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BACKGROUND AND OBJECTIVES: Media has always been a platform for activities 
related to the human intellect. It has become an integral part of human life in 

various forms and contexts by the supporting role of technology. On the other hand, 
many thinkers and theorists have introduced architecture as a physical media that can 
be perceived and analyzed at different theoretical levels. Despite these interpretations 
that recognize buildings with intrinsic mediating factors, a clear theoretical framework of 
such relationships and the interaction between architecture and media has not yet been 
identified. This study seeks to answer two main questions: what indicators affect the 
procedure in which architecture turns into a media? And, how can a model of the affecting 
factors and categories be identified to explain the connection between architecture and 
media clearly? Therefore, this study aims to identify and prioritize the effective factors for 
mediating the quality of architecture. Finally, it tries to present a model for recognizing 
architecture as media based on a case study, the historical building of the Faculty of 
Architecture and Urbanism at Tabriz Islamic Art University, as an example of adaptive 
reuse in historic buildings.

METHODS: This research is fundamental-experimental in terms of purpose, and 
descriptive survey in terms of entity and method, using a case study. According to the 

related literature, 12 faculty members of the Faculty of Architecture and Urbanism at Tabriz 
Islamic Art University constituted the Delphi panel of experts. All the panel members were 
among the recognized experts in specific fields of architecture. In the first round of Delphi, 
indicators and brainstorming were conceptualized through semi-structured interviews 
with panel members in person and virtually. After analyzing the content of the interviews, 
by combining the factors obtained from the literature and the achieved indicators from 
experts’ opinions, 34 indicators effective in improving the mediating quality of architecture 
were extracted in four categories. In the second round of Delphi, the validity and reliability 
of the research tools were approved by the faculty members and the Cronbach’s alpha 
coefficient. Then, the experts scored the factors in close-ended questionnaires and 5-point 
Likert scale, and the data were analyzed using TOPSIS technique. Kendall’s coefficient of 
concordance was used to assess the consensus among the experts, and the prioritized 
factors were also introduced along with the descriptive statistics components such as 
the average indices presented in tables and plots. Finally, by comparing the results of the 
TOPSIS technique with the results extracted from the descriptive statistics, the accuracy of 
the results and their validity were ensured.

FINDINGS: The ratings and findings obtained from the average index differed slightly 
from the results extracted from the TOPSIS technique. The reason can be stated in the 

higher accuracy of this technique in prioritizing and presenting rankings and closeness 
indeces of each factor in the research. The factors of “Indicator of the art of technology 
and crafting in time” with the closeness index of 0.610652, “Reflector of the culture of 
people in the society” with the closeness index of 0.579874, “Creator of new sensory 
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perceptions” with the closeness index of 0.561471, “Being a benchmark in the city context” 
with the closeness index of 0.560705, and “Represents the evolution of history” with the 
closeness index of 0.558936 were among the highest priorities in the factors affecting 
the mediating quality in architecture. Also, the factors of “A communicator” with the 
closeness index of 0.436028, and “The presence of a power in creating the message” with 
the closeness index of 0.457395 were recognized as the minor priorities. By calculating the 
averages of closeness indeces in each category, the most effective categories in improving 
the mediating quality in architecture are “Factors relating to the application of media”, 
“Factors relating to the impacts of media”, “Factors relating to the message”, and “Factors 
relating to the intrinsic characteristics of media”, that were introduced with the mean 
averages of 0.544508, 0.503928, 0.495541 and 0.491413, respectively.

CONCLUSION: The final model of architecture as a media and factors affecting the 
enhancement of mediating quality were presented as the research conclusion. Hence, if 

architecture is not considered a  physical media and does not have a mediating role, it can 
no longer be called architecture and will no longer differentiate its nature from a structure. 
Architecture continuously transmits its character, ideas, thoughts, mindsets, approaches, 
history, time, and specifically its message to the future and performs as a meta-media 
concept. Also, the body and audience of architecture change its media nature, and its 
mediating quality causes various spatial reproductions in the minds of the people and a 
wide range of users.

HIGHLIGHTS:
- 34 factors affecting the enhancement of mediating quality in architecture were classified 
into four categories.
- The indicator of the art of technology and crafting in time, and the category of factors 
relating to the application of media were the most effective mediating items.
- Architecture as physical media transmits concepts and messages, and its mediating 
quality causes different user perception of spaces.
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نکات شاخص

- تعداد 34 شاخص مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانه ای معماری در 4 دسته طبقه بندی شدند.
ــانه،  ــای رس ــه کاربرده ــوط ب ــاخص های مرب ــته ش ــان و دس ــوژی زم ــاخت و تکنول ــر س ــه هن ــاره کننده ب ــاخص اش - ش

ــد. ــاب گردیدن ــانه ای انتخ ــل رس ــن عوام مؤثرتری
ــث درک   ــانه ای آن باع ــت رس ــا اســت و کیفی ــم و پیام ه ــده مفاهی ــی، انتقال دهن ــانه فیزیک ــک رس ــوان ی ــاری به عن - معم

ــود. ــا می ش ــران از فضاه ــاوت کارب متف

نحوه ارجاع به مقاله

رسـانه ها بـه یکـی از بخش هـای جدایی ناپذیـر زندگـی انسـان  در عصـر تکنولـوژی تبدیل شـده اند. از 
سـویی معمـاری نیـز به عنـوان عاملـی رسـانه ای معرفی می شـود کـه در سـطوح مختلـف قابل تحلیل 
اسـت؛ اما با این تفاسـیر هنوز الگویی روشـن از تعامالت میان معماری و رسـانه تبیین نشـده اسـت. 
ایـن پژوهـش بـا هدف شناسـایی شـاخص های مؤثـر بر ماهیت رسـانه بـودن معمـاری و اولویت بندی 
آن هـا و نهایتـاً ارائـه مدلـی از عوامـل اثرگـذار بـر کیفیت رسـانه ای معمـاری در دانشـکده معماری و 
شهرسـازی دانشـگاه هنر اسـالمی تبریز، به دنبال پاسـخ به این سـؤاالت اسـت که ابتدا شـاخص های 
مؤثـر بـر ارتقـای کیفیـت رسـانه ای معمـاری کدام انـد و سـپس چگونـه می تـوان در نمونـه اسـتفاده 
مجـدد تطبیقـی مدلـی از ایـن شـاخص ها را تدویـن کـرد. پژوهـش حاضـر ازنظـر هـدف بنیـادی-

تجربـی، و ازنظـر ماهیـت و روش توصیفی-پیمایشـی در مطالعـه مـوردی اسـت. پـس از مطالعـات 
کتابخانـه ای، 12 نفـر از اعضـای هیئت علمـی دانشـکده معماری و شهرسـازی دانشـگاه هنر اسـالمی 
تبریـز به عنـوان متخصصیـن پانـل دلفـی انتخـاب شـدند و ایده پـردازی شـاخص ها بـا مصاحبه هـای 
نیمـه سـاختاریافته انجـام شـد. سـپس بـا ادغـام شـاخص های مبانـی نظـری و شـاخص های حاصـل 
از تحلیـل محتـوای مصاحبه هـا، 34 شـاخص مؤثـر بـر ارتقـای کیفیـت رسـانه ای معمـاری در چهـار 
دسـته اسـتخراج گردیـد. پـس از تائیـد روایـی و پایایـی ابـزار پژوهـش، خبـرگان در پرسشـنامه های 
بسـته و طیـف 5 درجـه ای لیکـرت بـه امتیازدهی شـاخص ها پرداختنـد و داده ها با تکنیک تاپسـیس 
مـورد تحلیـل قـرار گرفتنـد. نتایـج نشـان می دهـد کـه شـاخص های »اشـاره کننده بـه هنر سـاخت 
و تکنولـوژی زمـان«، »بازتاب دهنـده فرهنـگ مـردم جامعـه« و »بـه وجـود آورنـده ادراکات حسـی 
جدیـد« دارای باالتریـن اولویت هـا بودنـد و دسـته »شـاخص های مربـوط بـه کاربردهای رسـانه« نیز 
مؤثرتریـن دسـته معرفـی شـد. معمـاری اگـر نقـش رسـانه ای نداشـته باشـد دیگـر معماری نیسـت. 
معمـاری به عنـوان یـک میانجـی در ظـرف رسـانه ای خـود انتقال دهنده ایده هـا و پیام ها بـه آیندگان 
اسـت و کیفیـت رسـانه ای آن باعـث بـاز زایش هـای گوناگـون فضایی در بسـترهای ذهنـی طیف های 

مخاطبـان می شـود.

* ایــن مقالــه برگرفتــه از رســاله دکتــری نویســنده نخســت بــا عنــوان »نقــش معمــاری بــه عنــوان رســانه و فرارســانه در بناهــای شــاخص شــهر تبریــز«، 
می باشــد کــه بــه راهنمایــی نویســنده دوم و مشــاوره نویســنده ســوم در دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز انجــام گرفتــه اســت.

ــانه ای  ــت رس ــای کیفی ــر ارتق ــر ب ــاخص های مؤث ــدی ش ــایی و اولویت بن ــی. )1401(. شناس ــی، محمدتق ــن و پیربابای ــی؛ حق پرســت، فرزی ــوق، عل ــه ج ــد قلع پوراحم
معمــاری؛ مطالعــه مــوردی: دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز، نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران، 13)1(، 84-69.
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ــوده  ــر در زندگــی انســان ب رســانه بخشــی جدایی ناپذی
ــدای  ــت. از ابت ــورده اس ــد خ ــا آن پیون ــز ب ــه نی و همیش
حضــور رســانه های اولیــه ماننــد زبــان بــرای انتقــال معانــی 
ــی  ــانه های مبتن ــور رس ــد و ظه ــر جدی ــا عص ــم ت و مفاهی
ــو، انســان همــواره زندگــی، فرهنــگ،  ــر تکنولوژی هــای ن ب
ــی  ــاد زندگ ــام ابع ــی تم ــن و به طورکل ــر، دی ــالق، تفک اخ
خــود را دســتخوش تغییــر به وســیله ی ایــن رســانه ها دیــد 
)Dibaji & Reismirzai, 2012(. در ســال های اخیــر و 
ــرفت  ــا پیش ــه ب ــه در مواجه ــن ک ــانه های نوی ــد رس رش
ــر  ــد، تأثی ــه وجــود آمده ان ــات ب ــوژی و انفجــار اطالع تکنول
ایــن رســانه ها بــر زندگــی انســان بیش ازپیــش شــده 
ــای  ــه صورت ه ــزار ب ــیعی از اب ــف وس ــانه ها طی ــت. رس اس
مختلــف را شــامل می شــوند؛ هرکــدام ارکان، پایه هــا و 
مبانــی فکــری خــاص خــود را دارنــد و در راســتای اهــداف و 
ضرورت هــای ماهیتــی و پیرامونــی خــود بســته بــه موقعیــت 
ــد. ــت می پردازن ــه فعالی ــد ب ــه در آن قرارگرفته ان ــی ک و زمان

