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 چکیده

های منتشرشدده ووسد     نتخاب کاربران است. پیامنوع نگرش مخاطبان عامل اصلی اثرگذاری بر رفتار ا

ها و محصوالت مختلف شدکل دهندد و یدا اینکده در      ها قادرند ذهنیت مخاطبان را نسبت به ایده رسانه

وواندد   باورهای رایج وغییراوی را به وجود آورند. از آنجا که ذهنیت شکل گرفته وحت وأثیر این فضا می

حی کالبدی معماری نید  اثرگدذار باشددن بندابراین نیداز اسدت ودا        های گوناگونی از جمله طرا بر حوزه

ای نسبت به عوامل مؤثر بر انتخداب مخاطبدان و    شناخت و درک بهتری از نگرش کاربران فضای رسانه

عناصر کالبدی معماری صورت گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضرن وحلیل اثرگذاری قصد و انتخداب  

ای( بر وحوالت کالبدی معماری معاصر ایران است. برای انجام ایدن   مخاطبان )وحت وأثیر فضای رسانه

مطالعهن پس از استخراج عوامل مؤثر بر قصد و انتخاب مخاطبان رسانه بدا اسدتداده از رویکدرد وحلیدل     

اند. در ادامه وأثیر قصد و انتخاب مخاطبدان بدر    های کالبدی معماری شناسایی شده نشانه شناختین مؤلده

همبستگی مبتنی بر معادالت ساختاری وحلیل -ی معاصر با استداده از روش وحلیل ووصیدیکالبد معمار

است. نتایج وحقیق حاکی از آن است که عوامل اثرگذار بر قصدد و انتخداب مخاطبدان رسدانه بدر        شده

وامدل  دهند کده ع  ها نشان می کالبد معماری معاصر وأثیر مثبت و معنادار آماری دارند. اف ون بر این یافته

کارگیری  ها در به ها و ظرفیت اند از قابلیت اثرگذار بر قصد و انتخاب مخاطبان به ورویب اولویت عبارت

ای و اقتضائات آنن زمینه فردی و شخصیتی معمار و وحلیل فضای جامعده   رسانهن محتوای فضای رسانه

ای  اری متأثر از فضای رسدانه دهنده کالبد معم های شکل معماری. همچنین از منظر بعد کالبدی نی  مؤلده

 زیست هستند. نظمین جذابیت/دافعه و محی  به ورویب اهمیت شامل عملکردن هویتن نظم/بی

 : قصد و انتخابن معماری معاصر ایرانن رسانهن وحوالت کالبدین وحلیل معادالت ساختاری.واژگان کلیدی

______________________________________________________________ 
 المللی امام خمینین ق وینن ایران معمارین دانشکده معماری و شهرسازین دانشگاه بین دانشجوی دکتری.  
 لؤوالمللی امام خمینین ق وینن ایران؛ نویسنده مس رسازین دانشگاه بیندانشیار گروه معمارین دانشکده معماری و شه. 
 المللی امام خمینین ق وینن ایران دانشیار گروه معمارین دانشکده معماری و شهرسازین دانشگاه بین. 
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 مقدمه و طرح مسئله

هدا و محصدوالت    ها را نسبت بده ایدده   برندن ذهنیت آن یمنابع اطالعاوی که مخاطبان از آن بهره م

دهندد. از آنجدا کده     هدا وحدت ودأثیر قدرار مدی      ها و نیات رفتداری آن  مختلف و درنهایت انتخاب

شدوندن نیداز    های معاصر یکی از منابع اطالعاوی حائ  اهمیت برای کداربران محسدوب مدی    رسانه

ها  ها وحوالت عظیمی را در زندگی انسان . رسانهها مورد ارزیابی قرار گیرد است رفتار نگرشی آن

ها و حتی سبک زندگی متداووی را بدرای   هان ارزش مرور زمان ایده  ها به آورند. رسانه به وجود می

هدای موجدود را    کنند که پیش از این یا وجود نداشدته و یدا اینکده ارزش    مخاطبان خود ایجاد می

تقیم معیار انتخاب و به طور غیرمستقیمن مقاصد و رفتار هایی که به طور مس دهند. ارزش وغییر می

(. با ووجه بده قددرت   1983دهند )پیتس و وودسایدن  انتخاب کاربران را وحت وأثیر خود قرار می

هدای   هان دامنه ایدن نددوذ بسدیار وسدیع شدده و بدر حدوزه        ای و اثرگذاری آن های رسانه ندوذ پیام

هدا سدبب وغییدر     است. این وغییر در نوع نگاه و ارزش کردهگوناگونی از جمله معماری ورود پیدا 

اسدت.   های طراحی و کالبد معماری در ایدران نید  شدده    های مخاطبان و درنهایت ایده در انتخاب

ووان به پدیدارشدن مشکالوی نظیر به حاشیه بردن متن همچون فلسده ایجداد یدک    برای مثال می

نگری در قالب صرف وصداویر معمداری در ایدن     شدن عمق و سطحی ها و کم سبک ووس  رسانه

میان اشاره کرد. از آنجاکه کالبد معمارین دارای ابعادی محسوسن باثبات و عینی اسدتن در ایدن   

های افراد بر کالبد آثار معماری مورد مطالعه قرار گیدرد.   است وا وأثیر انتخاب پژوهش والش شده

ارکردی و معنایی در کنار یکدیگر اسدتن امدا بدا    آثار معماری متشکل از ابعاد مختلف کالبدین ک

های متعدد خاص خود را دارا اسدتن در ایدن پدژوهش     ووجه به اینکه هر یک از این ابعادن مؤلده

سدازند   است. در واقع کالبدن قالب چی هایی است که جسم را می ومرک  اصلی بر بعد کالبدی بوده

(. ایدن پدژوهش بدا    72: 1389طلدبن   وروزییابدد )ند   پذیرن صورت خویش را میو در ماده شکل

هدف شناسایی عوامل پدیدآورنده وحدوالت کالبددی معمداری معاصدر ایدران بدا در نظرگدرفتن        

 است. انجام شده  ای وأثیرات فضای رسانه
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 پرسش پژوهش

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است: قصد و انتخاب مخاطبان )وحت وأثیر فضدای  

 باعث بروز وحوالت در کالبد معماری معاصر ایران شده است.ای( چگونه  رسانه

 ادبیات پژوهش

هدا بدر وحدوالت     شده در اروباط بدا اثرگدذاری رسدانه    رو به مطالعه وحقیقات انجام در بخش پیش

شدده در ایدن حدوزه محددود بدوده و       کالبدی معماری معاصر پرداخته شده است. مطالعات انجام

دهندده و اثرگدذار بدر فرآیندد ذکرشدده       شناسایی معیارهای شکل ومرک  اصلی در این پژوهش بر

( بده ایدن موضدوع    2011است. برای نمونه در مطالعه صورت گرفته ووس  مینورینگ و ورکدل ) 

هدایی کده بده وی     هدای رسدانه   وأکید شده است که انسان هرروزه به طور مؤثر ووسد  خروجدی  

فنّاوری معمار خصوصدیات انسدانی اسدت.    شود. در واقع  آموزد چگونه عمل کندن هدایت می می

اند که معمداران   (ن محققان دریافته2009وال ) لنگ و دی شده ووس  دی همچنین در پژوهش انجام

اندد و حرفده معمداری در حدال حرکدت       ای جدیدن مورد وهدید قرار گرفتده  وسیله حوزه رسانه به

کندد ودا از    ی را استخدام میاست. به این معنی که یک مشترین طراح "طراحی خدماوی"سوی  به

( نی  در پژوهشی به مطالعه چگونگی 2018ابتدا وا انتهای پروژه همراه وی باشد. یون و چونگ )

هدا   اندد. یافتده   هدای اجتمداعی پرداختده    حمایت از یک سایت میراث جهانی در کرهن ووس  رسانه

عنوان کلیدی برای اروقاء  به وواند های منسجمن می هایین پیام حاکی از آن است که در چنین رسانه

