستاوردهاي  ديگرامروزه
   .هاست تركيبي از علوم و تكنولوژي

  ، ابزار ارتباط رسانه
براي اطالع دادن، ) نه الزاماً ماشيني(يك رسانه  يك تكنولوژي .  دارند5كاركرد ارتباطي ابزارهايي هستند كه در تعريف رسانه ها

 خاص و همراه با نوعي شكل گيري اطالعات ضبط كردن، اشتراك در نمادها و توزيع نمادها مي باشد كه معموالً محدود به حواسي
 با حذف نخبه پست مدرنيسمامروزه   )22, 21، 1376اولسون، ( . نظير چاپ، انواع طراحي، ضبط صوت، تلويزيون و مانند آن  مي باشد

الها، بسيار گسترده كه در آن دايره نفوذ و قدرت رسانه ها و تبليغات و بت وارگي كاه متنوع و التقاطي را بسط دادفرهنگ گرايي، 
رسانه عبارتند از عوض كردن كانالهاي تلويزيوني، ورق زدن » خوانش «روشهاي پست مدرن  ) 168، 1383وارد،  (.  استگرديده

 معناي عميقي ندارند و مصرف كنندة پست مدرن مي كه. مجالت، استفاده از اينترنت، پرسه زدن در سينماهاي چند سالنه و غيره
   )131، ص 1383وارد، (  . به انتخاب بزند دستهاي متعدد تجربهتواند از بين 
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   7و نظامهاي نمادين6 تكنولوژيهاي انتقال

اختراع يك تكنولوژي جديد، پس از دوره زماني معيني، منجر به پيدايش نظام نمادين جديدي مي شود كه مي توان گفت از 
 يا زبان جديد، انواع امكانات بياني يا ارتباطي جديد در اختيار گذارده اين نظام نمادين. بسياري جهات، مختص همان تكنولوژي است

   )510 ،1377 اولسون،  () مانند طرح يك داستان در قالب كالم يا در فيلم( . و تأثير فراواني بر طبيعت پيامها و معناي آنها دارد
  رسانه ها يهايژگيو 

 يبهايترك و نمادها از عبارتند  واند رسانه آن كننده فيتعر يهايژگيو كه 8يذات يهايژگيو .ويژگيهاي هر رسانه بر دو قسم است
 يهايژگيو ارائه، يآموزش ساختار يحت اي معلم درس  مانندرسانه از استفاده تي وضع. كه برگرفته از نظام نمادي اندآنها از مشتق

 گريد رسانه به يحت اي گرفت كار به گريد صورت هب كرد، منتزع  ك رسانهي از را آنها  به آسانيتوان يم كه اند؛ رسانه 9يوضع
   )511 ،1377 اولسون،(  .بست
   و آموزش باواسطهجربة ت

مانند آشنايي با يك  ) 53، 1383وارد،( .ما در زندگي طيف وسيعي از كاالها را كه حامل تجربه هاي متفاوتي هستند، مصرف مي كنيم
اين يادگيري از راه ... دن اشعار شاعرانش، خوردن غذاهايش، كار كردن در مزارع و كشور از طريق قدم زدن در خيابانهاي آن ، خوان

 مانند كالم ملفوظ يا 11رسانه به وسيلة ،نمادينراه ديگر يادگيري، اطالعات رمزگذاري شده به صورت  .است10تجربة مستقيم
از آنجا كه تجربة . مي باشد 12تجربة با واسطهتجربه، نوع  اين )194 -190، 1376اولسون، ( .  استچاپي، فيلم، نمودار و مانند آن

؛ مي توان چنين تجربه اي را به صورت نمادين و همراه است، وقت گيري يا گران بودنِ كسب تجربه ي دشوار در مواردي بامستقيم
رو يادگيري به وسيلة همين از اين. چراكه يادگيري كلي بر اثر انواع مختلف تجربه به دست مي آيد. به طور غير مستقيم كسب نمود

مواد چاپي به تنهايي نمي . نظام هاي نمادين است كه به سريع ترين وجه جانشين تجربة مستقيم در آموزش رسمي امروز مي شود
 -223، 1376اولسون، ( . توانند به دانشجو كمك كنند و معلم بايد انواع وسيعي از تجربه با انواع رسانه ها را در اختيار محصل بگذارد