از ســوی دیگــر، معمــاری نیــز در تمامی اعصــار، عنصری 
ــر اســتفاده کنندگان و افــراد هم عصــر  پیونــدی و اثرگــذار ب
خــود بــوده اســت. آن بخــش از معمــاری کــه در پژوهــش 
ــه،  ــه قرارگرفت ــورد مطالع ــده و م ــد ش ــه آن تأکی ــر ب حاض
انطبــاق و اســتفاده مجــدد تطبیقــی یــا بازطراحــی تطبیقــی 
اســت. ســاختمان ها به مرورزمــان براثــر فرســودگی یــا 
ــت  ــود را از دس ــرد خ ــاص، عملک ــای خ ــر در نیازه تغیی
می دهنــد کــه می تــوان آن را بــا شــاخصه هایی نظیــر 
فرســودگی فیزیکــی، اقتصــادی، عملکــردی، فناورانــه، 
 Langston et al., 2008;( ــنجید ــی س ــی و حقوق اجتماع

 .)Yıldırım & Turan, 2012

ــده  ــم ارائه ش ــای مه ــی از راه حل ه ــور، یک ــن منظ بدی
ــاق  ــدد و انطب ــتفاده ی مج ــکل، اس ــن مش ــل ای ــرای ح ب
در ساختمان هاســت. واژه ی انطبــاق را می تــوان »بــه روز 
ــه روز شــدن« تعبیــر نمــود و ایــن رویکــرد  ــا »ب کــردن« ی
ــر اســتفاده از ســاختمان اشــاره دارد. به طوری کــه  ــر تغیی ب
بــا ایجــاد تغییراتــی در آن، می تــوان ســاختمان را بــه 
ــال  ــود و درعین ح ــل نم ــر تبدی ــرد معاص ــا عملک ــی ب بنای
ــت  ــز حفاظ ــمند آن نی ــم و ارزش ــاخص های مه ــز از ش نی
 Aigwi et al., 2020; Ball, 2002; Shehata et( نمــود

 .)al., 2015

ــی در  ــای تاریخ ــداد بناه ــودن تع ــاال ب ــه ب ــه ب ــا توج ب
ــور  ــران و همین ط ــان ســاختمان های شــاخص کشــور ای می
نقــش مهــم اســتفاده مجــدد از بناهــا از جنبه هــای فرهنگــی، 
اجتماعــی، اقتصــادی و ... در مســیر ایــن پژوهــش از نمونــه ی 
منتــج از ایــن رویکــرد اســتفاده می گــردد. برخــی متفکــران 
رســانه ای و همین طــور معمــاران از معمــاری به عنــوان 
ــد  ــه دی ــد و در آن ب ــاد می کنن ــانه ای ی ــوع رس ــک موض ی
بودریــار  ژان  آن هــا  راس  در  کــه  نگریســته اند؛  رســانه 
نمونه هــای دیزنــی لنــد1 و مرکــز ژرژ پمپیــدو2 در محلــه ی 
ــش  ــوص نق ــرده و در خص ــی ک ــس را معرف ــورگ3 پاری بوب
ــی آن  ــی و اجتماع ــترهای فرهنگ ــا در بس ــانه ای آن ه رس
ــا  ــا کولومین ــت )Proto, 2006(. ی ــح داده اس ــا توضی بناه

نیــز در کتــاب خــود »خلــوت و عمومیــت: معمــاری مــدرن 
ــه  ــار لوکوربوزی ــی آث ــا بررس ــی« ب ــانه جمع ــه رس به مثاب
ــه  ــانه گون ــی و رس ــای ارتباط ــه نقش ه ــوز، ب ــف ل و آدول
معمــاری مــدرن در آثــار آن دو معمــار اشــاره نمــوده اســت 
)Colomina, 1996(. بنابرایــن می تــوان اظهــار داشــت 
کــه معمــاری در زمان هــای مختلــف، از دوره هــای تاریخــی 
ــون،  ــای گوناگ ــواره در الیه ه ــدرن هم ــا عصــر م پیشــین ت
انتقــال پیام هــا و مفاهیــم در  کارکــردی رســانه ای در 
راســتای کاربردهــای خــود داشــته اســت. امــا بایــد اذعــان 
ــار  ــی آث ــت در تمام ــن اس ــیر ممک ــن تفس ــه ای ــت ک داش
ــرح  ــطحی ط ــای س ــوده و در الیه ه ــهود نب ــاری مش معم
ــم و  ــا رمزگشــایی مفاهی ــا ب ــرار نداشــته باشــد؛ ام ــا ق و بن
ــار  ــی و کن ــتدالل منطق ــن اس ــی نظــری آن و همچنی مبان
ــه  ــوان ب ــی، می ت ــات پیرامون ــته اطالع ــرار دادن رش ــم ق ه
ــان  ــاران و کارفرمای ــانه ای معم ــرف رس ــری از ظ درک بهت
ــا  ــام ی ــل پی ــه حام ــته ب ــا ناخواس ــته ی ــه خواس ــید ک رس

ــده اند. ــدل ش ــی مب ــرد خاص کارک
ــت  ــوص ماهی ــردازان در خص ــای نظریه پ ــود نقده باوج
رســانه ای معمــاری، هنــوز الگویــی مشــخص از تعامــل میان 
معمــاری و رســانه تبییــن و ارائــه نشــده اســت. اهمیــت و 
ضــرورت انجــام ایــن مطالعــه در چهــار ســطح دســته بندی 
ارتباطــات،  ایــن  بررســی  این کــه  نخســت  می شــود. 
ــه  ــاری نمون ــای معم ــایی پیام ه ــبب تســهیل در رمزگش س
ــه  ــردد. دوم آن ک ــابه آن می گ ــای مش ــه و بناه موردمطالع
ــانه ای  ــش رس ــاوت نق ــاری در تف ــان معم ــه درک مخاطب ب
ــوم آن  ــد. س ــک می کن ــا کم ــایر بناه ــا س ــر ب ــه حاض نمون
ــری  ــی و یادگی ــت یادده ــر کیفی ــط ب ــن رواب ــم ای ــه فه  ک
معمــاری در محیــط ســاختمان های دانشــگاه هنــر اســالمی 
تبریــز اثــر می گــذارد. در آخــر نیــز، حــس زنده بــودن یــک 
مجموعــه معمــاری تاریخــی را بــه وجــود مــی آورد کــه در 
ــظ،  ــئولیت در حف ــاس مس ــاد احس ــه ایج ــر ب ــت منج نهای
نگهــداری و بــاز اســتفاده از آثــار معمــاری گذشــته در 
ــم از دانشــجویان، اســاتید،  ــان اع ــای مخاطب ــان طیف ه می

ــود. ــدگان می ش ــان و بازدیدکنن کارکن
ــاخص های  ــایی ش ــدا شناس ــش ابت ــن پژوه ــدف ای ه
ــاری  ــانه ای معم ــت رس ــای کیفی ــود و ارتق ــر بهب ــر ب مؤث
ــه ی  ــه موردمطالع ــا در نمون ــدی آن ه ــپس، اولویت بن و س
ــازی دانشــگاه  ــاری و شهرس ــاختمان های دانشــکده معم س
هنــر اســالمی تبریــز به عنــوان مثالــی از معمــاری حاصــل از 
اســتفاده مجــدد تطبیقــی اســت. پــس ازآن نیــز با بررســی و 
تجزیه وتحلیــل ایــن عوامــل تأثیرگــذار بــر ارتقــای رســانه ای 
ــه چارچوبــی  معمــاری از منظــر متخصصیــن و خبــرگان، ب
ــف  ــی بناهــای مختل ــا امــکان ارزیاب دســت یافته می شــود ت
ــود  ــه  وج ــانه ای ب ــری رس ــام فک ــتفاده از آن در نظ ــا اس ب
ــوان  ــه عن ــش این گون ــن پژوه ــؤاالت ای ــن س ــد. بنابرای آی
ــر ارتقــای ماهیــت  ــر ب می شــوند کــه اوالً شــاخص های مؤث
رســانه بــودن معمــاری کدامنــد و ثانیــاً چگونــه می تــوان در 
ــن  ــه تدوی ــده ب ــی عنوان ش ــدد تطبیق ــتفاده مج ــه اس نمون
ــاری و  ــان معم ــالت می ــاخص ها در تعام ــن ش ــی از ای مدل
ــی  ــوب کل ــح، چارچ ــن توضی ــا ای ــت؟ ب ــت یاف ــانه دس رس

پژوهــش در شــکل 1 نشــان داده شــده اســت.
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Fig.1. Research Framework

مرور ادبیاتمرور ادبیات
تحقیق پیشینه 

تحقیقــات  بــه  اجمالــی  به طــور  بخــش  ایــن  در 
مشــابه پژوهــش حاضــر اشــاره می گــردد. در مطالعــه 
ــام آن  »نقــش عمومــی معمــار: معمــاری رســانه اســت، پی
چیســت؟« کــه توســط یــان ریچــی انجــام پذیرفــت، ایــن 
نتیجــه عنــوان شــد کــه معمــار و معمــاری هــر دو بایــد بــا 
مخاطبیــن ارتبــاط برقــرار کننــد. پیام هــا از هــر دو طــرف 
ــود را  ــای خ ــد مهارت ه ــز بای ــار نی ــد و معم ــل گردن منتق
ــق  ــام خــود چــه از طری ــرای رســاندن پی ــه ب ــن زمین در ای
شــخص خــود چــه از طریــق معمــاری ارتقــا دهــد. ارتبــاط 
ــاختمان  ــح س ــت. مصال ــاری اس ــرای معم ــی ب ــری حیات ام
ــط،  ــا محی ــه ی آن ب ــرم و رابط ــن ف ــد آن و همچنی و کالب
پیام هایــی رمــزی بــه اجتمــاع و اســتفاده کنندگان در 
تعامــل بــا آن انتقــال می دهنــد. عــالوه بــر انتقــال اطالعــات 
ــه ســاختمان، آن هــا  ــا تجرب ــه اســتفاده ی ــوط ب خــاص مرب
ــدگان،  ــود آورن ــه وج ــی ب ــی و مال ــای فرهنگ جاه طلبی ه
ــی- ــادی و اجتماع ــای اقتص ــاختارها و ارزش ه ــکام س اح

سیاســی و همین طــور مقاصــد زیبایــی شناســانه ی معمــار 
.)Ritchie, 2019( را نیــز در خــود ذخیــره می کننــد

ــه نمایشــگاه انقــالب  در مطالعــه ای دیگــر کــه روی نمون
فاشیســت ســال 1932 در رم بــرای جشــن دهمیــن ســالگرد 
بــه قــدرت رســیدن موســولینی صــورت گرفتــه، اثــر اتاق هــای 
طراحی شــده توســط ماریــو ســیرونی نقــاش ایتالیایــی و 
طــراح نمایشــگاه های پروپاگانــدا بــرای حکومــت فاشیســت و 
همچنیــن نقــل و قــول نقدهــای وارد بــر آن پیرامــون معماری 
ــن  ــد. در ای ــی گردی ــانه ای بررس ــداد رس ــک روی ــوان ی به عن
نمونــه مــوردی، ســیرونی از تمامــی ابزارهــا بــرای بــه وجــود 

