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چکیده
امروزه بحران معنای مکان به مفهوم بحران معنی اجتماعی از فضا و زمان، از بارزترین مشکالت شهرسازی معاصر است. به طور قطع بدون مدیریت شهری 
کارکردی مناسب ایفا  تعریف  شده  و در اختیار نهادن امکانات غنی و متناسب با نیازها و مقتضیات زمان، فضاهای شهری نمی تواند در تعیین هویت انسان ها 
نماید. آمادگی و شناخت بحران یکی از وظایف مدیریت است اما از آن مهم تر، پیش بینی بحران است، چرا که بدون پیش بینی و قدرت نگاه به آینده، این بحران 
کمی و مادى ناشی از سیل، زلزله و  کنون مدیریت بحران بیشتر به مشکالت  کشاند. چنانچه در حوزه ی مطالعات شهری تا که ما را به هرسو خواهد  خواهد بود 
که سرچشمه ی بسیارى از بحران ها  کیفی و به ویژه بحران هاى معنوى مورد غفلت واقع شده است. یکی از این بحران هاى معنوى  جنگ پرداخته و مشکالت 
است، بحران مکان است. لذا با توجه به تحوالت همه جانبه ی عصر اطالعات و ضرورت هماهنگی با این حرکت جهانی و اهمیت معنای مکان به  منزله ی یکی از 
ک، دلبستگی و تعلق مردم به  کیفی محیط، تحقیقات در زمینه ی بررسی و شناخت اثرات حوزه ی سایبری و فضای مجازی بر نحوه ی ادرا مهم ترین متغیرهای 
مکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف این پژوهش، ارزیابی و سنجش نقش استفاده از فضای مجازی بر مؤلفه های مؤثر مدیریت بحران شهری مبتنی 
کالبدی، فردی، اجتماعی و عملکردی تدوین و در نمونه های مطالعاتی دو فضای شهری سنتی و  بر معنای مکان است. بر این اساس مؤلفه های چهارگانه ی 
کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی - تحلیلی است. نتایج نشان می دهد، در اثر میزان استفاده ی  گرفته اند. این تحقیق از لحاظ هدف  مدرن مورد آزمون قرار 
کاربران از فضای مجازی  کمترین میزان همبستگی و تأثیرپذیری را با میزان استفاده ی  کالبدی بیشترین و مؤلفه ی فردی  کاربران از فضای مجازی، مؤلفه ی 
دارا است. با توجه به این نتایج، می توان با ساماندهی و مدیریت بحران شهری بر مبنای عوامل تأثیرگذار بر معنای مکان، از بحران معنای مکان در  فضاهای 

شهری پیشگیری نمود.
کلیدی: بحران معنای مکان، مدیریت شهری، فضای مجازی، شهر اصفهان واژه های 

Evaluating  and  measuring  the  role  of  using 
cyberspace in components effective on Urban Crisis 
management  Based on the meaning of place 
Case study:traditional and modern urban spaces of Isfahan city
Narges Nonejad1, Elham Nazemi2*, Hamid Saberi

Abstract 

Today, 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 hu-
man 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. Accord-
ingly, 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 consid-
ering the components and factors effective on the meaning of place.
Keywords: Crisis of meaning of place, Urban management, Cyberspace, Isfahan.
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مقدمه
بحران معنای مکان یکی از علل اصلی سرگردانی انسان امروز 
برای  الزم  محتوای  آوردن  فراهم  در  زیستی  فضاهای  ناتوانی  و 
جوامع  بی هویتی  بــحــران  آن  پــی  در  کــه  اســت  انسان ها  »بـــودن« 
که در جریان  به وجود می آید. معنای مکان از جمله مفاهیمی است 
بعدی  مکان  معنای  واقع  در  می آید.  وجود  به  مکان  با  فرد  تعامل 
از  و  دارد  مکان  یک  به  نسبت  فــرد  که  اســت  احساساتی  از  درونــی 
برهم کنش عوامل مختلف شکل می گیرد. این مفهوم همواره مورد 
گرفته  کنون صورت  چالش بوده و مطالعات بسیاری پیرامون آن تا
امری ذاتی در مکان می دانند و  را  پــاره ای معنا  که در آن ها،  است 
که معنا توسط فرد و در شرایط مختلف  پاره ای دیگر بر این باورند 
به مکان القا می شود. در واقع معنای مکان به واسطه ی حضور در 
فضا و تداوم تجربه های فضایی باعث ایجاد حس رضایت افراد در 
ابعاد هویتی بسیار مؤثر  که در شکل گیری  با مکان می شود  تماس 
بررسی  شهری،  فضاهای  کیفیت  مطلوبیت  افزایش  بــرای  اســت. 
عوامل تأثیرگذار بر معنای مکان قابل توجه است. بنابراین ارتقای 
از  بهره گیری  با  آن  نمودن  معنادار  بــرای  شهری  فضاهای  کیفیت 
قواعد، تدابیر و انتظام فضایی مناسب با بررسی و شکل بخشیدن 
به عوامل تأثیرگذار بر معنای مکان می تواند تحقق یابد. لذا برای 
گزیر به شناخت تغییرات و تأثیرات در ارزش ها،  بررسی این عوامل نا
ع  وقو شاهد  حاضر  حــال  در  هستیم.  جامعه  نیازهای  و  نگرش ها 
و  ایده ها  می رسد  نظر  به  که  هستیم،  شهرها  در  سریعی  تحوالت 
شهری  مدیریت  و  برنامه ریزی  توسعه،  دربــاره ی  قدیمی  فرضیات 
شده  پذیرفته  مفاهیم  آن،  دنبال  به  و  نموده  پیدا  کمتری  کارایی 
زندگی  فرایندهای  و  فاصله  زمــان،  مکان،  فضا،  ماهیت  دربــاره ی 
یا  اضمحالل  فرایندی،  چنین  در  مــی رونــد.  ســؤال  زیــر  نیز  شهری 
از  و  فرهنگی  بی هویتی  پذیرش  مفهوم  به  ارزش هــا  اساسی  تغییر 
دست دادن هویت ملی و محلی و حذف ارتباطات جهانی به مفهوم 
رفاه جامعه ی  و  رشد  برای  مفید  انتخاب های  انواع  از  چشم پوشی 
محلی خواهد بود. بنابراین با فرض جهانی شدن به منزله ی جریانی 
که با استفاده از تکنولوژی و تجهیزات ارتباطات راه دور به فرایندی 
است  الزم  اســت،  شده  تبدیل  اجتناب ناپذیر  و  گیر  فرا چندجانبه، 
زیرساخت های  بر  اتکا  با  شدن  جهانی  جریان  به  شهرها  پیوند  که 
که هم  گیرد، به شکلی  اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود صورت 
گیرند و هم ویژگی های  از تسهیالت و منافع ارتباطات جهانی بهره 
نموده،  حفظ  را  خود  محلی  هویت  کلی  طور  به  و  محلی،  و  بومی 
ارتقا بخشند. این مهم حاصل نمی شود مگر با مدیریت متناسب و 
تعریف شده با بحران شهری پیش رو. بر این اساس در این پژوهش 
که به این سؤال پاسخ داده شود: میزان استفاده ی  سعی می شود 
افراد از حوزه ی سایبری و فضای مجازی چه تأثیری بر مؤلفه های 
پیشگیری  بــرای  مکان  معنای  بر  شهری  بحران  مدیریت  بر  مؤثر 
از  نتایج حاصل  آوردن  به دست  با  بتوان  تا  دارد؟  بحران مکان  از 
بررسی و ارزیابی این تأثیرات، عوامل مؤثر بر معنای مکان را برای 
برای پاسخ به  کنترل نمود.  از بحران مکان مدیریت و  پیشگیری 
ع شامل پیشینه ی تحقیق و  از مرور ادبیات موضو این سؤال پس 
مبانی نظری، مؤلفه های چهارگانه ی تعریف کننده ی مکان شامل 

کالبدی، فردی، اجتماعی و عملکردی تدوین شده است  مؤلفه ی 
و سپس بر اساس روش تحقیق و ابزارها، پرسش نامه برای آزمون 
در دو فضای شهری سنتی و مدرن در شهر اصفهان برای ارزیابی و 
سنجش متغیرها اجرا شده و در نهایت بحث و نتیجه گیری انجام 

شده است.