270(   

  كاركرد رسانه ها در آموزش

  :كاربرد رسانه ها در آموزش عبارتند از
   يك مجراي خنثي براي انتقال اطالعاتي كه پيشاپيش به صورت رمز در آمده-1
   يك نظام رمزگذاري داراي اثر خاصي بر شناخت، ضمن انتقال اطالعات-2
  ت كوتاه كردن عمليات ذهني خاص براي كسب بهتر اطالعا-3
   برانگيختن و فعال ساختن عمليات ذهني خاص با تكليف يادگيري و پرورش آن-4
   ياد دادن نظامهاي رمزگذاري جهت استخراج بهتر اطالعات از رسانه ها و حوزه هاي جديد درك محتوا-5
  ي ذهن استفاده از منابع نظام هاي رمزگذاري ، پس از دروني كردن به صورت طرحي جدا و به عنوان ابزارها-6

كاركرد ، اطالع رساني . استپرورش مهارتهاي ذهني و اطالع رسانيازاينرو دو اثر و كاركرد عمده رسانه ها  در زمينه آموزشي 

متداول .  توجهي به نظام نمادي خاص آن نمي شودكه رسانه حكم يك پاكت حاوي پيام را دارد  و در آن رسانه است13انتقالي
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، برانگيختن توجه،  بسط دادن نظام هاي نمادين، دروني مهارتهاي ذهنيپرورش  . كسب دانش استربه كارگيري د نمونة آنترين 
بسياري از  امروزه  )531– 524 ،1377 اولسون، ( .و بهره گيري از آنهاست) منتزع كردن آنها از بافتهاي اصلي( كردن رمزگان 

 رسانه ها واقع مي ويژگيهاي ذاتي تحت تأثير مهارتهاي ذهني .متخصصين در زمينه آموزش اين كاركرد را مدنظر قرار مي دهند
همانطور كه مهارتهاي ذهني در ضمن . درك و دريافت پيامهاي آن رسانه را ندارد» سواد «كه اگر فرد فاقد اين مهارتها باشد،  شوند

كشف .  فعاليتهاي ذهني دارد بر١٤بازخوردي اثر به استخراج اطالعات جهت و شكل مي دهند، اطالعات درون هر رسانه نيز
 ،1377 اولسون،(  .موجب برانگيختن رشته ديگري از شناختها مي شوند... شكاف در اطالعات، ناهمخواني يا اجزاي عاطفه برانگيز و

514 –517(    
 از حيث تكنولوژي آموزش اهميت اصلي را نظام هاي نمادي دارند، نه تكنولوژيهاي انتقال و چون پژوهشها معموالًامر  در از اينرو

راه به جايي » رسانه هاي آموزشي«يك رده كلي با عنوان نداده و ايجاد تفاوت معني داري را نشان  است؛ اكثريت عظيمي از آنها
 بسيار اهميت دارد و صريح و روشن بودن ارائه ويژگيهاي يآموزشسيستم در اينجا نقش هدايتگر و  ) 511 ،1377 اولسون،(  .نمي برد
 بسيار مهم است چراكه نمايش يك دسته تصوير موجب بر انگيختن آن دسته فرايندهاي ضمني مي شوند كه ممكن است نمادين

حوزه هاي معيني از تصورات و امور را نيز نمي توان به شكل واحدي به همه گروه هاي يادگيرنده منتقل . مورد عالقه ما نباشد 
     )519و 518 ،1377 اولسون،(  .انه با شيوه نمادين تفكر يادگيرنده همشكل باشدكرد؛ بلكه بايد نظام نمادي مورد استفاده رس

  نظريات و تأثيرات جهاني رسانه ها

 تنها زمينه تحقيق درباره رسانه ها در اياالت متحدة آمريكا 1950 تا اواخر دهة 1920 حدود سه دهه از اواسط دهة تجربه گرايي
دو طبقه بنديِ اساسي توليد ٢٠شرامو ١٩كالپر، ١٨برلستون، ١٧كتس، ١٦الزارسفلد ني چونتجربه گرايا.  بود١٥" فاقد نظريه"و