( به ایدن  1386سازی شهر باشند. همچنین در پژوهش صورت گرفته ووس  علیمحمدی ) وجاری

مندندد کده از طریدق     موضوع اشاره شده است که دانشجویانن غالباً بده معمداران و آثداری عالقده    

سطحی اسدت. در   کنند و از این رو آگاهی حاصل شده بیشتر ظاهری و ها شناخت پیدا می رسانه

 -های ذاوی هر رسدانه و شدناخت وحلیلدی    واقع رفع این معضالت مستل م شناخت عمیق ویژگی

 ای است. شناسی( در وصاویر و دارا بودن سواد رسانه ای )نشانه رسانه
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 ای های مخاطبان تحت اثر فضای رسانه انتخاب

اسدت.  ب مخاطبان مطالعه شدده در این بخشن ادبیات پژوهش با ومرک  بر عوامل اثرگذار بر انتخا

زیدر   شدر   نظران گردآوری و بده  موضوع و مصاحبه با صاحب ها از طریق مطالعه ادبیات این مؤلده

 است. بندی شده معرفی و دسته

 کارگیری رسانه ها در به ها و ظرفیت قابلیت 

 شده در این حوزه حداکی از اثرگدذاری عدواملی چدون شدرای  و امکاندات       های انجام پژوهش -

گرفتهن میان نوع نگداه مخاطبدان پرمصدرف و     استداده از رسانه است. مطابق مطالعات صورت

(. 1390های چشمگیری وجود دارد )سورین و وانکاردن های مختلفن وداوت مصرف رسانه کم

هدا کسدب    همچنین با ووجه به اینکه عموم مردم درک و شدناخت خدود را عمددواً از رسدانه    

 گیری ذهنیت مخاطبان شود. وواند منجر به شکل ها می ه رسانهکنندن دسترسی بیشتر ب می

 ای و اقتضائات آن محتوای فضای رسانه 

های مختلف با ووجده بده اعتبدار     های متداووی میان کاربران رسانه شدهن پاسخ در مطالعات انجام -

ای هد  هدای امدروزی و نید  مکدانی م     خورد. با ووجه به وندوع رسدانه   ها به چشم می این رسانه

های افدراد نید  متمدای  از یکددیگر خواهددبود       هان واکنش اثرگذاری متداوت هر یک از رسانه

شود  (. نگرش افراد نی  که با ووجه به اعتبار منبع مورد نظر کسب می1396)دادگران و جامعن 

 شدهن اثرگذار بر فرآیند انتخاب هستند. ( و نی  کیدیت استدالل مطر 1393)افشانین 

 و شخصیتی معمار زمینه فردی 

هدای فدردی متدداوت همچدون سدنن جنسدیت و        ها با ووجه به داشتن ویژگدی  مخاطبان رسانه -

ای خواهندداشدت )سدورین و    های مختلدی را در برابر شرای  مختلف رسدانه  وحصیالتن واکنش

ات و ای و اطالعاوی در کنار نگاه وحلیلی و انتقادی به اطالعد  (. داشتن سواد رسانه1390وانکاردن 

؛ اسدمعیل  1391هدای صدحیب باشدد )حامددین      وواند هدایتگر انتخاب نی  کسب وجربه کاری می

 (.1395پونکی و همکارانن 
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هنجارهای ذهنی به درک فرد درباره شیوه نگرش سایرین بده خدود فدرد در اروبداط بدا انجدام        -

یابدد؛   لدی نمود میهای مخت از طریق مؤلده (. این عامل2007رفتارها اشاره دارد )لین و ونگن 

ای بدا یکددیگر اروبداط     همچون ادغام اجتماعین به این معنا که افراد به واسطه فضای رسدانه 

و رشدیدین   کنند. اثرات اجتماعی و ایجاد وغییرات در سبک زندگی مدردم )اشدرفی   برقرار می

هدایی   ه( و نی  اثرگذاری بر سایر کاربران مؤلدد 1390(ن سطب آگاهی مخاطبان )غیاثوندن 1392

 ها اثرگذارند. هستند که در انتخاب

هدای   ( از مؤلدده 2006معنای پذیرش خطرهدای احتمدالی )لیتلدر و مالنسدیون      شده به ریسک درک -

است. اعتماد مخاطدب   شده با هدف بهبود عملکرد وشکیل شده متعددی ازجمله سودمندی درک

های جدیددی چدون    ها ویژگی انهشود. همچنین رس ای دیگر درنظر گرفته می نی  به عنوان مؤلده

 ( که اثرگذار بر امر انتخاب است.1394کنند )نرگسیان و همکارانن  جسارت را خلق می

(. 2008شوند )کدیم و همکدارانن    ها جهت داده می ها و باورها ووس  ارزش وصمیماتن فعالیت -

د و اثرگدذار  ها ورویجگر آن هسدتن  های متعددی که رسانه شده به ارزش های انجام در پژوهش

 است. بر فرآیند انتخاب مخاطبانن اشاره شده

هدای   های رفتارشناختی متعددی بر فرآیند انتخاب کاربران اثرگذار هسدتند؛ همچدون نشدانه    مؤلده -

(. همچندین  1998شدده )زیتامدلن    هدای مطدر    بیرونی با هدف ایجاد درک مثبت در مورد ایدده 

( و نیدداز بدده 1393)محمدددی و همکددارانن  شددده محققددان رفتددار انتخدداب آنددین کیدیددت درک 

هدای رفتارشدناختی مدؤثر در امدر انتخداب معرفدی        عنوان دیگدر مؤلدده   فرد بودن را به منحصربه

(ن دیگرپسدندین  1392طلبی )معظمین  اند. از دیگر عوامل اثرگذار بر انتخاب مخاطبان ونوع کرده

طلبدی بدا    هدا و شدهرت   خاص رسانه های ایدئولوژیکی وغییر نوع نگاه به زیبایین ارائه چارچوب

( همچون معماری هستند که به کمدک  1391شرکت در مسابقات مختلف )اسالمی و سلیمانین 

 گیری افکار کاربران اثرگذار هستند.   کنند و در شکل فضای رسانه ورویج پیدا می

 تحلیل فضای جامعه معماری 

ادی قدرومندددان هسددتند هددای امددروزی بدده دلیددل جددذب سددرمایه حدداف  منددافع اقتصدد رسددانه -

ای  های مخاطبدان رسدانه   ها و درنهایت انتخاب (. چنین شرایطی در رسانه1388)پوراحمدین 
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هدان اسدتداده از    یابند. با شرای  خاص اقتصادی کشور و انعکاس آن ووس  رسدانه  بازواب می

بدیش  ( 1397هایی با بازدهی اقتصادی سریع و ووجه به برندسازی )شاملو و همکارانن  روش

 ها نی  اثرگذار است.   های آن ها قرار گرفته و در انتخاب از پیش مورد ووجه کاربران رسانه

 عناصر کالبدی معماری

های مخاطبان بر کالبد معمداری معاصدر ایدرانن     در این بخش به منظور سنجش اثرگذاری انتخاب

هدای اصدلی    مؤلدده  های کالبدی معماری شناسایی شوند. گدتندی اسدت کده    بایست مؤلده ابتدا می

بر بعد ذهنی یا روحین دارای بعد عینی یا کالبدی نید  هسدتند    دهنده یک اثر معماری عالوه شکل

ووان به شدماری از   رو می شوند. ازاین ساخت در نظر گرفته می که به وسیله محی  طبیعی و انسان

مدراه بدا ورود و   عوامل مؤثر در طراحی کالبدی معماری همچون )فرمن هندسهن فضا و عملکرد ه

مداخله عواملی همچون آسایش حرارودی مدروب  بدا اقلدیم )حدرارتن وهویده و رطوبدت(ن ندورن         

ها و استاندارها و قوانین و کیدیات محیطی( اشاره کرد )حجازی و  مالحظات مروب  با همجواری

مؤلده  (. نتایج پژوهش مذکور حاکی از معرفی کالبد معماری با چهار17: 1393زاده سراجن  مهدی

 اصلی فرمن عملکردن شرای  اقلیمی و استاندارها است.