پیشینه ی تحقیق

در  نظری  مباحث  ریشه ای ترین  از  یکی  مکان  و  فضا  ماهیت 
تحوالت  شتابان  حرکت  با  مقایسه  در  است.  جهانی  تحول  فرایند 
به  اندکی  پژوهش های  شهری  مطالعات  حــوزه ی  در  حاضر،  عصر 
و  مکان  مقوله ی  و  اطالعات  عصر  اثــرات  ارتباط  به  مشخص  طور 

فضا پرداخته اند. 
بر  کاستلز  پژوهش های عمیق  و  به مطالعات  ازجمله می توان 
گراهام و ماروین نیز بر تأثیر  کرد.  تحوالت عصر اطالعات ]1[ اشاره 
الکترونیک  فضاهای  به  ویژه  نگاه  با  شهر،  بر  دور  راه  از  ارتباطات 
به  میچل   .]2[ پرداختند  اطالعات،  عصر  در  شهری  مکان های  و 
از راه دور بر فضا و مکان پرداخت و به ایجاد  ارتباطات  بیان تأثیر 
الکترونیک  ارتباطات  توسط  غیرجغرافیایی  و  غیرفضایی  شهری 
اعتقاد داشت]3[. سیمون چگونگی شکل گیری تجربیات محیطی 
را   ]4[ مجازی  و  فیزیکی  محیط های  در  مکان  و  فضا  در  انسان 
مفاهیم  بــومــی ســازی  زمینه ی  در  فــریــادی  پــژوهــش  ــرد.  ک بــررســی 
شهرسازی  کـــردن  ح  مــطــر بــه  و  اســت  جهانی  عصر  در  شــهــرســازی 
ویژگی های  ارتــقــای  و  حفظ  در  مؤثر  ابــزارهــای  از  یکی  به منزله  ی 
معتقد  و  است  پرداخته  در شهر جهانی  فرهنگی مکان های خاص 
ابعاد محلی فضا و مکان در فرایند جهانی شدن  کردن بر  به تکیه 
به  شهر  شــدن  فضایی  دو  کــردن  ح  مطر بــا  عاملی  نیز   ،]5[ اســت 
کالن شهرهای ایران پرداخت  ضرورت بنیادین شهر مجازی برای 
عوامل  بــه  توجه  آن  در  کــه  مــجــازی  واقــعــی-  فرهنگی  شهر  بــه  و 
از اهمیت مرکزی برخوردار است، اشاره  محیطی در فضای شهری 
تحقیقات  در  اصل  دو  بیان  به  آبــادی  ابراهیم  همچنین   ،]6[ کرد 
و  پایه  موضوعات  به  نپرداختن  یکی،  پرداخت:  سایبری  فضای 
از فناوری های اطالعات  اشاره به آسیب ها و مشکالت ناشی  صرفًا 
گرفتن  پیش  دیگری،  و  مجازی  فضای  مطالعات  در  ارتباطات  و 
ابزارها، همچنین راه های جدیدی هم در ابعاد نظری و هم در ابعاد 
روشی در مطالعات فضای مجازی به جای تکیه کردن بر روش های 
کردن تأثیرات  ح  سنتی پیشنهاد داده است ]7[. نیز رستمی با مطر
مثبت و منفی فضای مجازی در فرایند ارتباطات به ایجاد بحران 
هویت ملی و دینی به منزله ی یکی از آثار فضای مجازی ]8[ اشاره 
هم  باز  اما  است  شده  تحلیل  و  جمع آوری  متعددی  مقاالت  نمود. 
کم بر  در مقایسه با حرکت شتابان تحوالت عصر حاضر و شرایط حا
گرفته در عرصه هاى مختلف علوم و  جهان امروز و تحوالت صورت 
فن آورى به ویژه جریان فن آورى اطالعات و اهمیت و حضور آن در 
]9[ و آثار ناشی از آن در ابعاد مختلف زندگی  زندگی انسان معاصر 
کافی در این زمینه  فردی و اجتماعی انسان فقدان پژوهش هایی 
به  شده،  عنوان  مطالعات  و  پژوهش ها  علیرغم  می شود.  مشاهده 
که به ارائه ی مدل  کاربردی  نظر می رسد جای خالی پژوهش هایی 
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ارزیابی و سنجش عوامل مؤثر بر و متأثر از فضای مجازی در ارتباط 
مدیریت  راستای  در  مکان  معنای  بر  تأثیرگذار  عوامل  با  مستقیم 
بررسی  نیز تالشی در  و  از بحران مکان  بحران شهری و پیشگیری 
کاماًل  باشد،  عمومی  و  ملموس  مکان های  در  نتایج  این  تحلیل  و 

محسوس است. 

مبانی نظری

معنای مکان
به منزله ی  انسان گرا، مکان  از جغرافی دانان  گروهی  دیدگاه  از 
اشغال  چیزی  یا  فــردی  ســوی  از  که  جغرافیایی  فضای  از  بخشی 
تعریف  مــی یــابــنــد،  تجلی  شـــده  حــس  ارزش هـــــای  آن  در  و  شـــده 
]10[. مکان ها نمودهای عینی دارند و دارای چشم انداز و  می شود 
که در طول زمان تغییر می کنند. مکان می تواند  مشخصاتی هستند 
یک  به منزله ی  نمونه  برای  شود؛  تعریف  مختلف  صورت های  به 
واحد از فضا مانند یک شهر یا یک روستا و یا بخش خاصی از فضا 
که به وسیله ی انسان اشغال شده باشد مانند مکان سکونت  باشد 
آموزه های  و  تجربیات  مکان  هر  فراغت.  اوقات  گذران  مکان  یا  و 
خود را داشته و متمایز از مکان های دیگر است لذا افتراق مکان ها 
امری  مختلف  تجربه های  و  دیدگاه ها  ــا،  ارزش هـ تمرکز  دلیل  به 
بستر  طریق  از  تنها  نه  مکان  واقــع  در   .]11[ می شود  تلقی  قطعی 
اجتماعی-  فرایندهای  از  طیفی  وسیله ی  به  بلکه  فیزیکی اش، 
تنها  نــه  و  شــده  مشخص  مــی دهــد  روی  آن  در  کــه  روان شــنــاخــتــی 
درون مواضع فیزیکی تجسم می یابد، بلکه سرشار از معانی نمادین 
یک  مورد  در  افراد  که  است  احساساتی  و  عاطفی  دلبستگی  های  و 
کدی  را رو مکان مظروف  این  از   ]12[ موضع خاص در ذهن دارند 
برای ویژگی های زیستی-  فیزیکی نیست بلکه پدیده ای حاصل از 
که ارزش ها  مجموعه ای از مکانیزم های فرهنگی و اجتماعی است 
از مکان،  ]13[. منظور  آن نسبت می دهند  به  را  ویــژه ای  معانی  و 
یا  جا  مکان،  نیست.  جا  یک  معنی  به  آن،  کالمی  و  مجرد  مفهوم 
که در آن قرار دارند صاحب  که از طریق عواملی  قسمتی از فضاست 
کنش افراد نسبت به محیط های  هویت خاصی شده است ]14[. وا
ک می کنند  از آن محیط ها ادرا که  از معانی ای است  مختلف متأثر 
که  ]15[. بنابر آنچه بیان شد معنای مکان از جمله مفاهیمی است 
فضا  تبدیل  فرایند  می آید.  وجود  به  مکان  با  فرد  تعامل  جریان  در 
مورد  همواره  که  است  پیچیدگی هایی  واجد  آن  دالیل  و  مکان  به 
که تجارب، اعمال  بررسی و توجه بوده است. مکان محیطی است 
و معانی انسانی را هم از حیث فضایی و هم زمانی جمع آوری می کند 
]16[. تعاریف مختلفی در ارتباط با مفهوم مکان در علوم مختلفی 
گاه بسیار مبهم و پیچیده هستند]17[. با این حال  که  ارائه شده 
معنادار  یا  معنا  القای  که  دارد  وجــود  مالحظه ای  قابل  اتفاق نظر 
شدن فضا برای انسان آن را به مکان تبدیل می سازد. معنادار شدن 
اجتماعی  ساختارهای  از  مفهوم  ایــن  تضمین  واســطــه ی  به  فضا 
کالبدی  کنار مؤلفه های  پیچیده، تجارب فردی و تصاویر ذهنی در 
گیفورد مکان را وابسته به ویژگی های  ]18[. چنانچه  مکان است 
ناشی  که  می داند  آن  کالبدی  و  اجتماعی  عناصر  محیط،  فضایی 
اجتماعی  نمادهای  نیز  و  ساخت  انسان  یا  طبیعی  خصوصیات  از 

هستند ]19[. این ارتباط درهم پیچیده مهم ترین عامل تجربه ی 
زیستن در مکان است، تجربه ی تعلق داشتن به مکان و معنا دادن 

به آن.
بحران معنای مکان

که معنای مکان با ارزش گذاری درونی همراه است،  همان طور 
می شود  ارزیابی  منفی  نکته   ای  بی مکانی  نتیجه  در  مکان  بحران 
]20[. بحران مکان عدم حضور و یا از دست دادن معانی محیطی 
را همراه دارد. عارفی در »هیچ جایی در آنجا نیست« نگرانی روبه 
از  به  عکس العملی  بی مکانی  مــی دارد.  ابــراز  بی مکانی  از  را  رشدی 
که مردم برای آن ها  یا عدم حضور محیط هایی است  دست رفتن 
در  که  است  جایی  بی مکان  واقع  در   .]21[ قائلند  اهمیت  و  ارزش 
کوچک از  گروه های  که افراد و یا  آن فردگرایی مسلط است، جایی 
مرتبط  جامعه  به  اندک  و  محدود  بسیار  حضوری  ارتباطات  طریق 
مجازی  فضای  جمله  از  جدید  ارتباطی  سیستم های  می شوند، 
محلی  و  بومی  هویت های  و  مکان  مفاهیم  بر  بی سابقه ای  اثــرات 
گذشته و رویدادهاى  داشته است. تغییر و تحوالت بطئی جوامع در 
واجد  انسانی  جوامع  و  انسان ها  تا  بــود  شــده  باعث  آن هــا  محدود 
کمتر با تغییرات  که  هویت نسبتًا مشخص و تعریف شده اى باشند 
گهانی مواجه می شد و بنابراین طی زمان، هویت جوامع، تکامل  نا
و  امــروز  جهان  بر  کم  حا شرایط  ولــی  داشــت.  تدریجی  تغییراتی  یا 
فــن آورى  و  علوم  مختلف  عرصه هاى  در  گرفته  صــورت  تحوالت 
انسان  زندگی  در  آن  اهمیت  و  اطالعات  ــن آورى  ف جریان  به ویژه 
مسئله ی  جهانی سازى،  و  شــدن  جهانی  چــون  مسائلی  و  معاصر 
انسان  دغدغه هاى  بزرگ ترین  از  یکی  به  را  شهری  بحران های 
معاصر تبدیل نموده و به همین ترتیب بحران مکان نیز به یکی از 
مهم ترین چالش هاى انسان دنیاى مدرن تبدیل شده است ]22[. 
کاهش  در اصل احساس تعلق مردم در طول زمان به این محیط ها 
می یابد و در نتیجه شاهد بحران مکان می شویم. در واقع از دست 
رفتن معانی مکان ها تا حد زیادی به جهانی شدن و خلق فضاهای 
عصر  دستاوردهای  از  آن  ازجمله  مجازی  فضای  که  است  جهانی 
اطالعات است. هویت انسا ن ها با هویت مکان ها در آمیخته و در 
کتر و معنی باشد، رشد می یابد. بدین ترتیب،  کارا که واجد  مکانی 
بحرانی  دارد؛  حکایت  انسانی  بحران  یک  از  حاضر،  مکان  بحران 
مکان  معنای  و  مفهوم  از  ما  شناخت  که  می یابد  بهبود  زمانی  که 
کیفی مکان ها مورد  که ماهیت واقعی و  تصحیح شود؛ لذا تا زمانی 