آوردن احســاس ابدیــت، شناخته شــدن کامــل و از بیــن رفتــن 
ــا  ــراً از آن ه ــه اخی ــرد ک ــتفاده ک ــده اس ــا در بازدیدکنن مرزه
به عنــوان مؤلفه هــای اصلــی تجربــه فاشیســتی یادشــده 
ــردن  ــر ک ــرای قدرتمند ت ــم ب ــه مه ــد روی ــت. وی از چن اس
تأثیــر بصــری در چهــار اتــاق خــود اســتفاده کــرد کــه شــامل 
ــرر از  ــتفاده مک ــده، اس ــادی بینن ــه م ــرای تجرب ــریفات ب تش
اشــارات نمایشــی، ادغــام فرم هــای هنــری مختلــف به منظــور 
ــر  ــش نظی ــد نمای ــای جدی ــتفاده از تکنیک ه ــی، اس اثربخش
بزرگنمایــی عکس هــا و همینطــور نورپــردازی الکتریکــی 

 .)Andreotti, 2005( می شــوند 
پژوهــش دیگــری نیــز بــا هــدف مطالعــه بــر روی 
ــه  ــادا )4CBC( ک ــون کان ــو و تلویزی ــرکت رادی ــاری ش معم
ــی  ــز مل ــک مرک ــوان ی ــی دوم به عن ــگ جهان ــس از جن پ
شــناخته می شــد و ارزش هــای اجتماعــی دموکراتیــک را بــه 
کمــک نخبــگان فرهنگــی تقویــت می کــرد انجــام گرفــت. در 
ایــن مطالعــه عنــوان شــد کــه ایــن ســاختمان ها بــه دلیــل 
ــر  ــه عناص ــر، ب ــده خب ــور پخش کنن ــردن حض ــت ک تقوی
و ارکان مــادی رادیوهــای عمومــی تبدیــل شــدند. ایــن 
ــر ایســتگاه های پخــش و اســتودیوها  ــز ب ــا تمرک پژوهــش ب
ــو  ــاختمان رادی ــاخت س ــه زیرس ــه چگون ــد ک ــان می ده نش
به صــورت اســتراتژیک حــس ملی گرایــی جامعــه را در کنــار 

 .)Windover, 2018( بیشــتر می کنــد  منطقه گرایــی 
در ســه عنــوان پژوهــش اخیــر از معمــاری به عنــوان یــک 
ــداف  ــتای اه ــه در راس ــور مســتقیم یادشــده ک ــانه به ط رس
ســازندگان و گرداننــدگان آن هــا فعالیــت می کننــد و عاملــی 

بــرای ایجــاد ارتبــاط و رســاندن پیــام هســتند.
در بررســی دو پژوهــش پیــش رو، از دو مؤلفــه ی موجود 
ــت در  ــت. نخس ــده اس ــانه یادش ــوان رس ــاری به عن در معم



شناسایی و اولویت بندی شاخص های مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانه ای معماری
ی

عـلـمــــ
فـصـلـنـامــــه 

دو 

ی ایـــران
ی و شـهرســــاز

معمـــار

74

بهار و تابستان 1401 . دوره 13 . شماره 1/ صفحات 69-84

مطالعــه »مدرنیتــه صــدا: تاریــخ رســانه و معمــاری مــدرن« از 
صداهــای اطــراف کــه در شــکل دهی بــه محیط هــای مــدرن 
نقــش دارنــد نام بــرده می شــود. در ایــن پژوهــش بــا بررســی 
ــنیدن و  ــی ش ــخ فضای ــنیداری فضــا و تاری ــخ ش ــوازی تاری م
همین طــور معرفــی مناظــر صوتــی و روش پیــاده روی آن، صدا 
ــط  ــه از محی ــود ک ــی بررســی می ش ــانه ارتباط ــوان رس به عن
فیزیکــی اطــراف خــود نیــز فراتــر مــی رود، به طوری کــه صــدا 
و فضــا هــر دو درهم آمیختــه شــده اند و به عنــوان رســانه 
 .)Von Fischer & Touloumi, 2018( عمــل می کننــد 
ــاری  ــان در معم ــر زم ــر روی عنص ــز ب ــه دوم نی در مطالع
به عنــوان یــک رســانه نــگاه شــده اســت. در ایــن پژوهــش، 
ســه نمونــه معمــاری در اســپانیا بــرای نشــان دادن این کــه 
چگونــه در معمــاری از زمــان به عنــوان رســانه استفاده شــده 
ــن  ــار ای ــس معم ــک میرال ــد و انری ــی گردی ــت معرف اس
ــه ی  ــرای تجرب ــزاری ب ــوان اب ــاری را به عن ــا، معم نمونه ه
گــذر زمــان بــرای مــردم در نظــر گرفــت. همین طــور 
عنــوان شــد کــه مــردم گــذر زمــان را از طریــق ابزارهایــی 
ــد و  ــه می کنن ــده تجرب ــاران طراحی ش ــیله معم ــه به وس ک
ــال  ــول س ــول روز، در ط ــده در ط ــای بیان ش ــن نمونه ه ای
ــدی  ــات و نیروهــای اب و در درازمــدت قابلیــت ایجــاد امکان
را دارنــد. کار کــردن بــا رســانه ی زمــان احتیــاج بــه آگاهــی 
از محیــط، افــراد یــا اجتمــاع دارد کــه چیزهــای خارجــی ای 
ــوع آگاهــی،  ــن ن ــر کار اعمــال می شــوند. ای هســتند کــه ب
ــی به صــورت  ــرات تجرب ــش خاصــی از تغیی ــر دان ــی ب متک
ــک  ــه ی ــه ب ــت، بلک ــر نیس ــا مادام العم ــاالنه ی ــه، س روزان
فلســفه عمومــی مربــوط اســت کــه بــا آغــوش بــاز دنیــای 
متغیــر را می پذیــرد )Speranza, 2016(. بنابرایــن بــا 
توجــه بــه ایــن مطالعــات، هــم در دیــدگاه جزءنگــر و هــم 
در دیــدگاه کلــی، می تــوان بــه معمــاری به عنــوان بســتری 

ــرای ارتبــاط نگریســت. ب
در ادامــه، برخــی منابــع بــه روی خصوصیــت قصه گویــی 
ــن امــکان  ــت معمــاری و ارکان آن متمرکزشــده و از ای و روای
در راســتای داشــتن نقــش رســانه ای در معمــاری بهــره 
ــوع  ــن موض ــی ای ــت بررس ــش نخس ــدف پژوه ــته اند. ه جس
اســت کــه معمــاری هــم به عنــوان ســرپناه و هــم کار هنــری 
بــه چــه میــزان به عنــوان یــک رســانه ی قصه گویــی فضایــی-

تزئیناتــی کــه ایجادکننده محتوای حســی قــوی و بازگوکننده 
ــن پژوهــش  ــه کار مــی رود. در ای و نشــانگر فرهنــگ اســت ب
ــاالی ســتون در پارتنــون  عنــوان شــد کــه کتیبــه یونیــک ب
آتــن هــم به عنــوان عنصــری تزئینــی و هــم دســتگاهی بــرای 
قصه گویــی اســت و هماننــد آنچــه در پارتنــون معرفی شــده، 
معمــاری به عنــوان قصه گــوی فضایی-تزئیناتــی بــرای ارتبــاط 

 .)Lu, 2016( ــود ــه می ش ــر گرفت ــی در نظ معان
در مطالعــه ی دیگــری، مــدل نظــری بدیــع بــرای 
قصه گویــی  به عنــوان  معمــاری  ایــده ی  تجزیه وتحلیــل 
فضایــی بیان شــده اســت و بــه دلیــل این کــه معمــاری 
و  معنــی دار  پیکربنــدی  معنــی دار،  مصالــح  ســاخته ی 
ــوان نتیجــه گرفــت  همین طــور زمــان معنــی دار اســت، می ت
کــه معمــاری فرمــی از قصه گویــی فضایــی اســت کــه دانــش 
خــود از جهــان، انســان ها و معمــاری را نشــان می دهــد 
ــوس و  ــورت ملم ــر دو ص ــان را در ه ــی انس ــوابق ذهن و س

ــی  ــن قصه گوی ــد. معمــاری به وســیله ی ای بصــری شــکل ده
فضایــی بــا انســان و جهــان ارتبــاط می یابــد و بیــن نســل ها 
دست به دســت می شــود )Lyu, 2019(. در ادامــه نیــز در 
ــاره معمــاری  بحــث روایــت فضایــی، در پژوهشــی دیگــر درب
منظــر و نقش هــای رســانه ای در آن بحــث شــده اســت. ایــن 
مقالــه بــر پایــه ایــن موضــوع اســتوار اســت کــه روایت هــای 
منظــر در تفاســیر زمانــی و محتوایــی مربوطــه، معنابخشــی به 
پدیده هــای فیزیکــی و اجتماعــی و ارتباطشــان بــا پروژه هــای 
حرفــه ای توســط معمــاران منظــر بــه کار گرفته شــده اســت. 
ــه منظــر  ــاور اســت ک ــن ب ــده ی ای ــن پژوهــش بازتاب دهن ای
می توانــد رســانه ای بــرای ترکیــب مشــکالت اساســی و ادغــام 
آن هــا در گــذار اجتماعــی و فضایــی باشــد و ایــن نکتــه نیــز 
ــا  ــویه روایت ه ــر دوس ــه تغیی ــه چگون ــود ک ــت می ش برداش
ــر  ــتفاده از منظ ــد اس ــه ای می توان ــل حرف ــوری و عم در تئ
ــد  ــا ده ــر ارتق ــدت عناص ــرای وح ــانه ای ب ــوان رس را به عن

.)Damme, 2018(
ــتراکات  ــن اش ــرار دادن ای ــم ق ــار ه ــس از کن ــال پ ح
و نــگاه بــه بحــث شــاخص های رســانه ای معمــاری در 
پیشــینه ی پژوهــش، در دیــدی وســیع تر، پژوهــش دیگــری 
ــاره  ــهر اش ــک ش ــمتی از ی ــه قس ــه ب ــردد ک ــوان می گ عن
دارد. در مطالعــه »اســتانبول: منظــری مابیــن مجــازی 
می گــردد  معرفــی  شــهر  آن  در  منظــری  واقعیــت«  و 
ــن  ــت. در ای ــی اس ــازی و حقیق ــای مج ــامل لبه ه ــه ش ک
پژوهــش کــه بــر پایــه توصیــف و تحلیــل از طریــق تصاویــر 
ــازی در  ــه ای مج ــده، الی ــام گردی ــده انج ــی ادراک ش ذهن
ــکان  ــه م ــکان ب ــه م ــردد ک ــی می گ ــتانبول معرف ــهر اس ش
واقعیــت را بــه وجــود مــی آورد و در امتــداد واقعیت-مجــاز 
ــردم  ــه م ــت ک ــذار اس ــرای گ ــی ب ــا، فضای ــن فض ــت. ای اس
می تواننــد آزادانــه خــود را بیــان کننــد، بــا آن مواجــه شــوند 
ــه در  ــد. کســی ک ــی در شــهر ایجــاد کنن ــی موقت و فضاهای
خیابان هــای اســتانبول پرســه می زنــد، مســیرهای ارتباطــی 
ــه  ــه ای ک ــپکتیوهای لحظ ــا پرس ــناختش ب ــدی در ش جدی
ــاس  ــک رســانه بینابینــی در مقی حاصــل همپوشــانی های ی
میکــرو اســت برایــش ایجــاد می شــود. تقابل هــای ناخواســته، 
ــه  ــد و ب ــر می رون ــز فرات ــهر نی ــی ش ــای فیزیک از خیابان ه
فضــای میانــی کــه بیــن مجــاز و واقعیــت در لحظــه وجــود 
ــی  ــر مکان ــی و ه ــر زمان ــد در ه ــد می رســند و می توانن دارن
از شــهر اتفــاق بیفتنــد )Güzel, 2018(. بنابرایــن می تــوان 
ــد  ــش بازتولی ــن پژوه ــه در ای ــرد ک ــت ک ــه برداش این گون
فضــا به وســیله ی یــک رابــط میانجــی باعــث ادراک مجــازی 
ــه  ــا منجــر ب ــن الیه ه ــدن ای ــم آم شــهر می شــود و روی ه
ایجــاد شــکل جدیــدی از فضــا خواهــد شــد. خاطره شــهری 
ــه ای  ــه و الی ــخصی درهم آمیخت ــا ادراک ش ــتانبول ب در اس
شــفاف بــه شــهر اضافــه می کنــد. در ایــن صــورت حلقــه ای 
میــان مجــاز و واقعیــت شــکل می گیــرد و جغرافیــای 

