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چکیده
 بهطور قطع بدون مدیریت شهری. از بارزترین مشکالت شهرسازی معاصر است،امروزه بحران معنای مکان به مفهوم بحران معنی اجتماعی از فضا و زمان
 فضاهای شهری نمیتواند در تعیین هویت انسانها کارکردی مناسب ایفا،تعریف شد ه و در اختیار نهادن امکانات غنی و متناسب با نیازها و مقتضیات زمان
 این بحران، چرا که بدون پیشبینی و قدرت نگاه به آینده، پیشبینی بحران است، آمادگی و شناخت بحران یکی از وظایف مدیریت است اما از آن مهمتر.نماید
 زلزله و، چنانچه در حوزهی مطالعات شهری تاکنون مدیریت بحران بیشتر به مشکالت کمى و مادى ناشى از سیل.خواهد بود که ما را به هرسو خواهد کشاند
 یکى از این بحرانهاى معنوى که سرچشمهی بسیارى از بحرانها.جنگ پرداخته و مشکالت کیفى و بهویژه بحرانهاى معنوى مورد غفلت واقع شده است
 لذا با توجه به تحوالت همهجانبهی عصر اطالعات و ضرورت هماهنگی با این حرکت جهانی و اهمیت معنای مکان بهمنزلهی یکی از. بحران مکان است،است
 دلبستگی و تعلق مردم به، تحقیقات در زمینهی بررسی و شناخت اثرات حوزهی سایبری و فضای مجازی بر نحوهی ادراک،مهمترین متغیرهای کیفی محیط
 ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفههای مؤثر مدیریت بحران شهری مبتنی، هدف این پژوهش.مکان از اهمیت ویژهای برخوردار است
 اجتماعی و عملکردی تدوین و در نمونههای مطالعاتی دو فضای شهری سنتی و، فردی، بر این اساس مؤلفههای چهارگانهی کالبدی.بر معنای مکان است
 در اثر میزان استفادهی، نتایج نشان میدهد. تحلیلی است-  این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی.مدرن مورد آزمون قرار گرفتهاند
 مؤلفهی کالبدی بیشترین و مؤلفهی فردی کمترین میزان همبستگی و تأثیرپذیری را با میزان استفادهی کاربران از فضای مجازی،کاربران از فضای مجازی
 از بحران معنای مکان در فضاهای، میتوان با ساماندهی و مدیریت بحران شهری بر مبنای عوامل تأثیرگذار بر معنای مکان، با توجه به این نتایج.دارا است
.شهری پیشگیری نمود
 شهر اصفهان، فضای مجازی، مدیریت شهری، بحران معنای مکان:واژههای کلیدی
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Case study:traditional and modern urban spaces of Isfahan city
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Abstract
oday, the crisis of the meaning of place interpreted as the crisis of the social meaning of space and time, is one of the most
striking problems of contemporary urbanization. Certainly, without a pre-defined urban management and allocating the
required facilities corresponding to the requirements of time, urban spaces cannot function in determining the identity of human beings. Readiness and recognition of crisis is one of the important tasks of management, but the prediction of a crisis is
more important because without the power of predicting prospective potential crises, it will be the crisis that will control and
pull us to some dangerous points. As in the field of urban studies, crisis management has so far focused on the quantitative and
material problems caused by floods, earthquakes and wars, and the spiritual crises have been neglected. One of these spiritual
which leads to many crises is the crisis of place. Therefore, given the comprehensive developments of the information age
and the necessity of coordinating with this global movement as well as the importance of the meaning of the place as one of the
most important qualitative variables in the environment, it is of significant importance to conduct research in investigating
and identifying the effects of cyberspace on perception of and attachment to place. The present study is an attempt to evaluate
and assess the role of using cyberspace in the components effective on urban crisis management in terms of place. Accordingly, the four components called physical, individual, social and functional have been formulated to test the cases studies of
two spaces: traditional and modern urban spaces. This study is an example of applied and descriptive-analytical research in
terms of purpose and nature respectively. According to the results, the user’s share of cyberspace revealed that the physical
component has the highest and the individual component has the least correlation with the user’s use of cybercafe. Regarding
these results, it is possible to prevent the crisis of the meaning of place through organizing and managing urban crisis considering the components and factors effective on the meaning of place.
Keywords: Crisis of meaning of place, Urban management, Cyberspace, Isfahan.
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ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفههای
مؤثر بر مدیریت بحران شهری

بحران معنای مکان یکی از علل اصلی سرگردانی انسان امروز
و ناتوانی فضاهای زیستی در فراهم آوردن محتوای الزم برای
«ب ــودن» انسانها اســت کــه در پــی آن بــحــران بیهویتی جوامع
بهوجود میآید .معنای مکان از جمله مفاهیمی است که در جریان
تعامل فرد با مکان به وجود میآید .در واقع معنای مکان بعدی
درونــی از احساساتی اســت که فــرد نسبت به یک مکان دارد و از
برهمکنش عوامل مختلف شکل میگیرد .این مفهوم همواره مورد
چالش بوده و مطالعات بسیاری پیرامون آن تاکنون صورت گرفته
است که در آنها ،پــارهای معنا را امری ذاتی در مکان میدانند و
پارهای دیگر بر این باورند که معنا توسط فرد و در شرایط مختلف
به مکان القا میشود .در واقع معنای مکان به واسطهی حضور در
فضا و تداوم تجربههای فضایی باعث ایجاد حس رضایت افراد در
تماس با مکان میشود که در شکلگیری ابعاد هویتی بسیار مؤثر
اســت .بــرای افزایش مطلوبیت کیفیت فضاهای شهری ،بررسی
عوامل تأثیرگذار بر معنای مکان قابل توجه است .بنابراین ارتقای
کیفیت فضاهای شهری بــرای معنادار نمودن آن با بهرهگیری از
قواعد ،تدابیر و انتظام فضایی مناسب با بررسی و شکل بخشیدن
به عوامل تأثیرگذار بر معنای مکان میتواند تحقق یابد .لذا برای
بررسی این عوامل ناگزیر به شناخت تغییرات و تأثیرات در ارزشها،
نگرشها و نیازهای جامعه هستیم .در حــال حاضر شاهد وقوع
تحوالت سریعی در شهرها هستیم ،که به نظر میرسد ایدهها و
فرضیات قدیمی دربــارهی توسعه ،برنامهریزی و مدیریت شهری
کارایی کمتری پیدا نموده و به دنبال آن ،مفاهیم پذیرفته شده
دربــارهی ماهیت فضا ،مکان ،زمــان ،فاصله و فرایندهای زندگی
شهری نیز زیــر ســؤال مـیرونــد .در چنین فرایندی ،اضمحالل یا
تغییر اساسی ارزشهــا به مفهوم پذیرش بیهویتی فرهنگی و از
دست دادن هویت ملی و محلی و حذف ارتباطات جهانی به مفهوم
چشمپوشی از انواع انتخابهای مفید برای رشد و رفاه جامعهی
محلی خواهد بود .بنابراین با فرض جهانی شدن بهمنزلهی جریانی
که با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات ارتباطات راه دور به فرایندی
چندجانبه ،فراگیر و اجتنابناپذیر تبدیل شده اســت ،الزم است
که پیوند شهرها به جریان جهانی شدن با اتکا بر زیرساختهای
اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی خود صورت گیرد ،به شکلی که هم
از تسهیالت و منافع ارتباطات جهانی بهره گیرند و هم ویژگیهای
بومی و محلی ،و به طور کلی هویت محلی خود را حفظ نموده،
ارتقا بخشند .این مهم حاصل نمیشود مگر با مدیریت متناسب و
تعریف شده با بحران شهری پیش رو .بر این اساس در این پژوهش
سعی میشود که به این سؤال پاسخ داده شود :میزان استفادهی
افراد از حوزهی سایبری و فضای مجازی چه تأثیری بر مؤلفههای
مؤثر بر مدیریت بحران شهری بر معنای مکان بــرای پیشگیری
از بحران مکان دارد؟ تا بتوان با به دست آوردن نتایج حاصل از
بررسی و ارزیابی این تأثیرات ،عوامل مؤثر بر معنای مکان را برای
پیشگیری از بحران مکان مدیریت و کنترل نمود .برای پاسخ به
این سؤال پس از مرور ادبیات موضوع شامل پیشینهی تحقیق و
مبانی نظری ،مؤلفههای چهارگانهی تعریفکنندهی مکان شامل

مؤلفهی کالبدی ،فردی ،اجتماعی و عملکردی تدوین شده است
و سپس بر اساس روش تحقیق و ابزارها ،پرسشنامه برای آزمون
در دو فضای شهری سنتی و مدرن در شهر اصفهان برای ارزیابی و
سنجش متغیرها اجرا شده و در نهایت بحث و نتیجهگیری انجام
شده است.