 اجتناب تحقيقات رسانه  در بسياري از كه ند را به وجود آورد مصاحبه-پرسشنامه ٢١ دوگانةداشته وكنندگان و مصرف كنندگان 
 گسترش قدرت و نفوذ رسانه ها، از ديدگاه هاي مختلف، نظرياتيبا تحوالت جهاني و  ) 93 -85 ،1377اينگليس،( ، ناپذير و الزامي است

  : در اين حيطه مطرح شد؛ كه اهم آنها عبارتند از نيز
   برخي نظريات عمده در  نقش رسانه ها-1جدول 

  نظريه پرداز  نظريه  ديدگاه

  سلطه  تطبيقي اجتماعي
  واخواسته

  ٢٢آنتونيو گرامشي
  ٢٣لويي آلتوسر

   شناسياسطوره  ٢٤نشانه شناسي
  بينامتنيت

  ٢٥روالن بارت
  ٢٧جان فيسكه-٢٦ژولياكريستوا

  دهكده جهاني  نظريه پردازان رسانه ها
  وانمايي و فرا واقعيت

  ٢٨مارشال مك لوهان
  ٢٩ژان بودريار

  تجربه با واسطه  تحليلي اجتماعي
  دگرگوني نحوة ديد و صميميت از راه دور

  ٣٠آنتوني گيدنز
  ٣١جان تامپسون

   مأخذ مؤلف-
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 اگر قدرت حاكم بتواند، توده ها را به همراهي با ارزشهاي اجتماعي، فرهنگي و اخالقي خود، ترغيب كند، آنگاه موضع : ٣٢ سلطه-
  .رسانه عامل اين سلطه است  )266، 1382،ويلكينسون. كالينسون. براون(  .او تضمين مي شود»  سلطه «غالب يا 

، با فراخواندن و جذب مخاطبين، عواملي را عرضه كرده و از مخاطب مي خواهند كه  رسانه و متون فرهنگي ديگر :٣٣ واخواسته-
از طرفي تحت تسلط يك ايدئولوژي قرار گرفته فرد  ،در نتيجه اين واخواسته. به خواستِ خويش از ميان آنها انتخاب و مصرف كند

 ,Taylor. Willis, 1999   (. بانيِ آن ايدئولوژي استو از طرف ديگر، خواست ِخود را فراموش كرده و اينگونه مي انگارد كه خود

32(  
، گلي است  معناي رز سرخ، يك دال يا تصوير و محتواي آن است، بعنوان مثالمعنا  :)٣٦ داللتو ٣٥معنا ( ٣٤ اسطوره شناسي-

احساسي و  مفهومي رز سرخكه به نظام اوليه، پيوند مي خورد چنانكه، داللتِ بوده ، دومين نظام مدلولي داللت. با رنگ خاص
 و يك ايدئولوژيكي را  شكل بودهآيد و نيازمند دانشي از ارزشها و اعتقادات فرهنگي   ميفرهنگاين دومين نظام، از . است عاشقانه

به عنوان  ٣٨شكلي- تجزيه و تحليل معنايي)Taylor. Willis, 1999 , 22 (.  جامعه است٣٧»اسطوره «داده كه  وابسته به  
 . جهت نقد علمي رسانه ها بسيار عالي استروشي

. كالينسون. براون( . هر متني تركيبي موزائيكي از نقل قولها از ديگر متون مأخذ است ،بنا به نظريه بينامتنيت : ٣٩بينامتنيت -

مي داند كه با توجه به  حيطه مهمي را بينامتنيت ٤٠فرهنگ تلويزيون در كتابِ 1987 در سال جان فيسكه ) 253 و252، 1382ويلكينسون،

، بينامتني از ميان عواملي عمودي در جهت .٤٢عمودي و ٤١افقي :سازند و دو جهت دارد اي، معانيِ فرهنگي مي آن، متونِ رسانه

، اشاره به موضوعات و روشهاي پيراموني دارد كه تحت افقيگيري  گيرد و جهت ، شكل مي٤٥محتوي و ٤٤شخصيت ،٤٣ژانر چون

