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چکیده

تـجتته بتته فرهنتتگ در مطالعتتات مرتبتتط بتتا حتتـزه جامعه شناستتی در معتتاری در ستتال های گذشتتته بیشتتر 
شتتده استتت. تغییتتر شتتیـه زندگتتی متتردم و انتظتتارات افتتراد جامعتته، بتتا روش هتتای از پیتتش برنامه ریتتزی شتتده 
و دستتتکاری منادیتتن در تبلیغتتات مـجتتب گرایتتش تـده هتتای جامعتته و ایجتتاد متایتتل در متتردم بتترای استتتفاده از 
محصـالتتتی در حتتـزه برنامه ریتتزی شتتهری و معتتاری شتتد کتته در مستتیر تأمیتتن اهتتداف مبلغتتان آن استتت. روش 
پژوهتتش بتتر مبنتتای پارادیتتم تئتتـری انتقتتادی استتت کتته بتتا تبییتتن فرضیه هتتای پژوهتتش بتتر استتاس مطالعتتات 
استتتنادی و بتتا رویکتترد کیفتتی، بتتا استتتفاده از ستته  وجتته راهتتردی )تحلیتتل کیفتتی منـنتته متتـردی، تطبیتتق نظتتری 
و استتتدالل منطقتتی بتتا صـری ستتازی گزاره هتتا( ستته فرضیتته را متتـرد بررستتی قتترار داده استتت و )بتتا نگاهتتی 
زنجیتتره وار( بتته دنبتتال کشتتف مکانیستتم اثرگتتذاری پلتفرم هتتای اینرنتتتی و فضاهتتای مجتتازی بتتر ماهیتتت انستتان 
ـامتتل بتتر  ـامتتع عتتر جدیتتد و همچنیتتن در طتتـل آن نحتتـه اثرگتتذاری ایتتن ع معتتارص و نیازهتتای او در ج
گـنه هتتای معتتاری )و میتتزان استتتفاده انستتان عتتر دیجیتتتال( در فضاهتتای عمـمتتی شتتهری استتت. تحلیتتل 
منـنه هتتای متتـردی نشتتان می دهتتد، فضتتای مجتتازی بستتری مناستتب بتترای ترغیتتب افتتراد بتته گـنه هتتای جدیتتد 
معتتاری استتت. معتتاران شتتاخص بتتا طراحتتی گـنه هتتای جدیتتد معتتاری، مفاهیتتم جدیتتدی را بتته ایتتن عرصتته 
ـامتتع امتتروزی،  ـان نتیجتته گرفتتت در ج جامعتته وارد می کننتتد. نهایتتتا بتتر استتاس ارزش صتتدق فرضیه هتتا، می تتت
پروپاگانتتدا و سیاستتت گذاری حاکتتم بتتر جامعتته، بتتا تاثیتتر بتتر فرهنتتگ و انتظتتارات افتتراد در کنتترل گـنه هتتای 
جدیتتد معتتاری و آثتتاری کتته معتتاران شتتاخص طراحتتی می کننتتد و همچنیتتن بتتروز مفاهیتتم جدیتتد معتتاری 

نقتتش دارد.
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 1-مقدمه

تـجتته بتته فرهنتتگ در مطالعتتات مرتبتتط بتتا حتتـزه جامعه شناستتی در معتتاری در ستتال های گذشتتته بیشتتر 
ـانتتد در بتته حرکتتت  شتتده استتت. بررستتی فرهنگتتی مخاطبیتتن آثتتار معتتاری در ستتطـح ختترد و کالن جامعتته می ت
درآوردن چرخ هتتای اقتصتتاد و یتتا کنتترل آگاهتتی جامعتته نقتتش مهمتتی ایفتتا کنتتد. در ایتتن راستتتا » ابداعتتات 
مبتنتتی بتتر هدایتتت فرهنگتتی«1 و پیامدهتتای آن در تغییتتر شتتیـۀ زندگتتی متتردم و انتظتتارات افتتراد جامعتته، بتتا 
روش هتتای از پیتتش برنامه ریتتزی شتتده و دستتتکاری منادیتتن در تبلیغتتات مـجتتب گرایتتش تـده هتتای جامعتته و 
ایجتتاد متایتتل در متتردم بتترای استتتفاده از محصـالتتتی در حتتـزه برنامه ریتتزی شتتهری و معتتاری شتتد کتته در مستتیر 
تأمیتتن اهتتداف مبلغتتان آن استتت. فرهنتتگ بتته کلیتتد بازآفرینتتی شتتهری در غتترب تبدیتتل شتتده استتت و در معنتتای 
ـان مثتتال، اوقتتات فراغتتت، خریتتد، غتتذا ختتـردن  ـان میتتراث تاریختتی، هتتر یتتا شتتیـه زندگتتی )بتته عنتت عتتام بتته عنتت
و رسگرمتتی( نیتتز تعریتتف می شتتـد. تغییتتر رفتتتار متترف بتته ستتمت مرف گرایتتی پستتت متتدرن فرصتتتی بتترای 
پروپاگاندیستتت ها2 ایجتتاد کتترده استتت تتتا بتتا تاکیتتد بیشتتر بتتر متایتتزات در ستتالیق و زیبایی شناستتی منادیتتن در 
ـلیتتدات جدیتتد مبتنتتی بتتر فرهنتتگ، افتتراد جامعتته را بتتا تـجتته بتته سیاستتت های برگزیتتده ختتـد در بعتتد فرهنگتتی  ت
ـاستتته، استتراتژی های مختلفتتی را طراحتتی و اجتترا  بتته ستتمت مقاصتتد مشتتخص هدایتتت کننتتد و بتتر استتاس ایتتن خ

 .)Chou, 2012; Li, 2020; Shatkin, 2016; Tian et al., 2017; J. Wang, 2009( کننتتد

ـانتتد  استتتفاده از داده هتتای حاصتتل از تجزیتته و تحلیتتل استتتفاده کنندگان از پلتفرم هتتای فضتتای مجتتازی می ت
 Tenkanen et al.,( ـان منبعتتی قابتتل اعتتتاد در ارزیابتتی مکان هتتای » نشتتانه گتتذاری شتتده«3 باشتتد بتته عنتت
2017(. میتتزان استتتفاده از فضاهتتای شتتهری در عتتر جدیتتد، بتته صتتـرت شتتارش نفتتر بتته نفتتر و میتتزان استتتفاده 
هتتر فتترد از یتتک فضتتای شتتهری، امتتری زمان بتتر استتت. بتتا استتتفاده از داده هتتای نتترم افزارهتتای مرتبتتط بتتا ایتتن 
پلتفرم هتتا اطالعتتات اولیتته در زمتتان کمتتر، بتتا دقتتت محاستتباتی بیشتتر و دستتته بندی دقیق تتتر بتته دستتت 
می آیتتد )Fisher et al., 2018(. در عتتر رستتانه ای جدیتتد، پدیتتدۀ »اینفلـئنتتر آنالیتتن«4 بتتا معتتاری و ترغیتتب 
متتردم درهتتم تنیتتده شتتده استتت. از مطبـعتتات چاپتتی در گذشتتته تتتا بستترهای آنالیتتن امتتروزی، رستتانه ها نقتتش 
ـای  ـلتتـژی معتتاری داشتتته انتتد )Zhao, 2020 بتته نقتتل از H. Wang, 2016(. محتتت مهمتتی در فرهنتتگ و ایدئ
شتتبکه های اجتاعتتی در درک تنظیتتات شتتخصی و رفتارهتتای کاربتتر تأثیتتر دارد. شتتبکه های اجتاعتتی آنالیتتن 
یتتا رستتانه های اجتاعتتی در دهتتۀ اخیتتر بستتیار متتـرد تـجتته قتترار گرفته انتتد. داده هتتای ارائتته شتتده تـستتط 
ـای ختتـد را می دهتتد.  کاربتتران بتته ارائه دهنتتدگان رستتانه های اجتاعتتی آنالیتتن امتتکان شخصی ستتازی محتتت
ـای تبلیغاتتتی مرتبط تتتری را در یتتک ستتـ قتترار می دهنتتد و بتتا تبلیغتتات مـثرتتتر  آن هتتا بتتا شخصی ستتازی، محتتت
و هدفمندتتتر ستتـد بیشتتری را بتترای تبلیغ کننتتدگان طتترف دیگتتر بتته دستتت می آورنتتد.  هدایتتت افتتراد بتترای 
 Al( ـان هدفتتی در جهتتت ارائتته محصتتـالت باشتتد ـانتتد بتته عنتت استتتفاده از گـنه هتتای خاصتتی از معتتاری می ت
Qudah et al., 2020(. بتتا تـجتته بتته آن چتته گفتتته شتتد، هتتدف اصلتتی ایتتن پژوهتتش بررستتی مکانیستتم اثرگتتذاری 
تبلیغتتات سیاستتی استتت کتته در بستتر فضتتای مجتتازی جریتتان دارد، در شتتکل گیری نیازهتتای جدیتتد انستتان در 
ـامتتع معتتارص نقتتش ایفتتا می کنتتد و در هدایتتت افتتراد بتترای استتتفاده از گـنه هتتای معتتاری جدیتتد و رواج  ج
یافتتن آن هتتا نقتتش ایفتتا می کنتتد. ایتتن پژوهتتش بتته دنبتتال کشتتف الیه هتتای نهتتان واقعیتتت اجتاعتتِی تاثیرگتتذار 
بتتر انتختتاب و رواج یافتتن استتتفاده از گـنه هتتای معتتاری دگرگتتـن شتتده در دوران معتتارص استتت. مستتئله اصلتتی 
پژوهتتش کشتتف مکانیتتزم تاثیرپذیتتری انتختتاب انستتان ها در استتتفاده از گـنه هتتای معتتاری استتت. بتتا تـجتته  
بتته ایتتن کتته در عتتر فرامتتدرن، فضتتای مجتتازی نقتتش اساستتی در ارتباطتتات انستتان ها دارد، ایتتن پژوهتتش بتته 
ـال استتت کتته، »مکانیتتزم اثرگتتذاری پروپاگانتتدا بتتر انتختتاب انستتان ها و در طتتـل آن، رواج  دنبتتال پاستتخ بتته ایتتن ستت

گـنه هتتای معتتاری در عتتر دیجیتتتال چگـنتته قابتتل کشتتف استتت؟«. 