پیشینهی تحقیق
ماهیت فضا و مکان یکی از ریشهایترین مباحث نظری در
فرایند تحول جهانی است .در مقایسه با حرکت شتابان تحوالت
عصر حاضر ،در حــوزهی مطالعات شهری پژوهشهای اندکی به
طور مشخص به ارتباط اثــرات عصر اطالعات و مقولهی مکان و
فضا پرداختهاند.
ازجمله میتوان به مطالعات و پژوهشهای عمیق کاستلز بر
تحوالت عصر اطالعات [ ]1اشاره کرد .گراهام و ماروین نیز بر تأثیر
ارتباطات از راه دور بر شهر ،با نگاه ویژه به فضاهای الکترونیک
و مکانهای شهری در عصر اطالعات ،پرداختند [ .]2میچل به
بیان تأثیر ارتباطات از راه دور بر فضا و مکان پرداخت و به ایجاد
شهری غیرفضایی و غیرجغرافیایی توسط ارتباطات الکترونیک
اعتقاد داشت[ .]3سیمون چگونگی شکلگیری تجربیات محیطی
انسان در فضا و مکان در محیطهای فیزیکی و مجازی [ ]4را
بــررســی کــرد .پــژوهــش فــریــادی در زمینهی بــومـیســازی مفاهیم
شــهــرســازی در عصر جهانی اســت و بــه مـطــرح ک ــردن شهرسازی
بهمنزلهی یکی از ابــزارهــای مؤثر در حفظ و ارتــقــای ویژگیهای
فرهنگی مکانهای خاص در شهر جهانی پرداخته است و معتقد
به تکیه کردن بر ابعاد محلی فضا و مکان در فرایند جهانی شدن
اســت [ ،]5نیز عاملی بــا مطرح کــردن دو فضایی شــدن شهر به
ضرورت بنیادین شهر مجازی برای کالن شهرهای ایران پرداخت
و بــه شهر فرهنگی واق ـعــی -مــجــازی کــه در آن توجه بــه عوامل
محیطی در فضای شهری از اهمیت مرکزی برخوردار است ،اشاره
کرد [ ،]6همچنین ابراهیم آبــادی به بیان دو اصل در تحقیقات
فضای سایبری پرداخت :یکی ،نپرداختن به موضوعات پایه و
ً
صرفا اشاره به آسیبها و مشکالت ناشی از فناوریهای اطالعات
و ارتباطات در مطالعات فضای مجازی و دیگری ،پیش گرفتن
ابزارها ،همچنین راههای جدیدی هم در ابعاد نظری و هم در ابعاد
روشی در مطالعات فضای مجازی به جای تکیه کردن بر روشهای
سنتی پیشنهاد داده است [ .]7نیز رستمی با مطرح کردن تأثیرات
مثبت و منفی فضای مجازی در فرایند ارتباطات به ایجاد بحران
هویت ملی و دینی بهمنزلهی یکی از آثار فضای مجازی [ ]8اشاره
نمود .مقاالت متعددی جمعآوری و تحلیل شده است اما باز هم
در مقایسه با حرکت شتابان تحوالت عصر حاضر و شرایط حاکم بر
جهان امروز و تحوالت صورت گرفته در عرصههاى مختلف علوم و
فنآورى بهویژه جریان فنآورى اطالعات و اهمیت و حضور آن در
زندگى انسان معاصر [ ]9و آثار ناشی از آن در ابعاد مختلف زندگی
فردی و اجتماعی انسان فقدان پژوهشهایی کافی در این زمینه
مشاهده میشود .علیرغم پژوهشها و مطالعات عنوان شده ،به
نظر میرسد جای خالی پژوهشهایی کاربردی که به ارائهی مدل

ارزیابی و سنجش عوامل مؤثر بر و متأثر از فضای مجازی در ارتباط
مستقیم با عوامل تأثیرگذار بر معنای مکان در راستای مدیریت
بحران شهری و پیشگیری از بحران مکان و نیز تالشی در بررسی
ً
و تحلیل این نتایج در مکانهای ملموس و عمومی باشد ،کامال
محسوس است.

مبانی نظری
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ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفههای
مؤثر بر مدیریت بحران شهری

معنایمکان
از دیدگاه گروهی از جغرافیدانان انسانگرا ،مکان بهمنزلهی
بخشی از فضای جغرافیایی که از ســوی فــردی یا چیزی اشغال
ش ــده و در آن ارزشه ـ ــای حــس ش ــده تجلی مـییــابــنــد ،تعریف
میشود [ .]10مکانها نمودهای عینی دارند و دارای چشمانداز و
مشخصاتی هستند که در طول زمان تغییر میکنند .مکان میتواند
به صورتهای مختلف تعریف شود؛ برای نمونه بهمنزلهی یک
واحد از فضا مانند یک شهر یا یک روستا و یا بخش خاصی از فضا
باشد که به وسیلهی انسان اشغال شده باشد مانند مکان سکونت
و یا مکان گذران اوقات فراغت .هر مکان تجربیات و آموزههای
خود را داشته و متمایز از مکانهای دیگر است لذا افتراق مکانها
به دلیل تمرکز ارزشه ــا ،دیدگاهها و تجربههای مختلف امری
قطعی تلقی میشود [ .]11در واقــع مکان نه تنها از طریق بستر
فیزیکیاش ،بلکه به وسیلهی طیفی از فرایندهای اجتماعی-
روانشــنــاخــتــی کــه در آن روی مـیدهــد مشخص شــده و نــه تنها
درون مواضع فیزیکی تجسم مییابد ،بلکه سرشار از معانی نمادین
و دلبستگیهای عاطفی و احساساتی است که افراد در مورد یک
موضع خاص در ذهن دارند [ ]12از این رو مکان مظروف را کدی
برای ویژگیهای زیستی -فیزیکی نیست بلکه پدیدهای حاصل از
مجموعهای از مکانیزمهای فرهنگی و اجتماعی است که ارزشها
و معانی ویــژهای را به آن نسبت میدهند [ .]13منظور از مکان،
مفهوم مجرد و کالمی آن ،به معنی یک جا نیست .مکان ،جا یا
قسمتی از فضاست که از طریق عواملی که در آن قرار دارند صاحب
هویت خاصی شده است [ .]14وا کنش افراد نسبت به محیطهای
مختلف متأثر از معانیای است که از آن محیطها ادراک میکنند
[ .]15بنابر آنچه بیان شد معنای مکان از جمله مفاهیمی است که
در جریان تعامل فرد با مکان به وجود میآید .فرایند تبدیل فضا
به مکان و دالیل آن واجد پیچیدگیهایی است که همواره مورد
بررسی و توجه بوده است .مکان محیطی است که تجارب ،اعمال
و معانی انسانی را هم از حیث فضایی و هم زمانی جمعآوری میکند
[ .]16تعاریف مختلفی در ارتباط با مفهوم مکان در علوم مختلفی
ارائه شده که گاه بسیار مبهم و پیچیده هستند[ .]17با این حال
اتفاقنظر قابل مالحظهای وجــود دارد که القای معنا یا معنادار
شدن فضا برای انسان آن را به مکان تبدیل میسازد .معنادار شدن
فضا به واســطـهی تضمین ایــن مفهوم از ساختارهای اجتماعی
پیچیده ،تجارب فردی و تصاویر ذهنی در کنار مؤلفههای کالبدی
مکان است [ .]18چنانچه گیفورد مکان را وابسته به ویژگیهای
فضایی محیط ،عناصر اجتماعی و کالبدی آن میداند که ناشی
از خصوصیات طبیعی یا انسان ساخت و نیز نمادهای اجتماعی