( مؤید آن است که وجه کالبددی از دو بخدش فدرم    1397نتایج وحقیق محبوبی و همکاران )

دهندهن شکل و و ئینات( و سداختار )وکنیدک و    )وجوه بصری فرم معمارین هندسه و اصول نظم

رو از دیگدر   وشدکیل شدده اسدت. از ایدن     شیوه ساختن مواد و مصالبن اقتصداد و ومدول مدالی(   

های وجه کالبدی  شده شرای  اجران مصالب و وضعیت مالی است که از مشخصه های مطر  مؤلده

( نید  بده مطالعده فدرم     1394شده ووس  طایده و همکاران ) آیند. در پژوهش انجام به حساب می

. 3. آرایده و نمداد و   2ن . ساختارشناسدی فدرم  1معماری از منظر دو بعد عینی )شامل سه بخدش:  

هندسه.( و کیدی )شامل حوزه بصری و زیباشناسدین وداریخی و هدویتین فرهنگدی و اجتمداعین      

های غیرعینی و کیدی  معنایی و مدهومین سیاسی و اقتصادی( پرداخته شده است. ووجه به ویژگی

 های متأخر بیشتر مدنظر بوده است. در طراحی کالبدی معمارین در پژوهش
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هشی دیگر عوامل کالبدی اثرگدذار بدر معمداری همچدون بافدتن همسدایگین سدازهن        در پژو

فضا(ن سلسله مراوب رواب  فضایین اروبداط سداختمان بدا    -حجم )ووده-مصالبن ووزیع فضان پالن

(. 1395اندد )میرسدجادی و فدرکیشن     مکانن عناصر ساختمانن مصدالب و و ئیندات معرفدی شدده    

های  است عواملی چون سازه و مصالبن ویژگی ( نشان داده1397های دیواندری و همکاران ) یافته

هدای   شکلی )حجمن نمان اندازهن رواب  درونی فضان هندسه و ...(ن اسباب و اثاثیه داخلی و قابلیت

بدر   دهنده کالبد هستند. در مطالعات صدورت گرفتده عدالوه    محیطی )آبن درختن بادن نور( شکل

ایی پالن و چیدمان وسایل نی  مدنظر محققان بوده اسدت. در  موارد ذکر شدهن ووجه به رواب  فض

فضایی معمداری  -( نی  عناصر کالبدی1397پور ) گرفته ووس  فتب بقالی و صنیعی مطالعه صورت

هدای   همچون محورن هندسهن سلسله مراوبن ریتم و وقارن معرفی شده اسدت. افد ون بدر مؤلدده    

های قبلین ذوق هنری و خالقیت معمار و نید    دانستهشدهن طراحی کالبد معماری به باورهان  اشاره

 وجربه کافی وی وابسته است.

سداماندهی  »و « متغیرهدای فدرم  »اند که کالبد یک مکدان در قالدب    برخی وحقیقات نشان داده

و با کمک شکلن اندازه عناصرن بافتن و ئیناتن رواب  و ساماندهی بین اج ا کالبدی ظاهر « اج اء

(. ووجه به ج ئیات طراحی کالبددی همچدون بافدت و و ئیندات نید  از      1384شوند )فالحتن  می

های مورد ووجه محققان در طراحی فضاست. در پژوهش انجدام شدده ووسد  حجدازی و      مؤلده

( ثابت شده است که انتخاب فرم به من له وأثیرگذارورین وجلدی بیروندی   1393زاده سراج )مهدی

پذیرندد.   عین حال عوامل محسوس فنی و اقلیمی ودأثیر مدی  اثر از عوامل معنایی و وکنیکی و در 

دهد که مطالعه فضای کالبدی مستل م  همچنین ادبیات حاکم بر مطالعات انسان و محی  نشان می

(. در واقع کالبد آثار معماری نمود 364: 1397ها در آن است )غیاثوند و سهیلین  مالحظه فعالیت

انی موجود در آن فضاست. یکدی دیگدر از عوامدل مدؤثر در     های انس عینی و نماینده بارز فعالیت

کننددگان از بندا اسدت. در واقدعن هدر کالبدد و        طراحی کالبدی معماری ووجه به نیازهای اسدتداده 

فضایی محصول کنش متقابدل میدان انسدان و نیازهدایش بدا محدی  اطدراف اسدت )منصدوری و          

به منظور وأمین نیازهای خود و نی   (. انسان همچون سایر موجودات عالم99: 1392بخشن  جهان
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ایجاد حریم و قلمرو خاص خود نیاز دارد وا به فضای خدود کالبدد و رو  دهدد و ایدن امدر بدا       

 گیرد. طراحی معماری و اب ارهای خاص آن صورت می

دهندده کالبدد    هدای شدکل   های معماری با آگداهی کامدل از مؤلدده    در مجموع شناخت ویژگی

ر است. اندیشدمندان بسدیاری در اروبداط بدا کیدیدت کالبددی در طراحدی        پذی معماری آثار امکان

هدا پرداختده شدده اسدت. از منظدر جدین جیکدوب          اند که در ادامه بده آن  معماری اظهارنظر کرده

ودوان در قالدب فعالیدت مناسدبن کداربری       (ن معیارهای کیدیت کالبدی در طراحدی را مدی  1961)

و ندوذپذیرین اختالط اجتمداعی و ندوذپدذیری فضداها    مختل ن ووجه به عنصر خیابانن دسترسی 

بندی کرد. در پژوهشی دیگر سرزندگین معنین وناسبن دسترسین نظارتن کارایی و عددالت   دسته

( در 1990(؛ یدان بنتلدی )  1985(. یدان بنتلدی و همکداران )   1981معرفی شده است )کوین لینچن 

پدذیرین وناسدبات بصدرین     ایین انعطداف های پاسخدهن ندوذپذیرین گوناگونین خواند  کتاب محی 

بودن منابعن پداکی گی و پشدتیبانی حیداوی را بده عندوان معیارهدای        غنای حسین حس وعلقن کافی

اندد. همچندین قابلیدت زنددگین کنتدرل و       اصلی در وعیین کیدیت کالبد آثار معماری وعریف کرده

ی بدرای همدهن معیارهدای    هویتن معنا و اصالتن زندگی عمومی و اجتماعین خوداوکایین محیطد 

( هسدتند. در پژوهشدی دیگدر عملکدرد     1987شده ووس  آلن جیکوب  و دانلدد اپلیدارد )   شناسایی

)اروباطن امنیتن آسایش اقلیمین ونوع(؛ نظم )انسجامن وضو ن پیوستگین وعادل(؛ هویدت )شدکل   

هدان وحددتن شخصدیتن خداص بدودن(؛ جدذابیت )مقیداسن ونداوب بصدری و           دادن به کدانون 

(. همچنین معیارهدایی همچدون   1992است )گرینن  لکردین سرزندگین هارمونی( معرفی شدهعم

سدازین خواندایین    سرزندگین هارمونی با بسترن ونوعن مقیاس انسانین ندوذپذیرین امکان شخصدی 

( 1993پذیرین امکان وحول سنجیدهن غنا در پژوهش صورت گرفته ووس  برایان گودی ) انعطاف

هددان  ای دیگددر دسترسددی و اروباطدداتن فعالیددت  در نهایددت در مطالعدده شناسددایی شددده اسددت. 

پذیرین راحتی و وصویر ذهنی به عنوان معیارهای کالبددی طراحدی عندوان شدده اسدت       معاشرت

 1دهندده کالبدد معمداری در قالدب جددول       های شدکل  (. در پایان مجموعه مؤلده2008)کارمونان 

 است.    نمایش داده شده
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دهندده کالبدد معمداری را     های نهایی شکل ووان مؤلده موضوع در مجموع میبا مطالعه ادبیات 

. عملکرد )اروبداطن امنیدتن آسدایش اقلیمدین وندوع      1بندی نمود:  در قالب پنج دسته اصلی وقسیم

نظمدی )انسدجامن وضدو ن     . نظم/بدی 2پدذیرین فعالیدت مناسدب(.     فرمدی و عملکدردین انعطداف   

. 3هان محورن هندسهن سلسدله مراودبن ریدتم(.     ایی و نشانهپیوستگین وعادلن وناسب بصرین خوان

بودنن غنای حسین حس وعلقن اصالتن  هان وحدتن شخصیتن خاص دادن به کانون هویت )شکل

. جذابیت/دافعه )مقیاسن وناوب بصدری و عملکدردین سدرزندگین    4سازین معنا(.  امکان شخصی

اقل آلدودگین حمایدت و پشدتیبانی از    زیست )مصرف انرژین پاکی گی و حد . محی 5هارمونی(. 