کمکی نمی تواند بکند. گرفته باشد، شهرسازی هیچ  غفلت قرار 
جایگاه فضای مجازی در مدیریت بحران معنای مکان 

عصر  را   90 دهه ی  از  پس  سال های  اندیشمندان،  از  بسیاری 
با  عصر  ایــن  و  می دانند  فناوری  و  ارتباطات  حــوزه ی  در  جدیدی 
»عصر   ]23[ لیوتارد2   توسط  پسامدرن«1  »عصر  همچون  نام هایی 
توسط  »عصرپساصنعتی«4   ،]24[ کاستلز  تــوســط  اطـــالعـــات«3 
»عصر   ،]26[ گیدنز7  تــوســط  شـــدن«6  جهانی  »عــصــر  بــــل5]25[، 
فضای  اســـت.  شــده  شناخته  ریفگین9  تــوســط  فــنــاوری«8  زیــســت 
و  فــنــاوری  و  علم  محصوالت  مهم ترین  از  یکی  ــع  واق در  مــجــازی 
بــار توسط  عصر اطــالعــات اســت. اصــطــالح فضای مــجــازی اولــیــن 
گیبسون10در رمان علمی تخیلی نورومانسر عنوان شد ]27[. ویلیام 
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که وابسته به مکان و فیزیکی است، فضای  برخالف فضای واقعی 
به   .]28[ اســت  بی زمانی  و  بی مکانی  جهانی،  فضایی  مجازی، 
ارتباطی  شبکه های  مانند  رایانه ای  میچل11شبکه های  عقیده ی 
معابر شهری، از عوامل بنیادی زندگی شهری محسوب می گردند. 
ارزش  دارای  واقعی  فضاهای  مانند  تصویری  فضاهای  و  خاطرات 
اجتماعی،  اقتصادی،  فعالیت های  از  بسیاری  اهمیت می شوند.  و 
برای   .]29[ می افتد  اتفاق  مجازی  فضای  در  فرهنگی  و  سیاسی 
آن  متفاوت  شکل  دو  بــه  اطــالعــات،  عصر  در  فضا  تحول  تحلیل 
مکان ها.  فضای  دیگری  و  جریان ها  فضای  یکی  می کند:  اشــاره 
تبعیت  جدید  فن آوری  منطق  از  جریان ها  فضای  کستلز  اعتقاد  به 
که همان فضای جهانی است، فضایی الکترونیک و بدون  می کند 
فضای  صــورت  به  و  نفوذپذیر  آن  محدوده های  و  مرزها  که  تمرکز 
مجازی و غیرمادی در حوزه ی رایانه ها و شبکه های اینترنتی واقع 
که انسان و پدیده های عینی در آن حضور فیزیکی ندارد. در  شده 
و  می کند  تبعیت  جامعه  خاص  منطق  از  مکان ها  فضای  که  حالی 
که زندگی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی  مکان های ثابتی هستند 
در آن ها جاری است و یک فضای واقعی و وابسته به مکان است 
ارتباطات  دارای  و  می کنند  زندگی  دارنــد،  حضور  آن  در  مــردم  که 
کستلز، حضور  ]30[. با توجه به نظریات  مستقیم و رودررو هستند 
به  توجه  با  اســت.  اجتناب ناپذیر  جریان ها  فضای  جانبه ی  همه 
چگونگی  بر  جمعی  و  فــردی  ارزش هـــای  آنجایی که  از  کانتر12  نظر 
مکان  معنای  نتیجه  در  است،  تأثیرگذار  مکان  معنای  شکل گیری 
دو  در  فــرد  قرارگیری  بنابراین  مــی شــود.  تغییرات  دستخوش  نیز 
کالبدی  فضای واقعی و مجازی با ویژگی های فیزیکی، اجتماعی و 
ک آن ها  متفاوت، می تواند تأثیرات قابل مالحظه ای بر شیوه ی ادرا
و  بررسی  با  که  باشد  داشته  مکان  معنای  شکل گیری  و  مکان  از 

مدیریت عوامل مؤثر از بحران پیش رو پیشگیری نمود.

تبیین چارچوب مفهومی 
مؤلفه های  ــوان  مــی ت کستلز،  نــظــری  چــارچــوب  بــه  تــوجــه  بــا 
»فیزیکی«،  بعد  ســه  قالب  در  را  مــجــازی  فضای  تعریف کننده ی 
که شامل فضای جریان ها،  کرد  »عملکردی« و »اجتماعی « تعریف 
مجازی  اجتماعی  تعامالت  و  پیوستگی  و  اتصال  و  زیرساخت ها 
شامل  واقعی  فضای  تعریف کننده ی  مؤلفه های  مقابل  در  اســت. 
اجتماعی  تعامالت  و  ع  مصنو و  طبیعی  محیط  مکان ها،  فضای 
و  »فیزیکی«  »عملکردی«،  بعد  سه  در  ترتیب  به  که  است  رودررو 

»اجتماعی« در فضای واقعی شکل می گیرد )تصویر 1(.
وندرکلیس وکارستون13 نیز در تحقیق خود برای معنای مکان 
کرده اند  سه پارامتر »فیزیکی«، »عملکردی« و »اجتماعی« را تعریف 
کالبدی  و  فرمی  مسائل  به  فیزیکی«  »ابعاد  مدل  این  طبق   ]31[
در  که  کاربری هایی  و  فعالیت ها  به  عملکردی«  »ابعاد  می پردازد، 
و  دارد  توجه  می شود،  شــدن  معنی دار  باعث  و  می افتد  اتفاق  آن 
با  که  است  ارتباطاتی  و  روابــط  شامل  اجتماعی«  »ابعاد  نهایت  در 
از محیط به وجود می آید، می پردازد.  ج  افراد در داخل و خار سایر 
همچنین گوستافسون14 درباره ی عوامل شکل دهنده ی معنا، مدلی 
سه وجهی متشکل از »شخص«، »دیگران« و »محیط« ارائه داده و 
از ارتباط و تعامل این سه وجه الیه های زیرین معنا را معرفی می کند 
معنای  محتوای  مــدل  در  چیلدرس15  شــد،  بیان  چنانچه   .]32[
مکان خود در ارتباط با  عوامل تأثیرگذار بر محتوای معنای مکان، 
که شامل »محیط فیزیکی«، »فعالیت ها«،  پنج عامل را نام می برد 
با  همچنین   .]33[ است  محیطی«  »کنترل  و  »شخص«  »مــردم«، 
بر اساس معنای موجود در  که  گیفورد16  توجه به چارچوب نظری 
زمینه، سه عامل »شخصی« )انسان و معانی موجود در ذهن او(، 
»کالبدی« )مکان، ویژگی های محیطی و معانی موجود در مکان( 
را معرفی  فرهنگی(  اجتماعی -  ارزش های  و  و »فرهنگی« )عقاید 
نمود ]34[، در این فرایند، معانی موجود در ذهن انسان و همچنین 
و  بر مبنای سه عامل »فردی«، »کالبدی«  معانی موجود در مکان 
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در نتیجه  ،است ثیرگذارأتمعنای مکان ی گیرشکل های فردی و جمعی بر چگونگیارزش کهاز آنجایی 13نظر کانتر است. با توجه به
یزیکی، اجتماعی و های فشود. بنابراین قرارگیری فرد در دو فضای واقعی و مجازی با ویژگیمعنای مکان نیز دستخوش تغییرات می

که با  ه باشدمعنای مکان داشتگیری و شکل ها از مکانادراک آن یشیوه ای برقابل مالحظهثیرات أتتواند ، میکالبدی متفاوت
 مود.نرو پیشگیری پیش ناز بحرامؤثر بررسی و مدیریت عوامل 

 تبیین چارچوب مفهومی 
و  «عملکردی»، «یکیزفی» فضای مجازی را در قالب سه بعد یکنندهتعریفهای لفهؤمتوان با توجه به چارچوب نظری کستلز، می