   ) ,Taylor. Willis, 1999, 80  81( .گيرد را در بر مي... و  پوسترها  ،تبليغات، ٤٦درجه دوعنوان متنهاي 
. مي دهند با سرعت بسيار، كلِ سياره را بهم پيوند ،٤٨سيستم عصبي الكترونيكرسانه ها همانند يك  : ٤٧ دهكده جهاني-

ين تجربه چنان به سرعت و سهولت انجام مي پذيرد كه افراد شود و ا تجربه ٤٩زماني حقيقيرخدادهاي هر گوشة دنيا مي تواند در 
، نوع جديدي دهكده الكترونيكيو به عبارتي اين   كه در آن زندگي مي كنند استدهكده احساس مي كنند، اين رخدادهايِ يك

 اينگونه   )  (http: // www. Mcluhan foresees Globa Village. Htm .از پيوند اجتماعي و ميزان بااليي ازمشاركت مخاطبان را دارد
  (.  زيرا اين رسانه است كه فرم و مقياس اعمال و اجتماعات انساني را شكل داده و كنترل مي كند٥٠رسانه، پيام است

Mcluhan, 1964, 24(  
بودريار، . لوترنژه ( . داردرا به همراه ٥٣فريبندگي، وانمايي .آنچه نداريم يعني تظاهر به داشتن وانمودن  :٥٢ و فرا واقعيت٥١وانمايي -

 امروزه تصاوير همه جا، بر روي تي شرتها، تابلوهاي تبليغاتي، پوسترها، روزنامه ها ، تلويزيون، پرده سينما، صفحه ) 86 – 81، 1384
يت را اشباع كرده اين مشغوليت ذهني با تصاوير، بطور بنيادي دنياي ما را عوض نموده و با وانمايي، واقع. وجود دارند... كامپيوتر و
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كه افراد را تحت تأثير قرار داده، مي فريبد و شكل جديد تجربة زندگي واقعي تر از واقعي  يا بيش واقعيت  ) 92، 1383وارد،  (.است
  . است

جداسازي زماني و فضايي نسبت به گذشته روز به روز بيشتر ، تجربه كسب شده از طريق رسانه ها در   :٥٤ تجربه با واسطه-
اين جدايي به معناي بيگانگي آنها با يكديگر نبوده بلكه باعث تركيب مجدد آنها به طريقي است كه فعاليتهاي  البته .ديده استگر

تأثير  :اين تجربه يابي با واسطه از دو طريق صورت مي گيرد. اجتماعي را بدون ارجاع به ويژگيهاي محل، هماهنگ مي سازد

كنار هم چسباندن ماجراها و نكات گوناگون در رسانه ها كه بيانگر نظام و ترتيب وقايعي است كه  ، يعني)كوالژ (٥٥چسبانه اي
 ،)قلب واقعيت( ورود سرزده رويدادهاي دور دست به دنياي ذهني و فكري مردم . بطور همزمان يا بطور پياپي پيش آمده اند

كند و نيز تجربه  تر از تصويرش در رسانه ها، ملموس و واقعي جلوه كه باعث مي شود در تماس با رويداد واقعي، آن رويداد بسيار كم
به صور گوناگون هر روزه از رسانه ها دريافت مي ولي ) مانند تماس مستقيم با مرگ(هايي كه به ندرت در زندگي رخ مي دهد 

   ) 49و 48، 1383گيدنز،( .شود د، در رويارويي بي واسطه براي افراد از نظر رواني مسأله آفرين نشو

   ٥٧و صميميت از راه دور ٥٦دگرگوني در نحوة ديد -

 قابليت : را با شيوه هاي جديد و در مقياسي متفاوت، به وجود آورده اند"در معرض ديد ديگران بودن "رسانه ها نوع جديدي از 
زندگي و دور از كنترل، عدم تعيين ديد تصاوير در رسانه براي ميليونها نفر در مقياسي جهاني، قدرت ديد رويدادهاي دور از محل 

 ) 190 -178، 1379سون،پتام(  . مي كند٥٨"قدرت"زاويه ديد و عدم ديد تماشاگران كه افراد را به طرز فزاينده اي اسير يك نظامِ جديد 