 های طبیعی(. اکوسیستم

گدذارد. از ایدن    مدی  وأثیر افراد و روان ذهن بر ناخواسته و خواسته طور به فضاها کالبدی محی 

هایی با کیدیت کالبدی مناسب و با امکان برقراری اروباط مطلوب با بندا امدروزه    رو طراحی مکان

گیری ذهنیت معمار برای خلق یک اثر معمارین وحدت ودأثیر    بیش از پیش مورد نیاز است. شکل

ها هستند. از این  ها در دوره معاصرن رسانه ورین آن گیرد که یکی از مهم عوامل گوناگونی قرار می

بخشی مخاطبان معمدارن امدری ضدروری اسدت. از ایدن       رو ایجاد فضایی مطمئن با هدف آگاهی

 ل قابل ذکر است:های ذی جهتن نوآوری پژوهش حاضر از جنبه

  اثرگذاری رسانه بر قصد و انتخاب مخاطباننحوه 

 ای دهنده کالبد معماری وحت وأثیر فضای رسانه شکل های شناسایی مؤلده 

  اثرگذاری قصد و انتخاب مخاطبان بر طراحی کالبدی معماری معاصر ایراننحوه 

    هدای کالبددی    مؤلدده وحلیل رواب  آماری میان عوامل مربوط به قصد و انتخداب مخاطبدان و

 معماری معاصر
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 دهنده کالبد معماری های شکل . مؤلفه1جدول 

 

 روش تحقیق

کمی )آمیخته( استداده شده اسدت. بده   -به منظور پاسخ به سؤال اصلی پژوهش از رویکرد ورکیبی کیدی

کمدی شدامل وحلیدل معدادالت       شدناختی و از روش  این معنا که از روش کیددی شدامل وحلیدل نشدانه    

هدا نید  بدا دو روش     آوری داده تاری برای آزمون مدل مدهومی پژوهش استداده شده اسدت. جمدع  ساخ

اسنادی و میدانی )پیمایشی( انجام شده است. درنهایتن پژوهش حاضر در پدنج   -ای مطالعات کتابخانه

آوری اطالعات کیدی پیرامون قصدد و انتخداب    مرحله اصلی انجام شده است. در مرحله اولن به جمع

ای و مصاحبه با خبرگان پرداختده شدده    مخاطبان و طراحی کالبدی معماری با مراجعه به منابع کتابخانه

شناختی بدراون   است. برای این منظور از روش وحلیل نشانه های مروب  استخراج و وحلیل شده و مؤلده
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هدان   ی مقولده هان ایجداد کددهای اولیدهن جسدتجو بدرا      ( شامل شش گام آشنایی با داده2006و کالرک )

اسدت. روش وحلیدل   هدا و وددوین گد ارش اسدتداده شدده      گذاری مقوله هان وعریف و نام مطالعه مقوله

ای  های کیدی بدا هددف شناسدایی الگدوی معندایی در میدان مجموعده        شناختی قادر به وحلیل داده نشانه

رامدون رسدانهن قصدد و    های پی ها است. در گام اولن ادبیات موضوع با ومرک  بر پژوهش گسترده از داده

ای  شده از منابع کتابخانده  است. در گام دومن اطالعات گردآوری انتخاب و معماری معاصر ارزیابی شده

ای ارزیدابی   بندی مقوالت مروب  با موضوع قصد و انتخاب وحت وأثیر فضای رسانه با استخراج و دسته

بتندی بدر نظدرات خبرگدان از طریدق      بنددی مقدوالت م   است. در گام سومن شناسایی اولیه و دسدته  شده

ای  است. اسدتخراج اولیده مدداهیم از مصداحبه و اطالعدات زمینده       یافته انجام شده مصاحبه نیمه ساخت

حاصل شده درنهایت به اشباع وئوریک ختم شده است. در ابتدا مقوالت مستخرج از ادبیدات موضدوع   

ساختاریافته مورد وأییددن   سشنامه نیمهنظران معرفی و سپس با دریافت نظر خبرگان ووس  پر به صاحب

اسدت. مقدوالت    ای از مقوالت استخراج شده گیرند. در گام چهارمن مجموعه وحلیل و یا ووسعه قرار می

اسدت. بده    بندی و نتایج حاصل با استداده از وکنیک دلدی به وأیید خبرگان رسدیده  نهایی وحلیل و دسته

ها ووس  یک پرسشنامه بسته بر مبنای نتدایج   ارائه و نظرات آناین نحو که در ابتدا نتایج برای خبرگان 

آوری و  ریافتده بدرای جمدع    شناسی دریافت شده است. وکنیدک دلددی یدک روش سداختا     وحلیل نشانه

نظران پیرامون یک مقوله مشخص اسدت. در گدام    های آگاهانه یک گروه از صاحب هماهنگی قضاوت

گیدرد و   نظرانن اعتبار کلی نتایج مورد ارزیابی قرار مدی  صاحب شده از پنجمن با ووجه به نظرات دریافت

بدرای ایدن منظدورن جامعده      شدوند.  بنددی مدی   مقوالت مروب  با ابعاد رسانه و اثرگذار بر معماری جمع

هدای مددنظر وعیدین شدده اسدت. رویکدرد        ندر در حوزه معماری و رسانه 20الی  10خبرگان با اندازه 

صدادفی اسدت کده در آن انتخداب افدراد نمونده براسداس خصوصدیات         گیدری هدفمندد و غیرو   نمونده 

نظیر زمینه وخصصن دوره زمانی فعالیتن محدوده جغرافیایی و موارد مشابه دیگدر اسدت.     شده وعریف

شده است کده در   ای وعیین  گیری طبقه به این ورویب اندازه نمونه برای هر قشر بر اساس رویکرد نمونه

ندر از اسدتادان دانشدگاه فعدال     8ندر خبره ) 12ها از طریق مصاحبه با  دهبخش کیدی پژوهش حاضر دا

ای  نددر از افدراد حرفده    1ندر از فعاالن حوزه رسانه معمداری و   3در حوزه وحقیقاوی معماری معاصرن 
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فعال در حوزه طراحی و اجرا معماری( پس از حصدول اشدباع نظدری بدرای انجدام وحلیدل مضدمون        

 است.  گردآوری شده

ای بدر کالبدد    بخش دوم )وحلیل کمی(ن اثرگذاری انتخاب مخاطبان وحت وأثیر فضای رسدانه  در

هدای اسدتاندارد    معماری معاصر ایران ارزیابی شده اسدت. بدرای ایدن منظدور از ووسدعه پرسشدنامه      

هدا در   شده در ادبیات موضوع متناسب با هر یک از ابعاد بهره گرفته شده است. ارزیدابی گویده   ارائه

سداخته   طیف لیکرت انجام شده است. جامعه آماری در بخش ارزیابی اعتبار پرسشنامه محقدق  قالب

عبارت است از خبرگان حوزه مدورد مطالعده شدامل اسدتادان دانشدگاه فعدال در حدوزه وحقیقداوی         

ای فعدال در حدوزه طراحدی و اجدرا. در      معماری معاصرن فعاالن حوزه رسانه معماری و افراد حرفه

ها ارزیابی شده اسدت. ارزیدابی    های نهایین روایی و پایایی آن پس از ودوین پرسشنامهمرحله سومن 

روایی پرسشنامه با استداده از روش وحلیل عاملی و پایایی بدا اسدتداده از شداخص آلددای کرونبدا       

است. در مرحله چهارمن جامعه آماری بدرای آزمدون الگدوی مدهدومی متشدکل از جامعده معمداران        