. در مقابل استا و اتصال و پیوستگی و تعامالت اجتماعی مجازی هها، زیرساختتعریف کرد که شامل فضای جریان «اجتماعی»
که به ترتیب است ها، محیط طبیعی و مصنوع و تعامالت اجتماعی رودررو فضای واقعی شامل فضای مکان یکنندهتعریفهای لفهؤم

 .(1 تصویر) گیرددر فضای واقعی شکل می «اجتماعی»و  «فیزیکی» ،«عملکردی»سه بعد  در

 
 کننده دو فضای واقعی و مجازی: مدل تحلیلی عوامل تعریف1یر تصو

 
 

 اندکرده تعریف را «اجتماعی» و «عملکردی» ،«فیزیکی» پارامتر سه مکان برای معنای خود تحقیق در نیز 14وندرکلیس وکارستون
 آن در که هاییکاربری و هافعالیت به «عملکردی عاداب» پردازد،کالبدی می و فرمی مسائل به «فیزیکی ابعاد» مدل این طبق [31]

افراد  سایر با که است ارتباطاتی و روابط شامل «اجتماعی بعادا» نهایت در و دارد توجه شود،می شدن دارمعنی باعث و افتدمی اتفاق
 وجهی سه ، مدلیمعنا یدهندهعوامل شکل یدرباره 15همچنین گوستافسون پردازد.می آید،می وجود به محیط از خارج و داخل در

 ] 32[ کندهای زیرین معنا را معرفی میوجه الیه سه این و از ارتباط و تعامل داده هئارا «محیط» و «دیگران» ،«شخص»از  متشکل
 عامل پنج بر محتوای معنای مکان،ثیرگذار أتعوامل   با ارتباط در مدل محتوای معنای مکان خود در 16چنانچه بیان شد، چیلدرس

همچنین با توجه به چارچوب  [.33] است «کنترل محیطی» و «شخص» ،«مردم» ،«هافعالیت» ،«فیزیکی محیط» شامل برد کهمی نام را

تصویر 1: مدل تحلیلی عوامل تعریف کننده ی دو فضای واقعی و مجازی
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بنابر  آید.  گون معانی مکان نائل  گونا ابعاد  »فرهنگی« می تواند به 
»اجتماعی«  عامل  می شود،  مشاهده  فوق  تحلیلی  مدل  در  آنچه 
هم  گوستافسون  مــدل  در  »دیــگــران«  عامل  با  کارستون  مــدل  در 
عامل  با  محیطی«  »عوامل  کارستون  مدل  در  همچنین  است.  ارز 
در  فــردی«  »عوامل  و  دارد  مطابقت  کارستون  مدل  در  »فیزیکی« 
کنار  در  کارستون  مدل  در  »عملکردی«  عامل  و  گوستافسون  مدل 
اساس  بر  همچنین  می گیرند.  قــرار  شــده  همپوشانی  عامل  چهار 
معنای  محتوای  مدل  و  گیفورد  توسط  شده  ارائه  نظری  چارچوب 
چیلدرس  مدل  در  »مردم«  و  »فعالیت ها«  عوامل  چیلدرس،  مکان 
عامل  همچنین  اســـت.  گــیــفــورد  مــدل  »فرهنگی«  عــامــل  مــعــادل 
مدل  »کــالــبــدی«  عــامــل  بــا  چــیــلــدرس  ــدل  م در  فیزیکی«  »محیط 
در  محیطی«  »کنترل  و  »شــخــص«  عــوامــل  ــت.  اس ارز  هــم  گیفورد 
گیفورد مطابقت دارد.  با عامل »فردی« در مدل  را  مدل چیلدرس 
معنای مکان از عواملی چون ارزش ها، نگرش ها، فرهنگ، هویت 
کالبدی و ویژگی های  فردی و جمعی، ارتباطات اجتماعی، ساختار 
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 نظریه پردازان، عوامل مؤثر بر شکل گیری معنای 
مکان شامل چهارمولفه ی »فیزیکی«، »عملکردی«، »اجتماعی« و 

»فردی« تدوین می گردد )تصویر 2(.

روش تحقیق و ابزارها

ماهیت  لحاظ  از  و  کاربردی  هدف  اســاس  بر  حاضر،  پژوهش 
کیفی  از روش های تحقیق  ترکیبی  با  که  توصیفی - تحلیلی است 

روش  بــه  استناد  بــا  کیفی  بخش  در  ــت.  اس گرفته  انــجــام  کمی  و 
در  کتابخانه ای  و  اسنادی  مطالعات  از  استفاده  با  محتوا  تحلیل 
کید بر سنجش پذیری  ابتدا شاخص های بررسی معنای مکان با تأ
و قابلیت اندازه گیری آن ها 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 
روش  با  نتیجه  کثر  حدا به  رسیدن  بــرای  مناسب  شاخص های  از 
بخش  در  اســت.  آمــده  دست  به  نهایی  شاخص های  همپوشانی، 
پژوهش  اجــرای  ــرای  ب تحلیلی   - توصیفی  روش  از  تحقیق  کمی 
پرسش نامه ی  ابزار  از  استفاده  با  اطالعات  گــردآوری  شد.  استفاده 
محقق ساخته »میزان استفاده از فضای مجازی« و »معنای مکان« 
گرفت. این پرسش نامه  براساس چارچوب نظری پژوهش، صورت 
بر مبنای طیف 5 قسمتی لیکرت از 1 تا 5 یعنی از بسیارکم تا بسیار 
زیاد در جامعه ی آماری مراجعان به دو فضای شهری سنتی میدان 
نقش جهان و فضای شهری مدرن سیتی سنتر در شهر اصفهان واقع 
در شمال و جنوب شهر اصفهان به منزله ی نمونه ی موردی انتخاب 
شهروندان  سالیانه ی  مراجعات  کارشناسان،  نظر  اساس  بر  که  شد 
گردید. برای برآورد حجم  باالی 15 سال حدود 1000000 نفر برآورد 
 )q= 0.5,p=o.5( کوکران  رابطه ی  از  استفاده  با  آمــاری  نمونه ی 
گردید. روش نمونه گیری تصادفی  تعداد 379 پرسش نامه تکمیل 
که طبق آن همه ی افراد شانس مساوی برای انتخاب  ساده است 
سنجش  شــده،  ارائــه  مفهومی  چارچوب  به  توجه  با  دارنــد.  شــدن 
تأثیرپذیری مؤلفه های چهارگانه  بر اساس چگونگی  معنای مکان 
سنجش  برای  پرسش نامه  ساختار  اساس  این  بر  می گیرد.  صورت 

7 

 

، )مکان «کالبدی»)انسان و معانی موجود در ذهن او(،  «شخصی»که بر اساس معنای موجود در زمینه، سه عامل  17نظری گیفورد
در این ، [34] فرهنگی( را معرفی نمود -)عقاید و ارزش های اجتماعی  «فرهنگی» های محیطی و معانی موجود در مکان( وویژگی

تواند می «فرهنگی»و  «کالبدی»، «فردی»همچنین معانی موجود در مکان بر مبنای سه عامل  ، معانی موجود در ذهن انسان ویندافر
 در مدل کارستون با عامل «اجتماعی»شود، عامل مشاهده میبنابر آنچه در مدل تحلیلی فوق  به ابعاد گوناگون معانی مکان نائل آید.

در مدل کارستون  «فیزیکی»با عامل  «عوامل محیطی»در مدل گوستافسون هم ارز است. همچنین در مدل کارستون  «دیگران»
وشانی شده قرار در مدل کارستون در کنار چهار عامل همپ «عملکردی»در مدل گوستافسون و عامل  «عوامل فردی»مطابقت دارد و 

و  «هافعالیت»مکان چیلدرس، عوامل  یمعنا و مدل محتواید گیرند. همچنین بر اساس چارچوب نظری ارائه شده توسط گیفورمی
 در مدل چیلدرس با عامل «محیط فیزیکی»عامل همچنین  است.مدل گیفورد  «فرهنگی»معادل عامل در مدل چیلدرس  «مردم»
در مدل گیفورد  «فردی» در مدل چیلدرس را با عامل «کنترل محیطی»و  «شخص»ز است. عوامل مدل گیفورد هم ار «کالبدی»

ها، فرهنگ، هویت فردی و جمعی، ارتباطات اجتماعی، ساختار کالبدی و ها، نگرشمعنای مکان از عواملی چون ارزش .درمطابقت دا
اساس  دست آمده بره فوق و با همپوشانی نتایج و عوامل ببا توجه به مدل تحلیلی  است. پذیرثیرأتمکانی  -های فضاییویژگی

 ،«عملکردی» ،«فیزیکی» یگیری معنای مکان شامل چهارمولفهبر شکلمؤثر پردازان، عوامل چارچوب نظری ارائه شده توسط نظریه
 .(2 تصویر) گرددتدوین می «فردی»و  «اجتماعی»

 

گیفورد )2010(  کارستون )2009( و  گوستافسون )2001(،  تصویر 2: مدل تحلیلی عوامل شکل دهنده ی معنای مکان از دیدگاه چیلدرس )1994(، 
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و  نماد  مقیاس،  )نفوذپذیری،  شاخص   7 شامل  کالبدی  مؤلفه ی 
کیفیت  ابهام و غیرمنتظره بودن، مبلمان، نورپردازی و  نشانه ها، 
گویه، مؤلفه ی فردی شامل 5 شاخص )ساختار   دید و منظر( با 15 
و  درون جویی  حس  امنیت،  فردی،  احساسات  مشاهده گر،  ذهنی 
گویه، مؤلفه ی عملکردی شامل 5 شاخص  مهرانگیزی فضا( با 12 