2- ادبیات تحقیق

پروپاگاندا )تبلیغات سیاسی( 

کنتترل جامعتته و اذهتتان عمـمتتی بتترای دستتت یافتتن بتته اهدافتتی کتته رأس حکـمتتت در نظتتر دارد از 



65 نقش پروپاگاندا در بروز مفاهیم جدید معامری در عرص دیجیتال

طریتتق پروپاگانتتدا امکان پذیتتر می شتتـد. فرآینتتد تبلیغتتات عمـمتتا بتتا رَصف هزینه هتتای زیتتادی همتتراه استتت. 
حکـمت هتتا بتترای تأمیتتن هزینه هتتا بخشتتی از قتتدرت را دراختیتتار افتتراد یتتا نهادهایتتی قتترار   می دهنتتد تتتا اجتترای 
ـای  اهتتداف متتـرد نظتتر رأس حکـمتتت را بتته عهتتده بگیرنتتد. بتته ایتتن نهاد هتتا اختیتتار الزم بتترای انتشتتار محتتت
متتـرد نیتتاز در جهتتت نیتتل بتته اهتتداف از پیتتش تعییتتن شتتده، داده می شتتـد. در ایتتن خصتتـص فرآیندهتتای 
شتتناختی، رفتارهتتا و انتظتتاراِت افتتراد جامعتته، تـستتط پژوهشتتگران تجزیتته و تحلیتتل می شتتـد و از نتایتتج ایتتن 
 Belmonte & Rochlitz,( تحقیقتتات بتترای برنامه ریتتزی جهتتت ایجتتاد جذابیتتت در تبلیغتتات استتتفاده می شتتـد
2020(. پروپاگانتتدا شتتامل تالش هایتتی استتت کتته در یتتک نهتتاد اجتاعتتی بتترای تبلیتتغ یتتک دکریتتن یتتا سیستتتم 
طراحتتی می شتتـد و بتته طتتـر نظام منتتد بتترای جلتتب حایتتت متتردم نستتبت بتته یتتک عقیتتده یتتا انجتتام یتتک عمتتل 
ـادثتتی  ختتاص صتتـرت می گیتترد. تبلیغتتات متتدرن تالشتتی متتداوم و ستتازگار بتترای ایجتتاد یتتا شتتکل دهی بتته ح
استتت کتته بتتر رابطتته متتردم بتتا یتتک نهتتاد، فکتتر یتتا گتتروه اثتتر  بگتتذارد. ایتتن عمتتل یعنتتی ایجتتاد رشایتتط و یتتا ایجتتاد 
تصـیتتر در ذهتتن میلیـن هتتا انستتان عملتتی کامتتال رایتتج استتت. در واقتتع در دنیتتای متتدرن، هیتتچ کار مهمتتی بتتدون 
ـان تاثیرگتتذاری کافتتی بتتر اذهتتان را داشتتته  تبلیغتتات انجتتام منی شتتـد. در ایتتن راستتتا هتتر فتترد یتتا گروهتتی کتته تتت
ـانتتد بخش هایتتی از جامعتته را الاقتتل بتترای متتدت محتتدودی، بتته ستتـی هتتدف خاصتتی رهتتری کنتتد  باشتتد، می ت

 .)Bernays, 2004(

گونه ها و مفاهیم جدید معامری

سیاستتت عامتتل مهمتتی در تـستتعه گـنه هتتای معتتاری و مفاهیتتم جدیتتد معتتاری استتت. در ایتتن رونتتد، 
ترغیتتب انستتان ها بتته افزایتتش استتتفاده از بناهتتا و مشتتارکت در ستتاخت مکان هتتای عمـمتتی یکتتی از مستتیر هایی 
استتت کتته سیاستتت از طریتتق آن بتتا تاثیتتر بتتر ذهتتن انستتان ها، در آن نقتتش دارد)Dizikes, 2019(. آنچتته تـستتط 
معتتاری ارائتته می شتتـد، بتتا پتانستتیل های شتتناختی محیتتط مرتبتتط استتت. سیاستتت های مرتبتتط بتتا معتتاری، 
ـلـژی هتتای نـیتتن در عرصتته ارتباطتتات بتتا پتانستتیل های شتتناختی محیتتط مرتبتتط می شتتـند.  از طریتتق تکن
بتترای ترغیتتب انستتان ها بتته استتتفاده از فضاهتتای عمـمتتی شتتهری، از ایتتن فضاهتتا، در مرحلتته پیتتش از ستتاخت 
تصاویتتر ستته بعتتدی طراحتتی شتتده بتته صتتـرت خروجتتی ویدئتتـ و عکتتس )رنتتدر( در بستتر فضتتای مجتتازی منتتتر 
می شتتـد. ایتتن انتشتتار تصاویتتر پیتتش از ستتاخت، انگیتتزش حتتس کنجتتکاوی در مخاطتتب را بتته دنبتتال دارد. در ایتتن 
فرآینتتد قابلیت هتتا و پتانستتیل های محیتتط بتترای بتتروز رفتارهتتا منایتتان می شتتـد. در فتتاز بعتتدی تبلیغتتات، پتتس 
از طراحتتی و ستتاخت، ارائه هایتتی از رفتتتار انستتان در محیتتِط ستتاخته شتتده، بتته عرصه هتتای منایشتتی در فضتتای 
مجتتازی راه می یابتتد. بتتا پررنتتگ شتتدن هشتتتگ ها در یتتک رونتتد از پیتتش برنامه ریتتزی شتتده، معرفتتی محیتتط 
مصنتتـع در فضاهتتای عمـمتتی شتتهری، چندیتتن بتتار تکتترار می شتتـد. از ایتتن طریتتق فتترد بتتا تـجتته بتته آنچتته 
ـان منایشتتی از فضاهتتای ناشتتناخته کشتتف کنتتد، منتتـد بیرونتتی آن در فرآیندهتتای ذهنتتی او  انتظتتار دارد بتته عنتت
متبلتتـر می شتتـد. در تبلیغاتتتی کتته بتتا سیاستتت های از پیتتش برنامه ریتتزی شتتده بتترای تـستتعۀ استفادۀانستتان ها 
از گـنه هتتای ختتاص انجتتام می شتتـد؛ از راهتترد بتته خاطرستتپاری و بتته خاطتترآوری4 در ذهتتن انستتان ها استتتفاده 

 .)Yaneva, 2017( می شتتـد

شتتهر شتتامل فضتتای زیستتن، یتتک فضتتای زندگتتی و معتتاری، محصتتـل تاریتتخ تعامتتالت انستتانی استتت کتته 
ریخت شناستتی و رسنـشتتت آن را تعییتتن می کنتتد )Villegas-González et al., 2017(. مطالعتتۀ پدیده هتتای 
شتتهری مستتتلزم تفکتتر و عمتتل در حـزه هتتای جدایی ناپذیتتر دانتتش، کتته شتتامل عنتتارص اساستتی ماننتتد تجربتته 
انستتانی محیتتط استتت، می شتتـد. بستتیاری از مشتتکالت دنیتتای واقعتتی اغلتتب پیچیتتده هستتتند و در حـزه هتتای 
محتتدود رشتتته دانشتتگاهی حتتل منی شتتـند. پرداختتن بتته پیچیدگتتی رفتارهتتای انستتانی در رابطتته بتتا مکانتتی کتته 
متتردم در آن زندگتتی می کننتتد یتتک چالتتش اساستتی در برنامه ریتتزی تـستتعه شتتهر استتت. انستتان ها در دوران 
معتتارص بتتا مستتائل و نیازهتتای جدیتتدی روبتترو هستتتند )González-Méndez et al., 2021(. جهانی شتتدن و 
ـلـژی هایتتی کتته دامئتتا در حتتال گستترش و تکامتتل هستتتند، مطابتتق بتتا  افزایتتش استتتفاده و وابستتتگی بتته تکن
پیرفتتت فضاهتتای مجتتازی ماهیتتت انستتان معتتارص را دگرگتتـن ستتاخته اند )Voinov et al., 2016(. بتته همیتتن 
جهتتت برنامه ریتتزی و طراحتتی فضاهتتای شتتهری مستتتلزم تـجتته بتته نیازهتتا و انتظتتارات دگرگـن شتتدۀ انستتاِن 
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عتتر جدیتتد استتت. انتظتتارات و نیازهتتای جدیتتد، گـنه هتتای جدیتتد فضتتای زیستتن را می طلبتتد. ایتتن گـنه هتتا 
ـلتتـژی و صنعتتت بتتا رسعتتت زیتتادی در حتتال جایگزینتتی بتتا شتتیـه های  عمـمتتاً مطابتتق پیرفت هتتای نـیتتن تکن
ـامتتع انستتانی ارائتته  طراحتتی و ستتاخت بنتتا نستتبت بتته گذشتتته هستتتند و مفاهیتتم جدیتتد معتتاری را بتته ج
می کننتتد. رستتانه های ارتباطتتی جدیتتد - بتتا رسعتتت بتتاالی انتشتتار اطالعتتات - نقتتش مهمتتی در معرفتتی ایتتن 
گـنه هتتا ایفتتا می کننتتد. در صتتـرت معرفتتی مکتترر گـنه هتتای معتتاری تـستتط کاربتتران فضتتای مجتتازی، امتتکان 

 .)Yıldız et al., 2020( تـستتعه و رشتتد هتتر یتتک از ایتتن گـنه هتتا معتتاری وجتتـد دارد

ـامتتع متتدرن بتته صتتـرت پررنتتگ در تغییتتر یتتا  بتتا تـجتته بتته آنچتته گفتتته شتتد، پروپاگانتتدا )تبلیغتتات( در ج
ـاستتته ها و انتظتتارات افتتراد جامعتته نقتتش دارد. از ستتـی دیگتتر انتظتتارات افتتراد و فرهنتتگ معتتارص  هدایتتت خ
مـجتتب پدیتتد آمتتدن مفاهیتتم و گـنه هتتای جدیتتد در معتتاری می شتتـد. در تصـیتتر 1 )چهارچتتـب نظتتری 
ـلفتته هتتای مرتبتتط بتتا پروپاگانتتدا، فرهنتتگ و مفاهیتتم جدیتتد معتتاری و همچنیتتن حتتـزه اصلتتی ایتتن  پژوهتتش( م

مطالعتته مشتتخص شتتده استتت.
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نقش حاکمیت در عصر جدید 

ابزارهاي  تبلیغات در عصر جدید

مبانی سیاست گزاري جامعه

پروپاگاندیست ها

دنیاي سرگرمی ها 

رسانه ها

.فیلم، موسیقی و (هنر  . .(

بازي هاي رایانه اي

.مطبوعات، تلویزیون، رادیو و  . .