ــد. ــد می کن ــازی تولی مج
ــاخص های  ــه ش ــوط ب ــای مرب ــی در پژوهش ه به طورکل
رســانه ای در معمــاری در بخــش پیشــینه، چهــار خــأ دیده 
ــش بــه نحــوی درصــدد ارتقــای  ــن پژوه می شــود و ای
ــم  ــش اعظ ــه بخ ــت. اول آن ک ــی اس ــد مطالعات ــن رون ای
ایــن پژوهش هــا شــامل کلی گویــی بــدون توجــه بــه 
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ــه ممکــن اســت  ــه و اساســی اســت ک ــی نگران ــکات جزئ ن
در معماری هــای مختلــف متفــاوت باشــد. نکتــه بعــدی در 
خصــوص ســاختار مقــاالت اســت کــه اکثــراً بــه نقــل و قول 
و نقدهــای دیگــران بســنده شــده و راه را بــر تولیــد مفاهیــم 
جدیــد می بنــدد. مــورد بعــد نمونه هــای انتخاب شــده 
اســت کــه در اکثــر پژوهش هــا یــا از ســاختمان های 
تاریخــی کــه امــروزه صرفــاً عملکــردی جــز بازدید گردشــگر 
نداشــته اســتفاده گردیــده یــا آن بنــا مخاطــب عــام نداشــته 
و بــه صرفــاً صــورت خصوصــی و محــدود فعالیــت می کنــد 
ــی واضــح  و در خاتمــه نیــز در هیچ یــک از پژوهش هــا مدل
ــا  ــده ت ــاری بیان نش ــانه ای معم ــت رس ــوص کیفی در خص
به وســیله ی آن بتــوان بناهــای مختلــف را نســبت بــه 
یکدیگــر ســنجید. در پژوهــش حاضــر بــا اســتخراج نظــرات 
ــای  ــه جــز در خصــوص مؤلفه ه ــرگان به صــورت جــز ب خب
ــه  ــا انتخــاب نمون ــاری ب ــانه ای معم ــت رس ــر کیفی ــر ب موث
ســاختمان های  از  تطبیقــی  مجــدد  اســتفاده  مــوردی 
ــالمی  ــر اس ــگاه هن ــازی دانش ــاری و شهرس ــکده معم دانش
ــر  ــر ب ــی از شــاخص های مؤث ــن مدل ــز در مســیر تبیی تبری
عملکــرد رســانه ای معمــاری آن گام برداشــته می شــود. 
ایــن ســاختمان ها در کنــار قدمــت خــود عملکــردی 
عمومــی داشــته و به صــورت چنــد عملکــردی فعالیــت 
ــه عنــوان  ــر روی ایــن مجموعــه ب می کننــد کــه مطالعــه ب
ــر پژوهشــگران میــان حوزه هــای  نمونــه ای مناســب راه را ب

ــرد. ــد ک ــاز خواه معمــاری و رســانه ب
مبانی نظری تحقیق

چیستی رسانه

ــالع  ــاط و اط ــل ارتب ــل و عام ــوان حام ــانه را می ت رس
ــا تزاحــم  دانســت و آن را واســط فعــال ارتبــاط و تفاهــم ی
ــوان نمــود  ــی عن ــی و فرامل بیــن شــهروندان واحدهــای مل

.)Tajik, 2008(
ــوان در  ــتقل می ت ــای مس ــانه دو معن ــف رس ــرای تعری ب
نظــر گرفــت. اول آن کــه رســانه به صــورت واســطه ی بیــن دو 
چیــز، یعنــی مدیــوم اســت. در معنــای دیگــر نیــز کــه ریشــه 
ــای اول داشــته و ســپس جــدا شــده اســت، رســانه  در معن
ــان  ــه کمکم ــدف ب ــه ه ــه در رســیدن ب ــده ای اســت ک پدی
می آیــد. به عبارت دیگــر رســانه وســیله ای بــرای انتقــال 
معنــا و مفهــوم موردنظــر فرســتنده یعنــی پیــام بــه گیرنــده 
اســت )Sandbothe, 2005: 3-5(. رســانه بــا ایجــاد تغییــر 
در محیــط، نســبت های منحصربه فــردی از ادراک حســی 
ــدام  ــترش هرک ــاند. گس ــور می رس ــه ظه ــه منص ــا ب را در م
از ایــن احساســات، شــیوه ی تفکــر و رفتــار مــا و درمجمــوع 
شــیوه ای کــه دنیــا را بــا آن درک می کنیــم متفــاوت خواهــد 
ســاخت. زمانــی کــه ایــن نســبت ها تغییــر یابنــد انســان نیــز 

.)McLuhan & Fiore, 2001: 41( عــوض می شــود
ــن اصــول توجــه  ــه ای ــد ب ــرای شــناخت رســانه ها بای ب
ــول  ــانه ها در ط ــن از رس ــر گرفت ــا اث ــا ب ــرد. اوالً ایده ه ک
ــر نحــوه ی اثربخشــی  زمــان تحــول می یابنــد و علــت تغیی
ــانه  ــون رس ــی پیرام ــو تاریخ ــه ج ــته ب ــز وابس ــانه ها نی رس
ــزار تحــول ویژگــی ای  در زمــان مــورد نظــر اســت. ثانیــاً اب
ــوس  ــول محس ــد تح ــه در فراین ــی دارد. به طوری ک دووجه

ــرده و  ــه ک ــود را اضاف ــانه خ ــاده رس ــور س ــه به ط در جامع
باعــث دووجهــی شــدن ابــزار تحــول می گــردد. ثالثــاً 
ــرد  ــل ک ــی تحلی ــد به صــورت عقالن ــه رســانه ها را بای این ک
.)Debray, 1999( ــد ــوس درنمی آین ــه ی محس ــه تجرب و ب

همــه ی مــا در محیطــی رســانه ای حضــور داریــم 
کــه بافــت چنــد ســاحتی در معنــا را در غالــب صــور 
ــت. در  ــف داراس ــای مختل ــا تنوع ه ــی ب ــی و سیاس فرهنگ
ــج از رســانه های  ــی منت ــت ابرمتن حیطــه ی فرهنگــی و باف
ــه در  ــود ک ــاد می ش ــدی ایج ــن جدی ــط نمادی ــن، محی نوی
ــد  ــر اتصــال می یابن ــا یکدیگ ــده ب ــال و آین ــته، ح آن گذش
ــط زندگــی  ــه واقعیــت محی ــدل ب ــای مجــازی مب و در دنی
ــه  ــا توجــه ب مــا می شــوند )Forghani, 2005(. بنابرایــن ب
ــود کــه رســانه  تعاریــف، این طــور می تــوان تعریــف نم
پلــی اســت بیــن زمان هــای مختلــف کــه به وســیله ی 
آن اطالعــات منتقــل می شــوند و ایــن بســتر دوســویه 
منجــر بــه وجــود آمــدن درک تــازه ای از محیــط در انســان 
به صــورت دنیــای فراواقعــی می شــود. نکتــه ای کــه در 
تمامــی ایــن تعاریــف بــه چشــم می خــورد همگرایــی 
ــف  ــا تعاری ــی ب ــدرت منابع ــت و به ن ــر آن هاس ــی اکث درون

ــد. ــود دارن ــانه وج ــتی رس ــوص چیس ــاوت در خص متف
خصوصیات و کاربرد رسانه ها

بــرای رســانه ها می تــوان دو کاربــرد »رســم« و »فعالیــت« 
را در نظــر گرفــت. در حالــت ابتدایــی رســانه ها هــم اطالعــات 
را در قالــب یــک فعالیــت در معــرض مخاطــب قــرار می دهنــد 
و در حالتــی دیگــر، تبدیــل بــه یــک رســم شــده و بخشــی از 
ــور  ــد. به ط ــکیل می دهن ــن را تش ــره ی مخاطبی ــی روزم زندگ
مثــال وقتــی روزنامــه ی صبــح به موقــع تحویــل داده نمی شــود 
و خاطــر فــرد را آزرده می کنــد، دلیــل ایــن امــر عدم دسترســی 
به موقــع بــه محتویــات و مطالــب یــا به بیان دیگــر آن فعالیــت 
ــد  ــن کار در رون ــدن ای ــم ش ــه رس ــل ب ــه تبدی ــت، بلک نیس
ــن  ــن روال از بی ــن ترتیــب نظــم ای ــه ی او اســت و بدی صبحان

.)Gibbins & Reimer, 2002( مــی رود
بــه  می تــوان  رســانه ها  دیگــر  نقش هــای  از 
ــرد. رســانه ها  ــا اشــاره ک ــا ســازی آن ه هویت ســازی و معن
ــد  ــه رون ــی ب ــر فرهنگ ــابه روش تبادل نظ ــدی مش ــا فراین ب
ــانه ها  ــه رس ــد. به طوری ک ــک می کنن ــت کم ــاخت هوی س
ــرای تفکــر  ــرای خــود اندیشــی افــراد و انگیــزه ب فضایــی ب
دربــاره ی این کــه چــه کســی باشــند یــا چــه کســی بشــوند 
ــد  ــا را در رون ــانه ها م ــه رس ــر آن ک ــد. دیگ ــم می کنن فراه
ــاخته اند. از  ــی س ــان متک ــردن جه ــی ک ــی در معن معنایاب
ــانه ها  ــطه ی رس ــذت بی واس ــه ی ل ــه جنب ــد ب ــی بای طرف
ــاً  ــز الزام ــذت نی ــن ل ــرد و ای ــاره ک ــم اش ــردم ه ــرای م ب
ــذت  ــن ل ــس ای ــود. پ ــف نمی ش ــرف متوق ــه ی مص در نقط
بخشــی نیــز در فراینــد معنــا و هویت ســازی ایفــای نقــش 
ــره  ــی روزم ــانه ها زندگ ــه رس ــز آن ک ــر نی ــد. در آخ می کن
را بــر اســاس ســاختن عادت هــا ســاخت مند می کننــد. 
و  خصوصــی  حوزه هــای  رســانه ها  نمونــه  به عنــوان 
ــط  ــردن مرتب ــاخت مند ک ــیر س ــردم را در مس ــی م عموم