ای مروب  بدا حدوزه معمداری     نشگاهن دانشجویان و فعاالن حوزه معماری( و فعاالن رسانه)استادان دا

همبستگی مبتنی بدر معدادالت سداختاری اسدتداده      -است. در مرحله پنجم از روش وحلیل ووصیدی

شده است. با ووجه به گسترده بودن جامعه مخاطبان یک رسانهن اندازه جامعه مذکور نامحدود بدوده  

گیرین وصادفی ساده است. اندازه نمونه آماری متناسب بدا انددازه جامعده و فاصدله      نمونهو رویکرد 

هدای آمداری   ندر در نظر گرفته شده است. وحلیل 375برابر با  4درصد و سطب اطمینان  95اطمینان 

 (.  1شده است )شکل نی  با استداده از نرم اف ار اسمارت پی ال اس انجام 

 
 . طرح کلی پژوهش1شکل 
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 های پژوهش و بحث یافته

شناختین عوامل اثرگذار بر انتخاب مخاطبدان وحدت ودأثیر     سازی روش وحلیل نشانه مبتنی بر پیاده

است. قدرت نددوذ   نمایش داده شده 2ای با هر یک از زیرمعیارهای خود در جدول  فضای رسانه

سدت. بندابراین   ا های معاصر سدبب ایجداد وحدوالوی در حدوزه معمداری شدده       و اثرگذاری رسانه

منظدور مطالعده ایدن وحدوالت حدائ  اهمیدت اسدت. در ادامده مددل           ای به شناسایی عوامل رسانه

 (.2ساختاری پژوهش ارائه شده است )شکل 

 . عوامل اثرگذار بر قصد و انتخاب مخاطبان2جدول 
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 . الگوی ساختاری پژوهش2شکل 

مخاطبان بر کالبد معماری مبتنی بدر    در ادامهن به وحلیل معادالت ساختاری اثرگذاری انتخاب

و ارزیدابی   لیکدرت  ها بر مبندای طیدف   پرسشنامه محقق ساخته پرداخته شده است. ارزیابی گویه

هدای   اطمیندان وحلیدل   های مربوطه است. ضدریب  وضعیت هر بعد ووس  میانگین امتیازات گویه

ارائده شدده    3دول درصد لحاظ شده است. وحلیل ووصیدی متغیرهدای وحقیدق در جد    95آماری 

 -2در بازه استاندارد  کشیدگی و های چولگی است. با ووجه به قرار گرفتن ومامی مقادیر شاخص

+ن نتدایج حدداکی از رفتدار متغیرهددا متمایدل بدده ودابع ووزیددع نرمدال اسددت. نتدایج آزمددون       2الدی  

ز وأییدد  ن نشدان ا 05/0شدده بیشدتر از    داری محاسبه به سطب معنی کولموگروف اسمیرنوف باووجه

گیدری مبتندی بدر مددل مدهدومی       (. الگوی انددازه 4فرض نرمال بودن ومامی عوامل دارد )جدول 

 به همراه مقادیر بارهای عاملی نمایش داده شده است.   3پژوهش در شکل 

 . توصیف عددی متغیرهای پژوهش3جدول 
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کولموگروف . نتایج آزمون نرمال بودن تابع توزیع متغیرهای پژوهش با آزمون 4جدول 

 اسمیرنوف

 

سنجش پایایی مدل پژوهش ووس  وحلیل ضدرایب بارهدای عداملین آلددای     ارزیابی پایایی. 

کرونبا  و پایایی ورکیبی انجام شده است. ضرایب بارهای عداملی از طریدق محاسدبه همبسدتگی     

ا بیشدتر از  شده کده برابدر ید    شوند. با ووجه به مقادیر محاسبه ابعاد یک عامل با آن عامل وعیین می

گیری آن عامدل بیشدتر بدوده و    استن واریانس بین عامل و ابعاد آن از واریانس خطای اندازه4/0

 کرونبا  )پایدداری دروندی( نشدانگر    (. آلدای3گیری قابل قبول است )شکل  پایایی الگوی اندازه

ن 7/0  از وربداال  کرونبدا   است. با ووجه بده مقدادیر آلددای    ابعاد مربوطه  و عامل همبستگی می ان

 مطلقن صورت ها را نه به عامل ورکیبی نی  پایایی قبول است. پایایی قابل گیری پایایی الگوی اندازه

 شده ب رگتدر  دهد که براساس مقادیرمحاسبه نشان می یکدیگر با ها عامل همبستگی به باووجه بلکه

یدل بارهدای عداملی در    (. نتدایج وحل 5گیری مناسب است )جددول   ن پایداری الگوی اندازه7/0از 

کارگیری رسانهن محتدوای فضدای    ها در به ها و ظرفیت دهد که متغیرهای قابلیت نشان می 3شکل 

ای و اقتضائات آنن زمینه فردی و شخصی معماری و وحلیدل فضدای جامعده معمداری بده       رسانه

ای  رسدانه ورویب باالورین اهمیت را در اثرگذاری بر قصد و انتخاب مخاطبان وحت وأثیر فضدای  

نظمین جذابیت/دافعه و محدی  زیسدت    دارند. از سوی دیگرن متغیرهای عملکردن هویتن نظم/بی

 نی  به ورویب باالورین اهمیت را در کالبد معماری معاصر وحت وأثیر انتخاب مخاطبان دارند.
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 گیری پژوهش . الگوی اندازه3شکل 

 کلیدی پژوهش لعوام همگرای روایی و . نتایج ارزیابی پایایی5 جدول

 

 .پدردازد  مدی  های خود شاخص با عامل هر همبستگی مطالعه همگرا به رواییارزیابی روایی. 

 هر بین شده گذاشته اشتراک به واریانس میانگین دهنده نشان شده معیار میانگین واریانس استخراج

شدده   تخراجبا میدانگین واریدانس اسد    الرکر و فورنل است. نتایج روش های خود عامل با شاخص

واگدرا نید  از دو منظدر ارزیدابی      حاکی از وضعیت مطلوب اسدت. روایدی   5/0ب رگتر یا مساوی 

 ابعاد آن همبستگی مقابل در عامل آن با عامل یک همبستگی بین ابعاد می ان شود: الف( مقایسه می

 آن همبسدتگی  مقابدل  در ابعدادش  بدا  عامل یک می ان همبستگی دیگر و ب( مقایسه های عامل با

نتایج ارزیابی روایی واگدرا را در حالدت الدف در وضدعیت قابدل       6ها. جدول  عامل سایر با عامل

هدای الگدوی    های آن نی  به عامل ها و ستون های این جدول به پرسشدهد. ردیف قبول نشان می

. های مربوطه اسدت گر می ان همبستگی ابعاد با عاملوحقیق وعلق دارند. مقادیر درون جدول بیان

ارزیابی روایی واگرا در حالت ب نی  در سطب قابدل قبدول اسدت کده در آن میدانگین واریدانس       

های دیگدر در الگدو   شده برای هر عامل بیشتر از واریانس اشتراکی بین آن عامل و عامل استخراج

 (. 7)یا مدل( است )جدول
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 واگرا حالت الف . ارزیابی روایی6جدول 

 

 گرا حالت بوا ارزیابی روایی . 7جدول 

 

 خدالف  شدود کده بدر    ارزیدابی مدی   سداختاری  الگوی در ادامهن برازشارزیابی برازش مدل. 