 و فراتر از زمان و همچنين با ايجاد شكلهاي رسانه اي شدة ارتباطات، نوعي صميميت ايجاد و برقرار مي شود كه اساساً غير دوجانبه
   ) 292، ص1379سون،پتام ( . رفته بين تماشاگران و هنرپيشه ها، يعني صميميت از راه دورمكان است، مانند رابطة شكل گ

  

   معماري- ايران- رسانه ها

 مرتبه مصرف به دليل حضور پر قدرت رسانه ها، امروزه ايران در بسياري حوزه هاي هنر، ادبيات، علم، فلسفه و حتي سياست ، در
چراكه تأثيرات فرهنگي ناشي از تجربه با واسطه كه از قرن هفدهم با آغاز روابط . كننده و نه توليد كننده جهاني قرار گرفته است

و با نشر روزنامه، راديو، تلويزيون و ورود نقاشي مدرن،  )115 -106، 1379فاني، (برون مرزي ايران و چاپ و ترجمه گسترش پيدا كرد 
به عبارتي در رويارويي جامعه . عموميت يافت، به نوعي تأثيرپذيري جهاني و مصرف صنعتي انجاميد... ي، سينما و معماري وعكاس

 يعني علم عقل ابزاري ، از دو وجه مدرنيتهرامين جهانبگلوبنا به گفته ) به طور عمده(سنتي ايران با جهان مدرن از طريق رسانه ها 
 . دريافت گرديد؛ در ايران عقل ابزارييعني معرفت الزم درباره آن تكنولوژي و صنعت عقل انتقاديو   تكنولوژي و صنعت جهاني،
 همچنان بوده است كه...اين امر داراي نتايج و بحران هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي، اقتصادي و   )420 ،1384 جهانبگلو،(

از جمله اين زمينه هاي بحراني معماري معاصر ايران است كه برخي .در جامعه معاصر و نظام آموزشي آن به چشم مي خورد
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كه عالوه بر، پاشيدگي فضاي شهري، بيانگر واقعيت جديتر و وخيم تر است، يعني از  بوده فاجعه اي واقعي متخصصين معتقدند
     )220 ، 1376جهانبگلو ، . شايگان( .پاشيدگي فضاي ذهني حكايت دارد

  

  مطالعه موردي 
جهـت دريافـت اطالعـات      . ه ها امروز نيز در سطوح گوناگون معماري خصوصاً براي نوآموزان اين رشته نقش تأثيرگذاري دارد                 رسان

  مـورد بررسـي قـرار        85 -86ملموس تر در اين زمينه، نظرات دانشجويان معماري دو دانشگاه تهران و آزاد اسالمي تهران در سال                  
  . گرفت

  

  روش انجام مطالعه
چارچوبي واقع بينانه دارد، از طريقِ در اين روش كه .  براي دريافت نتايج استفاده شد٦٠ از روش پيمايشي٥٩حقيق مورديدر اين ت

 مي توان ميزان بسيار زيادي از اطالعات را از انواع افراد ؛ روشن، بدون ابهام و كوتاه باشديسؤاالت  كه بايد حاوي،٦1پرسشنامه
  )328-265؛ 1384دومينيك ؛.  آر-مر وي.دي( .گرد آوري و بررسي كرد

  

  معيارهاي مطالعه
ديدگاهها ، صور اسطوره اي، فراواقع  و  تغيير خواستهاهمچون با توجه به نظريات مطرح شده در رسانه ها، در پرسشنامه ها سؤاالت

 تصادفي از دانشجويان مورد در نمونه گيري . در دو حيطه تجربة باواسطه و بي واسطه، تنظيم گرديد...نمايي ، ايجاد عاليق و
پرسش ها  .نظرخواهي گرديد نمونه دانشگاه  آزاد اسالمي، 150 نمونه دانشگاه تهران و 100از  به نسبت جامعه آماري،مطالعه، 

  : شامل موارد زير بود
  ار مورد عالقه ، آثاري وي و حد شناخت آثار  معم-  آشنايي با اقليم،  محيط، فرهنگ و ديدگاه و نحوه تفكر معمار-  طريق آشنايي با آثار معماري -
    بهترين كتاب و مجالت و دليل ارزيابي-  معمار ايراني مورد عالقه و طريق آشنايي با وي و آثارش-  جهات مورد عالقه در معماري-
  ر آموزش كمبود و نارسايي ها د- پرداختن به مطالب نوشتاري - اثر معماري در فضاي مستقيم و حد آشنايي با آن -