ساعات  الگوی  جاذب،  فعالیت های  فعالیت ها،  چیدمان  و  ع  )تنو
گویه و مؤلفه ی اجتماعی  با 5  کار، راحتی و آسایش و جهت یابی( 
شامل 5 شاخص )فرهنگ، تعامالت  اجتماعی، زمینه ی درگیر شدن 
کشف  فعال و منفعل با محیط، رابطه ی بین مردم و فضا و امکان 

گویه طراحی شده است )جدول 1(. محیط( با 10 

جدول 1: مستندسازی مؤلفه ها و شاخص های سنجش معنای مکان

مطالعاتپشتیبانشاخصها سنجه شاخصها مؤلفهها ردیف

Sheller,2000; Hall,2001 کیفیت مسیر  میزان 
میزان سهولت در دسترسی  نفوذپذیری

کالبدی

1

Banerjee,2001  Mazumdar,2000 میزان هماهنگی فضا با ابعاد انسانی
میزان تناسب فضاها  مقیاس  2

Lynch,1960; Seamon,1982 میزان وجود نماد و نشانه های به یادماندنی و جذاب
میزان وجود نشانه هایی خاص برای یافتن بهتر مسیر  نماد و نشانه ها 3

Kaplan,1982 میزان وجود فضاهای غیرقابل انتظار  ابهام و غیرمنتظره بودن 4
Lynch,1960; Konx&Pinch,2000 میزان وجود نیمکت و فضاهای نشستن 

میزان تنوع و جذابیت مبلمان شهری  مبلمان 5
licht,2008; Grütter, 2010, Cul-

len,2003;
Jacobs,1961 

میزان نورپردازی مناسب در شب 
میزان جذابیت در نورپردازی نورپردازی 6

Carmona et al., 2003; میزان وجود مناظر و چشم اندازهای متنوع و مطلوب
میزان وجود فضاهای جذاب  کیفیت دید و منظر  7

Relph,1976; Williams,2003 
.Lynch,1960 

میزان همخوانی فضا با انتظارات اولیه 
میزان قابل شناسایی بودن فضا

ساختار ذهنی 
مشاهده گر

فردی

8
Konx&Pinch,2000; Montgom-

ery,1998; 
Manzo, 2005.

میزان برانگیختن احساسات زیبایی شناسی  
میزان برانگیختن احساسات انسان دوستانه و معنوی احساسات فردی 9

Murphy,2001; Mazumdar,2000
2005  ;Manzo, 

میزان فراموشی مشکالت با حضور در این فضا
گذشته ی خود  میزان یادآوری خاطرات و تجربیات  حس درون جویی 11

Tuan,Y.F.1991; Manzo, 2005 میزان افزایش میل انسان دوستی 
میزان انتقال احساس خوشایندی توسط افراد  مهرانگیزی فضا

Tiesdell,1997;
Jacobs,1961;Newman,1973;She

rman,2001

میزان احساس امنیت فردی در شب 
کودکان در شب  میزان احساس امنیت زنان و  امنیت 12

Lawson,2001; Duany et al,2000; 
Gehl,1987 

میزان جذاب و لذت بخش بودن تعامالت رودررو 
میزان لذت بردن به صورت جمعی با دوستان و آشنایان  تعامالت اجتماعی

اجتماعی

13

Montgomery,1998; Carr 
etal,1992; Manzo,2003

میزان لذت بردن از تماس و رویارویی با افراد غریبه 
کردن مردم میزان لذت بردن از تماشا و نظاره 

زمینه ی درگیر شدن 
فعال و منفعل با محیط 14

Lawson,2001; Whyte,1980; 
Mazumdar,2000

میزان وجود تنوع فرهنگی
میزان ارتباط با دیگران در اثر وجود تنوع فرهنگی فرهنگ 15

Porteous,1997;
 Bell et al ,1990; 
Carr et al,1992; 

.Konx&Pinch,2000

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

رابطه ی بین مردم و 
فضا 16

Carr et al,1992; Talen,2000 
Zukin,1995

میزان امکان انجام فعالیت های خالقانه 
میزان امکان انجام فعالیت های مورد عالقه  کشف محیط امکان  17

Montgomery,1998;
Jacobs,1961; MacCormac,1983

میزان وجود فعالیت های مختلف و متنوع از جمله 
فروشنده های اجناس متفاوت، سرگرمی های متنوع  تنوع فعالیت ها

عملکردی

18

Montgomery,1998 میزان وجود فعالیت های جذاب مانند هنرهای تجسمی   فعالیت های جاذب   19
Montgomery,1998; میزان فعال بودن در ساعات مختلف شبانه روز  کار الگوی ساعات  20

Porteous,1997; Bell et al ,1990; 
Carr et al,1992;Gans,1968.

میزان وجود تمهیدات آسایش اقلیمی
میزان احساس نزدیکی به طبیعت  راحتی و آسایش 21

Ujang,2012 کردن مسیر میزان سهولت تشخیص جهت و پیدا  جهت یابی 22
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تعیین  واقــع  در  و  پرسش نامه ها  پایایی  میزان  ارزیــابــی  بــرای 
همسازی و همسانی درونی گویه ها برای سنجش مفهوم و متغیرها، 
برای  کرونباخ  آلفای  است.  شده  استفاده  کرونباخ  آلفای  روش  از 
و   0 مــجــازی921/  فضای  از  استفاده  میزان  پایایی  ضریب  بررسی 

گردید ) جدول 2(. برای معنای مکان، 0/94 محاسبه 
نشان دهنده ی  آمــده،  دست  به  بــاالی  کرونباخ  آلفای  میزان 
گویه های طراحی شده برای سنجش متغیرها  همگنی بسیار باالی 
است. برای بررسی بیشتر ارزیابی میزان پایایی پرسش نامه، ضریب 
آورده شده است. در  و در جدول 2  برای مؤلفه ها محاسبه  پایایی 
روایی  از  اندازه گیری  ابزار  اعتبار  میزان  تعیین  برای  پژوهش،  این 
که در واقع پرسش نامه با نظر متخصصان مورد  صوری استفاده شد 

گرفت. تأیید قرار 

محدوده ی مورد مطالعه 

ــؤاالت پــژوهــش دو فــضــای شهری  ــداف و ســ ــا تــوجــه بــه اهــ ب
عمومی اصفهان، فضای شهری سنتی میدان نقش جهان و مدرن 
سیتی سنتر واقع در شمال و جنوب شهر اصفهان به دلیل دارا بودن 
متفاوت  سبک  دو  داشتن  مــردم،  جــذب  در  ــراوان  ف پتانسیل های 
همچنین  و  مردم  مختلف  طیف های  حضور  نتیجه  در  شهرسازی 
کافی مردم برای پاسخ  دادن به پرسش نامه  ،  داشتن فراغت و زمان 

به عنوان نمونه ی موردی انتخاب شد.
که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار  میدان نقش جهان، 
دارد پس از میدان تیان آنمن در پکن به عنوان دومین میدان بزرگ 

مجموعه  یک  از  بخشی  عنوان  به  که  می شود  شناخته  نیز  جهان 
این  طرف  چهار  در  مــی رود.  به شمار  اصفهان  شهر  مرکز  در  تاریخی 
میدان مستطیلی با ابعاد 560 متر در160 متر، چهار عنصر معماری 
شامل مسجد تاریخی امام در جنوب میدان، مسجد شیخ لطف اهلل 
کاخ عالی قاپو در غرب و سر در قیصریه در شمال قرار دارند  در شرق، 
ع خود شاهکاری بی بدیل اند. این میدان در طول  که هر یک در نو
جمله  از  که  داشته  عهده  بر  را  متنوعی  کاربری های  خــود  حیات 
کاخ سلطنتی، عملکرد  می توان به عملکرد سیاسی به لحاظ استقرار 
مذهبی به لحاظ استقرار دو مسجد، عملکرد تجاری به لحاظ وجود 
حجره ها و قرارگیری در بطن بازار و عملکرد تفریحی برای برگزاری 

جشن ها و اعیاد ملی اشاره نمود.
بــارزتــریــن  از  یکی  گفت  بــایــد  اصــفــهــان  سیتی سنتر  ــورد  مـ در 
برگرفته  آن  منحصربه فرد  طــراحــی  مجموعه  ایـــن  ویــژگــی هــای 
که  اســت  مــیــدان نقش جــهــان  اصــفــهــان  بـــازار  مــعــمــاری سنتی  از 
طراحی  از  برگرفته  خود  که  شیشه ای  زیبای  پل  یک  به وسیله ی 
ج های  ج های مشترک دیگر، بر تاریخی بازارهای ایران است به بر

اداری و هتل آپارتمان به یکدیگر متصل خواهد شد.

بحث و یافته ها 

متغیرها،  بررسی  برای  مناسب  آمــاری  آزمــون  تعیین  به منظور 
و  گسسته  ع  از نو و  کمی  اینکه داده هــا به صورت  به  با توجه  ابتدا 
کولموگراف  اسمیرنف  آزمــون  از  هستند،  فاصله ای  مقیاس  دارای 
برای تعیین نرمال بودن یا نبودن توزیع داده ها استفاده شد ]35[.