.)Gibbins & Reimer, 2002( می کننــد 
در کنــار ایــن خصوصیــات، بایــد بــه یکــی از مهم تریــن 
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مدل هــای ارتباطــی نیــز کــه در مســیر انجــام ایــن پژوهش به 
تعاریــف و کارکردهــای رســانه کمــک می کننــد اشــاره نمــود. 
بــر طبــق مــدل نظریــه ارتباطــات شــانون-ویور هــر ارتباطــی 
به صــورت خطــی شــامل پنــج بخــش به عنــوان فراینــد ارســال 
اطالعــات اســت و پیــام هــر رســانه از طریــق ایــن پنــج بخش 
ــد از  ــا عبارت ان ــن بخش ه ــد. ای مســیر خــود را طــی می نمای
ــده و مقصــد.  ــه، دریافت کنن ــات، فرســتنده، نوف ــع اطالع منب
پیــام محتوایــی اســت کــه از یک ســوی مــدل به ســوی دیگــر 
ــی  ــع اطالعات ــد )Nöth, 1998: 174(. منب ــال می یاب آن انتق
پیــام را رمزگــذاری کــرده و به صــورت قابل ارســال درمــی آورد 
)Nöth, 1997: 690(. فرســتنده نیــز جزئــی از مــدل اســت 
کــه پیــام را بــه مقصــد موردنظــر انتقــال می دهد. فرســتنده 
خــود قــادر اســت تــا به عنــوان بخشــی از پیــام یــا در برخــی 
 Colomina,( ــد ــل نمای ــام عم ــود پی ــوان خ ــوارد به عن م
در  منحرف کننــده  به عنــوان  به طورکلــی  نوفــه   .)1996
 .)Narula, 2006( ارتباطــات تعریــف می شــود انتقــال 
و  کــرده  رمزگشــایی  را  ابتدایــی  پیــام  دریافت کننــده، 
محتــوا را می فهمــد )Smith, 2014(. به منظــور کامــل 
ــد در  ــده ای بای ــد دریافت کنن ــاط، مقص ــد ارتب ــدن رون ش
ــی وجــود  ــع اطالعات ــتفاده ی منب ــرای اس ــای مســیر ب انته
ــن توضیحــات،  ــا ای داشــته باشــد )Narula, 2006: 27(. ب
شــکل 2 نشــان دهنده ی جایــگاه و روابــط ایــن ارکان و 

وضعیــت آن هــا در مــدل ارتباطــی اســت.

Fig.2. The Shannon–Weaver Model of Communication 
(Smith, 2014)

وانموده و فراواقعیت: گذشته بناهای تاریخی

وانمــود بــه ایــن معناســت کــه یــک امــر واقعــی بــدون 
ــت  ــدل در فراواقعی ــک م ــت از روی ی ــدون واقعی ــأ و ب منش
تولیــد می شــود )Baudrillard, 2018: 10(. فراواقعیــت 
امــری نه تنهــا به غایــت شــبیه امــر واقعــی، بلکــه عیــن امــر 
ــه  ــت. به طوری ک ــگاه آن اس ــخیرکننده ی جای ــی و تس واقع
ــازد.  ــان می س ــی را پنه ــر واقع ــود ام ــاب و نب ــی غی فراواقع
واقعــی  امــر  از  واقعی تــر  فراواقعــی،  حالــت،  ایــن  در 
ــده  ــا ساخته ش ــاس وانموده ه ــر اس ــت ب ــود. فراواقعی می ش
و نــه برعکــس. فراواقعــی چنــان ماهرانــه جایــش را اشــغال 
ــد.  ــری می نمای ــوه گ ــر از خــود آن جل ــه واقعی ت ــد ک می کن
فراواقعــی جــای امــر واقعــی را می گیــرد درصورتی کــه هیــچ 
ــی  ــر واقع ــتی از ام ــی رونوش ــدارد؛ یعن ــدان ن ــم ب ــی ه ربط
نیســت. بــدل ظریــف و واقــع نمــای آن نیســت. فراواقعــی بــه 
ــان  ــود بنی ــری خ ــد و ام ــاع نمی یاب ــود ارج ــزی ورای خ چی
اســت )Payande, 2013(. بــا ایــن تفســیر، انفجــار درونــی 
رخ می دهــد. معنــای انفجــار درونــی ازاین قــرار اســت: 
مســتحیل شــدن یــک قطــب در قطبــی دیگــر، اتصــال کوتاه 
ــو  ــی، مح ــز معنای ــای متمای ــام نظام ه ــای تم ــن قطب ه بی

شــدن حــد و حــدود و تقابل هــای آشــکار و درنتیجــه یکــی 
 Baudrillard & Foss, 1983:( شــدن رســانه و امــر واقــع

.)102-103

ــته  ــه گذش ــگاه ب ــناریوی ن ــد س ــار می گوی ــه بودری آنچ
ــت و  ــزش اس ــاز خی ــال ب ــه دنب ــخ ب ــت. تاری ــخ اس در تاری
ــد.  ــاب می کن ــل انتخ ــن عم ــرای ای ــاری را ب ــه ی معم عرص
تاریــخ به نوعــی بــا خنثی شــدگی از زندگــی روزمــره ی 
انســان ها خارج شــده و بــا قــوت در هیبــت بناهــای تاریخــی 
در بســتر معمــاری مجــدداً احیــا می گــردد. در عصــر وانمــود 
بــا حضــور بناهــای تاریخــی و اســتفاده های دوبــاره بــا 
ــود  ــرگ خ ــس از م ــخ پ ــا، تاری ــر از آن ه ــای دیگ کارکرده
ــرای  ــرد کــه تنهــا نوعــی نوســتالژی ب ــاره می گی ــی دوب جان
مرجعــی ازدســت رفته اســت. تاریــخ در واقعیــت وجــود 
ــدارد. تاریخــی کــه تحویــل مــا  داشــته، امــا دیگــر وجــود ن
داده می شــود رابطــه ای بــا واقعیــت تاریخــی نــدارد. بناهــای 
ــه  ــی ای ک ــت تاریخ ــه واقعی ــود ب ــباهت خ ــا ش ــی ب تاریخ
قبــاًل وجــود داشــته بازنمایــی می شــوند و امــر واقعــی نیــز 
ــار از آن  ــه بودری ــردد. آنچ ــد می گ ــی ناپدی ــن بازنمای در ای
صحبــت می کنــد نوعــی ابرشــباهت اســت کــه در آن اشــیا 
ــه  ــه ن ــت ک ــوان گف ــد و می ت ــباهت ندارن ــز ش ــه هیچ چی ب

.)Baudrillard, 2018: 68( زنده انــد و نــه مــرده
اســتفاده مجــدد تطبیقــی در معمــاری بــه مــا می آمــوزد 
ــخ  کــه ایــن عمــل یــک بازســازی فراواقعــی معمــاری تاری
گذشــته اســت کــه در کامل تریــن حالــت ســاخته و 
مرمت شــده و ضعف هــا و نقص هــای آن گرفته شــده اســت. 
بناهــا خــود را مطابــق نیازهــای روز کاربــران تطبیــق داده اند 
کــه در ایــن وانمــود نمی تــوان نقــش تکنولــوژی را نادیــده 
گرفــت. ســاختمان های تاریخــی مرمــت و احیاشــده ی 
ــه  ــدون شــک از ســاختمان های تاریخــی متعلــق ب فعلــی ب
ــای  ــه ای از تکنیک ه ــتند و مجموع ــر هس ــود بهت ــان خ زم
ســاخت و مهارت هــا بــه آن هــا حالتــی فراواقع گرایانــه 
ــت  ــا واقعی ــه ای ب ــچ رابط ــال هی ــا درعین ح ــد، ام می دهن

ــد. ــخ و آن ســاختمان تاریخــی ندارن تاری
بــا توجه بــه تعاریــف مســتخرج از مطالعــات کتابخانه ای 
ــه های  ــتجو در اندیش ــن جس ــال و همچنی ــع دیجیت و مناب
ــد،  ــانه ای جدی ــم رس ــا مفاهی ــق آن ب ــار و تطبی ژان بودری
ــردد.  ــه می گ چارچــوب کیفیــت رســانه ای در شــکل 3 ارائ
ــردد  ــداد می گ ــانه قلم ــیء رس ــا ش ــزی ی ــورت چی بدین ص
ــا  ــل انطبــاق ب کــه در الگــوی بیان شــده جــای گیــرد و قاب

مؤلفه هــا و زیــر بخش هــای ارائه شــده باشــد.
روش شناسی تحقیقروش شناسی تحقیق

ــادی  ــوع بنی ــدف از ن ــاس ه ــر اس ــر ب ــش حاض پژوه
ــی در  ــت و روش، توصیفی-پیمایش ــر ماهی ــی و از نظ تجرب
مطالعــه مــوردی اســت. در ایــن مطالعــه از ابــزار مصاحبــه 
نیمــه ســاختاریافته بــا ســؤاالت بــاز و پرسشــنامه بــا طیــف 
ــط  ــی آن توس ــه روای ــد ک ــتفاده ش ــی اس ــرت پنج تای لیک
ــبه  ــا محاس ــی آن ب ــد و پایای ــی تایی ــات علم ــاتید هی اس
ضریــب آلفــای کرونبــاخ صــورت گرفــت. در فــاز اول 
ــق و  ــه ای از پیشــینه تحقی ــات کتابخان ــا مطالع پژوهــش، ب
ــر  ــر ب ــی از شــاخص های موث ــه چارچوب ــات موضــوع، ب ادبی
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Fig.3. Comprehensive Framework of Factors Affecting Media Quality in the Theoretical Foundations

ــاز  ــانه ای دســت یافته شــد و در ف ــای رس ــای کیفیت ه ارتق
ــور  ــه به منظ ــات پای ــن اطالع ــز از ای ــق نی دوم روش تحقی
پژوهــش  نتایــج  و  یافته هــا  بیشــتر  اغنــای محتوایــی 