  

  نتايج مطالعه
  %1معمار مورد عالقه بيشتر از 

  

 آثار معماري مورد عالقه

  

  اثر مورد عالقه در تجربه بي واسطه

 
  %28ايراني 

  %72خارجي 
  %30ايراني 

  %70خارجي 
  %82ايراني 

%18خارجي   

ميانگين دو دانشگاه

ایرانی
82%

خارجی
18%

ميانگين دو دانشگاه

ایرانی
30%

خارجی
70%

ميانگين دو دانشگاه

ایرانی
28%

خارجی
72%
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    تجربه مستقيم  تجربه با واسطه  در صد نقش عوامل

اساتيد   
  دانشگاه

دوستان و 
  آشنايان

دفاتر 
  معماري

  كتابها و
  مجالت

رسانه 
  حضور در محل  اينترنت  جمعي

  دريافت محيطي
تفكر 
  شخصي

موارد 
  ديگر

  4,3    9,05  17,6  6,1  24,3  4,45  15,99  18,75  آشنايي با آثار معماري مورد عالقه
ت ديدگاه و نحوة تفكر معمار شناخ

  0    2,56  20,5  4,1  34,15  3,25  12,5  22,6  شناخت اقليم وفرهنگِ اثر
  0,6    14,8  6,85  7,35  27,65  5,6  13,9  22,65  آشنايي با معمار مورد عالقه ايراني

  1,35  27,95  11,35  11,35    18  0  13  18,2  ياريگر در آغاز طراحي
  1,7    16,95  7,05  17,96  12,5  21,21  6,7  15,65  كمبود و نارسايي

  
  اصالً  اندكي  تاحدودي  بطور كامل  درصد ميزان شناخت و استفاده

  5,05  26,1  65,2  3,45  آشنايي با ديدگاه و نحوة تفكر معمار مورد عالقه
  8,365  28  58,65  4,8  آشنايي با اقليم وفرهنگِ اثر مورد عالقه

  13,8  37  42,95  5,65  يپرداختن به مطالب نوشتاري در منابع غير فارس
  

مفهوم و   فرم  ايده طراح
ارتباط با   تكنولوژي  عملكرد  ساختار  معنا

الگوهاي   مصالح  زمينه
  تاريخي

موارد 
درصد جهات مورد عالقه در آثار   ديگر

  0,56  3,13  11,61  9,95  7,35  8,7  9,31  11,45  17,8  19,4  معماري
  

  درك فضايي
  )حضور در محل(

  بطور  كامل
  )جزييات(

متون و تصاوير و 
    موارد ديگر  تصاوير  تصاوير و نقشه ها  نقشه ها

  0  16,75  17,8  32,95  8,55  23,05  درصد حد شناخت آثار
  

آثار 
  انتخابي

تصاوير 
  گويا

نقشه هاي 
  گويا

مطالب 
مقاالت   مطالب جامع  جديد

  خوب
دقيق و قابل 

  استناد
موارد 
درصد معيارها در ارزيابي بهترين   ديگر

  1,95  7,8  11,95  13,85  16,9  7,75  21,55  18,4  مجالت و كتابها
  

سبك و شيوه   شناخت طراح
تكنولوژي و   ايده هاي طراحي  اجرا

درصد ميزان شناخت آثار در تجربه   موارد ديگر  محيط و فرهنگ  مصالح
  2,25  28,95  19,85  22,93  11,05  14,6  مستقيم

  
   دانشگاه تهران       دانشگاه آزاد اسالمي–%) 1از بيش (معماران مورد عالقه دانشجويان  -3نمودار 
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   دانشگاه تهران       دانشگاه آزاد اسالمي-%)1بيش از (معماران ايراني مورد عالقه دانشجويان  -4نمودار 
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   دانشگاه تهران       دانشگاه آزاد اسالمي-%)1بيش از (كتابها و مجالت مورد عالقه دانشجويان  -4نمودار 

  