هستند [ .]19این ارتباط درهم پیچیده مهمترین عامل تجربهی
زیستن در مکان است ،تجربهی تعلق داشتن به مکان و معنا دادن
به آن.
بحران معنای مکان
همانطور که معنای مکان با ارزشگذاری درونی همراه است،
بحران مکان در نتیجه بیمکانی نکتهای منفی ارزیابی میشود
[ .]20بحران مکان عدم حضور و یا از دست دادن معانی محیطی
را همراه دارد .عارفی در «هیچ جایی در آنجا نیست» نگرانی روبه
رشدی را از بیمکانی ابــراز م ـیدارد .بیمکانی عکسالعملی به از
دست رفتن یا عدم حضور محیطهایی است که مردم برای آنها
ارزش و اهمیت قائلند [ .]21در واقع بیمکان جایی است که در
آن فردگرایی مسلط است ،جایی که افراد و یا گروههای کوچک از
طریق ارتباطات حضوری بسیار محدود و اندک به جامعه مرتبط
میشوند ،سیستمهای ارتباطی جدید از جمله فضای مجازی
اثــرات بیسابقهای بر مفاهیم مکان و هویتهای بومی و محلی
داشته است .تغییر و تحوالت بطئى جوامع در گذشته و رویدادهاى
محدود آنهــا باعث شــده بــود تا انسانها و جوامع انسانى واجد
ً
هویت نسبتا مشخص و تعریف شدهاى باشند که کمتر با تغییرات
ناگهانى مواجه مىشد و بنابراین طى زمان ،هویت جوامع ،تکامل
یا تغییراتى تدریجى داشــت .ولــى شرایط حاکم بر جهان امــروز و
تحوالت صــورت گرفته در عرصههاى مختلف علوم و ف ـنآورى
بهویژه جریان ف ـنآورى اطالعات و اهمیت آن در زندگى انسان
معاصر و مسائلى چــون جهانى شــدن و جهانىسازى ،مسئلهی
بحرانهای شهری را به یکى از بزرگترین دغدغههاى انسان
معاصر تبدیل نموده و به همین ترتیب بحران مکان نیز به یکى از
مهمترین چالشهاى انسان دنیاى مدرن تبدیل شده است [.]22
در اصل احساس تعلق مردم در طول زمان به این محیطها کاهش
مییابد و در نتیجه شاهد بحران مکان میشویم .در واقع از دست
رفتن معانی مکانها تا حد زیادی به جهانی شدن و خلق فضاهای
جهانی است که فضای مجازی ازجمله آن از دستاوردهای عصر
اطالعات است .هویت انس انها با هویت مکانها در آمیخته و در
مکانی که واجد کاراکتر و معنی باشد ،رشد مییابد .بدین ترتیب،
بحران مکان حاضر ،از یک بحران انسانی حکایت دارد؛ بحرانی
که زمانی بهبود مییابد که شناخت ما از مفهوم و معنای مکان
تصحیح شود؛ لذا تا زمانی که ماهیت واقعی و کیفی مکانها مورد
غفلت قرار گرفته باشد ،شهرسازی هیچ کمکی نمیتواند بکند.
جایگاه فضای مجازی در مدیریت بحران معنای مکان
بسیاری از اندیشمندان ،سالهای پس از دههی  90را عصر
جدیدی در حــوزهی ارتباطات و فناوری میدانند و ایــن عصر با
نامهایی همچون «عصر پسامدرن» 1توسط لیوتارد« ]23[ 2عصر
اط ــاع ــات» 3تــوســط کاستلز [« ،]24عصرپساصنعتی» 4توسط
بـ ــل« ،]25[5عـصــر جهانی ش ــدن» 6تــوســط گیدنز« ،]26[ 7عصر
زیــســت فــنــاوری» 8تــوســط ریفگین 9شناخته شــده اس ــت .فضای
مــجــازی در واقــع یکی از مهمترین محصوالت علم و فــنــاوری و
عصر اطــاعــات اســت .اصـطــاح فضای مــجــازی اولـیــن بــار توسط
ویلیام گیبسون10در رمان علمی تخیلی نورومانسر عنوان شد [.]27
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برخالف فضای واقعی که وابسته به مکان و فیزیکی است ،فضای
تبیین چارچوب مفهومی
بــا تــوجــه بــه چــارچــوب نـظــری کستلز ،م ـیتــوان مؤلفههای
مجازی ،فضایی جهانی ،بیمکانی و بیزمانی اســت [ .]28به
تعریفکنندهی فضای مــجــازی را در قالب ســه بعد «فیزیکی»،
عقیدهی میچل11شبکههای رایانهای مانند شبکههای ارتباطی
معابر شهری ،از عوامل بنیادی زندگی شهری محسوب میگردند.
«عملکردی» و «اجتماعی» تعریف کرد که شامل فضای جریانها،
خاطرات و فضاهای تصویری مانند فضاهای واقعی دارای ارزش
زیرساختها و اتصال و پیوستگی و تعامالت اجتماعی مجازی
و اهمیت میشوند .بسیاری از فعالیتهای اقتصادی ،اجتماعی،
اســت .در مقابل مؤلفههای تعریفکنندهی فضای واقعی شامل
سیاسی و فرهنگی در فضای مجازی اتفاق میافتد [ .]29برای
فضای مکانها ،محیط طبیعی و مصنوع و تعامالت اجتماعی
تحلیل تحول فضا در عصر اطــاعــات ،بــه دو شکل متفاوت آن
رودررو است که به ترتیب در سه بعد «عملکردی»« ،فیزیکی» و
اشــاره میکند :یکی فضای جریانها و دیگری فضای مکانها.
«اجتماعی» در فضای واقعی شکل میگیرد (تصویر .)1
به اعتقاد کستلز فضای جریانها از منطق فنآوری جدید تبعیت
وندرکلیس وکارستون 13نیز در تحقیق خود برای معنای مکان
سه پارامتر «فیزیکی»« ،عملکردی» و «اجتماعی» را تعریف کردهاند
میکند که همان فضای جهانی است ،فضایی الکترونیک و بدون
[ ]31طبق این مدل «ابعاد فیزیکی» به مسائل فرمی و کالبدی
تمرکز که مرزها و محدودههای آن نفوذپذیر و به صــورت فضای
میپردازد« ،ابعاد عملکردی» به فعالیتها و کاربریهایی که در
مجازی و غیرمادی در حوزهی رایانهها و شبکههای اینترنتی واقع
آن اتفاق میافتد و باعث معنیدار شــدن میشود ،توجه دارد و
شده که انسان و پدیدههای عینی در آن حضور فیزیکی ندارد .در
در نهایت «ابعاد اجتماعی» شامل روابــط و ارتباطاتی است که با
حالی که فضای مکانها از منطق خاص جامعه تبعیت میکند و
سایر افراد در داخل و خارج از محیط به وجود میآید ،میپردازد.
مکانهای ثابتی هستند که زندگی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی
14
همچنین گوستافسون دربارهی عوامل شکلدهندهی معنا ،مدلی
در آنها جاری است و یک فضای واقعی و وابسته به مکان است
سه وجهی متشکل از «شخص»« ،دیگران» و «محیط» ارائه داده و
که مــردم در آن حضور دارنــد ،زندگی میکنند و دارای ارتباطات
از ارتباط و تعامل این سه وجه الیههای زیرین معنا را معرفی میکند
مستقیم و رودررو هستند [ .]30با توجه به نظریات کستلز ،حضور
15
همه جانبهی فضای جریانها اجتنابناپذیر اســت .با توجه به
[ .]32چنانچه بیان شــد ،چیلدرس در مــدل محتوای معنای
مکان خود در ارتباط با عوامل تأثیرگذار بر محتوای معنای مکان،
نظر کانتر 12از آنجاییکه ارزشه ــای فــردی و جمعی بر چگونگی
است .با توجه به نظر کانتر 13از آنجاییکه ارزشهای فردی و جمعی بر چگونگی شکلگیری معنای مکان تأثیرگذار است ،در نتیجه
پنج عامل را نام میبرد که شامل «محیط فیزیکی»« ،فعالیتها»،
شکلگیری معنای مکان تأثیرگذار است ،در نتیجه معنای مکان
معنای مکان نیز دستخوش تغییرات می شود .بنابراین قرارگیری فرد در دو فضای واقعی و مجازی با ویژگیهای فیزیکی ،اجتماعی و
«مــردم»« ،شخص» و «کنترل محیطی» است [ .]33همچنین با
نیز دستخوش تغییرات مـیشــود .بنابراین قرارگیری فــرد در دو
کالبدی متفاوت ،میتواند تأثیرات قابل مالحظهای بر شیوهی ادراک آنها از مکان و شکلگیری معنای مکان داشته باشد که با
16
توجه به چارچوب نظری گیفورد که بر اساس معنای موجود در
فضای واقعی و مجازی با ویژگیهای فیزیکی ،اجتماعی و کالبدی
بررسی و مدیریت عوامل مؤثر از بحران پیشرو پیشگیری نمود.
زمینه ،سه عامل «شخصی» (انسان و معانی موجود در ذهن او)،
متفاوت ،میتواند تأثیرات قابل مالحظهای بر شیوهی ادرا ک آنها
تبیین چارچوب مفهومی
«کالبدی» (مکان ،ویژگیهای محیطی و معانی موجود در مکان)
از مکان و شکلگیری معنای مکان داشته باشد که با بررسی و
با توجه به چارچوب نظری کستلز ،میتوان مؤلفههای تعریفکنندهی فضای مجازی را در قالب سه بعد «فیزیکی»« ،عملکردی» و
و «فرهنگی» (عقاید و ارزش های اجتماعی  -فرهنگی) را معرفی
مدیریت عوامل مؤثر از بحران پیشرو پیشگیری نمود.
«اجتماعی» تعریف کرد که شامل فضای جریانها ،زیرساخته ا و اتصال و پیوستگی و تعامالت اجتماعی مجازی است .در مقابل
نمود [ ،]34در این فرایند ،معانی موجود در ذهن انسان و همچنین
مؤلفههای تعریفکنندهی فضای واقعی شامل فضای مکانها ،محیط طبیعی و مصنوع و تعامالت اجتماعی رودررو است که به ترتیب
معانی موجود در مکان بر مبنای سه عامل «فردی»« ،کالبدی» و
در سه بعد «عملکردی»« ،فیزیکی» و «اجتماعی» در فضای واقعی شکل میگیرد (تصویر .)1

ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفههای
مؤثر بر مدیریت بحران شهری

تصویر  :1مدل تحلیلی عوامل تعریفکننده دو فضای واقعی و مجازی

تصویر  :1مدل تحلیلی عوامل تعریفکنندهی دو فضای واقعی و مجازی
وندرکلیس وکارستون 14نیز در تحقیق خود برای معنای مکان سه پارامتر «فیزیکی»« ،عملکردی» و «اجتماعی» را تعریف کردهاند

[ ]31طبق این مدل «ابعاد فیزیکی» به مسائل فرمی و کالبدی میپردازد« ،ابعاد عملکردی» به فعالیتها و کاربریهایی که در آن

اتفاق میافتد و باعث معنیدار شدن میشود ،توجه دارد و در نهایت «ابعاد اجتماعی» شامل روابط و ارتباطاتی است که با سایر افراد

«کالبدی» مدل گیفورد هم ارز است .عوامل «شخص» و «کنترل محیطی» در مدل چیلدرس را با عامل «فردی» در مدل گیفورد

مطابقت دارد .معنای مکان از عواملی چون ارزشها ،نگرشها ،فرهنگ ،هویت فردی و جمعی ،ارتباطات اجتماعی ،ساختار کالبدی و
ویژگیهای فضایی -مکانی تأثیرپذیر است .با توجه به مدل تحلیلی فوق و با همپوشانی نتایج و عوامل به دست آمده بر اساس
چارچوب نظری ارائه شده توسط نظریهپردازان ،عوامل مؤثر بر شکلگیری معنای مکان شامل چهارمولفهی «فیزیکی»« ،عملکردی»،
«اجتماعی» و «فردی» تدوین میگردد (تصویر .)2

چیلدرس ( ،)1994گوستافسون ( ،)2001کارستون ( )2009و گیفورد ()2010
تصویر  :2مدل تحلیلی عوامل شکلدهندهی معنای مکان از دیدگاه 7

روش تحقیق و ابزارها
پژوهش حاضر ،بر اســاس هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت
توصیفی  -تحلیلی است که با ترکیبی از روشهای تحقیق کیفی
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ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفههای
مؤثر بر مدیریت بحران شهری

«فرهنگی» میتواند به ابعاد گوناگون معانی مکان نائل آید .بنابر
آنچه در مدل تحلیلی فوق مشاهده میشود ،عامل «اجتماعی»
در مــدل کارستون با عامل «دیــگــران» در مــدل گوستافسون هم
ارز است .همچنین در مدل کارستون «عوامل محیطی» با عامل
«فیزیکی» در مدل کارستون مطابقت دارد و «عوامل فــردی» در
مدل گوستافسون و عامل «عملکردی» در مدل کارستون در کنار
چهار عامل همپوشانی شــده قــرار میگیرند .همچنین بر اساس
چارچوب نظری ارائه شده توسط گیفورد و مدل محتوای معنای
مکان چیلدرس ،عوامل «فعالیتها» و «مردم» در مدل چیلدرس
مــعــادل عــامــل «فرهنگی» مــدل گــیــفــورد اس ــت .همچنین عامل
«محیط فیزیکی» در مــدل چــیــلــدرس بــا عــامــل «کــالــبــدی» مدل
گیفورد هــم ارز اســت .عــوامــل «شــخــص» و «کنترل محیطی» در
مدل چیلدرس را با عامل «فردی» در مدل گیفورد مطابقت دارد.
معنای مکان از عواملی چون ارزشها ،نگرشها ،فرهنگ ،هویت
فردی و جمعی ،ارتباطات اجتماعی ،ساختار کالبدی و ویژگیهای
فضایی -مکانی تأثیرپذیر است .با توجه به مدل تحلیلی فوق و با
همپوشانی نتایج و عوامل به دست آمده بر اساس چارچوب نظری
ارائه شده توسط نظریهپردازان ،عوامل مؤثر بر شکلگیری معنای
مکان شامل چهارمولفهی «فیزیکی»« ،عملکردی»« ،اجتماعی» و
«فردی» تدوین میگردد (تصویر .)2

و کمی انــجــام گرفته اســت .در بخش کیفی بــا استناد بــه روش
تحلیل محتوا با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانهای در
ابتدا شاخصهای بررسی معنای مکان با تأ کید بر سنجشپذیری
و قابلیت اندازهگیری آنها از مروری بر متون معتبر خارجی و داخلی
مربوط به ادبیات مفاهیم معنای مکان استخراج شده و سپس بر
اساس شرایط فضاهای شهری هدف مطالعه و در راستای استفاده
از شاخصهای مناسب بــرای رسیدن به حداکثر نتیجه با روش
همپوشانی ،شاخصهای نهایی به دست آمــده اســت .در بخش
کمی تحقیق از روش توصیفی  -تحلیلی بــرای اجــرای پژوهش
استفاده شد .گــردآوری اطالعات با استفاده از ابزار پرسشنامهی
محققساخته «میزان استفاده از فضای مجازی» و «معنای مکان»
براساس چارچوب نظری پژوهش ،صورت گرفت .این پرسشنامه
بر مبنای طیف  5قسمتی لیکرت از  1تا  5یعنی از بسیارکم تا بسیار
زیاد در جامعهی آماری مراجعان به دو فضای شهری سنتی میدان
نقشجهان و فضای شهری مدرن سیتیسنتر در شهر اصفهان واقع
در شمال و جنوب شهر اصفهان بهمنزلهی نمونهی موردی انتخاب
شد که بر اساس نظر کارشناسان ،مراجعات سالیانهی شهروندان
باالی  15سال حدود  1000000نفر برآورد گردید .برای برآورد حجم
نمونهی آمــاری با استفاده از رابطهی کوکران ()q= 0.5,p=o.5
تعداد  379پرسشنامه تکمیل گردید .روش نمونهگیری تصادفی
ساده است که طبق آن همهی افراد شانس مساوی برای انتخاب
شــدن دارنــد .با توجه به چارچوب مفهومی ارائــه شــده ،سنجش
معنای مکان بر اساس چگونگی تأثیرپذیری مؤلفههای چهارگانه
صورت میگیرد .بر این اساس ساختار پرسشنامه برای سنجش

مؤلفهی کالبدی شامل  7شاخص (نفوذپذیری ،مقیاس ،نماد و
نشانهها ،ابهام و غیرمنتظره بودن ،مبلمان ،نورپردازی و کیفیت
دید و منظر) با  15گویه ،مؤلفهی فردی شامل  5شاخص (ساختار
ذهنی مشاهدهگر ،احساسات فردی ،امنیت ،حس درونجویی و
مهرانگیزی فضا) با  12گویه ،مؤلفهی عملکردی شامل  5شاخص

(تنوع و چیدمان فعالیتها ،فعالیتهای جاذب ،الگوی ساعات
کار ،راحتی و آسایش و جهتیابی) با  5گویه و مؤلفهی اجتماعی
شامل  5شاخص (فرهنگ ،تعامالتاجتماعی ،زمینهی درگیر شدن
فعال و منفعل با محیط ،رابطهی بین مردم و فضا و امکان کشف
محیط) با  10گویه طراحی شده است (جدول .)1

جدول  :1مستندسازی مؤلفهها و شاخصهای سنجش معنای مکان
ردیف

1

نفوذپذیری

2

مقیاس

3

نماد و نشانهها

4

کالبدی

ابهام و غیرمنتظره بودن

5

مبلمان

6

نورپردازی

7

کیفیت دید و منظر

8

ساختار ذهنی
مشاهدهگر

9

احساسات فردی

11
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مؤلفهها

شاخصها

فردی

حس درونجویی
مهرانگیزی فضا
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امنیت