 میدان  رواب  با پنهان همراه های عامل ونها و ندارد آشکار کاری گیری به متغیرهای اندازه الگوهای

ده شده نمایش دا 4ها مدنظر است. برای این منظورن ضرایب استاندارد الگوی اصلی در شکل  آن

استداده شده اسدت   t داری معیار ضرایب معنی از الگوی عاملی وأییدی برازش سنجش است. برای

صدحت   از شدده کده حداکی    بیشدتر  64/1 از دهد که مقدار این ضرایب (. نتایج نشان می4)شکل 

نید    Rاست. معیار مربدع   95/0 در سطب اطمینان وأیید فرض آماری نتیجه در و ها عامل بین رابطه

گیری و الگوی ساختاری به کار رفته و نشدان از ودأثیری دارد    های اندازه برای متصل کردن بخش

مربدوط بده    Rزا یا وابسته دارد. ضرایب مربدع   زا یا مستقل بر یک عامل درون که یک عامل برون

زا بدر یدک عامدل     زای وابسته الگو بوده و نشان از ودأثیر یدک عامدل بدرون     های پنهان درون عامل

دهنده سطو  ضعیفن متوس  و قوی(. مقددار   نشان 67/0و  33/0ن 19/0زا دارد )سه مقدار  وندر

زا یا مستقل برابر صدر است. نتایج حاکی از آن است که مقدار مربع  های برون برای عامل Rمربع 



 

 

 

 

 
 1400مجله جهانی رسانه/ دوره شانزدهم، شماره اول، بهار و تابستان  18 

  

R های وابسته الگو در حد متوس  و قوی قرار دارد و مناسب بودن برازش الگدو   برای همه عامل

 (.8شود )جدول  تاری با ووجه به مقدار مالک وایید میساخ

 
 . ضرایب استاندارد الگوی اصلی پژوهش4شکل 

 پژوهش عوامل برای  Rمربع  . مقادیر8جدول 

 

 یدا  وابسته برابدر و  عامل برای یک اگر بینی الگو است. پیش دهنده قدرت نشان  Qمربع  معیار

 خوبی به وابسته عامل آن و الگو دیگر های عامل بین  رواب که است شودن بیانگر آن از صدر کمتر

و  15/0ن 02/0مقددار   سه زا درون های عامل از یکی برایQ مربع  که صوروی است. در نشده وبیین

 هدای  عامل یا عامل قوی و متوس  ضعیفن بینی پیش قدرت از ورویب نشان به کندن کسب را 32/0

 ساختاری و گیری اندازه الگوی بخش دو هر شامل کلیالگوی  .(9مربوطه دارد )جدول  زای برون

 بده  مربدوط  معیار نیکویی بدرازش  .برازش الگوی کامل است سنجش آنن وأیید برازش با و است

و  عامدل  هدر  عداملی  مجذور بارهای میانگین اشتراکی از است. مقادیر ساختاری الگوی کلی بخش

آیندد.   دسدت مدی   الگدو بده   زای درون عامدل  هر یاشتراک مقادیر میانگین میانگین مقادیر اشتراکی از

(. 10شدود )جددول     زای الگدو محاسدبه مدی    هدای درون  نید  بدرای عامدل    Rمیانگین مقادیر مربع 

 بوده که نشان از برازش مطلوب الگو دارد.59/0درنهایتن معیار نیکویی برازش برابر با 
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 پژوهش عوامل برای  Q. مقادیرمربع 9جدول 

 

 بی نیکویی برازش الگوی اصلی. ارزیا10جدول 

 

درنهایتن فرض اصلی وحقیق به صورت ذیل مدورد ارزیدابی   آزمون فرضیه و تحلیل مسیر. 

 قرار گرفته است.  

o ودأثیر  صدر: عوامل اثرگذار بر قصد و انتخاب مخاطبان رسانه بر کالبد معماری معاصر فرض 

 .معنادار ندارد

o ودأثیر  خاطبان رسانه بر کالبد معماری معاصدر یک: عوامل اثرگذار بر قصد و انتخاب م فرض 

 .دارد معناداری

اسدت. از آنجدا    0برابر با  tو مقدار  64/45ن ضریب مسیر برابر با 11با ووجه به نتایج جدول 

شود. عالوه بر آنن سنجش  استن فرض صدر رد و فرض یک وأیید می 96/1بیشتر از  tکه مقدار 

نمایش داده شده است که نتدایج حداکی از معندادار     12ول مسیر ومامی رواب  بیرونی نی  در جد

 است.  بودن ومامی رواب 

 پژوهش اول اصلی فرضیه . سنجش11جدول 
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 تحلیل مسیرهای روابط بیرونی-های فرعی فرضیه . سنجش12جدول 

 

 گیری نتیجه

یری از هدای مخاطبدان بدا اثرپدذ     پژوهش حاضر به دنبال وبیین این موضوع بوده اسدت کده انتخداب   

شدوند.   ای چگونه باعث به وجود آمدن وحوالت کالبدی معماری در دوره معاصدر مدی   فضای رسانه

ای  برای این منظور ابتدا به شناسایی عوامل اثرگذار بر انتخاب مخاطبان وحدت ودأثیر فضدای رسدانه    

فضدای  محتدوای  »ن «کدارگیری رسدانه   ها در بده  ها و ظرفیت قابلیت»پرداخته شده و عواملی همچون 

« وحلیدل فضدای جامعده معمداری    »و « زمینه فردی و شخصدیتی معمدار  »ن «ای و اقتضائات آن رسانه

اند. سپس به ارزیابی ابعاد مختلف کالبد معماری پرداختده شدده و عملکدردن هویدتن      شناسایی شده

ادامه اند. در  های اصلی کالبد لحاظ شده زیست به عنوان مؤلده نظمین جذابیت/دافعه و محی  نظم/بی

هدای   عوامل اثرگذار بر قصد و انتخاب مخاطبان بر کالبد معماری معاصر مطالعه شدده اسدت. یافتده   

دهد که عوامل اثرگذار بر قصد و انتخاب مخاطبان رسانه بر کالبد معمداری معاصدر    وحقیق نشان می

کدارگیری   ها در به ها و ظرفیت قابلیت»وأثیر مثبت و معناداری دارند. نتایج نشانگر آن است که متغیر 

ورین عامل اثرگذار بدر قصدد و انتخداب مخاطدب شدناخته       ن به عنوان مهم870/0با بار عاملی« رسانه

ن 847/0بدا  « ای و اقتضدائات آن  محتدوای فضدای رسدانه   »ورویب متغیرهدای   شده است. پس از آن به

ن 411/0بدا  « ریوحلیل فضای جامعده معمدا  »و در نهایت  460/0با « زمینه فردی و شخصیتی معمار»

بداالورین اهمیدت را در    908/0با بار عداملی  « عملکرد»اند. همچنینن متغیر  بیشترین اهمیت را داشته
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نظمدین   هویدتن نظم/بدی  »وأثیرپذیری کالبد معماری معاصر داشدته اسدت. سدایر متغیرهدا همچدون      

 اند. های بعدی قرار گرفته در اولویت« زیست جذابیت/دافعه و محی 

دهدد کده فرضدیه اول بیدانگر      ها نشان مدی  های انجام شده نتایج حاصل از وحلیل داده با ارزیابی

ها در به کارگیری رسانه بر قصد و انتخاب مخاطبدان   ها و ظرفیت وجود وأثیر مثبت و معنادار قابلیت

در  95این فرضیه در سدطب    t( و می ان آماره 870/0است. می ان ضریب مسیر این فرضیه برابر با )

(ن محمودیدان  1390دار است. نتایج این فرضیه با پژوهش سورین و وانکارد ) ( معنی137/60دار )مق

ای  ( همراستا است. استداده از اب ارها و محتواهدای رسدانه  1388( و پوراحمدی )1394و همکاران )

هدای   هوواند در نوع نگاهن پاسخ و انتخاب افراد مؤثر واقع شود. همچنین می ان دسترسی به رسدان  می

های مخاطبان مطر  شود. هر چه این اب ارهدا   عنوان عاملی برای انتخاب وواند خود به مختلف نی  می

ور باشدن افراد به آن احساس نیداز بیشدتری خواهندد کدرد و      ها راحت ور و استداده از آن در دسترس

شدناخت و   ها به عنوان یک عادت در زندگی افدراد وبددیل خواهدشدد و درنهایدت     رجوع به رسانه

محتدوای فضدای    دهدد  نشدان مدی   نید   دوم فرضدیه  ادراک مخاطبان را شکل خواهدداد. نتایج آزمون

داری دارد. ضدریب مسدیر    ای و اقتضائات آن بر قصد و انتخاب مخاطبان وأثیر مثبدت و معندی   رسانه