پلتفرم هاي اینترنتی و فضاي مجازي

ثابت هاي فرهنگی

تحوالت فرهنگی 

ماهیت انسان معاصر

جامعه انسانی معاصر

نیازهاي انسان در جوامع جدید

مولفه هاي فرهنگ

عوامل تاثیر گذار بر تحوالت فرهنگی 

سازگاري انسان در عصر جدید 

خالقیت انسان در عصر جدید 

قابلیت هاي ناشناخته انسان در عصر جدید 

تعارضات حاصل از ساختارهاي زیرینایی پنهان

عوامل پاسخ دهنده به نیازها

میزان موفقیت عوامل پاسخ دهنده به نیازها

معماران شاخص 

گونه هاي معماري 

تاثیر پذیري معماران

تاثیر گذاري معماران

تاثیر پذیري گونه هاي معاري

عوامل موثر بر میزان استفاده انسان ها 

(Pearson, 2020; Song et al., 2020; Zhao, 2020)

(Kim et al., 2017; Sokołowicz & Przygodzki, 2020; Song et al., 2020)

فضاهاي عمومی شهري

تمرکز این 
مطالعه

(Kim et al., 2017; Ponzini, 2011; Sokołowicz & Przygodzki, 2020; Zhao, 2020)

 Kim et al., 2017; Pearson, 2020; Ponzini, 2011; Sokołowicz & Przygodzki, 2020;( شکل 1. چهارچـب نظری مطالعه و حـزه مترکز، برگرفته از

)Song et al., 2020; Zhao, 2020
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3- پیشینه پژوهش

ـاطتتف و احساستتات  استتتفاده از فضاهتتای مجتتازی بتترای بتته اشتتراک گذاشتتن تصاویتتر از لحظه هتتا، حتتاالت، ع
ـامتتع عتتر جدیتتد تبدیتتل شتتده استتت. هانگـنتته کتته آنگتترادی و همتتکاران )2018(  بتته امتتری فراگیتتر در ج
در پژوهتتش ختتـد کتته در رابطتته بتتا استتتفاده از پارک هتتای شتتهری و تصاویتتر بتته اشتتراک گذاشتتته شتتده از آن 
ـانتتد عالیتتق،  انجتتام داده انتتد، چنیتتن عکس  هایتتی حتتاوی اطالعتتات زیتتادی دربتتاره کاربتتران پتتارک استتت و می ت
ارزش هتتای زیبایتتی شتتناختی، وابستتتگی احساستتی و حالتتت عاطفتتی آن هتتا را در لحظتته ثبتتت عکتتس منعکتتس 
ـای بتتری آن نشتتانگر عالقتته  کنتتد. بتته اشتتراک گتتذاری یتتک تصـیتتر معیتتار استتتفاده از متتکان استتت و محتتت
یتتا ترجیتتح عتتکاس بتته مـضتتـع تصـیتتر شتتده استتت)Angradi et al., 2018(. همچنیتتن در مطالعتته ستتانگ و 
همتتکاران )2020(، نتایتتج حاکتتی از ایتتن استتت کتته بیتتن استتتفاده از فضاهتتای شتتهری و استتتفاده کاربتتران آن 
ـاننتتد در ذیتتل  از نرم افزارهتتای اینستتتاگرام5 و فلیکتتر6 ارتبتتاط وجتتـد دارد. در ایتتن نتترم افزارهتتا کاربتتران متتی ت
تصاویتتر، مـقعیتتت مکانتتی7 و همچنیتتن نـشتتته های متنتتی را قتترار دهنتتد. بتتا بررستتی اطالعتتات 2000 کاربتتر از 
هرکتتدام از نتترم افزارهتتای اینستتتاگرام و فلیکتتر، میتتزان استتتفاده کاربتتران از فضاهتتای شتتهری نظیتتر پارک هتتا و 
رجتتـع مجتتدد بتته آن هتتا بتتا شتتاخص PUD8 تعریتتف و اندازه گیتتری شتتده استتت. بتته گـنتته ای کتته هشتتتگ های 
مـجتتـد در متتن و همچنیتتن مـقعیتتت مکانتتی در تصاویتتر بتته اشتتراک گذاشتتته شتتده و حتتس مـجتتـد در تصاویتتر 
در رابطتته بتتا مکان هایتتی کتته هشتتتگ های فعتتال تتتری داشتتتند، مـجتتب افزایتتش بازدیتتد و در نتیجتته استتتفاده 

 .)Song et al., 2020( بیشتتر در ایتتن پارک هتتا شتتده استتت

ـامتتع شتتهری بتتا استتتفاده از بررستتی داده هتتا در مقیتتاس کالن  تجزیتته و تحلیتتل رستتانه های اجتاعتتی در ج
و داده هتتای بتتزرگ )Big Data( بتته طیتتف گستترده ای از ابزارهتتا و تکنیک هتتای محاستتباتی بتترای جمتتع آوری، 
ـان بتترای  تجزیتته و تحلیتتل و بررستتی رستتانه های اجتاعتتی ختتتم می شتتـد. بتتا استتتفاده از ایتتن داده هتتا می تتت
 .)Fan & Gordon, 2014( دستتتیابی بتته اطالعتتات مفیتتد در رابطتته بتتا یافتتن الگـهتتای پنهتتان استتتفاده کتترد
ـان بتتا بررستتی تکتترار و تنتتاوب  بتتا استتتفاده از تکنیتتک NLP9 تـستتط برنامه هتتای کامپیـتتتری قدرمتنتتد متتی تتت
واژه هتتا10 بتته ارتبتتاط در هتتم تنیتتده شتتبکه ای بیتتن هشتتتگ های استتتفاده شتتده در فضاهتتای مجتتازی نظیتتر 
ـانتتد در شناستتایی طیتتف وستتیعی از عالیتتق، نظتترات  تـییتتر و فیستتبـک پتتی بتترد. )Blei, 2012(. ایتتن روش می ت
و تجتتارب بیتتان شتتده در رستتانه های اجتاعتتی در متتـرد فضاهتتای عمـمتتی کتته بتترای عمتتـم متتردم آزاد استتت 
و متتـرد استتتفاده قتترار می گیتترد، مـثتتر باشتتد)Kim et al., 2017(. در تصـیتتر )2( ارتبتتاط بیتتن تبلیغتتات، بستتر 

تبلیغتتات، عامتتل ایجتتاد کننتتده تبلیغتتات و افتتراد جامعتته نشتتان داده شتتده استتت.

پروپاگاندا

فرهنگی-اهداف سیاسی، اقتصادي و اجتماعی

حاکمیت و سیاست گذاري در سطح کالن و خرد

ابزار هاي تبلیغات 

پلتفرم هاي فضاي مجازي

هشتگ هاي
پر باز دید

شاخص کردن 
هشتگ ها 

صفحه افراد معروف 
در پلتفرم هاي 
فضاي مجازي

ترغیب مردم به استفاده از گونه 
هاي معماري 

معماران شاخص

فضاهاي عمومی  شهري

گونه هاي معماري 

جامعه در عصر جدید

نیازهاي جدید

رسانه هاي ارتباطی دوران 
معاصر

انسان عصر جدید

 Angradi et al., 2018; Blei, 2012; Fan & Gordon,( شکل 2. ارتباط بین تبلیغات، بسر تبلیغات، عامل ایجاد کننده تبلیغات و افراد جامعه بر گرفته از

)2014; Kim et al., 2017; Ponzini, 2011; Song et al., 2020
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همچنیتتن مطالعتتات استتتیـنز و پـرتـئیتتس )2014( نشتتان می دهتتد کتته تراکتتم شتتبکۀ تـییتتر در فاصلتته 
کاهتتش می یابتتد و نتایتتج آن حاکتتی از آن استتت کتته کاربتتران فضاهتتای اجتاعتتی در مستتافت کمتتر از 500 
ـاننتتد بتته طتتـر مـثرتتتری اطالعتتات را در شتتبکه های اجتاعتتی بتتاز نتتر کننتتد. از ستتـیی دیگتتر  کیلـمتتر می ت
کیتتم و همتتکاران )2017( در رابطتته بتتا تاثیتتر فضتتای مجتتازی بتتر انتختتاب افتتراد نستتبت بتته استتتفاد از فضاهتتای 
شتتهری مـجتتـد مطالعاتتتی انجتتام داده انتتد کتته براستتاس آن تصاویتتر انتشتتار یافتتته در بستتر تـییتتر و فیستتبـک 
مـجتتب ترغیتتب استتتفاده متتردم از فضاهتتای عمـمتتی مشتتخصی شتتـد. در ایتتن پژوهتتش کتته بتتا داده کاوی در 
مقیتتاس داده هتتای بتتزرگ )Big Data( از هشتتتگ های مربتتـط بتته پتتارک »های الیتتن« شتتهر نیـیتتـرک نظیتتر # 
ـارد بتتا هشتتتگ هایی  Highline و #nychighline و #thehighline انجتتام گرفتتت مشتتخص شتتد کتته ایتتن متت
نظیتتر #view# ،walk# ، Love بتته ترتیتتب بتتا معانتتی عشتتق، پیتتاده روی و دیتتدن همتتراه بتتـده استتت. در 
رونتتد انجتتام پژوهتتش مشتتخص شتتد افتترادی کتته در ایتتن فضاهتتای اجتاعتتی یکدیگتتر را دنبتتال می کننتتد بتته 
صتتـرت شتتبکه ای بتتر یکدیگتتر تاثیتتر گتتذار بـدنتتد. بتتا پتتردازش تکتترار واژه هایتتی کتته بتتا قضاوت هتتای انستتانی 
در ارتبتتاط هستتتند هشتتتگ های ذکتتر شتتده بتتا مفاهیمتتی نظیتتر متتکان، طراحتتی، محیتتط، فعالیتتت، احساستتات 
، زمتتان، فصتتل مرتبتتط بـده انتتد. دنبتتال کتتردن هشتتتگ های متتـرد نظتتر مـجتتب استتتفاده بیشتتر متتردم از پتتارک  
.)Kim et al., 2017( های الیتتن و باالتتتر بتتـدن ستتطح کیفیتتت تعامتتالت اجتاعتتی در ایتتن پتتارک شتتده استتت