جدول 2: ضریب پایایی متغیرهای پژوهش

گویههانوعمتغیرمتغیرپژوهش کرونباخ(تعداد ضریبپایایی)آلفای

280/921مستقلمیزان استفاده از فضای مجازی 

420/94وابستهمعنای مکان

کالبدی 150/797وابستهمؤلفه ی 

120/89وابستهمؤلفه ی فردی

100/847وابستهمؤلفه ی اجتماعی

50/747وابستهمؤلفه ی عملکردی

11 

 

یید أتنامه با نظر متخصصان مورد شد که در واقع پرسش گیری از روایی صوری استفادهتعیین میزان اعتبار ابزار اندازه برایپژوهش، 
 قرار گرفت.

 ای پژوهشپایایی متغیره : ضریب2 جدول
رنوع متغی متغیر پژوهش هاگویهتعداد    ضریب پایایی )آلفای کرونباخ( 

921/1 28 مستقل  میزان استفاده از فضای مجازی  
94/1 42 وابسته معنای مکان  

کالبدی یلفهؤم 797/1 15 وابسته   
فردی یلفهؤم 89/1 12 وابسته   
اجتماعی یلفهؤم 847/1 11 وابسته   
عملکردی یلفهؤم 747/1 5 وابسته   

 مورد مطالعه  یمحدوده
سنتر جهان و مدرن سیتیفضای شهری سنتی میدان نقش شهری عمومی اصفهان، فضای دو پژوهش االتؤسبا توجه به اهداف و 

های فراوان در جذب مردم، داشتن دو سبک متفاوت شهرسازی در دارا بودن پتانسیل دلیل اصفهان به شهر جنوب و در شمال واقع
 نمونه عنوان ، بهنامهپرسش به دادن برای پاسخمردم  کافی نزماو  تغفرا مردم و همچنین داشتن های مختلفنتیجه حضور طیف

 . شد انتخاب موردی

     
         ی[گنمیراث فره ن]سازما صفهانا سنترسیتی: مجموعه 1تصویر                [گینمیراث فره نسازما] جهانمیدان نقش: 3 تصویر    

      
   

در پکن به عنوان دومین میدان بزرگ  پس از میدان تیان آنمن دجهان، که در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارمیدان نقش
در چهار طرف این  .رودشمار میبه مرکز شهر اصفهاندر ان بخشی از یک مجموعه تاریخی ونبه ع که شودجهان نیز شناخته می

چهار عنصر معماری شامل مسجد تاریخی امام در جنوب میدان، مسجد شیخ لطف ، متر 161درمتر  561با ابعاد  میدان مستطیلی
این میدان  اند.بدیلکه هر یک در نوع خود شاهکاری بیقرار دارند  اهلل در شرق، کاخ عالی قاپو در غرب و سر در قیصریه در شمال

 ،توان به عملکرد سیاسی به لحاظ استقرار کاخ سلطنتیهده داشته که از جمله میهای متنوعی را بر عدر طول حیات خود کاربری
 عملکرد تفریحی وو قرارگیری در بطن بازار ها حجرهعملکرد تجاری به لحاظ وجود  ،عملکرد مذهبی به لحاظ استقرار دو مسجد

 اشاره نمود. ها و اعیاد ملیجشنبرگزاری  برای
 

            تصویر 3: میدان نقش جهان ]سازمان میراث فرهنگی[               تصویر 4: مجموعه سیتی سنتر اصفهان ]سازمان میراث فرهنگی[              
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 )Sig( مــعــنــاداری  سطح  شــده  انــجــام  محاسبات  بــه  توجه  بــا 
که  اســت   )0/05( ــون  آزم سطح  از  بــزرگ تــر  متغیرها  کلیه ی  بــرای 
است  داده هـــا  توزیع  در  معنادار  تفاوت  وجــود  عــدم  بیان کننده ی 
است  پارامتریک  آزمون های  انواع  از  یکی  انجام  مجوز  نتیجه  این 

)جدول 3(. 
متغیر  روی  از  مکان  معنای  پیش بینی  مقدار  بررسی  به منظور 
استفاده از فضای مجازی، از تحلیل واریانس استفاده شد. با توجه 
باال  چندان  آن  میزان  اما  است  معنادار  همبستگی  گرچه  نتایج  به 
از فضای  استفاده  که  رگرسیون نشان داد  نتایج  نیست. همچنین 
که  ( پیش بینی کننده ی معنای مکان است   P مجازی ) 001/0< 
به ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی، 0/199 
بودن  مثبت  واقع  در  می شود.  ایجاد  مکان  معنای  متغیر  در  تغییر 
ضریب استاندارد بتا بیان گر رابطه ی مستقیم بین دو متغیر مذکور 

است )جدول 4(.
 با توجه به مقادیر به دست آمده سطح معناداری برابر 0/000 
است. از آنجایی که هر چه سطح معنا داری پایین تر باشد، می توان 

اطمینان بیشتری به واقعی بودن رابطه ی مشاهده شده در نمونه 
که  این معناست  به  برابر 0/000  بنابراین سطح معناداری  داشت، 
به  دقیق تر  نتایج  به  رسیدن  به منظور   .]36[ است  معنادار  نتایج 
بررسی تأثیرپذیری معنای مکان از میزان استفاده ی افراد از فضای 
مجموعه ی  و  نقش جهان  میدان  مــوردی  نمونه ی  دو  در  مجازی 
مقدار  بررسی  به منظور  شد.  پرداخته  مجزا  صــورت  به  سیتی سنتر 
مجازی  فضای  از  استفاده  متغیر  روی  از  مکان  معنای  پیش بینی 
در نمونه ی موردی میدان نقش جهان، از تحلیل واریانس استفاده 
شد. نتایج رگرسیون در جدول 5 نشان می دهد که استفاده از فضای 
کننده ی معنای مکان است. با  P ( پیش بینی  مجازی ) 0/001< 
که به ازای یک واحد  توجه به ضریب استاندارد بتا می توان دریافت 
در  تغییر  واحد   0/286 مجازی،  فضای  از  استفاده  متغیر  در  تغییر 
ایجاد  نقش جهان  میدان  موردی  نمونه ی  در  مکان  معنای  متغیر 

می شود )جدول 5(.

11 

 

                                              
 صفهانا سنترسیتی: 6تصویر                                              صفهانا جهانمیدان نقش: 5 تصویر

تی نمعماری س برگرفته از نفرد آهحصربنمجموعه طراحی م نهای ایویژگی نیکی از بارزتریسنتر اصفهان باید گفت مورد سیتیدر 
است  نای که خود برگرفته از طراحی تاریخی بازارهای ایرایک پل زیبای شیشه یهوسیلهباست که  ن نقش جهانمیدا ناصفها بازار

 .به یکدیگر متصل خواهد شد نهای اداری و هتل آپارتماهای مشترک دیگر، برجبه برج
 ها بحث و یافته

ها به صورت کمی و از نوع گسسته و دارای جه به اینکه دادهمنظور تعیین آزمون آماری مناسب برای بررسی متغیرها، ابتدا با توبه
 [.35] ها استفاده شداسمیرنف برای تعیین نرمال بودن یا نبودن توزیع داده آزمون کولموگراف از ای هستند،مقیاس فاصله

 پژوهش آزمون نرمال بودن متغیرهای :3جدول 
 آماره سطح معناداری هنحجم نمو پژوهش هایمتغیر

 162/1 111/1 379 استفاده از فضای مجازی نمیزا
 13/1 21/1 379 معنای مکان

 
 یکنندهکه بیان است( 15/1) تر از سطح آزمونمتغیرها بزرگ یبرای کلیه (Sig) با توجه به محاسبات انجام شده سطح معناداری

  .(3جدول های پارامتریک است )انواع آزمون ها است این نتیجه مجوز انجام یکی ازعدم وجود تفاوت معنادار در توزیع داده
استفاده از فضای مجازی، از تحلیل واریانس استفاده شد. با توجه به  ربینی معنای مکان از روی متغیمنظور بررسی مقدار پیشبه

اده از فضای چندان باال نیست. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که استف نتایج گرچه همبستگی معنادار است اما میزان آن
 199/1معنای مکان است که به ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی،  یکنندهبینیپیش ( P< 000/0) مجازی 

مستقیم بین دو متغیر مذکور  یگر رابطهشود. در واقع مثبت بودن ضریب استاندارد بتا بیانتغییر در متغیر معنای مکان ایجاد می
 .(4)جدول  است

 : نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون1جدول 
 استاندارد ضرایب ضرایب غیر استاندارد مدل

Beta 
 معناداری سطح tمقدار 

B خطای استاندارد 

 111/1 851/18 - 123/6 419/115 ضریب ثابت
 111/1 937/3 199/1 173/1 289/1 استفاده از فضای مجازی میزان

               .معنادار است P <111/1سطح  در

                            تصویر 5: میدان نقش جهان اصفهان                                                                                 تصویر 6: سیتی سنتر اصفهان

جدول 3: آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

آمارهسطحمعناداریحجمنمونهمتغیرهایپژوهش

3790/0010/062میزان استفاده از فضای مجازی
3790/200/03معنای مکان

جدول 4: نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون

مدل
ضرایباستانداردضرایبغیراستاندارد

Betat سطحمعناداریمقدار Bخطایاستاندارد

18/8510/000-115/4196/123ضریب ثابت
0/2890/0730/1993/9370/000میزان استفاده از فضای مجازی

در سطح P >0/001 معنادار است. 