 و ( اسدت 052/60برابر با ) t   می ان آماره95سطب  در رابطه این است. در 847/0برابر با  این رابطه

( و 1397(ن شریدی و کرمی )1396مطالعه جامع و دادگران ) با شود. این فرضیه وأیید می دوم فرضیه

دارد. با ووجه به اینکه اعتبار منبع و کیدیت اسدتدالل در ارائده محتواهدای     ( همخوانی1393افشانی )

دهندده   طدب نید  شدکل   ای بر نوع نگرش مخاطبان اثرگذار هستندن درنهایت نوع نگدرش مخا  رسانه

کننده محتوای  ها خود وعیین گیری وی خواهدبود. با ووجه به اینکه اقسام متعدد رسانه فرآیند وصمیم

هدای   ای نی  با ووجه به قرارگرفتن در معرض انواع رسانه ای استن نحوه مواجه کاربران رسانه رسانه

ای آنان نی  متنوع خواهدبود که ایدن  ه های دریافتی و واکنش مختلف متمای  از یکدیگر بوده و پاسخ

 شود. های متعدد می امر منجر به انتخاب

دار میدان دو متغیدر زمینده فدردی و      فرضیه سوم نشداندهنده برقدراری رابطده مثبدت و معندی     

شخصیتی معمار و نی  قصد و انتخاب مخاطبان است و این فرضیه مورد وأیید قرار گرفت. می ان 

( است. نتایج این فرضیه بدا پدژوهش   467/49) tو می ان آماره  460/0ضریب مسیر در این رابطه 
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( و 1391(ن حامددی ) 2008(ن کدیم و همکداران )  2006(ن لیتلدر و مالنسددیو ) 2007لین و ونگ )

های فردی متداوت هر یک از کاربران  ( همسویی دارد. ویژگی1395اسمعیل پونکی و همکاران )

نوع نگاه جامعه به افدراد در اروبداط بدا انجدام رفتارهدا؛ ادراک      ای؛  ای با داشتن سواد رسانه رسانه

ای هددایتگر   شده ووس  فضدای رسدانه   های ورویج های بالقوه یک ایده؛ ارزش مخاطب از ریسک

های فی یکین احساسی و ذهنی کداربران هنگدام انتخداب     ها و رفتار مخاطبان و نی  فعالیت نگرش

ای از ایدن   شدود. مجموعده   تخاب یدک ایدده یدا طدر  مدی     یک ایده ومامی این عوامل منجر به ان

آورند که  شوندن باورهایی را در مخاطبان به وجود می الگوهای رفتاری که به مرور زمان ایجاد می

ها و رفتارهای آنان نی  شود. فرضیه چهدارم بیدانگر وجدود     دهنده انتخاب وواند جهت در آینده می

عه معماری بر قصدد و انتخداب مخاطبدان اسدت و بندابر      رابطه مثبت و معنادار وحلیل فضای جام

( رابطه مذکور وأیید شد. نتایج این فرضیه 777/6( و می ان آماره وی )411/0می ان ضریب مسیر )

( همسویی دارد. با ووجه به اثرگذاری 1397( و شاملو و همکاران )1388با پژوهش پوراحمدی )

هدان   ها و در نهایدت ودأمین مندافع آن    ز جمله رسانهها ا حداکثری شرای  اقتصادی بر ومامی حوزه

یابدد. داشدتن    های کاربران نی  نمدود مدی   ها در انتخاب انعکاس وصمیمات اوخاذشده ووس  رسانه

نگاه بازاری به دلیل شرای  جامعه و نی  عرصه جهانی نگرش مخاطبان را به طدرز قابدل ودوجهی    

 شود. آنان نی  اثرگذار می های احتمالی وحت وأثیر قرار داده و بر انتخاب

دهد عملکرد بر کالبد معمداری معاصدر ودأثیر مثبدت و      نتایج آزمون فرضیه پنجم نی  نشان می

  مید ان   95است. در این رابطه در سطب  908/0داری دارد. ضریب مسیر این رابطه برابر با معنی

زاده سدراج   و مهددی  ( است. نتایج ایدن فرضدیه بدا پدژوهش حجدازی     571/133برابر با ) tآماره 

( همسویی دارد. در واقع عملکرد که در بداالورین درجده اهمیدت خدود     1992( و گرین )1393)

دهی به  شودن بر فرآیند شکل های درونی فضاست و سبب زایش فرم از درون می نمایشگر فعالیت

یدت بدر   دار هو فرم و کالبد معماری اثرگذار است. فرضیه ششم مدعی وجود وأثیر مثبت و معندی 

( اسدت و نشداندهنده ودأثیر    883/0کالبد معماری معاصر است. ضریب مسیر این فرضیه برابر با )

مثبت متغیر هویت بر کالبد معماری معاصر است. وأثیر مثبدت متغیدر هویدت بدر کالبدد معمداری       

دار اسدت. نتدایج ایدن فرضدیه        معنی 95( در سطب اطمینان 992/82) tمعاصر با ووجه به آماره 
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( اسدت.  1992( و گدرین ) 1987(ن جیکوب  و اپلیارد )1394سو با مطالعات طایده و همکاران )هم

دهنده شخصیت و نماد هویتی معماری است و اساسداً معمداری فاقدد     به این معنی که کالبد نشان

 هویتن معنا و مدهومی نخواهدداشت.

عاصدر ودأثیر مثبدت و    دهدد نظدم بدر کالبدد معمداری م      نتایج آزمون فرضیه هدتم نی  نشان می

( رابطه مذکور وأیید 373/37( و می ان آماره وی )820/0دار دارد و بنابر می ان ضریب مسیر ) معنی

( همخدوانی دارد. نظدمن   1992( و گدرین ) 1397شد. این فرضیه با مطالعه محبوبی و همکداران ) 

کنددن   های معمداری را بدر اسداس هددفی مشدخص در کندار یکددیگر جمدع مدی          اج اء مجموعه

شود. فرضدیه   دهنده کارکرد مجموعه است و نمود عینی آن در کالبد اثر معماری پدیدار می سامان

هشتم بیانگر وجود وأثیر مثبت و معنادار جذابیت بر کالبد معماری معاصر اسدت. مید ان ضدریب    

  در مقددار   95ایدن فرضدیه در سدطب     t( اسدت. مید ان آمداره    783/0مسیر این فرضیه برابر با )

( همراستا است. جدذابیت در  1992دار است. نتایج این فرضیه با پژوهش گرین ) ( معنی003/33)

های مختلدی همچون مقیاسن ونداوب   معماری که با گیرایی و پویایی همراه است به واسطه مؤلده

شدود.   بصری و عملکردین سرزندگی و هارمونی در کلیت بنا و طراحی کالبددی آن نمایدان مدی   

 و مثبدت  زیست بر کالبدد معمداری معاصدر ودأثیر     دهد محی  نشان می نی  نهم فرضیه نآزمو نتایج

 مید ان   95سدطب   در رابطه این است. در 717/0با  برابر رابطه این دارد. ضریب مسیر داری معنی

مطالعه جیکوب  و اپلیارد  با شود. این فرضیه وأیید می نهم و فرضیه ( است349/23برابر با ) t آماره

زیستی در  دارد. ووجه به رویکردهای محی  ( همخوانی1392بخش ) ( و منصوری و جهان1987)

راستای مصرف بهینه انرژی در چند دهه اخیر بسیار حائ  اهمیت بوده و در طراحی آثار معماری 

 مدنظر قرار داده شده است.