از ستتـی دیگتتر پـنزینتتی )2011( بتته تاثیتتر استتتفاده از معتتاران شتتاخص11در استتتفاده از گـنه هتتای ختتاص 
معتتاری در شتتهر ابـظبتتی اشتتاره کتترده استتت. حاکمیتتت نقتتش عمتتده ای در بتته کارگیتتری ایتتن دستتته از معتتاران 
دارد. پتتس از طراحتتی، تبلیغتتات در رابطتته بتتا ایتتن بناهتتا در فضتتای مجتتازی، در دستتتـرکار قتترار می گیتترد. افتتراد 
مشتتهـری کتته صفحتتات فضتتای مجتتازی آن هتتا دنبتتال کننتتدگان زیتتادی دارنتتد، تاثیتتر زیتتادی در گستترش ایتتن 
 Ponzini,( تبلیغتتات دارنتتد. ایتتن رونتتد در ستتطـح مختلتتف اقتصتتادی و فرهنگتتی بتترای حاکمیتتت اهمیتتت دارد
ـازاکِس )2015( نقتتش حاکمیتتت در بتتروز گـنه هتتای خاصتتی از معتتاری در شتتهرهای  2011(. همچنیتتن کیستت
جدیتتد مجارستتتان را متتـرد بررستتی قتترار داده استتت. فرآینتتد صنعتی شتتدن در شتتهرهای جدیتتد مجارستتتان لتتزوم 
استتتفاده از گـنه هایتتی از معتتاری را ایجتتاب می کتترد کتته در فرآینتتد ستتاخت بناهتتا متتدت زمتتان اجتترای آن هتتا 
کاهتتش یابتتد. بتترای ترغیتتب متتردم بتته استتتفاده از ایتتن گـنه هتتای معتتاری، حاکمیتتت تـستتط تبلیغتتات و ستتاخت 

 .)Kissfazekas, 2015( ِبرندهتتای جدیتتد، افتتراد جامعتته را بتته استتتفاده از ایتتن گـنه هتتا هدایتتت کتترده استتت

در پژوهش هتتای انجتتام گرفتتته در زمینتتۀ نقتتش پروپاگانتتدا )تبلیغتتات سیاستتی( در ترغیتتب افتتراد جامعتته 
بتترای استتتفاده از گـنه هتتای معتتاری، بتته نقتتش زنجیتتره واری کتته سیاستتت گزاری کالن و ُختترد حاکمیتتت را بتته 
بتتروز مفاهیتتم جدیتتد در معتتاری مرتبتتط کنتتد، پرداختتته نشتتده استتت و در ایتتن حتتـزه ختتأ در مطالعتتات وجتتـد 
دارد. در تحلیتتل یافته هتتا در پژوهش هتتای مرتبتتط بتتا حتتـزه مترکتتز ایتتن مطالعتته نیتتز استتتفاده از صـری ستتازی 
گزاره هتتا بتتا زبتتان منطقتتی و نتتگاه فلستتفه تحلیلتتی کمتتر متتـرد تـجتته قتترار گرفتتته استتت. استتتفاده از روش 
ـامتتل  تحلیتتل مبتنتتی بتتر صتتـری ستتازی گزاره هتتا از طریتتق زبتتان منطقتتی در جهتتت ایجتتاد زنجیتتره ای بیتتن ع
ـان عامتتل نهتتان در  مرتبتتط باهتتم در ایتتن حتتـزه، اهمیتتت دارد. همچنیتتن بتته نقتتش تاثیرگتتذار فرهنتتگ بتته عنتت
الیه هتتای اجتتتاع تـجتته نشتتده استتت. در واقتتع در پژوهش هتتای انجتتام شتتده، کالبتتد معتتاری مستتتقیاً و 
بتتدون واستتطه بتته سیستتتم تبلیغتتات مرتبتتط شده استتت. ایتتن درحالتتی استتت کتته مکانیتتزم تغییتترات در شتتیـه 
زندگتتی انستتان ها از طریتتق متغیتتر میانجتتی صتتـرت می پذیتترد. در پژوهتتش حتتارض فرهنتتگ ایتتن عامتتل میانجتتی 
استتت. بتته عبارتتتی دیگتتر براستتاس فرضیه هتتای مطتترح شتتده، فرهنتتگ و انتظتتارات متتردم هاننتتد پلتتی ارتباطتتی 

در اتصتتال میتتان سیاستتت گذاری کالن جامعتته و گـنه هتتای معتتاری استتت.
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جدول 1. پیشینۀ پژوهش

نتایج و دستاوردهاروش پژوهش و پارامرهای بررسی شدهاهداف پژوهشنـیسنده

 S
on

g 
et

 a
l.,

(
)2

02
0

ـامل  بررسی ع
تاثیرگذار بر انتخاب 
افراد در رابطه با 
فضاهای عمـمی 

شهری

بررسی کمی شاخص PUD )تعداد تصاویر کاربران در 
تعداد روزها( و آنالیز داده ها بر مبنای فرمـل ها و روابط 

ریاضی

وجـد رابطه بین »استفاده از فضاهای 
شهری« و »استفاده کاربران آن از 
نرم افزارهای اینستاگرام  و فلیکر« 

 A
ng

ra
di

 e
t a

l.,
(

)2
01

8

بررسی نسبت 
میان »به اشراک 
گذاری تصاویر در 
فضای مجازی« و 
»استفاده از مکان«

- بررسی کمی و کیفی

- آنالیز تصاویر آپلـد شده در فضای مجازی و طبقه بندی 
آن بر اساِس فاکتـرهایی چـن سن، جنس، منطقه و 
نـشتار زیر تصاویر تـسط کاربران و همچنین ارزش 

گذاری میزان بازدید و یا به اشراک گذاری تصاویر تـسط 
سایر کاربران

تاثیر »عالیق، ارزش های زیبایی شناختی، 
وابستگی احساسی و حالت عاطفی نهفته در 
تصاویر« بر »انتخاب استفاده از مکان تـسط 

کاربران دیگر«

)K
im

 e
t a

l.,
 2

01
بررسی تاثیر فضای )7

مجازی بر انتخاب 
افراد نسبت به 

استفاد از فضاهای 
شهری

- مطالعه کیفی مبتنی بر داده

- ستفاده بالقـه از داده های رسانه های اجتاعی را 
برای ارزیابی فضای عمـمی

ـلید شده تـسط کاربر از  ـای ت - مترکز بر استفاده از محت
ـان منبع بازخـرد کاربران رسانه های اجتاعی به عن

- جمع آوری داده های منتر شده در تـییر و استفاده 
از سیستم کاوش در داده های متنی 

هشتگ های فضای مجازی و دنبال کردن 
آن ها در انتخاب مردم نقش دارد.

)K
iss

fa
ze

ka
s, 

20
15

(

بررسی نقش 
حاکمیت در بروز 
گـنه های خاصی 
از معاری در 
شهرهای جدید 

مجارستان

- بررسی کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی

- تحلیل شیـه های ساخت گـنه های جدید معاری متاثر 
از سیاست گذاری حاکمیت

وجـد نقش مـثر حاکمیت در هدایت مردم 
به استفاده از گـنه های خاصی از معاری با 
استفاده از تبلیغات و ساخت ِبرندهای جدید

)F
an

 &
 G

or
-

do
n,

 2
01

یافن الگـهای )4
پنهان در تبلیغات 

فضای مجازی

- مطالعه کیفی

ـای داده های  - بررسی مکانیزم به اشراک گذاری محت
منتر شده در فضای مجازی

- مکانیزم تحلیل داده ها در مقیاس کالن 

تجزیه و تحلیل رسانه های اجتاعی در 
ـامع شهری با استفاده از بررسی داده ها  ج

در مقیاس کالن و داده های بزرگ

 P
on

zi
ni

,(
)2

01
1

بررسی نقش 
حاکمیت در 
استفاده از 

گـنه های معاری 
در شهر ابـظبی

- مطالعه کیفی

- بررسی تاثیر حاکمیت به تـسعه گـنه های خاصی از 
معاری

- استفاده از معاران شاخص

تاثیر افراد مشهـر در تبلیغ برای استفاده از 
گـنه های معاری

4- روش پژوهش

پارادایتتم ایتتن پژوهتتش تئتتـری انتقتتادی استتت. انتختتاب پارادیتتم پژوهتتش مشتتخص کننده جهانبینتتی پژوهتتش 
استتت کتته عتتالوه بتتر تاثیرگتتذاری در روش تحقیتتق، در پرستتش های هستی شناستتانه و معرفت شناستتانه پژوهشتتگر 
در رابطتته بتتا مستتئلۀ پژوهتتش و رونتتد انجتتام آن نیتتز نقتتش ایفتتا می کنتتد )Guba et al., 1994(. چهتتار متتـرد 
از پارادایم هتتای رایتتج در مطالعتتات مرتبتتط بتتا جامعه شناستتی عبارتنتتد از: پـزیتیـیستتم، واقع گرایتتی انتقتتادی، 

. )Chua, 1986; Orlikowski & Baroudi, 1991( تفستتیرگرایی و تئتتـری انتقتتادی
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واقع گرایی پوزیتیویسم
انتقاديتفسیريانتقادي