ــد. ــتفاده گردی اس
پــس از آن، اعضــای پانــل متخصصیــن مشــخص شــدند. 
ــن  ــل متخصصی ــدازه پان ــتانداردی در خصــوص ان ــچ اس هی
انــدازه ای  هــر  در  می تواننــد  آن هــا  و  نــدارد  وجــود 
ــروه  ــدازه گ ــا ان ــوند )Akins et al., 2005( ام ــکیل ش تش
 Avella,( متخصصیــن بــه نــدرت زیــر 10 نفــر اســت
ــن  ــره، میانگی ــا 12 نف ــدودا 8 ت ــای ح 2016(. در گروه ه
خطــای گــروه بــه ســرعت پاییــن می آیــد و بعــد از انــدازه 
ــا اضافــه شــدن اعضــا، میانگیــن خطــای  ــا 15 نفــر ب 13 ت
ــرای  ــن ب ــد. بنابرای ــدا می کن ــر پی ــم تغیی ــیار ک ــروه بس گ
ــی و  ــر کاف ــا 12 نف ــن 10 ت ــدازه بی ــوژن ان ــای هم گروه ه
 .)Johnson, 1976; Paliwoda, 1983( مناســب اســت
دانشــکده  هیئت علمــی  اعضــای  از  نفــر   12 بنابرایــن 
معمــاری و شهرســازی کــه در حوزه هــای مختلــف مرتبــط 
بــا موضــوع پژوهــش جــزو صاحب نظــران بــه شــمار 
می آینــد به عنــوان پانــل خبــرگان انتخــاب شــدند5 و پــس 
ــرو موضــوع پژوهــش  ــه پی ــات اولی از اطالع رســانی و مکاتب
ــل زمــان الزم  حاضــر و همین طــور فراینــد آن، اعضــای پان
را در اختیــار پژوهشــگران قــرار دادنــد. تمامــی متخصصــان 
ــد،  ــی همســو بودن از نظــر شــغلی، نظــری، فکــری و مهارت
مــدت زمــان بــاالی 5 ســال در فضــای مــورد مطالعــه حضور 

ــد. ــوژن را تشــکیل دادن ــی هم ــتند و گروه ــداوم داش م
آنچــه در انتخــاب نمونــه حائــز اهمیــت اســت بعــد غنی 
تاریخــی آن در کنــار اســتفاده مجــدد در عصــر حاضر اســت 
کــه می تــوان آن مجموعــه را زنــده نامیــد و از آن به عنــوان 
نمونــه ای بــا پتانســیل بــاال جهــت انجــام پژوهــش یادکــرد. 
ــودن آن و حضــور مخاطــب  مســئله بعــدی نیــز عمومــی ب
ــوی  ــه الگ ــدن ب ــر ش ــور نزدیک ت ــا به منظ ــن بن ــام در ای ع
فعالیــت رسانه هاســت. بــا توجــه بــه ایــن نــکات، مجموعــه 
ــازی  ــاری و شهرس ــکده معم ــی دانش ــاختمان های تاریخ س
کــه در حــال حاضــر به صــورت فضــای آموزشی-گردشــگری 
فعالیــت می کننــد انتخــاب شــد و در ادامــه بــه معرفــی آن 

ــه می شــود. ــه پرداخت مجموع

نمونــه اســتفاده مجــدد تطبیقــی در ســاختمان های 
دانشــکده معمــاری و شهرســازی دانشــگاه هنــر 

ــز  ــالمی تبری اس

زیــر  از  یکــی  شهرســازی  و  معمــاری  دانشــکده ی 
مجموعه هــای دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز در زیــر محلــه ی 
ــن  ــع اســت. ای ــز واق ــر شــهر تبری ــه ی نوب ــه از محل مقصودی
ــت  ــع اس ــی 7382 مترمرب ــاحت تقریب ــه دارای مس مجموع
ــه ای زاده،  ــی، گنج ــام، قدک ــی بهن ــاختمان های تاریخ و س
صدقیانــی، گوهریــون و جواهریــون را شــامل می گــردد. 
ــری و مرمــت  فلســفه ی حضــور ایــن مجموعــه، تغییــر کارب
اساســی خانه هــای قدیمــی شــهر تبریــز اســت کــه بــا زدودن 
غبــار از چهــره ی آن هــا، شورونشــاطی مجــدد بــه کالبــد ایــن 

.)Keynejad & Shirazi, 2010( ــد ــده ش ــا دمی بناه

ــه  ــت ک ــن اس ــکین غیرممک ــان راس ــده ی ج ــه عقی ب
ــور  ــردن آن از حض ــدا ک ــا ج ــاختمان را ب ــک س ــوان ی بت
انســان ها بازســازی و حفــظ نمــود، زیــرا ایــن تعامــل انســان 
بــا ســاختمان اســت کــه فضــا و روح زندگــی در بنــا ایجــاد 
ــای تاریخــی  ــی از بناه ــد. اســتفاده ی مجــدد تطبیق می کن
ــی و  ــه کارای ــر ب ــد منج ــتراتژی، می توان ــک اس ــوان ی به عن
.)Haghparast & Farahinia, 2006( پایــداری بنــا شــود

عملــی  حقیقــت  در  تطبیقــی،  مجــدد  اســتفاده ی 
ــت  ــاختمان اس ــک س ــرای ی ــری ب ــن کارب ــت یافت در جه
و اغلــب به عنــوان فراینــدی کــه در جهــت توســعه ی 
جدیــد  مصــارف  و  نیازهــا  بــرای  قدیمــی،  ســازه های 
بازیافــت  می شــود.  تعریــف  اقتصــادی،  باصرفــه ی  و 
ســاختمان ها همــواره به عنــوان ابــزار مهــم و کاربــردی 
در جهــت حفاظــت تاریخــی آن هــا بــوده اســت کــه ابتــدا 
به عنــوان روشــی در جهــت حفاظــت از مجموعه هــای 
تاریخــی در برابــر تخریــب تعریــف می شــده اســت. درواقــع 
ــرات در  ــا تغیی ــرات ی ــواع تعمی ــوان ان ــد را می ت ــن فراین ای
ســاختمان موجــود دانســت کــه امــکان حفــظ ویژگی هــای 
ــن  ــرای آن ممک ــد را ب ــات جدی ــه ی خدم ــته و ارائ گذش

 .)Cantell, 2005( می ســازد 
ــا ایــن توضیحــات مــی تــوان گفــت اســتفاده مجــدد  ب
ــوده  ــزاری جهــت تولیــد وانمــوده ب تطبیقــی ایــن بناهــا اب
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به طوری کــه امــروزه بازدیدکننــدگان به ســختی امــر واقعــی 
ــا  ــر آن ه ــه ازنظ ــد. به نحوی ک ــر می آورن ــه خاط ــا را ب آن ه
این طــور بــه نظــر می رســد کــه ســاختمان ها از ابتــدا دارای 
ــد و  ــی بوده ان چنیــن ســطحی از عملکــرد، ایســتایی و زیبای
بدیــن گونــه، تاریــخ مــرده خــود را بــرای اســتفاده کنندگان 
ایــن بناهــا بی نقــص جلــوه می دهــد. اینجــا واقعیــت به طــور 
دســت اول و بــدون واســطه در اختیــار انســان ها قــرار نگرفتــه 
ولــی ایــن وانمــود بســیار موردپذیــرش اســتفاده کنندگان آن 
ــت شــدن  ــار رعای ــز در کن ــت نی ــه اســت و درنهای قرارگرفت
ــا  ــع ب ــتفاده از مناب ــش اس ــدار و کاه ــاری پای ــوارد معم م
دوبــاره اســتفاده کــردن از آن هــا، بــه بــاال رفتــن و اعتــالی 
هویــت و فرهنــگ مــردم ایــن منطقــه نیــز کمــک بســزایی 
گردیــده اســت و بنــا بــه همیــن دالیــل نیــز به عنــوان یــک 
موردمطالعــه مناســب بــا پتانســیل بــاال در پژوهــش حاضــر 

انتخــاب گردیــد.
روند انجام پژوهش

ابتــدا، در مســیر اســتخراج شــاخص های مؤثــر بــر 
ــوردی از  ــه م ــاری در نمون ــانه ای معم ــت رس ــای کیفی ارتق
نظــر خبــرگان، اعضــای پانــل متخصصیــن بــا مصاحبه هــای 
نیمــه ســاختاریافته بــه اظهارنظــر در خصــوص ایــن عوامــل 
ــا دو رویکــرد مدنظــر  ــن مصاحبه ه ــد. در طــول ای پرداختن
قــرار گرفــت. اول این کــه در بخــش اول، نــگاه متخصصیــن 
ــاری و  ــدن معم ــانه ش ــر رس ــر ب ــل موث ــوع عوام ــه موض ب
ارتبــاط کلیدواژه هــای پژوهــش بــا یکدیگــر به صــورت واگــرا 
مــورد کنــکاش قــرار گرفــت و پــس از انجــام ایــن مرحلــه 
به صــورت طوفــان ذهنــی و ایــده پــردازی، یافته هــای 
ــاخص های  ــی ش ــق یعن ــاز اول روش تحقی ــتخرج از ف مس
ــتراک  ــه اش ــا ب ــا آن ه ــری ب ــی نظ ــده از مبان جمع آوری ش
ــفافیت  ــا ش ــز ب ــرد دوم نی ــپس در رویک ــد. س ــته ش گذاش
ــه  ــا پرداخت ــد ایده ه ــه تولی ــه ادام ــتر ب ــی بیش و همگرای

Table 1. Factors Affecting the Enhancement of Mediating Quality in Architecture Extracted from the Architecture 
Experts Interviews. 

 
Items that can be added to the Media Framework of Adaptive Reuse Architecture Expert 

Receiving the messages appropriate to the type of exposure of the person to the buildings, Expressing specific 
lifestyle, Integral to meanings, Reflecting the culture of the community, and carrying its cultural messages. 

A 

A platform for different functions, Affecting the minds, Floating at different times. B 
Expressing concerns about building preservation, Multifunctional besides being media, Approaching the concepts of 
receiver, transmitter, and messages in the buildings. 

C 

Audience perception of space according to their position, Difference in the quality of messages in architectures, 
Having messages of form, details, and construction methods, Being a landmark, Intrinsic attractiveness, Having a 
latent cultural-political approach, Having mystical and semantic dimensions. 

D 

Perceiving the message according to the level of understanding of people, The media being layered in the architectural 
framework, conformity of buildings over time, creating unwanted messages, the involvement of supernatural power 
in creating the messages.  

E 

Indicating the identity of the region, the art of crafting. F 
Emphasizing the importance of architectural preservation, New function as a platform for creating new messages, 
Demonstrating lifestyles, Identity.  

G 

Creating memories, Creating a state of doubt in the reality of the buildings (simulation), Intellectual service, Evoking 
a sense of nostalgia, Evoking a sense of fleeting originality, Projecting the flow of life, Time-dependent. 

H 

Timeliness of the buildings, The receiver becomes a part of the transmitter and the message, Influenced by the 
mentality and culture of the audience, different intellectual perceptions, Improvisation. 

I 

Indicator of the historical evolution, Different intellectual perceptions, Time-related, Intangible and supernatural 
effect on the unconscious. 

J 

The appearance of life flow, Creating a sense of curiosity, Discovering new points in each exposure, Transmitting the 
message by creating deeper intellectual layers, Being a benchmark.  

K 

Having different messages over time, Tied to the perception of the audience, The fundamental role of culture in  
architecture as media, Inviting to think and guide inside by being in the building space. 