سنجه

میزان کیفیت مسیر
میزان سهولت در دسترسی
میزان هماهنگی فضا با ابعاد انسانی
میزان تناسب فضاها
میزان وجود نماد و نشانههای به یادماندنی و جذاب
میزان وجود نشانههایی خاص برای یافتن بهتر مسیر
میزان وجود فضاهای غیرقابل انتظار
میزان وجود نیمکت و فضاهای نشستن
میزان تنوع و جذابیت مبلمان شهری
میزان نورپردازی مناسب در شب
میزان جذابیت در نورپردازی
میزان وجود مناظر و چشماندازهای متنوع و مطلوب
میزان وجود فضاهای جذاب
میزان همخوانی فضا با انتظارات اولیه
میزان قابل شناسایی بودن فضا
میزان برانگیختن احساسات زیباییشناسی
میزان برانگیختن احساسات انساندوستانه و معنوی
میزان فراموشی مشکالت با حضور در این فضا
میزان یادآوری خاطرات و تجربیات گذشتهی خود
میزان افزایش میل انساندوستی
میزان انتقال احساس خوشایندی توسط افراد
میزان احساس امنیت فردی در شب
میزان احساس امنیت زنان و کودکان در شب

13

تعامالت اجتماعی

14

زمینهی درگیر شدن
فعال و منفعل با محیط

میزان جذاب و لذتبخش بودن تعامالت رودررو
میزان لذت بردن به صورت جمعی با دوستان و آشنایان
میزان لذت بردن از تماس و رویارویی با افراد غریبه
میزان لذت بردن از تماشا و نظاره کردن مردم
میزان وجود تنوع فرهنگی
میزان ارتباط با دیگران در اثر وجود تنوع فرهنگی

16

رابطهی بین مردم و
فضا

میزان امکان انجام فعالیتهای جمعی
میزان امکان انجام فعالیتهای متنوع در این مکان
مانند نشستن ،راه رفتن ،برقرای تعامالت ،فکر کردن

17

امکان کشف محیط

18

تنوع فعالیتها

19
20

فعالیتهای جاذب
الگوی ساعات کار

15

اجتماعی

ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفههای
مؤثر بر مدیریت بحران شهری

عملکردی

فرهنگ

21

راحتی و آسایش

22

جهتیابی

میزان امکان انجام فعالیتهای خالقانه
میزان امکان انجام فعالیتهای مورد عالقه
میزان وجود فعالیتهای مختلف و متنوع از جمله
فروشندههای اجناس متفاوت ،سرگرمیهای متنوع
میزان وجود فعالیتهای جذاب مانند هنرهای تجسمی
میزان فعال بودن در ساعات مختلف شبانهروز
میزان وجود تمهیدات آسایش اقلیمی
میزان احساس نزدیکی به طبیعت
میزان سهولت تشخیص جهت و پیدا کردن مسیر

مطالعات پشتیبان شاخصها
Sheller,2000; Hall,2001
Banerjee,2001 Mazumdar,2000
Lynch,1960; Seamon,1982
Kaplan,1982
Lynch,1960; Konx&Pinch,2000
licht,2008; Grütter, 2010, Cul;len,2003
Jacobs,1961
;Carmona et al., 2003
Relph,1976; Williams,2003
.Lynch,1960
Konx&Pinch,2000; Montgom;ery,1998
Manzo, 2005.
Murphy,2001; Mazumdar,2000
2005 ;Manzo,
Tuan,Y.F.1991; Manzo, 2005
;Tiesdell,1997
Jacobs,1961;Newman,1973;She
rman,2001
;Lawson,2001; Duany et al,2000
Gehl,1987
Montgomery,1998; Carr
etal,1992; Manzo,2003
;Lawson,2001; Whyte,1980
Mazumdar,2000
;Porteous,1997
;Bell et al ,1990
;Carr et al,1992
.Konx&Pinch,2000
Carr et al,1992; Talen,2000
Zukin,1995
;Montgomery,1998
Jacobs,1961; MacCormac,1983
Montgomery,1998
;Montgomery,1998
;Porteous,1997; Bell et al ,1990
Carr et al,1992;Gans,1968.
Ujang,2012

پژوهش ،برای تعیین میزان اعتبار ابزار اندازهگیری از روایی صوری استفاده شد که در واقع پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تأیید
قرار گرفت.
جدول  :2ضریب پایایی متغیرهای پژوهش

متغیر پژوهش

نوع متغیر

تعداد گویهها

میزان استفاده از فضای مجازی

مستقل

28

وابسته
نوع متغیر
وابسته

42
15

وابسته

11

معنای مکان
متغیر پژوهش
مؤلفهی کالبدی

مجازی
فضای
فردی
لفهی
میزان استفاده از مؤ

مؤلفهی اجتماعی

معنای مکان

مؤلفهی عملکردی

مؤلفهی کالبدی

محدودهی مورد مطالعه

جدول  :2ضریب پایایی متغیرهای پژوهش

مستقل
وابسته
وابسته

وابسته

وابسته

تعداد گویهها

28
12
42

5

15

ضریب پایایی (آلفای کرونباخ)
1/921
1/94

ضریب پایایی (آلفای کرونباخ)

1/797

0/9211/89

1/847

0/94

1/747

0/797

12
االت پژوهش دو فضایوابسته
فردی
با توجه به مؤلف
0/89جهان و مدرن سیتیسنتر
اصفهان ،فضای شهری سنتی میدان نقش
شهری عمومی
اهدافهویسؤ

0/847
اجتماعی
مؤلفوهی
سبک متفاوت شهرسازی در
وابستهبودن پتانسیلهای 10فراوان در جذب مردم ،داشتن دو
شهر اصفهان به دلیل دارا
جنوب
واقع در شمال
پرسشنامه ،به عنوان نمونه
زمان کافی مردم برای پاسخ دادن به
مختلف مردم و همچنین
یهای
طیف
0/747
داشتن فراغت و 5
وابسته
عملکردی
نتیجه حضورمؤلفه
موردی انتخاب شد.

تصویر  :3میدان نقشجهان [سازمان میراث فرهنگی]

تصویر  :3میدان نقشجهان [سازمان میراث فرهنگی]

تصویر  :1مجموعه سیتیسنتر اصفهان [سازمان میراث فرهنگی]

تصویر  :4مجموعه سیتیسنتر اصفهان [سازمان میراث فرهنگی]

بــرای ارزیــابــی میزان پایایی پرسشنامهها و در واقــع تعیین
جهان نیز شناخته میشود که به عنوان بخشی از یک مجموعه
همسازی و همسانی درونی گویهها برای سنجش مفهوم و متغیرها،
تاریخی در مرکز شهر اصفهان بهشمار مـیرود .در چهار طرف این
بزرگ
قرار دارد پس از میدان تیان آنمن در پکن به عنوان دومین میدان
میدان نقش جهان ،که در فهرست میراث جهانی یونسکو
از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است .آلفای کرونباخ برای
میدان مستطیلی با ابعاد  ۵۶۰متر در ۱۶۰متر ،چهار عنصر معماری
جهان نیز شناخته میشود که به عنوان بخشی از یک مجموعه تاریخی در مرکز شهر اصفهان بهشمار میرود .در چهار طرف این
بررسی ضریب پایایی میزان استفاده از فضای مــجــازی 0 /921و
شامل مسجد تاریخی امام در جنوب میدان ،مسجد شیخ لطفاهلل
لطف
شیخ
مسجد
میدان،
جنوب
در
امام
تاریخی
مسجد
شامل
معماری
چهار عنصر
میدان مستطیلی با ابعاد  561متر در 161متر،
برای معنای مکان 0/94 ،محاسبه گردید ( جدول .)2
در شرق ،کاخ عالی قاپو در غرب و سر در قیصریه در شمال قرار دارند
میدان
بدیلاند.
شاهکاری
در نوع
قیصریه در
سر در
ـاالیدر بهغرب و
کرونباخ بـقاپو
آلفایکاخ عالی
شرق،
اهلل در
دهندهی
ـده ،نشان
دست آمـ
میزان
اینطول
میدان در
اند.بیاین
خود بیبدیل
شاهکاری
یکخود
کهدرهرنوع
دارندیک
شمال قرارکه هر
سلطنتی،
عهدهاستقرار
سیاسی رابهبرلحاظ
توان به
متغیرهاکه از جمله
سنجش داشته
برایبر عهده
متنوعی را
کاربریهای
حیات
در
طراحی شده
خودگویههای
باالی
طولبسیار
همگنی
کاخ از جمله
داشته که
عملکرد متنوعی
کاربریهای
حیاتمیخــود
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ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفههای
مؤثر بر مدیریت بحران شهری