پیش بینی و کنترل 
رخدادها 

شناخت ماهیت اشیا و 
تعامل بین آن ها

فهم توصیف کنشِ 
اجتماعی معنادار

توانمند سازي افراد براي 
ایجاد تغییر در جامعه

کشف الگوها ونظم 
ثابتِ از پیش موجود

الیه الیه بودن 
پدیدارها

»غیرخطی بودن«

تعاریف انعطاف پذیر 
وابسته به شرایط 

انسان ها

تعارضات حاصل از 
ساختارهاي زیربنایی پنهان 

دنبال کردن منافع 
شخصی وتاثیر پذیري از 

نیروهاي خارجی 

انسان تولید کننده 
.علم است

»تعامل با جهان«

انسان موجود 
اجتماعی و معنی ساز

انسان؛ خالق، سازگار و 
داراي قابلیت هاي 

ناشناخته

تمایز علم و دانش 
علمی 

در نظر گرفتن احتمال 
وجود خطا در تولید علم 

توسط انسان

تئوري هاي در حال 
تکامل

هاي نادرست دانستن باور
مبتنی برخودآگاهی 

وابسته به قدرت پنهان

سیستم منطقی و 
استقرایی بر اساس 
قوانین و بدیهیات 

آزادي اندیشه
رویکرد چند رشته اي

شرح چگونگی ایجاد 
سیستم هاي معنایی 

گروهی

انتقاد در جهت آشکار ساختن 
شرایط واقعی

»نفی جبرگرایی«

ارتباط با قوانین
و مبتنی بر واقعیت

درك آگاهانه علوم 
اجتماعی و تبیین 
علمی مبتنی برانتقاد

تبیین مبتنی بر دلیل 
و محسوسات

تشریح درست
ساختارهاي ایجادشده
توسط شرایط اصلی

مشاهدات دقیق و 
قابل تکرار

ریشه داشتن مدارك قابل 
مشاهده در مدارك 

غیرقابل مشاهده

نهفته در متن تعامالت 
اجتماعی جاري

کاهش شکاف بین ذهنیت و 
عینیت بابررسی تئوري هاي
ایجادکننده تصورات غلط

علم عبارت است از 
ارزش

ارزش ها، الیه هاي 
زیرین و بخش 

جدایی ناپذیر واقعیت 

ارزش ها بخشی از 
زندگی اجتماعی جاري

»احترام به تفاوت ها«

شروع همه علوم با ارزش ها 
که برخی درست و برخی 

.غلط هستند

چرایی انجام پژوهش -1

ماهیت واقعیت اجتماعی -2
»هستی شناسی«

ماهیت واقعیت انسانی -3
»انسان شناسی«

نقش دانش علمی -4
»علم و معرفت شناسی«

نگاه به تئوري -5
»علم و نظریه شناسی«

چگونگی تشخیص تبیین  -6
درست

»شناخت شناسی«

چگونگی تبیین دالیل -7
»شواهد و مدارك مناسب؟«

جایگاه ارزش هاي  -8
اجتماعی-سیاسی

»ارزش شناسی«

پارادایم ها

ویژگی ها، مفروضات و 
ایده ها

 Burrell & Morgan, 1979; Chua, 1986; Orlikowski &( شکل 3. مقایسه چهار مـرد از پارادایم های رایج در مطالعات حـزه جامعه شناسی برگرفته از

)Baroudi, 1991

ـان  هشتتت پرستتش اساستتی در ارتبتتاط بتتا مبانتتی اعتقتتادی، مفروضتتات و ویژگی هتتای پارادایم هتتا می تتت
مطتترح کتترد کتته در نتیجتته آن، چرایتتی انجتتام پژوهتتش، ماهیتتِت واقعیتتِت اجتاعتتی )هستی شناستتی(، ماهیتتِت 
واقعیتتِت انستتانی )انسان شناستتی(، نقتتش دانتتش علمتتی )علتتم و معرفت شناستتی(، نتتگاه بتته تئتتـری )علتتم 
و نظریه شناستتی(، چگـنگتتی تشتتخیص تبییتتن درستتت )شناخت شناستتی(، چگـنگتتی تبییتتن دالیتتل و جایتتگاه 
ارزش هتتای سیاستتی-اجتاعی )ارزش شناستتی(، مشتتخص می شتتـد )Burrell & Morgan, 1979(. در تصـیتتر )3( 
مقایستته ای بیتتن ایتتن چهتتار پارادایتتم از لحتتاظ ابزارهایتتی کتته در اختیتتار پژوهشتتگر قتترار می دهنتتد، قتترار گرفتتته 

استتت. 

مستتئلۀ اصلتتی ایتتن پژوهتتش بتتا جستتت وجـ در الیه هتتای نهتتان اجتتتاع مرتبتتط استتت. بتتا تـجتته بتته ایتتن 
کتته »پارادایتتم تئتتـری انتقتتادی« بتته دنبتتال کشتتف ماهیتتت واقعیتتت اجتاعتتی در ستتاختارهای زیربنایتتی پنهتتان 
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ـامتتل فرهنگتتی، سیاستتی،  جامعتته استتت )Newman & Benz, 1998( و ایتتن واقعیت هتتا را منتتتج از آثتتار ع
ـامتتل نهتتان  اقتصتتادی و اخالقتتی در طتتـل زمتتان می دانتتد )نیتتری و خلیلتتی، 1396(؛ تـجتته ایتتن پژوهتتش بتته ع
در الیه هتتای اجتتتاع معطتتـف استتت. رویکتترد ایتتن مطالعتته کیفتتی استتت. ابتتزار جمتتع آوری داده هتتا، مطالعتته 
استتناد و متتدارک و بررستتی داده هتتای منتتتج از پژوهش هتتای انجتتام  شتتدۀ مرتبتتط بتتا راهتترد تحقیتتق بتتـده و 
مستندستتازی شتتده استتت کتته در داوری داده هتتا بتتا تحلیتتل کیفتتی همتتراه می شتتـد. ستتازوکار استتتنتاج، استتتدالل 
منطقتتی بتتا جهان بینتتی فلستتفه تحلیلتتی استتت و در رونتتد استتتدالل، از صتتـری ستتازی منطقتتِی گزاره هتتای حاصتتل 

از فرضیتته هتتای پژوهتتش استتتفاده شتتده استتت.

پلتفرم هاي 
اینترنتی و فضاي 

مجازي

گونه هاي معماري جدید
)فضاي زیستن(

پروپاگاندا 
)تبلیغات سیاسی( فرهنگ  معاصر  و انتظارات افراد جامعه تاثیرپذیري گونه هاي معماري

متغیر مستقل
independent 

variable

متغیر میانجی
Mediator
variable

متغیر وابسته
Dependent

variable

ترغیب مردم به 
استفاده از گونه 

هاي معماري 

نیازهاي انسان در 
جوامع جدید

ته 
اخ

شن
ي نا

 ها
ت

بلی
قا

ن 
سا

ان

ل 
وام

ت ع
فقی

 مو
زان

می
زها

 نیا
 به

ده
هن

خ د
اس

پ

ان
نس

ي ا
گار

ساز

ان
نس

ت ا
القی

خ

به 
ده 

دهن
خ 

اس
ل پ

وام
ع

زها
نیا

ماهیت انسان معاصر

بروز مفاهیم جدید معماري

شکل 4. مدل مفهـمی پژوهش )ماخذ:نگارندگان(

 راهربد پژوهش

راهتترد ایتتن پژوهتتش بتته صتتـرت ترکیبتتی از ستته روش استتت؛ در فتتاز اول راهتترد مطالعتته متتـردی کیفتتی، در 
فتتاز دوم تطبیتتق نظتتری و درفتتاز ستتـم از استتتدالل منطقتتی بتترای تحلیتتل یافته هتتا استتتفاده شتتده استتت. ترکیتتب 

ایتتن ستته متتـرد، یتتک ستته وجهتتی راهتتردی را تشتتکیل می دهتتد کتته در تصـیتتر )5( منایتتش داده شتتده استتت. 

تحلیل نمونه 
موردي تطبیق نظري

استدالل 
منطقی

راهبرد هاي پژوهش

»ترکیب سه راهبرد«

داده هاي حاصل 
از تطبیق 
نمونه ها 

داده هاي منتج 
از تحلیل کیفی 

نمونه هاي 
موردي

شکل 5.سه وجۀ راهردی )راهردهای ترکیبی استفاده شده در این پژوهش(. )ماخذ:نگارندگان(
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 صوری سازی فرضیه ها با زبان منطقی 

مستتئله اصلتتی پژوهتتش بررستتی نقتتش پروپاگانتتدا در بتتروز مفاهیتتم جدیتتد معتتاری استتت. در ایتتن پژوهتتش 
ـان عامتتل نهتتان در الیه هتتای زیریتتن جامعتته متتـرد بررستتی قتترار  فرهنتتگ و انتظتتارات افتتراد جامعتته بتته عنتت
می گیتترد. بتترای بررستتی فرضیه هتتای مطتترح شتتده نیتتاز بتته ستتازوکاری منطقتتی وجتتـد دارد. مطابتتق آمـزه هتتای 
ویتگنشتتتاین )2001(، بتترای تشتتخیص صتتدق و یتتا کتتذب گزاره هتتای مرکتتب بایتتد آن هتتا را بتته گزاره هتتای بنیادیتتن 
تبدیتتل منتتـد و بتتا بررستتی صتتدق و کتتذب گزاره  هتتای بنیادیتتن و استتتفاده از ترکیب هتتای مربتتـط بتته زبتتان 

 .)Wittgenstein, 2001( ایتتن کار انجتتام پذیتترد ،)منطتتق )ادات منطتتق

هتتدف ایتتن مطالعتته بررستتی تاثیتترات پروپاگانتتدا )تبلیغتتات سیاستتی( و نقتتش آن در بتتروز مفاهیتتم جدیتتد 
معتتاری استتت و بتتا تـجتته بتته ستته فرضیتتۀ پژوهتتش کتته بتته ترتیتتب بتتا گزاره هتتای )q( ، )p( و )r( مشتتخص 
شتتده اند، هتتر فرضیتته بتته گزاره هتتای بنیادیتتن تبدیتتل می شتتـد. ترکیتتب عطفتتی چنتتد گتتزاره فقتتط زمانتتی صتتادق 
ـان  استتت کتته همتتۀ گزاره هتتا صتتادق باشتتند همچنیتتن اگتتر مقتتدم و تالتتی در ترکیتتب رشطتتی صتتادق باشتتد، می تتت
گفتتت آن ترکیتتب رشطتتی صتتادق استتت )ویتگنشتتتاین ، 2001(. بنابرایتتن بتتا بررستتی صتتدق و یتتا کتتذب گزاره هتتای 
 )r ـان صتتادق بتتـدن یتتا کاذب بتتـدن فرضیتته 3 )گتتزاره بنیادیتتن کتته رشح آن در جتتدول )2( آمتتده استتت، متتی تتت

را نتیجتته گرفتتت.

جدول 2: صـری سازی فرضیه ها )مأخذ: نگارندگان(

)p( 1 فرضیه
گزاره های 

بنیادین

)a( گزاره)پروپاگاندا در جامعه وجـد دارد. )سـر وجـدی

)b( گزاره)افراد جامعه دارای فرهنگ و انتظارات هستند. )سـر وجـدی

)c( ـاند بر چیزی تاثیر بگذارد.گزاره پروپاگاندا می ت

)d( گزاره
ـاند از چیزی تاثیر  فرهنگ و انتظارات افراد یک جامعه می ت

بپذیرد.