  جدول 5 : نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون -  میدان نقش جهان

مدل
ضرایب استانداردضرایبغیراستاندارد

Betat سطحمعناداریمقدار Bخطایاستاندارد

13/4210/000-100/3257/475ضریب ثابت
0/3980/0870/2864/5620/000میزان استفاده از فضای مجازی

در سطح P >0/001 معنادار است. 
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واقع مثبت بودن ضریب استاندارد بتا بیان گر رابطه ی مستقیم بین 
متغیرهای مذکور است یعنی با افزایش نمرات متغیر میزان استفاده 
از فضای مجازی، نمرات مؤلفه های چهارگانه ی معنای مکان نیز 

افزایش می یابد.
کالبدی با بیشترین   با توجه به نتایج به دست آمده مؤلفه ی 
ضریب استاندارد بتا باالترین همبستگی و مؤلفه ی فردی با کمترین 
از  استفاده  میزان  با  را  همبستگی  پایین ترین  بتا  استاندارد  ضریب 
کالبدی بیشترین  فضای مجازی نشان می دهد. بنابراین مؤلفه ی 
تأثیرپذیری و مؤلفه ی فردی کمترین تأثیرپذیری را از میزان استفاده 
از فضای مجازی نشان می دهد. مؤلفه های اجتماعی و عملکردی 
قرار  تأثیرپذیری  سوم  و  دوم  مرحله ی  در  ترتیب  به  مکان  معنای 

دارند )جدول 7(. 
تأثیرپذیری  بــررســی  بــه  دقیق تر  نتایج  بــه  رســیــدن  به منظور 
کالبدی،  مؤلفه ی  شامل  مکان  معنای  چهارگانه ی  مؤلفه های 
میزان  از  مؤلفه ی عملکردی  و  اجتماعی  مؤلفه ی  مؤلفه ی فردی، 
میدان  مــوردی  نمونه ی  دو  در  مجازی  فضای  از  افــراد  استفاده ی 
نقش جهان و مجموعه ی سیتی سنتر به صورت مجزا پرداخته شد. 
ک معنای  برای بررسی مقدار پیش بینی مؤلفه های چهارگانه ی ادرا
مکان در نمونه ی موردی میدان نقش جهان از روی متغیر استفاده 
که  استفاده شد. همان گونه  واریانس  از تحلیل  از فضای مجازی، 
با  مجازی  فضای  از  استفاده  بین  می شود،  مشاهده   8 جــدول  در 
معنادار  مثبت  خطی  رابطه  ی  مکان  معنای  چهارگانه  مؤلفه های 
که به  وجود دارد با توجه به ضریب استاندارد بتا، می توان دریافت 
ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی، 0/286 
یک  ازای  به  همچنین  می شود.  ایجاد  کالبدی  مؤلفه ی  در  تغییر 
در  تغییر   0/205 مجازی،  فضای  از  استفاده  متغیر  در  تغییر  واحد 

روی  از  مــکــان  مــعــنــای  پیش بینی  مــقــدار  ــررســی  ب بــه مــنــظــور 
مجموعه ی  مــوردی  نمونه ی  در  مجازی  فضای  از  استفاده  متغیر 

سیتی سنتر، از تحلیل واریانس استفاده شد.
از  اســتــفــاده  کــه  مــی دهــد  نشان  در جــدول 6  رگــرســیــون  نتایج 
معنای  ک  ادرا پیش بینی کننده ی   )  P  >001/0  ( مجازی  فضای 
که  دریافت  بتا می توان  استاندارد  به ضریب  توجه  با  مکان است. 
به ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی، 0/182 
واحد تغییر در متغیر معنای مکان در نمونه ی موردی مجموعه ی 

سیتی سنتر ایجاد می شود )جدول 6(.
تأثیر پذیری  بــررســی  بــه  دقیق تر  نتایج  بــه  رســیــدن  به منظور 
کالبدی،  مؤلفه ی  شامل  مکان  معنای  چهارگانه ی  مؤلفه های 
میزان  از  مؤلفه ی عملکردی  و  اجتماعی  مؤلفه ی  مؤلفه ی فردی، 
بــرای بررسی  پــرداخــتــه شــد.  از فضای مــجــازی  ــراد  افـ اســتــفــاده ی 
ک معنای مکان از روی  مقدار پیش بینی مؤلفه های چهارگانه ادرا
استفاده شد.  واریانس  از تحلیل  از فضای مجازی،  استفاده  متغیر 
که مشاهده می شود، بین استفاده از فضای مجازی با  همان گونه 
مؤلفه های چهارگانه ی معنای مکان رابطه ی  خطی مثبت معنادار 

وجود دارد )جدول 7(.
که به ازای  با توجه به ضریب استاندارد بتا، می توان دریافت 
یک واحد تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی، 0/249 تغییر در 
کالبدی ایجاد می شود. همچنین به ازای یک واحد تغییر  مؤلفه ی 
در متغیر استفاده از فضای مجازی، 0/125 تغییر در مؤلفه ی فردی 
ایجاد می شود. همچنین به ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده 
از فضای مجازی، 0/179 تغییر در مؤلفه  ی اجتماعی ایجاد می شود 
فضای  از  استفاده  متغیر  در  تغییر  واحــد  یک  ازای  به  همچنین  و 
در  می شود.  ایجاد  عملکردی  مؤلفه ی  در  تغییر   0/116 مجازی، 

جدول6: نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون - مجموعه سیتی سنتر

مدل
ضرایب استانداردضرایبغیراستاندارد

Betat سطحمعناداریمقدار Bخطایاستاندارد

13/1050/000-126/8889/683ضریب ثابت
0/2680/1220/1822/2030/002میزان استفاده از فضای مجازی

در سطح P >0/05 معنادار است. 

جدول 7: نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون

ضرایب استانداردضرایبغیراستانداردمدل
Betat سطحمعناداریمقدار

خطایاستانداردBمتغیرمستقلمتغیروابسته

کالبدی مؤلفه ی 
19/6480/000-39/5522/013ضریب ثابت

0/1200/0240/2494/9930/000میزان استفاده  از فضای مجازی

مؤلفه ی فردی
15/849/000-34/6382/185ضریب ثابت

0/0640/0260/1252/4490/001میزان استفاده از فضای مجازی

مؤلفه ی اجتماعی
14/1220/000-26/2441/858ضریب ثابت

0/0790/0220/1793/5390/000میزان استفاده از فضای مجازی

مؤلفه ی عملکردی
15/9670/000-14/9850/939ضریب ثابت

0/0260/0110/1162/2670/004میزان استفاده از فضای مجازی

در سطح P >0/05 معنادار است. 
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مؤلفه ی فردی ایجاد می شود. همچنین به ازای یک واحد تغییر در 
متغیر استفاده از فضای مجازی، 0/221 تغییر در مؤلفه ی اجتماعی 
ایجاد می شود و همچنین به ازای یک واحد تغییر در متغیر استفاده 
ایجاد  عملکردی  مؤلفه ی  در  تغییر   0/208 مــجــازی،  فضای  از 
می شود. در واقع مثبت بودن ضریب استاندارد بتا بیان گر رابطه ی 
میزان  متغیر  نمرات  با  یعنی  است،  متغیرهای مذکور  بین  مستقیم 
معنای  چهارگانه ی  مؤلفه های  نمرات  مجازی،  فضای  از  استفاده 
مکان در میدان نقش جهان نیز تغییر می یابد. با توجه به نتایج به 
از میزان استفاده  دست آمده تأثیر پذیری مؤلفه های معنای مکان 
ولی  است  اندک  بسیار  تفاوت  با  و  مشابه  تقریبًا  مجازی  فضای  از 
باالترین  بتا  اســتــانــدارد  ضریب  بیشترین  با  کالبدی  مؤلفه ی  بــاز 
بتا  اســتــانــدارد  ضــریــب  کمترین  بــا  فـــردی  مــؤلــفــه ی  و  همبستگی 
پایین ترین همبستگی را با میزان استفاده از فضای مجازی نشان 
کالبدی بیشترین تأثیرپذیری و مؤلفه ی  می دهد. بنابراین مؤلفه ی 
کمترین تأثیرپذیری را از میزان استفاده از فضای مجازی در  فردی 

میدان نقش جهان نشان می دهد )جدول 8(.
ک  ادرا چهارگانه ی  مؤلفه های  پیش بینی  مقدار  بررسی  برای 
روی  از  سیتی سنتر  مجموعه ی  مــوردی  نمونه ی  در  مکان  معنای 
استفاده شد.  واریانس  از تحلیل  از فضای مجازی،  استفاده  متغیر 
با  مجازی  فضای  از  استفاده  بین  می شود  مشاهده  که  همان گونه 

مؤلفه های چهارگانه ی معنای مکان رابطه  ی خطی مثبت معنادار 
دریافت  مــی تــوان  بتا،  اســتــانــدارد  ضریب  به  توجه  با  دارد.  وجــود 
مجازی،  فضای  از  استفاده  متغیر  در  تغییر  واحــد  یک  ازای  به  که 
به  همچنین  مــی شــود.  ایجاد  کالبدی  مؤلفه ی  در  تغییر   0/190
 0/106 مجازی،  فضای  از  استفاده  متغیر  در  تغییر  واحد  یک  ازای 
یک  ازای  به  همچنین  می شود.  ایجاد  فــردی  مؤلفه ی  در  تغییر 
در  تغییر   0/228 مجازی،  فضای  از  استفاده  متغیر  در  تغییر  واحد 
واحد  یک  ازای  به  همچنین  و  می شود  ایجاد  اجتماعی  مؤلفه ی 
تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی، 0/165 تغییر در مؤلفه ی 
عملکردی ایجاد می شود. در واقع مثبت بودن ضریب استاندارد بتا 
به  توجه  با  است.  مذکور  متغیرهای  بین  مستقیم  رابطه ی  بیان گر 
نتایج به دست آمده تأثیر پذیری مؤلفه های معنای مکان از میزان 
استفاده از فضای مجازی در مجموعه ی سیتی سنتر دارای تأثیرات 
متفاوت از میدان نقش جهان است. مؤلفه ی اجتماعی با بیشترین 
ضریب استاندارد بتا باالترین همبستگی و مؤلفه ی فردی با کمترین 
استفاده  میزان  با  را  همبستگی  پایین ترین  بتا  استاندارد  ضریب 
اجتماعی  مؤلفه ی  بنابراین  مــی دهــد.  نشان  مــجــازی  فضای  از 
از  را  تأثیرپذیری  کمترین  فــردی  مؤلفه ی  و  تأثیرپذیری  بیشترین 
از فضای مجازی در مجموعه ی سیتی سنتر نشان  استفاده  میزان 

می دهد )جدول 9(. 