  گيرينتيجه
 ولي تغيير عاليق بدون عمق كافي.  اند تجربه كرده شناخته و آثاري كه دوست مي دارند از طريق رسانه معماران ودانشجويان بيشتر

بيشتر به تصاوير پرداخته مي شود و آثار شناخته شده از معماران مورد ( . است ظاهري و سطحيشناخت از آثار جهاني بيشتر بوده و
مستلزم  كه رفع اين معضل است به دليل عدم احاطه به زبان و نظامهاي نمادين هر رسانه اين.)  اغلب يك عدد استعالقه، 

 .در تصاوير و دارا بودن سواد رسانه اي است) نشانه شناسي(  رسانه اي -شناخت تحليليو شناخت عميق ويژگيهاي ذاتي هر رسانه 
اين امر براي اساتيد نيز ضروري . بايد از رسانه براي تقويت مهارتهاي ذهني بهره گرفتيعني عالوه بر نقش امروزين اطالع رساني، 

اين مطلب  هنوز بيشتر جنبه اطالع رساني مطرح بوده و  نظام آموزشي و در بحثهاي فن آوري اطالعات و ارتباطاتولي در. است
  .، نيز قابل دريافت مي باشدسالمي ايران چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اهاي برنامهحتي در 

در صورتي كه مجالت و كتابهاي ايراني در صورت آشنايي با نيازهاي دانشجويان، مي  .رسانه ها در ايران ضعيف عمل مي كنند
 رسانه هاي كتابها،: همچنين دانشجويان مي توانند از طريق رسانه ها چون. بسيار تأثيرگذار باشند) به دليل زبان فارسي(توانند 

  .در چرخه جهاني وارد شوند... جمعي، شبكه جهاني اينترنت و
امروزه رسانه به عامل جهت دهي دانشجويان اين نتايج كمابيش قابل تعميم در سيستم آموزشي ايران است و مي توان گفت 

 براي ارتقاء و بهبود اين .ايران تبديل شده بدون آنكه از توان و ظرفيت آموزشي آن بطور  كامل و مناسب استفاده شود 
  :نظام از طريق رسانه ها مي توان پيشنهاداتي ارائه داد

  . تجهيز دانشگاه ها با رسانه هاي گوناگون و كالسهاي تخصصي براي آشنايي با هر رسانه و نظام هاي حاكم برآن-
  سي، براي اساتيد    آموزش تخصصي شيوه هاي به كارگيري هر رسانه و دانش هاي مرتبط مانند نشانه شنا-
   تماريني جهت پرورش مهارتهاي ذهني از طريق رسانه ها، به عنوان مكمل هاي درسي دانشجويان -
  .    واردكردن مفاهيم، دانش و فرهنگ ملي و قومي در رسانه ها با استفاده از كارشناسي الزم و نظرات متخصصين-
 دانشگاه ها در ايران و خارج از ايران، با استفاده از سايتها، نشريات دانشجويي  ايجاد روابط بينامتني و بينافرهنگي بين دانشجويان-
  .  و كمك به دروني كردن اطالعات كسب شده... و 
  ) ربة بي واسطه و باواسطهتركيب تج. ( افزايش سفرهاي داخلي و خارجي دانشجويان-



٧٣  
در شناخت دانشجويان معماري معاصر ايران) ايرسانه(نقش تجربه با واسطه   

 

 

  هانوشت پي
1  - Persuation 
2- Harold Lasswell in” The structure and function of communication in society” L.Brysnol(ed),The Communication 
of Ideas, New York: Harper,1948 
3 - Genaral Model 
4 - George Gerbner 

  5-Communicative Function  
6  -  Technologies Communication 
7  -  Symbol Systems 
8 - Inherent attributes(characteristics) 
9  - Imposed attributes(characteristics) 
10 - Direct Experience  
11 -   Medium  
12  - Mediated  Experience  
13- transmitting function 
14 - Feedback effect 
15 - Theory-Less 
16 - Paul Lazarsfeld 
17 - Elihu Katz  
18 - berelson 
19 - klapper 
20 -  Wilbur Schramm  
21 – DUO 