)p( 1 صوری سازی فرضیهaꓥbꓥcꓥd( → p)

)q( 2 فرضیه
گزاره های 

بنیادین

)e( گزاره)مفاهیم در معاری وجـد دارد. )سـر وجـدی

)f( گزاره
ـانند در معاری وجـد داشته باشند. )سـر  مفاهیم جدید می ت

وجـدی(

)g( گزاره
ـاند بر چیزی تاثیر  فرهنگ و انتظارات افراد یک جامعه می ت

بگذارد.

)h( ـاند از چیزی تاثیر بپذیرد.گزاره مفاهیم جدید در معاری می ت

)q( 2 صوری سازی فرضیهe → f( →h( ꓥbꓥg( → q )

)r( 3 صوری سازی فرضیهp ꓥ q( → r)

فرضیتته 1 : پروپاگانتتدا )تبلیغتتات سیاستتی( در هتتر جامعتته بتتر فرهنتتگ معتتارص و انتظتتارات افتتراد آن جامعتته 
)p تاثیراتتتی دارد. )گتتزاره

ـانتتد بتتر بتتروز مفاهیتتم جدیتتد در معتتاری تاثیتتر بگتتذارد.  فرضیتته 2: : فرهنتتگ و انتظتتارات افتتراد جامعتته متتی ت
 )q گتتزاره(

فرضیتته 3: پروپاگانتتدا بتتا تاثیتتر بتتر فرهنتتگ و انتظتتارات افتتراد یتتک جامعتته در بتتروز مفاهیتتم جدیتتد معتتاری 
)r نقتتش دارد. )گتتزاره

بتتا تـجتته بتته گستتردگی حـزه هتتای پژوهتتش، مترکتتز ایتتن مطالعتته بتته نقاطتتی معطتتـف استتت کتته در پژوهش هتتای 
اخیتتر کمتتر متتـرد تـجتته بتتـده استتت. بتتر ایتتن استتاس ایتتن مطالعتته )بتتا نگاهتتی زنجیتتره وار( بتته دنبتتال کشتتف 
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مکانیستتم اثرگتتذاری پلتفرم هتتای اینرنتتتی و فضاهتتای مجتتازی بتتر ماهیتتت انستتان معتتارص و نیتتاز هتتای او در 
ـامتتل بتتر گـنه هتتای معتتاری )و میتتزان  ـامتتع عتتر جدیتتد و همچنیتتن در طتتـل آن نحتتـه اثرگتتذاری ایتتن ع ج
ـامتتل مرتبتتط  استتتفاده انستتان عتتر جدیتتد( در فضاهتتای عمـمتتی شتتهری استتت. در تصـیتتر )4( ایتتن زنجیتتره ع
بتتا حتتـزه اصلتتی مترکتتز پژوهتتش نشتتان داده شتتده استتت کتته مطابتتق بتتا نتتـع نتتگاه پارادایتتم ایتتن پژوهتتش و 
فرضیه هایتتی کتته تعریتتف شتتده استتت، متغیرهتتای مستتتقل، میانجتتی و وابستتته و پارامرهتتای مرتبتتط بتتا هرکتتدام 
 Kim et al., 2017; Pearson, 2020; Ponzini, 2011;( .از ایتتن متغیرهتتا ایتتن زنجیتتره را تکمیتتل کتترده استتت
Sokołowicz & Przygodzki, 2020; Song et al., 2020; Zhao, 2020(. در تصـیتتر )6( فرآینتتد ایتتن پژوهتتش 

نشتتان داده شتتده استتت. 

ق 
عم

ت 
سم

ه 
ت ب

رک
ح

»زمان«حرکت در طول پژوهش 

مقدمه
ادبیات ( 

)تحقیق

پارادایم 
پژوهش

تئوري انتقادي

پیشینه پژوهش
کشف الیه هاي 
نهان واقعیت 

اجتماعی

روش پژوهش

رویکرد کیفی

تبیین فرضیه ها

راهبرد پژوهش

بیان مسئله سه وجهی راهبردي

تحلیل نمونه موردي-1
تطبیق نظري-2
استدالل منطقی -3

تحلیل و بحث

تحلیل در سه فاز 
مطابق سه راهبرد 

استدالل و بحث براي 
رسیدن به نتیجه گیري

شکل  6. فرآیند پژوهش )مأخذ: نگارندگان(

5- تحلیل، بحث و یافته ها 

بتتا تـجتته بتته ستته وجهتتی راهتتردی کتته در تصـیتتر )5( نشتتان داده شتتده استتت، تحلیتتل یافته هتتا در فتتاز 
اول مبتنتتی بتتر داده هتتای حاصتتل از راهتترد تحلیتتل منـنتته متتـردی کیفتتی و در فتتاز دوم متمرکتتز بتتر داده هتتای 
حاصتتل از تطبیتتق استتت. در فتتاز ستتـم بتتا استتتفاده از استتتدالل منطقتتی دو فتتاز قبلتتی مطابتتق بتتا صـری ستتازی 
گزاره هتتای حاصتتل از فرضیه هتتای پژوهتتش مرتتتب متتی شتتـند تتتا متتـرد بحتتث قتترار گیرنتتد و نتیجه گیتتری نهایتتی 

ارائتته شتتـد. 

 مصادیق ترغیب به استفاده از فضاهای جمعی شهری با تاثیر پذیرفنت از پلتفرم های فضای مجازی

نتایتتج بتته دستتت آمتتده در پژوهتتش کیتتم و همتتکاران )2017( حاکتتی از آن استتت کتته بیتتن استتتفاده از کاربران 
پتتارک های-الیتتن 12و هشتتتگ های بتته کار رفتتته در پلتفتترم تـییتتر، ارتبتتاط معنتتاداری وجتتـد دارد. ایتتن ارتبتتاط بتتا 
ـا )بررستتی تنتتاوب واژه هتتا، آنالیتتز هشتتتگ ها و تحلیتتل  ـلفتته نتیجتته گرفتتته شتتد؛  1-تحلیتتل محتتت بررستتی ستته م
معنایتتی عناویتتن(  2- تحلیتتل شتتبکه ارتباطتتات )معرفتتی بتته کاربتتران دیگتتر )Mention( و هشتتتگ های مرتبتتط(  
3- تحلیتتل متایتتالت حستتی فضایتتی )تحلیتتل اهتتداف مشتترک استتتفاده کنندگان مبتنتتی بتتر داده هتتای GIS(. پتتارک 
هتتای الیتتن بتتر روی بقایتتای ریتتل راه آهتتن قدیمتتی شتتهر طراحتتی شتتده استتت کتته در دستتته پارک هتتای خطتتی 
نیتتز قتترار می گیتترد و یکتتی از فضاهتتای شتتهری مهمتتی استتت کتته در کانتتـن تـجهتتات شتتهروندان قتترار دارد. 
ـلفتته ذکتتر شتتده نشتتان داده استتت کتته در بیتتن 9974 تـییتتت کتته #highline در آن وجتتـد داشتتته  بررستتی ستته م
استتت، 1591 تـییتتت بتته مختصتتات و متتکان پتتارک در شتتهر اشتتاره داشتتته استتت و ایتتن تـییتتت هتتا 5519 مرتبتته 
ـازات بررستتی هشتتتگ هتتا، بررستتی تنتتاوب واژه هتتا در ایتتن  تـییتتت مجتتدد )retweets( شتتده استتت. بتته متت
تـییت هتتا نشتتان داده استتت کتته همزمتتان بتتا استتتفاده از واژه هتتای New York ،NYC و High Line از کلتتات 
ـلفه هتتای محیطتتی فضتتا و همچنیتتن حتتس متتکان استتت نیتتز استتتفاده شتتده استتت،  و عباراتتتی کتته در رابطتته بتتا م
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 ،)Love :عشتتق( ،)Beautiful : زیبتتا( ،)walkway : مستتیر پیتتاده( ،)walk : پیتتاده روی( ،)view : نظیتتر : )منظتتر
ـای متنتتِی تصاویتتر بتته اشتتراک گذاشتتته شتتده بتتا  )عکتتس : photo(، )شتتب : night( و... . در همیتتن راستتتا محتتت
استتتفاده از الگـریتتتم مدلستتازی عناویتتن، بررستتی شتتد کتته در آن قضتتاوت افتتراد نستتبت بتته معنتتای درک شتتده 
محیتتط تـستتط انستتان، متتد نظتتر بتتـده استتت. مفاهیمتتی ماننتتد: )کنتترت: concert(، )متتد: fashion(، )گیاهتتان: 
plants(، )پایتتداری: sustainability(، )رقتتص: dance(، )عکاستتی: photography(، )راه آهتتن: railway(، )پیتتاده 
 night :فعالیت هتتای شتتبانه( ،)museum :متتـزه( ،)artists :هرمنتتدان( ،)street art :هتتر خیابانتتی( ،)walk :روی
activities(، )فعالیت هتتای روز: day activities(، )جاذبتته هتتای محلتته: neighborhood attractions(، )اجتتتاع: 
community(، )ستتفر: travel(، )حیتتات در شتتهر: city life(. بررستتی ایتتن عناویتتن قابلیت هتتای محیطتتی ای را 
آشتتکار می کنتتد کتته استتتفاده کنندگان متایتتل دارنتتد دیگتتران را از آن هتتا مطلتتع کننتتد و بتته نـعتتی بتتا اشتتراک 
گذاشتتن تصاویتتر از نقتتاط مختلتتف پتتارک در پلتفتترم تـییتتر عاملتتی بتترای ترغیتتب دیگتتران بتته استتتفاده از پتتارک 

و ترویتتج ایتتن گـنتتۀ معتتاری و فضاستتازی شتتهری شتتده اند.