نامه ،ضریب
پرسش
میزاندوپایایی
ارزیابی
بیشتر
است.
عملکردعملکرد
کاخ وسلطنتی،
لحاظ
سیاسی به
یتوان
تجاری به م
تفریحی
استقرار بازار
در بطن
قرارگیری
عملکردها و
وجودبهحجره
لحاظ
عملکرد
مسجد،
استقرار
لحاظ
بررسی به
برایمذهبی
عملکرد
آورده شده است .در
ملیجدول
اعیاد در
محاسبه و
مؤلفهها
پایایی برای
مذهبی به لحاظ استقرار دو مسجد ،عملکرد تجاری به لحاظ وجود
اشاره2نمود.
جشنها و
برگزاری
برای
این پژوهش ،برای تعیین میزان اعتبار ابزار اندازهگیری از روایی
حجرهها و قرارگیری در بطن بازار و عملکرد تفریحی برای برگزاری
صوری استفاده شد که در واقع پرسشنامه با نظر متخصصان مورد
جشنها و اعیاد ملی اشاره نمود.
تأیید قرار گرفت.
در م ــورد سیتیسنتر اصـفــهــان بــایــد گفت یکی از بــارزتــریــن
11
ویــژگ ـیهــای ای ــن مجموعه طــراحــی منحصربهفرد آن برگرفته
محدودهی مورد مطالعه
از مــعــمــاری سنتی ب ــازار اصـفــهــان م ـیــدان نقش جــهــان اســت که
بــا تــوجــه بــه اهـ ــداف و سـ ــؤاالت پــژوهــش دو فــضــای شهری
بهوسیلهی یک پل زیبای شیشهای که خود برگرفته از طراحی
عمومی اصفهان ،فضای شهری سنتی میدان نقشجهان و مدرن
تاریخی بازارهای ایران است به بر جهای مشترک دیگر ،بر جهای
سیتیسنتر واقع در شمال و جنوب شهر اصفهان به دلیل دارا بودن
اداری و هتل آپارتمان به یکدیگر متصل خواهد شد.
پتانسیلهای فــراوان در جــذب مــردم ،داشتن دو سبک متفاوت
بحث و یافتهها
شهرسازی در نتیجه حضور طیفهای مختلف مردم و همچنین
بهمنظور تعیین آزمــون آمــاری مناسب برای بررسی متغیرها،
داشتن فراغت و زمان کافی مردم برای پاسخ دادن به پرسشنامه،
ابتدا با توجه به اینکه دادههــا به صورت کمی و از نوع گسسته و
به عنوان نمونهی موردی انتخاب شد.
دارای مقیاس فاصلهای هستند ،از آزمــون کولموگراف اسمیرنف
میدان نقشجهان ،که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار
برای تعیین نرمال بودن یا نبودن توزیع دادهها استفاده شد [.]35
دارد پس از میدان تیان آنمن در پکن به عنوان دومین میدان بزرگ
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جهان اصفهان
جهاننقش
شمیدان
تصویرنق:5
اصفهان
تصویر  :5میدان

صفهان
سنتر ا
سیتی
اصفهان
سنتر
تصویر:6:6سیتی
تصویر

در مورد سیتیسنتر اصفهان باید گفت یکی از بارزترین ویژگیهای این مجموعه طراحی منحصربهفرد آن برگرفته از معماری سنتی
جدول  :3آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش
بازار اصفهان میدان نقش جهان است که بهوسیلهی یک پل زیبای شیشهای که خود برگرفته از طراحی تاریخی بازارهای ایران است
آماره
سطح معناداری
حجم نمونه
متغیرهای پژوهش
به برجهای مشترک دیگر ،برجهای اداری و هتل آپارتمان به یکدیگر متصل خواهد شد.
379
379

میزان استفاده از فضای مجازی
بحث و یافتهها
معنای مکان

0/062
0/03

0/001
0/20

به منظور تعیین آزمون آماری مناسب برای بررسی متغیرها ،ابتدا با توجه به اینکه دادهها به صورت کمی و از نوع گسسته و دارای
جدول  :4نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون
مقیاس فاصلهای هستند ،از آزمون کولموگراف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن یا نبودن توزیع دادهها استفاده شد [.]35
مدل

ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
پژوهش
 Bجدول  :3آزمون نرمال
استانداردبودن متغیرهایBeta
خطای

ضریب ثابتمتغیرهای پژوهش115/419
مجازیاز فضای مجازی
فضایاستفاده
میزان استفاده ازمیزان
0/289
معنای مکان
در سطح  P >0/001معنادار است.

حجم نمونه
6/123
379
0/073
379

معناداری
سطح -
1/111
0/199
1/21

جدول  : 5نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون  -میدان نقشجهان
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مقدار t

18/851آماره
1/162
3/937
1/13

سطح معناداری

0/000
0/000

ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفههای
مؤثر بر مدیریت بحران شهری

سطح آزمون ( )1/15است که بیانکنندهی
استاندارد کلیهی متغیرها بزرگتر از
 )Sigبرای
با توجه به محاسبات انجام شده سطح معناداری
ضرایب(غیر
ضرایب استاندارد
سطح معناداری
مقدار t
Beta
آزمونهای پارامتریک است (جدول .)3
انجام یکی از انواع
خطای مجوز
مدل معنادار در توزیع دادهBها است این نتیجه
عدم وجود تفاوت
استاندارد
مجازی ،از تحلیل13/421
7/475استفاده از فضای -
100/325
ضریب ثابت
0/000با توجه به
واریانس استفاده شد.
مکان از روی متغیر
مقدار پیشبینی معنای
بهمنظور بررسی
0/000
نتایج رگرسیون4/562
0/286
0/087
همبستگیمجازی
استفاده از فضای
اده از فضای
نشان داد که استف
باال نیست .همچنین
0/398میزان آن چندان
معنادار است اما
میزانگرچه
نتایج
پیشبینیکنندهی معنای مکان است که به ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی1/199 ،
P >0/P000
مجازی (
معنادار)است.
>0/001
در سطح
)
Sig
(
ـاداری
ـ
ـن
ـ
ـع
ـ
م
سطح
ـده
ـ
ش
ـام
ـ
ـج
ـ
ان
محاسبات
ـه
ـ
ب
توجه
بــا
نمونه
در
شده
مشاهده
ی
ه
رابط
بودن
واقعی
به
بیشتری
اطمینان
تغییر در متغیر معنای مکان ایجاد میشود .در واقع مثبت بودن ضریب استاندارد بتا بیانگر رابطهی مستقیم بین دو متغیر مذکور
متغیرها بــزرگتــر از سطح آزمــون ( )0/05اســت که
است کلیهی
بــرای
داشت ،بنابراین سطح معناداری برابر  0/000به این معناست که
(جدول .)4
بیانکنندهی عــدم وجــود تفاوت معنادار در توزیع دادهه ــا است
نتایج معنادار است [ .]36بهمنظور رسیدن به نتایج دقیقتر به
جدول  :1نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون
بررسی تأثیرپذیری معنای مکان از میزان استفادهی افراد از فضای
این نتیجه مجوز انجام یکی از انواع آزمونهای پارامتریک است
سطح معناداری
مقدار t
ضرایب استاندارد
ضرایب غیر استاندارد
مدل
مجازی در دو نمونهی مــوردی میدان نقشجهان و مجموعهی
(جدول .)3
Beta
B
خطای استاندارد
سیتیسنتر به صــورت مجزا پرداخته شد .بهمنظور بررسی مقدار
بهمنظور بررسی مقدار پیشبینی معنای مکان از روی متغیر
18
/
851
مجازی ،از تحلیل واریانس /419
1
/
111
6
/
123
فضایثابت
استفاده ازضریب
پیشبینی معنای مکان از روی متغیر استفاده از فضای مجازی
115شد .با توجه
استفاده
1/111
3/937
میزان1آن چندان باال 1/173در نمونهی /199
معنادار است اما /289
همبستگیمجازی
استفاده از فضای
استفاده
تحلیل واریانس
موردی1میدان نقشجهان ،از
میزان گرچه
به نتایج
معنادار است.
>P
سطح 1/111
در
شد .نتایج رگرسیون در جدول  5نشان میدهد که استفاده از فضای
رگرسیون نشان داد که استفاده از فضای
نتایج
همچنین
نیست.
مجازی (  ) P >0/001پیشبینی کنندهی معنای مکان است .با
مجازی (  ) P >001/0پیشبینیکنندهی معنای مکان است که
11
توجه به ضریب استاندارد بتا میتوان دریافت که به ازای یک واحد
به ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی0/199 ،
تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی 0/286 ،واحد تغییر در
تغییر در متغیر معنای مکان ایجاد میشود .در واقع مثبت بودن
متغیر معنای مکان در نمونهی موردی میدان نقشجهان ایجاد
ضریب استاندارد بتا بیانگر رابطهی مستقیم بین دو متغیر مذکور
میشود (جدول .)5
است (جدول .)4
با توجه به مقادیر به دست آمده سطح معناداری برابر 0/000
است .از آنجاییکه هر چه سطح معناداری پایینتر باشد ،میتوان