L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1. Factors Affecting the Enhancement of Mediating Quality in Architecture Extracted from the Architecture 
Experts Interviews

ــای  ــی ایده ه ــن مبان ــه ای ــم ب ــا عل ــن ب ــد و متخصصی ش
ــگاه  ــد. بایــد تأکیــد نمــود کــه ن جدیدتــری را بیــان نمودن
ــر ماهیــت رســانه  ــر ب ــن شــاخص های موث ــه ای ــرگان ب خب
ــی  ــدد تطبیق ــتفاده مج ــل از اس ــاری حاص ــودن در معم ب
مدنظــر پژوهشــگران قــرار گرفــت و بــر یافتــن نــکات 
ــود  ــده ب ــت نیام ــه دس ــات ب ــه در مطالع ــی ک و مؤلفه های
ــابقه حضــور  ــط و س ــش مرتب ــل دان ــه دلی ــرگان ب ــا خب ام
ــتند  ــی داش ــا آگاه ــه از آن ه ــه موردمطالع ــای نمون در فض
ــه  ــن دور حــدود 400 دقیق ــی در ای ــد. به طورکل ــد ش تأکی
گفتگــو بــا اعضــای پانــل دلفــی صــورت پذیرفــت کــه پــس 
ــاخص های  ــتخراج ش ــا و اس ــوای مصاحبه ه ــل محت از تحلی
ــاختمان های  ــاری در س ــانه ای معم ــت رس ــر کیفی ــر ب مؤث
ــک  ــه تفکی ــج آن ب ــازی، نتای ــاری و شهرس ــکده معم دانش

ــت. ــده اس ــدول 1 آورده ش ــص در ج دوازده متخص
ــتخرج  ــاخص های مس ــام ش ــا ادغ ــد، ب ــه بع در مرحل
ــده  ــاخص های عنوان ش ــکل 3( و ش ــی نظــری )ش از مبان
ــد  ــه لیســت جدی ــن )جــدول 1( ب ــل متخصصی توســط پان
ــت  ــای کیفی ــر ارتق ــذار ب ــاخص های اثرگ ــی از ش و جامع
بازنگــری  بــا  و  شــد  دســت یافته  معمــاری  رســانه ای 
محتوایــی آن هــا و همین طــور مقایســه همپوشــانی ها و 
نقــاط مشــترک و دیگــر خصوصیــات، دســته بندی جدیــدی 
ــه  ــد ک ــه گردی ــاری ارائ ــانه ای در معم ــوب رس از آن چارچ
ــته بندی و  ــک دس ــه تفکی ــاخص ها ب ــن ش ــکل 4 ای در ش
کدهــای اختصاص یافتــه بــه آن هــا معرفــی گردیــده اســت.

اگــر اعضــای شــرکت کننــده در مطالعــات هماننــد 
پژوهــش حاضــر نماینــده گــروه یــا حــوزه دانــش مــورد نظــر 
 Turoff &( ــود ــی ش ــن م ــوی تضمی ــار محت ــند، اعتب باش
Linstone, 2002(؛ امــا بــا ایــن حــال، ابــزار پژوهــش پیــش 
ــرار  ــات علمــی ق ــار اعضــای هی ــی در اختی ــه ارزیاب از مرحل
گرفــت و روایــی آن مــورد تاییــد واقــع شــد. از ســوی دیگــر، 
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بــه منظــور بررســی پایــداری درونــی ســواالت پرسشــنامه، از 
تکنیــک ســنجش پایایــی ضریــب آلفــای کرونبــاخ اســتفاده 
ــده  ــت آم ــه دس ــب ب ــدار ضری ــه مق ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ش
)α=0.836( پایایــی ایــن ابــزار نیــز مــورد تاییــد قــرار گرفــت.

ــنامه  ــورت پرسش ــی به ص ــد نهای ــن 34 ک ــه، ای در ادام
بســته بــا پاســخ های ارائه شــده بــر اســاس مقیــاس 5 
ــد و  ــه ش ــن ارائ ــه متخصصی ــرت ب ــف لیک ــه ای طی درج
ــن  ــه هرکــدام از ای ــی و امتیازدهــی ب ایشــان فراینــد ارزیاب
ــن پرسشــنامه به منظــور  ــد. در ای شــاخص ها را انجــام دادن
انجــام رونــد تحلیــل کمــی، از نمــره 5 بــرای موافقــت کامل 
و از نمــره 1 بــرای مخالفــت کامــل از ســوی اعضــای پانــل 

ــت. ــده اس ــر گرفته ش ــی در نظ ــن دلف متخصصی
پــس از اســتخراج نمــرات متخصصــان بــه هــر شــاخص 
و  رتبه بنــدی  به منظــور  دلفــی،  دوم  دور  پرسشــنامه  در 
تحلیــل کمــی پاســخ ها، در میــان اصــول و مــواد روش هــای 
ــی  ــه در برخ ــانون ک ــی ش ــک آنتروپ ــدا تکنی ــق ابت تحقی
ــود مدنظــر  ــا ســاختار مشــابه یافتــه شــده ب پژوهش هــای ب
قــرار گرفــت )Shieh et al., 2017(. امــا پــس از مطالعــات 
ــن  ــه ای ــه دســت یافته شــد ک ــن نکت ــه ای ــاری بیشــتر، ب آم
تکنیــک بــه دلیــل تأکیــد روی مؤلفــه پراکندگــی شــاخص ها 
در رتبه بنــدی شــاخص های پژوهــش حاضــر ازلحــاظ آمــاری 

Fig.4. Final Factors Affecting the Enhancement of Mediating Quality in Architecture Extracted from the Theoretical 
Foundations and Experts Interviews

عملکــرد درســتی نــدارد و به عنــوان راه جایگزیــن، تکنیــک 
تاپســیس6 مــورد انتخــاب پژوهشــگران قــرار گرفــت تــا بتوان 
به درســتی شــاخص ها را ازنظــر وزن و شــباهت ارزیابــی 
نمــود. از ایــن تکنیــک در بعضــی پژوهش هــای مشــابه 
ــتفاده   ــاخصه ها اس ــدی در ش ــرد اولویت بن ــا رویک ــر ب دیگ

.)Mohsenzadeh et al., 2020( ــت ــده اس ش
بــرای تحلیــل کمــی امتیــازات ابتــدا مؤلفه هــا در 
ماتریــس مشــخص نرمــال می شــوند و ایــن فراینــد از 
ــادل  ــدار m مع ــه در آن مق رابطــه )1( حاصــل می شــود ک

ــت. ــص اس ــادل 12 متخص ــدار n مع ــاخص و مق 34 ش
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(1)

ســپس در مرحلــه بعــدی وزن دهــی بــه مؤلفه هــا 
ــرات 12  ــی نظ ــا وزن تمام ــه در اینج ــرد ک ــورت می گی ص
ــه  ــر گرفت ــوع آن 1 در نظ ــوده و مجم ــر ب ــص براب متخص

ــت. ــده اس ــان داده ش ــه )2( نش ــه در رابط ــود ک می ش
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شناسایی و اولویت بندی شاخص های مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانه ای معماری
ی

عـلـمــــ
فـصـلـنـامــــه 

دو 

ی ایـــران
ی و شـهرســــاز

معمـــار
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Table 2. Findings Obtained from the Questionnaires, Descriptive Statistics, and TOPSIS Technique. 
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34 0.436028 0.105789 0.136831 14 3.92 47 2 
32 0.457903 0.104184 0.123340 32 3.17 38 3 
26 0.492261 0.119583 0.123343 31 3.25 39 4 
27 0.471958 0.121413 0.135841 4 4.33 52 5 
17 0.499781 0.121360 0.121466 12 4.08 49 6 
10 0.525782 0.134456 0.121270 5 4.33 52 7 
2 0.579874 0.119794 0.086792 23 3.67 44 8 
19 0.496898 0.120338 0.121841 15 3.92 47 9 
25 0.493351 0.119770 0.122999 29 3.33 40 10 

0.495541 11 0.521978 0.133479 0.122239 3.46 16 3.83 46 11 
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12 0.520206 0.133137 0.122795 24 3.67 44 12 
13 0.517172 0.132315 0.123528 33 3.00 36 13 
20 0.496199 0.120646 0.122495 19 3.75 45 14 
33 0.457395 0.104389 0.123836 34 3.00 36 15 
31 0.460296 0.104890 0.122986 27 3.50 42 16 
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15 0.501606 0.121809 0.121029 3 4.50 54 18 
6 0.556099 0.134269 0.107179 17 3.83 46 19 
5 0.558936 0.134637 0.106244 13 4.08 49 20 
1 0.610652 0.134348 0.085660 8 4.17 50 21 
4 0.560705 0.134441 0.105330 9 4.17 50 22 
9 0.528105 0.119135 0.106455 30 3.33 40 23 

0.503928 7 0.531966 0.120893 0.106364 4.08 18 3.83 46 24 
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3 0.561471 0.134253 0.104857 7 4.25 51 25 
16 0.500384 0.121787 0.121600 6 4.33 52 26 
18 0.498731 0.120936 0.121551 10 4.17 50 27 
28 0.470942 0.120983 0.135913 11 4.17 50 28 
24 0.494944 0.119877 0.122326 20 3.75 45 29 
23 0.494985 0.119700 0.122126 21 3.75 45 30 
22 0.495301 0.104689 0.106676 28 3.50 42 31 
8 0.529809 0.136097 0.120782 1 4.83 58 32 
14 0.502454 0.122161 0.120967 2 4.58 55 33 
29 0.462215 0.104805 0.121940 22 3.75 45 34 

 

Table 2. Findings Obtained from the Questionnaires, Descriptive Statistics, and TOPSIS Technique

ــای  ــت و ایده آل ه ــای مثب ــد ایده آل ه ــه ی بع در مرحل
منفــی هــر ســتون )نظــرات هــر متخصــص( کــه بــه ترتیــب 
بیشــترین مقــدار و کمتریــن مقــدار در آن اســت مشــخص 
ــت و  ــده آل مثب ــه از ای ــه، فاصل ــپس در ادام ــود. س می ش
ایــده آل منفــی بــرای هــر 34 شــاخص از طریــق رابطــه )3( 
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ــه دســت آوردن شــاخص شــباهت  و درنهایــت جهــت ب
ــی  ــاز نهای ــدد امتی ــن ع ــود. ای ــتفاده می ش ــه )4( اس از رابط
ــاس آن  ــر اس ــوان ب ــد و می ت ــان می ده ــاخص را نش ــر ش ه
اولویت بنــدی را انجــام داد. ایــن شــاخص عــددی بیــن 0 و 1 
اســت کــه هــر چــه بــه عــدد 1 نزدیک تــر باشــد، برتــر بــودن 

آن را نشــان خواهــد داد.
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(3)

ــاخص های  ــی ش ــدی نهای ــتخراج اولویت بن ــس از اس پ
ــن  ــن و موثرتری ــاری، مهم تری ــدن معم ــر رسانه ش ــر ب موث
ــان از  ــور اطمین ــده و به منظ ــخص  ش ــاخص ها مش ــن ش ای
همســویی نتایــج حاصــل از تکنیــک تاپســیس بــا واقعیــت 
ــی  ــار توصیف ــای آم ــا مؤلفه ه ــا، ب ــت آن ه ــا و صح داده ه
ــا  ــق جــداول و نموداره ــز از طری ــن خــود نی ــد میانگی مانن

مقایســه می گردند)جــدول 2(.