منـنتته دیگتتری کتته در ایتتن پژوهتتش از اطالعتتات آن استتتفاده شتتده استتت، مطالعتتات ستتانگ و همتتکاران 
ـارد ترغیتتب دیگتتران بتته استتتفاده از فضتتای پارک هتتای شتتهری در کشتتـر  )2020( بتتـده استتت کتته در آن متت
ستتنگاپـر در بستتر نتترم افزارهتتای اینستتتاگرام و فلیکتتر بررستتی شتتده شتتده استتت. در ایتتن مطالعتته استتتفاده 
  PUD کاربتتران از 61 پتتارک محبتتـب در کشتتـر ستتنگاپـر و بتته اشتتراک گذاری عکس هتتا براستتاس شتتاخص
)عکس-کاربتتر-روز(، تجزیتته و تحلیتتل شتتده استتت. بتتر ایتتن استتاس هشتتتگ های مهمتتی کتته در ترغیتتب دیگتتران 
بتته استتتفاده از گـنه هتتای معتتاری استتتفاده شتتده )در بیتتن 325173 عکتتس تـستتط 8125 کاربتتر اینستتتاگرام 
و 94890 عکتتس تـستتط 4674 کاربتتر فلیکتتر( عبارتنتتد از : پرنتتدگان )Birds(، حیتتات وحتتش )wildlife(، گل هتتا 
)Flowers(، گیاهتتان و فضتتای ستتبز )Plants and vegetation(، تفریتتح و افتتراد )Recreation and people( و 
منظتتر و فعالیت هتتای مرتبتتط بتتا  آب و آستتان )Water/sky views and activities(. یافته هتتای ایتتن پژوهتتش 
نشتتان داده استتت کتته مکان هایتتی کتته شتتاخص PUD باالتتتری دارنتتد، قابلیت هتتای محیطتتی خاصتتی را در 
اختیتتار استتتفاده کننتتدگان قتترار داده انتتد کتته در نتیجتته آن تنتتاوب اشتتراک تصاویتتر بتتا هشتتتگ های متتـرد نظتتر 
را افزایتتش داده انتتد. برختتی از ایتتن قابلیت هتتای محیطتتی عبارتنتتد از : زمین هتتای چمتتن کاری شتتده، پـشتتش 
گیاهتتی، وجتتـد گره هتتای حمتتل و نقتتل عمـمتتی شتتهری، مراکتتز تهیتته غتتذا، مستتیر پیتتاده روی طـالنتتی، وجتتـد 
آب در کنتتار مستتیرهای پیتتاده روی و وجتتـد فضاهتتای رویدادهتتا بتترای تعامتتالت اجتاعتتی. همچنیتتن تجزیتته و 
تحلیتتل »هشتتتگ های همتتراه« و »تنتتاوب واژگان«، نشتتان داده استتت، فعالیت هایتتی مثتتل پیتتاده روی، تفریحتتات 
ـان میتتراث فرهنگتتی در جامعتته بتته حستتاب می آینتتد،  جمعتتی، برگتتزاری آیین هتتا و جشتتن هایی کتته بتته عنتت
ورزش کتتردن و غیتتره در بستتر ایتتن پارک هتتای شتتهری رخ می دهتتد. در ایتتن خصتتـص متغیرهتتای میانجتتی نقتتش 
مهمتتی در کنتترل وضعیتتت داشتتته استتت. ویژگی هتتای فتتردی و اجتاعتتی، گـنه هتتای فرهنگتتی و اقتصتتادی، 
ـامتتل میانجتتی در گستترش ترغیتتب بتته استتتفاده از  ـان ع جغرافیتتای شتتهری و سیاستتت گتتذاری جامعتته بتته عنتت

گـنه هتتای معتتاری در فضاهتتای عمـمتتی شتتهری )بتته خصتتـص پارک هتتا( نقتتش داشتتته اند. 

 بررسی گـنه های معاری در مصادیق 

بررستتی مستتتندات حاصتتل از پژوهش هتتای ذکتتر شتتده، نشتتان می دهتتد در عیتتن حتتال کتته بیتتن گـنه هتتای 
ـامتتع مختلتتف بتتا  مختلتتف معتتاری در فضاهتتای پتتارک هتتای شتتهری، تفتتاوت وجتتـد دارد و همچنیتتن در ج
فرهنگ هتتای مختلتتف، »وجتتـد قابلیت هتتای محیطتتی« رشط الزم بتترای استتتفاده کاربتتران از پارک هتتا استتت. در 
صتتـرت برقتتراری ایتتن رشط، فضتتای مجتتازی یکتتی از رشوط کافتتی بتترای افزایتتش میتتزان استتتفاده از گـنه هتتای 
ـاهتتد بتتـد. از طرفتتی بتته نظتتر می رستتد تفتتاوت هتتای فرهنگتتی در دو جامعتته امریتتکا و ستتنگاپـر  معتتاری خ
مـجتتب گرایشتتات خاصتتی در استتتفاده کنندگان شتتده استتت. هشتتتگ های تقـیتتت کننتتده در خصتتـص 
قابلیت هتتای محیطتتی در زمینتته ترغیتتب دیگتتران در شتتهر نیـیتتـرک بیشتتر بتته منظتتر مصنتتـع اشتتاره داشتتته 
استتت )نظیتتر محیتتط شتتهر، راه آهتتن قدیمتتی، متتـزه، جاذبه هتتای محلتته (، ایتتن در حالتتی استتت کتته در پارک هتتای 
بررستتی شتتده ستتنگاپـر ویژگی هتتای محیتتط طبیعتتی )از قبیل:حیتتات وحتتش، گیاهتتان، گل هتتا، آب( عامتتل تقـیتتت 
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ـازات قابلیت هتتای محیطتتی در تصاویتتر بتته اشتتراک گذاشتتته  هشتتتگ ها بتتـده استتت. فعالیت هایتتی کتته بتته متت
شتتده منایتتان بتتـده استتت، نشتتان می دهتتد کتته در پتتارک هتتای الیتتن )نیـیتتـرک( فعالیت هتتای هتتری جدیتتد، 
کنتترت، فشتتن مدلینتتگ، پیتتاده روی هتتای فتتردی و یتتا نهایتتتا دو نفتتره، بیشتتر رخ داده انتتد، در حالتتی کتته در 
پارک هتتای ستتنگاپـر، فعالیت هتتای مربتتـط بتته ستتنت و آیین هتتای، فعالیت هتتای جمعتتی و تفریحتتات چنتتد 
نفتتره، از رویدادهتتای مهتتم فضاهتتای پتتارک هتتا استتت. بنابرایتتن بتته نظتتر می رستتد تفتتاوت در سیاستتت گذاری های 
حاکتتم بتتر جامعتته و تفاوت هتتای فرهنگی-اجتاعتتی بتتر انتظتتارات کاربتتران تاثیتتر می گتتذارد. در تصـیتتر 7 و 8 
پتتارک  هتتای الیتتن و در تصـیتتر 9 ستته پتتارک از منـنتته هتتای بررستتی شتتده ستتنگاپـر در مطالعتتات متتـرد نظتتر، قتترار 

گرفتتته استتت کتته تفاوت هتتای محیطتتی را نشتتان می دهتتد.  

  

)Block, 2021 : (                        شکل 8 . پارک های الین، نیـیـرک. )مأخذOkazaki, 2018 : شکل 7. پارک های الین، نیـیـرک. )مأخذ       

  

 .)Punggol )Little Day Out, 2016 و پارک )Little Day Out, 2017( Hort پارک ،)Kleiman, 2019( Sentosa شکل 9. به ترتیب از راست به چپ، پارک

در سنگاپـر

 ارتباط پروپاگاندا با تغییرات در انتظارات انسان معارص و گونه های معامری 

مطابتتق ستتـمین راهتترد پژوهتتش کتته بررستتی فرضیه هتتا بتتا استتتفاده از صـری ستتازی بتتـده استتت، صتتدق 
و کتتذب گزاره هتتای بنیادیتتن مرتبتتط بتتا ایتتن فرضیه هتتا بایتتد متتـرد بررستتی قتترار بگیتترد تتتا از ایتتن طریتتق بتتا 
استتتفاده از استتتدالل منطقتتی، نتیجه گیتتری کتترد. در رابطتته بتتا فرضیه هتتای اول، دوم و ستتـم، کتته بتته ترتیتتب بتتا 
گزاره هتتای )q( ،)p( و )r(مشتتخص شتتده اند، در جتتدول )3( گزاره هتتای بنیادیتتن و ارزش صتتدق و کتتذب هرکتتدام 

تحلیتتل شتتده استتت. 
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جدول 3. بررسی ارزش صدق و کذب گزاره های بنیادین مرتبط با فرضیه اول، دوم و سـم، گزاره های )q( ،)p( و )r( )مأخذ:نگارندگان(

)p
( 1

ه 
ضی

فر

ن
دی

نیا
ی ب

ها
ره 

گزا

نتیجه بررسی ارزش گزاره ها با توجه به مستندات ارائه شده

)بخش 1- ادبیات تحقیق و بخش 2- پیشینه پژوهش(
ارزش صدق

)a( پروپاگاندا در جامعه وجـد دارد.گزاره)T( .صادق است

)b( افراد جامعه دارای فرهنگ و انتظارات هستند.گزاره)T( .صادق است

)c( ـاند بر چیزی تاثیر بگذارد.گزاره صادق است. )T(پروپاگاندا )تبلیغات گسرده( می ت

)d( ـاند از چیزی تاثیر بپذیرد.گزاره صادق است. )T(فرهنگ و انتظارات افراد یک جامعه می ت

صـری سازی فرضیه 
)p( 1

aꓥbꓥcꓥd( → p))T( .صادق است

ـاعد  )براساس ق
ترکیب در منطق(

پروپاگاندا )تبلیغات سیاسی( در هر جامعه بر فرهنگ معارص و انتظارات افراد آن جامعه تاثیراتی 
دارد.

)q
( 2

ه 
ضی

فر

ن
دی

نیا
ی ب

ها
ره 

گزا

نتیجه بررسی ارزش گزاره ها با توجه به مستندات ارائه شده

)بخش 4- تحلیل و بحث(
ارزش صدق

)e( گزاره
مفاهیم در معاری وجـد دارد.