جدول :6نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون  -مجموعه سیتیسنتر
مدل

B

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد
Beta

مقدار t

سطح معناداری

ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی

126/888
0/268

9/683
0/122

0/182

13/105
2/203

0/000
0/002

ضرایب غیر استاندارد

در سطح  P >0/05معنادار است.
جدول  :7نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون
مدل
متغیر مستقل

B

خطای استاندارد

ضریب ثابت
میزان استفادهاز فضای مجازی
ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی
ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی
ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی

39/552
0/120
34/638
0/064
26/244
0/079
14/985
0/026

2/013
0/024
2/185
0/026
1/858
0/022
0/939
0/011

متغیر وابسته

مؤلفهی کالبدی
مؤلفهی فردی
مؤلفهی اجتماعی
مؤلفهی عملکردی

ضرایب غیر استاندارد

ضرایب استاندارد
Beta

مقدار t

سطح معناداری

0/249
0/125
0/179
0/116

19/648
4/993
15/849
2/449
14/122
3/539
15/967
2/267

0/000
0/000
/000
0/001
0/000
0/000
0/000
0/004

در سطح  P >0/05معنادار است.
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بـهمــنــظــور بــررســی مــقــدار پیشبینی مــعــنــای مــکــان از روی
متغیر استفاده از فضای مجازی در نمونهی مــوردی مجموعهی
سیتیسنتر ،از تحلیل واریانس استفاده شد.
نتایج رگــرســیــون در جــدول  6نشان مـیدهــد کــه اســتــفــاده از
فضای مجازی (  ) P >001/0پیشبینیکنندهی ادرا ک معنای
مکان است .با توجه به ضریب استاندارد بتا میتوان دریافت که
به ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی0/182 ،
واحد تغییر در متغیر معنای مکان در نمونهی موردی مجموعهی
سیتیسنتر ایجاد میشود (جدول .)6
بهمنظور رســیــدن بــه نتایج دقیقتر بــه بــررســی تأثیرپذیری
مؤلفههای چهارگانهی معنای مکان شامل مؤلفهی کالبدی،
مؤلفهی فردی ،مؤلفهی اجتماعی و مؤلفهی عملکردی از میزان
اســتــفــادهی اف ــراد از فضای مــجــازی پــرداخــتــه شــد .بــرای بررسی
مقدار پیشبینی مؤلفههای چهارگانه ادراک معنای مکان از روی
متغیر استفاده از فضای مجازی ،از تحلیل واریانس استفاده شد.
همانگونه که مشاهده میشود ،بین استفاده از فضای مجازی با
ی خطی مثبت معنادار
مؤلفههای چهارگانهی معنای مکان رابطه 
وجود دارد (جدول .)7
با توجه به ضریب استاندارد بتا ،میتوان دریافت که به ازای
یک واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی 0/249 ،تغییر در
مؤلفهی کالبدی ایجاد میشود .همچنین به ازای یک واحد تغییر
در متغیر استفاده از فضای مجازی 0/125 ،تغییر در مؤلفهی فردی
ایجاد میشود .همچنین به ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده
از فضای مجازی 0/179 ،تغییر در مؤلفهی اجتماعی ایجاد میشود
و همچنین به ازای یک واحــد تغییر در متغیر استفاده از فضای
مجازی 0/116 ،تغییر در مؤلفهی عملکردی ایجاد میشود .در

واقع مثبت بودن ضریب استاندارد بتا بیانگر رابطهی مستقیم بین
متغیرهای مذکور است یعنی با افزایش نمرات متغیر میزان استفاده
از فضای مجازی ،نمرات مؤلفههای چهارگانهی معنای مکان نیز
افزایش مییابد.
با توجه به نتایج به دست آمده مؤلفهی کالبدی با بیشترین
ضریب استاندارد بتا باالترین همبستگی و مؤلفهی فردی با کمترین
ضریب استاندارد بتا پایینترین همبستگی را با میزان استفاده از
فضای مجازی نشان میدهد .بنابراین مؤلفهی کالبدی بیشترین
تأثیرپذیری و مؤلفهی فردی کمترین تأثیرپذیری را از میزان استفاده
از فضای مجازی نشان میدهد .مؤلفههای اجتماعی و عملکردی
معنای مکان به ترتیب در مرحلهی دوم و سوم تأثیرپذیری قرار
دارند (جدول .)7
بهمنظور رسـیــدن بــه نتایج دقیقتر بــه بــررســی تأثیرپذیری
مؤلفههای چهارگانهی معنای مکان شامل مؤلفهی کالبدی،
مؤلفهی فردی ،مؤلفهی اجتماعی و مؤلفهی عملکردی از میزان
استفادهی افــراد از فضای مجازی در دو نمونهی مــوردی میدان
نقشجهان و مجموعهی سیتیسنتر به صورت مجزا پرداخته شد.
برای بررسی مقدار پیشبینی مؤلفههای چهارگانهی ادراک معنای
مکان در نمونهی موردی میدان نقشجهان از روی متغیر استفاده
از فضای مجازی ،از تحلیل واریانس استفاده شد .همانگونه که
در جــدول  8مشاهده میشود ،بین استفاده از فضای مجازی با
مؤلفههای چهارگانه معنای مکان رابطهی خطی مثبت معنادار
وجود دارد با توجه به ضریب استاندارد بتا ،میتوان دریافت که به
ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی0/286 ،
تغییر در مؤلفهی کالبدی ایجاد میشود .همچنین به ازای یک
واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی 0/205 ،تغییر در

جدول  :8نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون -میدان نقش جهان
مدل
متغیر وابسته

مؤلفهی کالبدی
مؤلفهی فردی
مؤلفهی اجتماعی
مؤلفهی عملکردی

ضرایب غیر استاندارد
ضرایب استاندارد
B
Beta
خطای استاندارد

متغیر مستقل

ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی
ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی
ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی
ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی

100/325
0/398
29/774
0/099
23/623
0/093
12/660
0/044

7/475
0/087
2/655
0/031
2/299
0/027
1/148
0/013

0/286
0/205
0/221
0/208

مقدار
t

سطح معناداری

13/421
4/562
11/213
3/206
10/273
3/464
11/027
3/260

0/000
0/000
0/000
0/002
0/000
0/001
0/000
0/001

در سطح  P >0/05معنادار است.
جدول  :9نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون -مجموعهی سیتیسنتر
مدل
متغیر وابسته

مؤلفهی کالبدی
مؤلفهی فردی
مؤلفهی اجتماعی
مؤلفهی عملکردی

متغیر مستقل

ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی
ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی
ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی
ضریب ثابت
میزان استفاده از فضای مجازی

خطای استاندارد

ضرایب استاندارد
Beta

مقدار
t

سطح معناداری

3/289
0/041
3/589
0/045
3/039
0/038
1/526
0/019

0/190
0/106
0/228
0/165

13/539
2/294
10/684
1/266
8/845
2/651
11/232
2/651

0/000
0/003
0/000
0/002
0/000
0/009
0/000
0/004

ضرایب غیر استاندارد
B

44/530
0/095
38/347
0/057
26/872
0/101
17/139
0/015

در سطح  P >0/05معنادار است.
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مؤلفهی فردی ایجاد میشود .همچنین به ازای یک واحد تغییر در
متغیر استفاده از فضای مجازی 0/221 ،تغییر در مؤلفهی اجتماعی
ایجاد میشود و همچنین به ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده
از فضای مــجــازی 0/208 ،تغییر در مؤلفهی عملکردی ایجاد
میشود .در واقع مثبت بودن ضریب استاندارد بتا بیانگر رابطهی
مستقیم بین متغیرهای مذکور است ،یعنی با نمرات متغیر میزان
استفاده از فضای مجازی ،نمرات مؤلفههای چهارگانهی معنای
مکان در میدان نقشجهان نیز تغییر مییابد .با توجه به نتایج به
دست آمده تأثیرپذیری مؤلفههای معنای مکان از میزان استفاده
ً
از فضای مجازی تقریبا مشابه و با تفاوت بسیار اندک است ولی
بــاز مؤلفهی کالبدی با بیشترین ضریب اســتــانــدارد بتا باالترین
همبستگی و مــؤلــفـهی ف ــردی بــا کمترین ضــریــب اســتــانــدارد بتا
پایینترین همبستگی را با میزان استفاده از فضای مجازی نشان
میدهد .بنابراین مؤلفهی کالبدی بیشترین تأثیرپذیری و مؤلفهی
فردی کمترین تأثیرپذیری را از میزان استفاده از فضای مجازی در
میدان نقشجهان نشان میدهد (جدول .)8
برای بررسی مقدار پیشبینی مؤلفههای چهارگانهی ادرا ک
معنای مکان در نمونهی مــوردی مجموعهی سیتیسنتر از روی
متغیر استفاده از فضای مجازی ،از تحلیل واریانس استفاده شد.
همانگونه که مشاهده میشود بین استفاده از فضای مجازی با