جدول 8: نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون- میدان نقش جهان

ضرایباستانداردضرایبغیراستانداردمدل
Beta

مقدار
t سطحمعناداری

خطایاستانداردBمتغیرمستقلمتغیروابسته

کالبدی مؤلفه ی 
13/4210/000-100/3257/475ضریب ثابت

0/3980/0870/2864/5620/000میزان استفاده  از فضای مجازی

مؤلفه ی فردی
11/2130/000-29/7742/655ضریب ثابت

0/0990/0310/2053/2060/002میزان استفاده از فضای مجازی

مؤلفه ی اجتماعی
10/2730/000-23/6232/299ضریب ثابت

0/0930/0270/2213/4640/001میزان استفاده از فضای مجازی

مؤلفه ی عملکردی
11/0270/000-12/6601/148ضریب ثابت

0/0440/0130/2083/2600/001میزان استفاده از فضای مجازی

در سطح P >0/05 معنادار است.

جدول 9: نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون- مجموعه ی سیتی سنتر

ضرایباستانداردضرایبغیراستانداردمدل
Beta

مقدار    
t

سطحمعناداری
خطایاستانداردBمتغیرمستقلمتغیروابسته

کالبدی مؤلفه ی 
13/5390/000-44/5303/289ضریب ثابت

0/0950/0410/1902/2940/003میزان استفاده  از فضای مجازی

مؤلفه ی فردی        
10/6840/000-38/3473/589ضریب ثابت

0/0570/0450/1061/2660/002میزان استفاده از فضای مجازی

مؤلفه ی اجتماعی
8/8450/000-26/8723/039ضریب ثابت

0/1010/0380/2282/6510/009میزان استفاده از فضای مجازی

مؤلفه ی عملکردی
11/2320/000-17/1391/526ضریب ثابت

0/0150/0190/1652/6510/004میزان استفاده از فضای مجازی

در سطح P >0/05 معنادار است.
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 نتیجه گیری
تکنولوژی اطالعات یکی از مهم ترین محورهای توسعه و تحول 
گون  گونا که دستاوردهای ناشی از آن در عرصه های  در جهان است 
که مفهوم  گونه ای  زندگی بشر متضمن تأثیرات متفاوتی است. به 
فضا و مکان را تحت تأثیر خود قرار داده و باعث تغییر و تحول در 
تفکر، نگرش انسان به جهان و محیط، نیازها و خواسته هایش از آن 
که در پی آن فضاهایی با ویژگی های نوین را طلب می کند.  می شود 
که  می دهد  سامان  را  فضایی  انتظام  از  جدیدی  ع  نو جدید  اوضاع 
گزیر از  که نا کرده است. از آنجایی  معنای شهر را به نحوی دگرگون 
حضور فضای مجازی در زندگی روزمره ی انسان هستیم، بنابراین 
و  جوانب  بر  آن  اثــرگــذاری  نحوه ی  و  ع  نــو چگونگی،  از  گاهی  آ با 
گاهانه  ابعاد مختلف، می توان با طراحی، برنامه ریزی و مدیریت آ
و  را تضعیف  منفی  ــرات  اث و  معایب  ارزش هـــا،  و  ــداف  اه اســاس  بر 
و  محاسبات  به  توجه  با  نمود.  تقویت  را  آن  مثبت  اثــرات  و  مزایا 
کیفی انجام شده در این پژوهش، نتایج حاصل  ارزیابی های کمی و 
که میزان استفاده ی افراد از فضای مجازی بر درک  نشان می دهد 
آن ها از معنای مکان در فضاهای شهری تأثیرگذار است. بر اساس 
استفاده ی  میزان  متغیر  دو  ارتباط  شده،  عنوان  آماری  آزمون های 
افراد از فضای مجازی و درک معنای مکان به صورت مستقیم به 
است  پدیده ای  جریان،  فضای  خلق  عبارتی  به  است.  آمده  دست 
واقع  در  است.  کرده  پیدا  تسلط  مکان ها  فضای  شکل گیری  بر  که 
جریان ها  فضای  حضور  عین  در  مکان ها  فضای  ــداوم  ت بر  کید  تأ
اجتناب ناپذیر است. بر این اساس میزان استفاده ی افراد از فضای 
که  مجازی بر مؤلفه های شکل دهنده ی معنای مکان بررسی شده 
کمی این ارزیابی در جداول نشان داده شده است. بر اساس  نتایج 
میدان  در  مکان  معنای  کالبدی  مؤلفه ی  آمــده  دســت  به  نتایج 
و  سنتی-  شهری  فضاهای  از  شاخص  نمونه ای   - جهان  نقش 
شاخص  نمونه ای  سیتی سنتر-  مجموعه ی  در  اجتماعی  مؤلفه ی 
معنای  مؤلفه های  بقیه ی  از  بیش  مـــدرن-  شهری  فضاهای  از 
و  است  مجازی  فضای  از  فرد  استفاده ی  میزان  تأثیر  تحت  مکان 
میدان  ــوردی  م نمونه ی  دو  هر  در  مکان  معنای  فــردی  مؤلفه ی 
تحت  مؤلفه ها  سایر  از  کمتر  سیتی سنتر  مجموعه ی  و  نقش جهان 
با  بنابراین  اســت.  مجازی  فضای  از  افــراد  استفاده ی  میزان  تأثیر 
ع و نتایج حاصل از متأثر بودن شکل گیری  توجه به اهمیت موضو
و درک معنای مکان در فضاهای شهری از میزان استفاده ی افراد از 
کالبدی و  فضای مجازی و همچنین تأثیرپذیری باالی مؤلفه های 
اجتماعی معنای مکان از میزان استفاده ی افراد از فضای مجازی، 
الزم است عوامل تأثیرگذار بر جلوگیری از بحران مکان، مورد توجه 
و  طراحی  ارکان  از  یکی  زیرا  گردد،  واقع  شهرى  طراحان  و  مدیران 
مدیریت شهرى فراهم آوردن زمینه و فضاى مناسب زیست انسان 
نیازهاى معنوى، روحی -  و  که همه ی جنبه ها  گونه اى است  به 
روانی و فیزیولوژیکی 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، می توان استفاده ی 
افراد از فضای مجازی را مدیریت نمود. بر این اساس برای ارتقای 
در  می توان  مکان،  معنای  بحران  از  جلوگیری  و  محیطی  کیفیت 

طراحی و بازطراحی فضاهای شهری متأثر بودن شکل گیری و درک 
گرفت.  معنای مکان را از استفاده ی افراد از فضای مجازی در نظر 
در این راستا تقویت شبکه های وای فای )Wi- Fi( و اتصال اینترنت 
در فضاهای عمومی که گسترش مشارکت اجتماعی عمومی را درپی 
دارد، پیشنهاد می گردد. همچنین برای مدیریت مشارکت اجتماعی 
تقویت  مجازی،  فضای  از  استفاده  مدیریت  و  شهری  فضاهای  در 
تعاملی دیجیتال، تقویت زیرساخت های  زیرساخت های رسانه ای 
برنامه های  در  زیرساخت ها  تقویت  تعاملی،  عمومی  نمایش های 
زمینه های  در  عمومی  فضاهای  در  هوشمند  گوشی های  کاربردی 
فضاهای  با  متناسب  تفریحات  و  بازی ها  آموزش،  هنر،  و  فرهنگ 
موفقیت  به منظور  است  الزم  همچنین  می گردد.  پیشنهاد  شهری 
ادغـــام فــنــاوری اطــالعــات و ارتــبــاطــات در زنــدگــی شــهــری، جامعه 
آن  به  نسبت  و  پذیرفته  را  تغییرات  تا  شود  آمــاده  و  ببیند  آمــوزش 
ع بحران هاى  که بحران مکان از نو گاهی داشته باشد. از آنجایی  آ
خ  ر یکباره  مادى  بحران هاى  برخالف  می آید،  حساب  به  معنوى 
که شاید دهه ها به طول  نمی دهد و در یک روند بطئی و تدریجی 
بینجامد نتایج خود را نشان می دهد و در صورت شعله ور شدن به 
که این بحران ها در  آسانی و زودى قابل درمان نیست. همان طور 
یک فرایند زمانی ایجاد می شوند براى درمان آن ها نیز زمان زیادى 
الزم است. بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش 
و با ساماندهی عوامل مؤثر، می توان بحران شهری مبتنی بر معنای 
کرد و از بحران معنا در فضاهای شهری  کنترل  مکان را مدیریت و 
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