تحلیل داده هاتحلیل داده ها
در جــدول 2 مالحظــه می شــود،  کــه  همان گونــه 
میانگیــن هیچ یــک از شــاخص های مؤثــر بــر رســانه شــدن 
ــن  ــوده و بنابرای ــدد 3 نب ــر ع ــرگان زی ــاری ازنظــر خب معم
ــه را  ــن نکت ــدارد. ای ــود ن ــوارد وج ــه حــذف م احتیاجــی ب
نیــز بایــد عنــوان داشــت کــه ضریــب کنــدال محاسبه شــده 
ــرای دور دوم روش دلفــی 0.210 عنوان شــده کــه نشــان  ب
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ــی  ــل دلف ــان پان ــن متخصص ــف بی ــر ضعی ــاع نظ از اجم
ذکرشــده،  دلیــل  بــه  بنــا  بااین حــال  امــا  می دهــد. 
ــت،  ــد داش ــی نخواه ــی لزوم ــوم روش دلف ــام دور س انج
ــا  ــی ب ــای کم ــیده و تحلیل ه ــام رس ــه اتم ــی ب روش دلف
اســتفاده از نتایــج دور دوم صــورت خواهنــد  پذیرفــت. 
ــز  ــدول 2 نی ــد و در ج ــی می ش ــه پیش بین ــور ک همانط
از  به دســت آمده  یافته هــای  و  رتبه هــا  شــده،  آورده 
ــک  ــل از تکنی ــج حاص ــا نتای ــی ب ــن اندک ــاخص میانگی ش
تاپســیس تفــاوت دارد. دلیــل آن را نیــز می تــوان در 
ارائــه  اولویت بنــدی و  ایــن تکنیــک در  دقــت باالتــر 
ــای  ــدام از مؤلفه ه ــباهت هرک ــاخص های ش ــا و ش رتبه ه
ــزان وزن شــاخص ها  ــوان کــرد. می حاضــر در پژوهــش عن
ــر اســاس همیــن تکنیــک تاپســیس  و رتبه بنــدی آن هــا ب
قرارگرفتــه  پژوهــش  ایــن  در  نتیجه گیــری  مبنــای 
ــاخص های  ــق، ش ــای تحقی ــه یافته ه ــه ب ــا توج ــت. ب اس
»اشــاره کننده بــه هنــر ســاخت و تکنولــوژی زمــان«، 
»بازتاب دهنــده فرهنــگ مــردم جامعــه«، »بــه وجــود 
ــده ادراکات حســی جدیــد«، »نشــانه شــده در بســتر  آورن

Fig.5. Graph of the Average and Intensity of Experts’ Scores to Each Factor in the Questionnaire Based on the Likert Scale

Fig.6. Box Plot of Experts’ Scores to Each Category in the Questionnaire Based on the Likert Scale

Fig.7. Graph of TOPSIS Technique Closeness Indexes Based on Experts’ Scores in the Questionnaire

Fig.8. Box Plot of Closeness Indexes in Each Category Based on TOPSIS Technique in the Questionnaire

شــهر« و »نشــان دهنده ســیر تحــول در تاریــخ« بیشــترین 
ــاری  ــانه ای معم ــت رس ــای کیفی ــر ارتق ــر را ب ــزان تأثی می
ســاختمان های تاریخــی دانشــکده معمــاری و شهرســازی 
دانشــگاه هنــر اســالمی تبریــز دارنــد. همچنیــن کمتریــن 
تأثیــرات نیــز بــه »ایجادکننــده ارتبــاط«، »حضــور نهــاد و 
قــدرت باالدســت در ایجــاد پیــام«، »نقــش واســط میــان 
دو چیــز«، »متحــد شــدن بــا گیرنــده و فرســتنده و خــود 
پیــام« و همچنیــن »عاملــی بــرای اطــالع رســانی« مرتبــط 
ــج  ــت آمده از نتای ــای به دس ــاس یافته ه ــر اس ــود. ب می ش
ــک تاپســیس، دســته »شــاخص های  پرسشــنامه ها و تکنی
ــر را در  ــترین تأثی ــانه« بیش ــای رس ــه کاربرده ــوط ب مرب
ارتقــای کیفیــت رســانه ای معمــاری در نمونــه مــورد 
مطالعــه داراســت و پــس از آن دســته های »شــاخص های 
ــه  ــوط ب ــاخص های مرب ــانه« و »ش ــرات رس ــه اث ــوط ب مرب
ــد. همچنیــن  ــرار می گیرن ــام« در اولویت هــای بعــدی ق پی
دســته »شــاخص های مربــوط بــه خصوصیــات ذاتــی 
رســانه« نیــز کمتریــن میــزان اثرگــذاری را در میــان 
ــرگان دارد.  ــان و خب ــر متخصص ــر ازنظ ــته های دیگ دس



شناسایی و اولویت بندی شاخص های مؤثر بر ارتقای کیفیت رسانه ای معماری
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بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری
ــای  ــر ارتق ــذار ب ــل اثرگ ــه 34 عام ــش ب ــن پژوه در ای
اصلــی  گونــه  چهــار  در  معمــاری  رســانه ای  کیفیــت 
اســت.  ارائه شــده   4 شــکل  در  کــه  شــد  دســت یافته 
متخصصیــن حاضــر در پژوهــش ایــن 34 شــاخص را 
ــل  ــن عوام ــن ای ــی بی ــدی کم ــرده و اولویت بن ــی ک ارزیاب
صــورت پذیرفــت کــه عوامــل »اشــاره کننده بــه هنــر 
ســاخت و تکنولــوژی زمــان«، »بازتاب دهنــده فرهنــگ 
مــردم جامعــه«، »بــه وجــود آورنــده ادراکات حســی 
همچنیــن  بودنــد.  شــاخص ها  اثرگذارتریــن  جدیــد« 
روی  نهایــی  شــاخص های  اولویت بنــدی  بامطالعــه 
ــر  ــگاه هن ــازی دانش ــاری و شهرس ــکده معم ــه دانش نمون
ــته  ــه در آن دس ــد ک ــن ش ــی تدوی ــز، مدل ــالمی تبری اس
»شــاخص های مربــوط بــه کاربــرد رســانه« تأثیــر بیشــتری 
نســبت بــه ســه دســته دیگــر بــر ارتقــای ماهیــت رســانه ای 
ــانه  ــادی در رس ــی بنی ــدل، چارچوب ــن م ــاری دارد. ای معم
ــه  ــای آن ارائ ــر ارتق ــذار ب ــل اثرگ ــاری و عوام ــدن معم ش
می دهــد و شــدت تأثیــر دســته ها در کنــار مؤثرتریــن 
شــاخص های هــر دســته در شــکل 9 نشــان داده شــده 
ــه  ــت ک ــوان داش ــد عن ــج بای ــن نتای ــح ای ــت. در توضی اس
ارائــه ایــن مــدل و اولویت بنــدی ارکان آن، در کنــار کمــک 
ــه مــوردی و درک  ــه رمزگشــایی پیام هــای معمــاری نمون ب
تفاوتشــان نســبت بــه بناهــای دیگــر، بــر کیفیــت آمــوزش 
ــر داشــته و  ــد اث ــاق می افت ــن فضــا اتف ــه در ای معمــاری ک
ــث  ــه، باع ــودن مجموع ــس زنده ب ــت ح ــا تقوی ــن ب همچنی
ــه وجــود آمــدن احســاس مســئولیت در حفــظ هویــت و  ب

ــود. ــان می ش ــان مخاطب ــی می ــار تاریخ آث
مــدل نهایــی و شــاخص ها منتــج بــه ایــن تفکــر 
ــته  ــانه ای نداش ــش رس ــاری نق ــر معم ــه اگ ــوند ک می ش
ــن  ــگاه ممک ــن ن ــت. در اولی ــاری نیس ــر معم ــد، دیگ باش
ــا  ــد، ام ــان بمان ــان پنه ــن نقــش رســانه ای از اذه اســت ای
بــا نــگاه دقیق تــر، عامــل میانجــی بــودن و نقــش رســانه ای 
معمــاری مشــخص می شــود. همچنیــن نقــش الگویــی 
ــر  ــد از منظ ــا می کن ــی ایف ــرف ارتباط ــاری در ظ ــه معم ک

معمــاران، کارفرمایــان، ذی نفعــان و مخاطبیــن بســیار حائــز 
اهمیــت اســت و بــر ادراکات افــراد و تجربــه زیســته آن هــا 
از فضــا اثــر دارد. به عبارت دیگــر، معمــاری در ماهیــت 
ــخ، زمــان  ــکار، ذهنیــات، رویکردهــا، تاری خــود، ایده هــا، اف
ــدگان  ــه آین ــود را ب ــام خ ــرف و پی ــخص ح ــور مش و به ط

منتقــل می کنــد.
بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه کیفیــت 
ــر اســت؛ به طوری کــه  ــا و قابل تغیی رســانه ای معمــاری، پوی
کالبــد و مخاطــب معمــاری، ماهیــت رســانه ای آن را تغییــر 
ــرد  ــه در عملک ــاختمان های موردمطالع ــر س ــد. اگ می دهن
ــد،  ــی می ماندن ــر باق ــدون تغیی ــود، ب ــم خ ــکونی قدی مس
ــه وضعیــت فعلــی از  کیفیــت رســانه ای متفاوتــی نســبت ب
ــا حضــور دانشــجویان  ــا حــاال ب ــد. ام خــود نشــان می دادن
ــار ادراکات حســی متنوعــی  معمــاری و شهرســازی، در کن
مجموعــه  ایــن  یادگیــری،  بــا  تــوأم  آرامــش  نظیــر 
 ... و  ماورایــی  هنــری،  فنــی،  پیام هــای  ســاختمان ها 
ــادی  ــرد ع ــن اســت ف ــه ممک ــد ک ــال می کنن ــازه ای ارس ت
ــر ماهیــت  آن هــا را دریافــت نکنــد. شــدت  عوامــل مؤثــر ب
رســانه ای معمــاری باعــث بــاز زایش هــای گوناگــون فضایــی 
در بســترهای ذهنــی طیف هــای مخاطبــان می شــوند. 
یعنــی معماری هــا بســته بــه نــوع اســتفاده از کالبــد، 
مخاطــب، جریان هــای فکــری پیرامــون، نهادهــای بــه 
وجــود آورنــده و درمجمــوع بســیاری از عوامــل مداخله گــر 
ــان  ــود نش ــی از خ ــانه ای گوناگون ــای رس ــر، کیفیت ه دیگ
ــان  ــل می ــه نحــوی تعام ــت ب ــن خصوصی ــه ای ــد ک می دهن
معمــاری و رســانه و ارتباطــات دوســویه بیــن آن هــا را معنــا 

می کنــد.
پیشــنهاد می گــردد بــرای ادامــه راه ایــن پژوهــش، بــر 
روی اثــرات پیــام معمــاری روی طیف هــای متفــاوت افــراد 
مطالعــه شــود. به طوری کــه اســتفاده کنندگان مختلــف 
ــروه  ــد گ ــا، در چن ــا بناه ــوع ب ــاط متن ــان ارتب ــا مدت زم ب
ــر  ــط ه ــده توس ــت ش ــای دریاف ــده و پیام ه دسته بندی ش
ــه  ــری درزمین ــناخت بهت ــه ش ــا ب ــردد ت ــی گ ــروه بررس گ

ــت یافت.  ــانه دس ــاری و رس ــان معم ــالت می تعام

Fig.9. Final Model of Factors Affecting the Enhancement of Mediating Quality in Architecture
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