انتخداب   ای و قصدد و  ونهدا میدان فضدای رسدانه     دهند که نه درنهایت نتایج پژوهش نشان می

مخاطبان رابطه آماری مثبت و معناداری وجود داردن بلکه بین قصد و انتخاب مخاطبدان و کالبدد   

معماری معاصر نی  رابطه مثبت و معندادار آمداری برقدرار اسدت. شدایان ذکدر اسدت کده متغیدر          

ودرین   م)امکان و نحوه استداده از رسانه( یکی از مهد « کارگیری رسانه ها در به ها و ظرفیت قابلیت»

مخاطب شناسایی شده است که در مطالعات مشدابه نادیدده     و اثرگذارورین متغیرها برای انتخاب
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های مخاطبدان   گرفته شده است. نتایج همبستگی میان متغیرهای این پژوهش در اروباط با انتخاب

اخت دهد که کاربرانی که اطالعات و مطالب مروب  با طراحی کالبدی معماری را با شدن  نشان می

ووانندد بدا    کنندن متعاقباً مدی  شده پیگیری می ای معرفی های رسانه و آگاهی کامل نسبت به شاخص

آگاهی بیشتری نسبت به طراحی معماری به ویژه ابعداد کالبددی آن همچدون عملکدردن هویدتن      

زیسددت اقددام کننددد. از طدرف دیگددرن براسداس نتددایج     نظمدین جذابیت/دافعدده و محدی    نظم/بدی 

گرفته در پژوهش حاضدرن آنچده کده در طراحدی      از بخش وحلیل محتواهای صورت آمده دست به

شدودن از میدان ابعداد     این وبلیغن ورویج و آمدوزش داده مدی   کالبدی معماری متأثر از فضای رسانه

مختلف کالبدی مورد مطالعهن به بعد عملکردی و هویتی بیش از سایر ابعاد ووجه شده است کده  

کدارگیری آن در فرآیندد طراحدی معمداری اسدت.       االی ایدن ابعداد و بده   نمایانگر درجه اهمیت ب

درنهایتن با ووجه به ماهیت پویای اثرگذاری عوامل مطالعه شدده در وحلیدل اثرگدذاری انتخداب     

شدود ووسدعه الگدوی     ای بر کالبد معماری معاصرن پیشدنهاد مدی   مخاطب وحت وأثیر فضای رسانه

 طالعات آوی مدنظر قرار گیرد.های پویا در م مبتنی بر وحلیل سیستم
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 منابع

  ( .رویکدردی وحلیلدی بده عملکدرد برگد اری      1391اسالمین سید غالمرضا؛ سلیمانین محمدرضدا .)

 .108 -93(ن 5)2مسابقات معماری در ایران. کیمیای هنرن 

 ( .سواد رسدانه 1395اسمعیل پونکین الهام؛ اسمعیلی گیوین محمدرضا؛ فهیمنیان فاطمه .)   ای و سدواد

 .78-64ن 4های کارآفرینی. مجله وعامل انسان و اطالعاتن  ها بر قابلیت اطالعاوی و وأثیر آن

 های شهرین نمونه موردی: (. ارزیابی وأثیر اجتماعی )اوا( پروژه1392رشیدین طال. ) اشرفین یوسف؛

 .316 -295ن 31شهرداری وهران. مدیریت شهرین  10پارک کودک ظدر گلچین در منطقه 

 (. بررسی می ان اعتبار وبلیغات ماهوارهای و اعتماد مخاطب بده آن. فصدلنامه   1393ن فریده. )افشانی

 .27-5ن 8و  7یدن  های جد مطالعات ماهواره و رسانه

  ( .اقتصداد سیاسدی رسدانه و انتخابدات: وئدوری ه کدردن ندابرابری       1388پوراحمدین حسدین .)   هدای

 .62 -39: 1های اروباطین  انتخاباوین فصلنامه پژوهش

 ( .عوامل اجتماعی1391حامدین محمد .)-    ای دانشدجویان. مجلده    فرهنگی مروب  بدا سدواد رسدانه

 .78-65ن 16این  مطالعات رسانه

 (. رابطه معنان زیبایین شدکل و سدازه در معمداری    1393زاده سراجن فاطمه. ) مهدی حجازین مهرداد؛

 .22 -7(ن 1)2های معماری اسالمین  دوران اسالمی. پژوهش

 های ولوی یدون خصوصدی در    (. بررسی موانع وأسیس شبکه1396جامعن رقیه. ) دادگرانن سیدمحمد؛

 .69-47ن 2ایران. رسانه و فرهنگن 

 های  سنجی اعطای کاربری به خانه (. امکان1397نیان احمد؛ انصارین ملیحه. ) دیواندرین جواد؛ دانایی

نه واریخی مالصدرا(. نشدریه علمدی مرمدت و    واریخین مبتنی بر مدل مکانی کانتر )نمونه موردی خا

 .74 -59(ن 15)8معماری ایرانن 

 ( .نظریه1390سورینن ورنر جوزف؛ وانکاردن جیم  دبلیو .)    های اروباطاتن ورجمه علیرضدا دهقدانن

 وهرانن انتشارات دانشگاه وهرانن چاپ پنجم.

   (. ارائده الگدوی   1397اکبدر؛ مظددرین افسدانه؛ شدیرین طهمدورث. )      شاملون مهدی؛ فرهنگدین علدی

 -133(ن 3)8برندسازی از دید مخاطب در رسانه خالق. فصلنامه ابتکار و خالقیت در علوم انسانین 

164. 
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 ( .وعریف و ودوین دستگاه واکداوی فدرم   1394طایدهن احسان؛ حجتن عیسی؛ انصارین حمیدرضا .)

 .88 -73ن 8یرانن معماری مبتنی بر وحلیل و بازاندیشی دستگاه نقد. مطالعات معماری ا

 ( .در شدناخت دانشدجویان معمداری     (. نقش وجربه با واسدطه )رسدانه  1386علیمحمدین پریسا )ای

 .74 -63ن 1معاصر ایران. نشریه هویت شهرن 

 ( .معانی چهارگانه آگاهی. نشریه ذهنن 1390غیاثوندن مهدی .)174 -147ن 45. 

 ( .وأثیر1397فتب بقالین عاطده؛ صنیعی پورن حمید .) بستگی به  فضایی)معماری( بر دل-عناصر کالبد

 .123-97(ن 43)11نامه آمایش محی ن  مکان شهروندان در مجموعه بازار وبری . فصل

 ن 22(. نقش طر  کالبدی در حس مکان مسجد. نشریه هنرهای زیبدان  1384صادق. ) فالحتن محمد

57-66. 

 هدای کالبددی    (. بررسی نقش مؤلده1397)الدین.  کربالیی حسینی غیاثوندن ابوالدضل؛ سهیلین جمال

پذیری فضاهای فرهنگی با استداده از وکنیک چیدمان فضا. معمداری و شهرسدازی    محی  در اجتماع

 .373-361(ن 25)11آرمان شهرن 

    ( .هم یسدتی  1397محبوبین قربان؛ مختابادن سید مصطدی؛ اعتصامن ایدرج؛ عطارعباسدین مصدطدی .)

 .64-51(ن 58)15ن نقش جهان. باغ نظرن درون و برون معماری در اَرس

 ( بررسی وأثیر 1393محمدین جیران؛ درزیان ع ی ین عبدالهادی؛ فاخرن اسالم؛ نسرین کافی کنگ .)

شده و وجهه برند بر وفاداری بده برندد. راهبردهدای بازرگدانین      وطابق شخصیتی برندن کیدیت ادراک

 .37-48(ن 3)11

 ( .معماری مع1392معظمین منوچهر .)مدت(. فصلنامه  معماری کوواه -مدت اصر ایران )جامعه کوواه

 .61 -39ن 1فیروزه اسالمن 

 (. چگونگی اروقای کالبد و منظر شهری از طریق 1392بخشن حیدر. ) الدین؛ جهان منصورین سیدواج

 .102-89(ن 3)1ری ی ووسعه کالبدین  واریخی شهر. فصلنامه برنامه -های فرهنگی احیای ارزش

 (. بازشناسدی الگوهدا و شدناخت فاکتورهدای کالبددی      1395ین سید امیر؛ فرکیشن هیرو. )میرسجاد

 .90 -72(ن 4)4های معماری اسالمین  وأثیرگذار در بافت مسکونی سنتی نیشابور. مجله پژوهش

    ( .مطالعده ودأثیر   1394نرگسیانن عباس؛ هژبرافکن خالرین حسن؛ معیندی کربکنددین محمدرضدا .)

آنالین بر شدافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگری مشارکت عمدومی. مجلده    های اجتماعی رسانه

 .656 -637ن 3مدیریت دولتین 
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