٢٢ - Antonio Gramsci )1937-1891( يكي از بنيانگذاران حزب كمونيست ايتاليا 
٢٣ - -  Louis Althusser ) 1990-1918 (ماركسيسم ساختاري شخصيت اصلي نهضتي موسوم به  آلتوسر 
٢٤ - Semiotic  چارلز پيرسو فيلسوف آمريكاييسوسور فردينان دو  توسط زبانشناس سوئيسي، شناسي نشانه بدنة فعاليتهاي انتقادي در ، 

در آن مطالعة شكل و سـاختار مـي توانـد    . نشانه شناسي كليت زبان را به اجزاء تقسيم كرده و به شكل گرايي تمايل پيدا مي كند  .شكل گرفت 
ي شخصيت داستاني، چهـارچوب     شامل موارد گوناگون رسانه باشد، مانند كاركردِ آن در تصوير سازي ذهني، آهنگ، وزن، صور گفتار، الگوها                

 ...طرح داستان و 
25  - Roland Barthes 

٢٦- Julia Kristeva ِشناسي افزود  را به نظريه نشانهبينامتنيت روانكاو و زبانشناسِ بلغارستاني كه مفهوم. 
27  - John Fiske 
28- marshall mc luhan 

 
٢٩ - Jean Baudrillard رسانه اي را در جامعه معاصر بررسي كرده و نقش آنرا در زندگي انسان  در مبحث پست مدرنيسم، نوعي فرهنگ

 .امروز، تحليل نموده است
٣٠ - Anthony Giddens جامعه شناس معاصر انگليسي 
31 -  John Brookshire Thompson  كمبريجنظريه پرداز انگليسي و دانشيار جامعه شناسي دانشگاه  

32 - Hegemony 
٣٣ -  Interpellation بدليل عدم دريافت ترجمه مناسب، توسط نگارنده، بكار برده شده استواخواستهواژة ، . 

34- Mythology 
35- Denotation 
36- Connotation  
37- Myth 
38- Meaning- Form Analysis 
39- Intertextuality 
40- Television Culture 
41- Vertical 
42- Horizontal 
43- Genre 
44- Character 
45- Content 
46- Secondry Texts 
47- Global Village 
48- electronic nervous system 
49- real- time 
50- The Medium is the message  
51- Simulation  
52- Hyperreality 
53- Seduction  
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 مهندس پريسا عليمحمدي

 

 

٥٤ - Mediated  Experience   بر گرفته از نظرية  ناسي، مطرح گرديده ودر علوم اجتماعي و جامعه شآنتوني گيدنز مفهومي است كه توسط
 . مي باشدساختاوست كه نظريه اي جديد با رويكردي به مفهوم  Structurationساخت يابي 

55 - Collage Effect 
56 - the Transformation of Visibility 
57 - Intimacy at a Distance 

 كه ساختماني است كـه همـة بخـشهاي داخـل آن از يـك      "پان اپتيكون" به نام 1791در سال جرمي بنتهام  با تعميم طرحِ   ميشل فوكو  - 58
  . به بررسي رابطه هاي قدرت در جوامع مدرن پرداخته است" پان اپتيسيسم"نقطه، قابل ديدن مي باشد، با عنوان 

قرار مي دهد، به ويژه زماني كه مرز پژوهشِ موردي جست و جويي تجربي است كه پديده اي معاصر را در متن زندگي واقعي مورد بررسي  -59
   :ويژگيِ خاص مي باشداين روش داراي پنج   )Yin, 1994, p 13 (.ميان پديده و زمينة آن كامالً واضح نباشد

اول، تمركز بر مطالعة تك موردي يا چند موردي در متن زندگي واقعي؛ دوم، ظرفيت تشريح پيوندهاي علّي؛ سوم، اهميت دادن به بسط «
وانگ . گروت(» ه در مرحلة طراحي تحقيق؛ چهارم، اتكا به اسناد چند بعدي و بررسي چند بعديِ داده ها و پنجم، قابليت تعميم به نظريهنظري

،1384 ،346(   
يا به صورت توصيفي براي نمايش يا مستند كردنِ وضعيت يا نگرشهايِ جاري صورت مي گيرد و يا به صورت تحليلي به پيمايش  - 60

  . توصيف و تبيين اين مطلب به كار مي رود كه چرا وضعيت خاصي وجود داردمنظورِ
61 - questionnaire 
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