مؤلفههای چهارگانهی معنای مکان رابطهی خطی مثبت معنادار
یتــوان دریافت
وجــود دارد .با توجه به ضریب اســتــانــدارد بتا ،مـ 
که به ازای یک واحــد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی،
 0/190تغییر در مؤلفهی کالبدی ایجاد مـیشــود .همچنین به
ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی0/106 ،
تغییر در مؤلفهی فــردی ایجاد میشود .همچنین به ازای یک
واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی 0/228 ،تغییر در
مؤلفهی اجتماعی ایجاد میشود و همچنین به ازای یک واحد
تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی 0/165 ،تغییر در مؤلفهی
عملکردی ایجاد میشود .در واقع مثبت بودن ضریب استاندارد بتا
بیانگر رابطهی مستقیم بین متغیرهای مذکور است .با توجه به
نتایج به دست آمده تأثیرپذیری مؤلفههای معنای مکان از میزان
استفاده از فضای مجازی در مجموعهی سیتیسنتر دارای تأثیرات
متفاوت از میدان نقشجهان است .مؤلفهی اجتماعی با بیشترین
ضریب استاندارد بتا باالترین همبستگی و مؤلفهی فردی با کمترین
ضریب استاندارد بتا پایینترین همبستگی را با میزان استفاده
از فضای مــجــازی نشان م ـیدهــد .بنابراین مؤلفهی اجتماعی
بیشترین تأثیرپذیری و مؤلفهی فــردی کمترین تأثیرپذیری را از
میزان استفاده از فضای مجازی در مجموعهی سیتیسنتر نشان
میدهد (جدول .)9
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ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفههای
مؤثر بر مدیریت بحران شهری

تکنولوژی اطالعات یکی از مهمترین محورهای توسعه و تحول
در جهان است که دستاوردهای ناشی از آن در عرصههای گوناگون
زندگی بشر متضمن تأثیرات متفاوتی است .به گونهای که مفهوم
فضا و مکان را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث تغییر و تحول در
تفکر ،نگرش انسان به جهان و محیط ،نیازها و خواستههایش از آن
میشود که در پی آن فضاهایی با ویژگیهای نوین را طلب میکند.
اوضاع جدید نوع جدیدی از انتظام فضایی را سامان میدهد که
معنای شهر را به نحوی دگرگون کرده است .از آنجایی که ناگزیر از
حضور فضای مجازی در زندگی روزمرهی انسان هستیم ،بنابراین
با آ گاهی از چگونگی ،نــوع و نحوهی اثــرگــذاری آن بر جوانب و
ابعاد مختلف ،میتوان با طراحی ،برنامهریزی و مدیریت آ گاهانه
بر اســاس اهــداف و ارزشه ــا ،معایب و اثــرات منفی را تضعیف و
مزایا و اثــرات مثبت آن را تقویت نمود .با توجه به محاسبات و
ارزیابیهای کمی و کیفی انجام شده در این پژوهش ،نتایج حاصل
نشان میدهد که میزان استفادهی افراد از فضای مجازی بر درک
آنها از معنای مکان در فضاهای شهری تأثیرگذار است .بر اساس
آزمونهای آماری عنوان شده ،ارتباط دو متغیر میزان استفادهی
افراد از فضای مجازی و درک معنای مکان به صورت مستقیم به
دست آمده است .به عبارتی خلق فضای جریان ،پدیدهای است
که بر شکلگیری فضای مکانها تسلط پیدا کرده است .در واقع
تأ کید بر تــداوم فضای مکانها در عین حضور فضای جریانها
اجتنابناپذیر است .بر این اساس میزان استفادهی افراد از فضای
مجازی بر مؤلفههای شکلدهندهی معنای مکان بررسی شده که
نتایج کمی این ارزیابی در جداول نشان داده شده است .بر اساس
نتایج به دســت آمــده مؤلفهی کالبدی معنای مکان در میدان
نقش جهان  -نمونهای شاخص از فضاهای شهری سنتی -و
مؤلفهی اجتماعی در مجموعهی سیتیسنتر -نمونهای شاخص
از فضاهای شهری م ــدرن -بیش از بقیهی مؤلفههای معنای
مکان تحت تأثیر میزان استفادهی فرد از فضای مجازی است و
مؤلفهی فــردی معنای مکان در هر دو نمونهی مــوردی میدان
نقشجهان و مجموعهی سیتیسنتر کمتر از سایر مؤلفهها تحت
تأثیر میزان استفادهی افــراد از فضای مجازی اســت .بنابراین با
توجه به اهمیت موضوع و نتایج حاصل از متأثر بودن شکلگیری
و درک معنای مکان در فضاهای شهری از میزان استفادهی افراد از
فضای مجازی و همچنین تأثیرپذیری باالی مؤلفههای کالبدی و
اجتماعی معنای مکان از میزان استفادهی افراد از فضای مجازی،
الزم است عوامل تأثیرگذار بر جلوگیری از بحران مکان ،مورد توجه
مدیران و طراحان شهرى واقع گردد ،زیرا یکى از ارکان طراحی و
مدیریت شهرى فراهم آوردن زمینه و فضاى مناسب زیست انسان
به گونهاى است که همهی جنبهها و نیازهاى معنوى ،روحى -
روانى و فیزیولوژیکى انسان به نحو مطلوب و هماهنگ پاسخ داده
شوند .لذا بر اساس نتایج ارزیابی به دست آمده ،برای افزایش درک
افراد از معنای مکان و جلوگیری از بحران آن ،میتوان استفادهی
افراد از فضای مجازی را مدیریت نمود .بر این اساس برای ارتقای
کیفیت محیطی و جلوگیری از بحران معنای مکان ،میتوان در

طراحی و بازطراحی فضاهای شهری متأثر بودن شکلگیری و درک
معنای مکان را از استفادهی افراد از فضای مجازی در نظر گرفت.
در این راستا تقویت شبکههای وای فای ( )Wi- Fiو اتصال اینترنت
در فضاهای عمومی که گسترش مشارکت اجتماعی عمومی را درپی
دارد ،پیشنهاد میگردد .همچنین برای مدیریت مشارکت اجتماعی
در فضاهای شهری و مدیریت استفاده از فضای مجازی ،تقویت
زیرساختهای رسانهای تعاملی دیجیتال ،تقویت زیرساختهای
نمایشهای عمومی تعاملی ،تقویت زیرساختها در برنامههای
کاربردی گوشیهای هوشمند در فضاهای عمومی در زمینههای
فرهنگ و هنر ،آموزش ،بازیها و تفریحات متناسب با فضاهای
شهری پیشنهاد میگردد .همچنین الزم است بهمنظور موفقیت
ادغ ــام فــنــاوری اطــاعــات و ارتــبــاطــات در زنــدگــی شـهــری ،جامعه
آمــوزش ببیند و آمــاده شود تا تغییرات را پذیرفته و نسبت به آن
آ گاهی داشته باشد .از آنجایی که بحران مکان از نوع بحرانهاى
معنوى به حساب مىآید ،برخالف بحرانهاى مادى یکباره رخ
نمیدهد و در یک روند بطئى و تدریجى که شاید دههها به طول
بینجامد نتایج خود را نشان میدهد و در صورت شعلهور شدن به
آسانى و زودى قابل درمان نیست .همانطور که این بحرانها در
یک فرایند زمانى ایجاد مىشوند براى درمان آنها نیز زمان زیادى
الزم است .بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش
و با ساماندهی عوامل مؤثر ،میتوان بحران شهری مبتنی بر معنای
مکان را مدیریت و کنترل کرد و از بحران معنا در فضاهای شهری
پیشگیری نمود.17
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