)با تـجه به مستندات مربـط به نتایج مطالعات ذکر شده در بخش 1-4(
)T( .صادق است

)f( گزاره
ـانند در معاری وجـد داشته باشند. مفاهیم جدید می ت

)با تـجه به مستندات مربـط به نتایج مطالعات ذکر شده در بخش 1-4(
)T( .صادق است

)g( گزاره
ـاند بر چیزی تاثیر بگذارد. فرهنگ و انتظارات افراد یک جامعه می ت

)براساس نتیجه حاصل شده در تطبیق نظری، بخش 2-4(
)T( .صادق است

)h( گزاره
ـاند از چیزی تاثیر بپذیرد. مفاهیم جدید در معاری می ت

)براساس نتیجه حاصل شده در تطبیق نظری، بخش 2-4(
)T( .صادق است

صـری سازی فرضیه 
)q( 2

e → f( →h( ꓥbꓥg( → q )
)T( .صادق است

ـاعد  )براساس ق
ترکیب در منطق( ـاند بر بروز مفاهیم جدید در معاری تاثیر بگذارد. فرهنگ و انتظارات افراد جامعه می ت

)r
( 3

ه 
ضی

فر

نتیجه بررسی ارزش گزاره ها با توجه به قواعد صوری سازی منطقی

)بخش 3- روش پژوهش(
ارزش صدق

صـری سازی فرضیه 
)r( 3

 p ꓥ q( → r)

ـاعد صـری سازی منطقی که در بخش 3-1-1 اشاره شده است  با تـجه به ق
ـان در رابطه با گزاره r )فرضیه 3( ارزش صدق را نتیجه گرفت. می ت

)T( .صادق است

ـاعد  )براساس ق
ترکیب در منطق(

پروپاگاندا با تاثیر بر فرهنگ و انتظارات افراد یک جامعه در بروز مفاهیم جدید معاری نقش دارد.

ـاعتتد مربتتـط بتته ترکیتتب گزاره هتتا در بختتش روش تحقیتتق ذکتتر شتتده استتت و بتتر ایتتن استتاس بتته نظتتر  ق
می رستتد در خصتتـص گتتزاره p )فرضیتته 1(، بتتا تـجتته بتته مستتتندات ارائتته شتتده در بختتش ادبیتتات تحقیتتق و 
ـان ارزش صتتدق فرضیتته اول را پذیرفتتت. در همیتتن راستتتا در رابطتته بتتا گتتزاره q )فرضیتته  پیشتتینه پژوهتتش، متتی تتت
ـان  2(، بتتا تـجتته نتایجتتی کتته از راهتترد تحلیتتل کیفتتی منـنتته هتتا و تطبیتتق نظتتری متتـرد بحتتث قرارگرفتتت، می تتت
ـاعتتد  ارزش صتتدق فرضیتته دوم را پذیرفتتت. نهایتتتاً بتتا پذیتترش ارزش صتتدق فرضیه هتتای اول و دوم، بتتا تـجتته بتته ق
ـان ارزش صتتدق فرضیتته ستتـم را نیتتز نتیجتته گرفتتت. بنابرایتتن بتته نظتتر می رستتد  ترکیب هتتای منطقتتی، می تتت
ـان گتتزاره )r(، »پروپاگانتتدا بتتا تاثیتتر بتتر فرهنتتگ و انتظتتارات افتتراد یتتک جامعتته در بتتروز مفاهیتتم جدیتتد  می تتت
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معتتاری نقتتش دارد.« را پذیرفتتت.

تجزیتته و تحلیتتل بتتا استتتفاده از ستته راهتترد ایتتن پژوهتتش، نشتتان دهنتتده وجتتـد ارتبتتاط بیتتن پروپاگانتتدا 
ـای  )تبلیغتتات( و مفاهیتتم جدیتتد معتتاری استتت. افتتراد جامعتته دارای فرهنتتگ و انتظاراتتتی هستتتند کتته از محتتت
منتتتر شتتده در پلتفرم هتتای گـناگتتـن فضتتای مجتتازی تاثیتتر می پذیرنتتد. در عتتر پیتتش رو، انستتان وابستتتگی 
ـامتتع عتتر جدیتتد  ـلـژی هتتای ارتباطتتی جدیتتد دارد. بتتر ایتتن استتاس ماهیتتت انستتان معتتارص در ج شتتدیدی بتته تکن
ـای منتتتر  دستتتخـش دگرگـنی هایتتی بتتـده استتت کتته در نتیجتته همیتتن وابستتتگی ایجتتاد شتتده استتت. محتتت
ـانتتد از سیاستتت  شتتده در پلتفتترم هتتای فضتتای مجتتازی )اینستتتاگرام، فیستتبـک، تـییتتر، فلیکتتر و غیتتره( می ت

گذاری هتتای حاکتتم بتتر جامعتته تاثیتتر بپذیتترد و بتتر فرهنتتگ و انتظتتارات افتتراد جامعتته تاثیتتر بگتتذارد.

6- نتیجه گیری

معتتاری عتتالوه بتتر تامیتتن بستتر فعالیت هتتا و رفتارهتتای انستتان، مفاهیمتتی را ارائتته می کنتتد. معتتاران 
شتتاخص بتتا طراحتتی گـنه هتتای جدیتتد معتتاری، مفاهیتتم جدیتتدی را بتته ایتتن عرصتته جامعتته وارد می کننتتد. در 
ـامتتع امتتروزی، سیاستتت گذاری حاکتتم بتتر جامعتته، در کنتترل گـنه هتتای جدیتتد معتتاری و آثتتاری کتته معتتاران  ج
شتتاخص طراحتتی می کننتتد، نقتتش دارد. بتتا تـجتته بتته وجتتـد بستتر مناستتب تبلیغتتات در فضاهتتای مجتتازی کتته بتته 
صـرتتتی شتتگفت انگیز بازنتتر و هشتتتگ گتتذاری در بیتتن کاربتتران بتتا رسعتتت بتتاال قابتتل انجتتام استتت، حاکمیتتت 
ـانتتد از ایتتن طریتتق گـنه هتتای خاصتتی از معتتاری را بتتا تـجتته اهتتداف متتـرد نظتتر ختتـد رواج دهتتد کتته  می ت
در نتیجتته آن، مفاهیتتم جدیتتد در معتتاری متتـرد استتتقبال عمتتـم افتتراد جامعتته قتترار بگیتترد و تـستتعه پیتتدا کنتتد. 
ـان گفتتت فضتتای مجتتازی بستتری مناستتب بتترای  بتتا تـجتته بتته بررستتی های انجتتام شتتده در ایتتن پژوهتتش، می تتت
ترویتتج گـنه هتتای معتتاری جدیتتد و در نتیجتته آن بتتروز مفاهیتتم جدیتتد معتتاری استتت. مستتتنداتی کتته متتـرد 
تحلیتتل قرارگرفته انتتد، نشتتان داده، فرهنتتگ هتتر جامعتته )در مقیتتاس ختترد یتتا کالن( بتتر انتظتتارات افتتراد جامعتته 
ـان بستتر رختتداد فعالیت هتتا و رفتارهتتا ایجتتاد می کنتتد، نقتتش دارد و در عیتتن  نستتبت بتته آنچتته معتتاری بتته عنتت
ـان گفتتت  ـاهتتد شتتد. بنابرایتتن می تتت ـاستتته های متتردم خ حتتال تفاوت هتتای فرهنگتتی نیتتز مـجتتب تفتتاوت در خ
ـلفه هتتای فرهنگتتی تاثیتتر پذیرفتتته از سیاستتت گتتزاری جامعتته متتـرد  مفاهیتتم جدیتتد معتتاری بتتا تـجتته بتته م
ـان اظهتتار داشتتت؛ پروپاگانتتدا بتتا تاثیتتر بتتر فرهنتتگ و انتظتتارات  نظتتر، ایجتتاد می شتتـد کتته بتتر ایتتن استتاس متتی تتت

افتتراد یتتک جامعتته در بتتروز مفاهیتتم جدیتتد معتتاری نقتتش دارد.

تشکر و قدردانی

ایتتن مقالتته برگرفتتته از دستتتاوردهای رستتالۀ دکتتری آقتتای مهتتدی نصیتتری )نگارنتتده اول( بتتا  راهنایتتی 
نگارنتتدگان دوم و ستتـم در دانشتتکدۀ معتتاری و تحصیتتالت تکمیلتتی دانشتتگاه آزاد استتالمی استتتان مازنتتدران، 
واحتتد نتتـر استتت کتته بدیتتن وستتیله از مدیریتتت محتترم حتتـزه پژوهتتش واحتتد نتتـر جنتتاب آقتتای دکتتر قریشتتی 

کتتال قدردانتتی به عمتتل می آیتتد.
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پی نـشت

1. Culture-led initiatives
2. Propagandists
3. Geo-Located
4.  Online influencer

 .5  Recollect
6. Instagram
7.  Flickr
8.  Location
9.  Photo-user-days
10.  Natural language processing
11. Words frequency

12. Star architects
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Abstract
There has been an increasing focus on culture in studies related to sociology scope in architecture in past years. The 

changes in people’s living styles and expectations by preplanned methods and allegorical manipulation in advertisements 
caused a tendency on masses of society and people’s willingness for using the products in urban planning and architecture 
scope that is on the way of the propagandist’s policy and goals. Since the “critical theory paradigm” is in search of discov-
ering the essence of the social fact that is hidden in the infrastructure of society and declaring these facts as a result of 
cultural, political, economic, and moral factors during the time; the paradigm of this research is critical theory and focus 
on the layers of society. This research has investigated about three hypothesizes by a triangulation strategy which contains 
qualitative case study analysis, theoretical comparison, and logical reasoning by formalizing propositions and )with a 
hierarchical perspective( is in search of discovering the influencing mechanism of internet platforms and cyberspaces in 
contemporary man kind’s essence and his needs in new-era societies and also along that, the way of influencing these fac-
tors on architecture typologies )and the measure of using digital-era human( in public urban spaces. It is necessary to have 
a logical mechanism for scrutinizing the discussed hypothesis. In other research that was about the role of propaganda in 
persuading people to use some specific architecture typology; There is no study that is in search of discovering a relation-
ship between the hierarchical role of macro and micro policies of the government and evincing new concepts in architec-
ture and there is a gap in this field of studies. In a temporary era, humans have an intense penchant for new communication 
technologies. According to this, contemporary man kind’s essence has been transformed. Published content on cyberspace 
platforms such as Instagram, Facebook, Twitter, Flicker and etc. can be under the effect of government policies and affect 
culture and people’s expectations. The qualitative case study analysis shows that cyberspace is an appropriate context for 
persuading people to new types of architecture according to theoretical comparison it can be said that the government 
policy propagates new concepts in architecture by impressing the culture of society. Architecture affords many concepts in 
addition to the providing required context for a system of setting and celebrity architects schematize new concepts in that 
society through a new type of architecture. Finally, based on the Truth value of the hypothesis it can result that propaganda 
and the imposed policy of society have a role in controlling new types of architecture and the designed works of celebrity 
architects and also in evincing new concepts in architecture. 
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