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تاریخ پذیرش مقاله99/09/03 :

مفهوم مکان همواره در حوزههای روانشناسی ،جامعهشناسی ،شهرسازی و جغرافیای انسانی مورد توجه قرارگرفته است.

در واقع مکان بعنوان بخشي از فضاي جغرافیايي است كه از سوي فردي يا چیزي اشغال شده و در آن ارزشهاي حس شده

تجلي مييابند .بطور قطع جوامع انسانی ،بدون برنامهريزی و در اختیار نهادن امکانات غنی و تعريف شدهی متناسب با نیازها،
ارزشها و مقتضیات زمان ،نمیتوانند در تعیین هويت انسانها كاركردی مناسب ايفا نمايند .لذا با توجه به تحوالت عظیم و

همه جانبهی عصر اطالعات و ضرورت هماهنگی با اين حركت جهانی ،تحقیقات در زمینه بررسی و شناخت اثرات فضای

مجازی بر نحوه ادراک ،دلبستگی و تعلق مردم به مکان از اهمیت ويژهای برخوردار است .پژوهش حاضر بر اين اعتقاد است
كه كاربران فضای مجازی براساس میزان استفاده ،با اثرات مختلفی در ارتباط با درک فضا ،مکان و ابعاد مختلف آن مواجه

میشوند .در نتیجه با حضور در فضای شهری ،معنای آنرا به صورت متفاوت درک میكنند .هدف پژوهش ،ارزيابی تأثیر میزان
استفاده از فضای مجازی بر مؤلفههای تدوينشده معنای مکان شامل مؤلفه كالبدی ،فردی ،اجتماعی و عملکردی و شاخصهای

تعريفكننده آنها در فضاهای شهری میباشد .بدين منظور دو فضای شهری سنتی (میدان امام) و مدرن (سیتی سنتر) شهر

اصفهان با جامعه آماری مراجعین به آنها مورد مطالعه قرار گرفتهاند .برای برآورد نمونه آماری با استفاده از فرمول كوكران
تعداد  379پرسشنامه با روش نمونهگیری تصادفی ساده تکمیل گرديد .روش پژوهش همبستگی بوده و از آزمونهای آماری

كولموگراف اسمیرنف ،رگرسیون و همبستگي پیرسون برای تعیین رابطه ،شدت و جهت رابطه میان متغیرهای مستقل و وابسته
استفاده شده است .نتايج نشان میدهد ،در اثر میزان استفاده افراد از فضای مجازی ،درک آنها از معنای مکان با حضور در

فضای شهری افزايش میيابد كه دراين رابطه ضمن بررسی اثر افزايشی بر مؤلفههای چهارگانه ،میزان همبستگی و تأثیرپذيری

شاخصهای مؤلفههای معنای مکان از میزان استفاده فضای مجازی در دو فضای شهری استخراج و مورد تحلیل قرار گرفتهاند.
واژههای كلیدی :معنای مکان ،فضای مجازی ،فضای شهری سنتی و مدرن ،شهر اصفهان.
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 -1مقدمه

بررسيهاي مربوط به مكان با تمایز قایل شدن میان
مكان و فضا ،آغاز ميگردد .صاحب نظران حوزههاي
جامعهشناسي و جغرافیاي انساني بر این باورند كه فضا
از جهان مادي و ساخته بشر و نیز جهان طبیعي تشكیل
یافته است و زماني كه از طریق افراد ،گروهها یا فرآیندهاي
فرهنگي به آن معنا بخشیده شود ،به مكان تبدیل ميگردد.
معنای مكان از جمله مفاهیمی است كه در جریان تعامل فرد
با مكان به وجود میآید .در واقع معنای مكان ،بعدی درونی
از احساساتی است كه فرد نسبت به یک مكان در ذهن
دارد و از برهمكنش عوامل مختلف شكل میگیرد .مطالعات
بسیاری پیرامون معنای مكان تاكنون صورت گرفته است
كه در آنها ،پارهای معنا را امری ذاتی در مكان میدانند و
پارهای دیگر بر این باورند كه معنا توسط فرد و در شرایط
مختلف به مكان القا میشود .در واقع معنای مكان به واسطه
حضور در فضا و ادراک آن شكل میگیرد .تداوم تجربههای
فضا بر پایه زنجیرهای از نظام حركتی ،تحقق شناخت و
ادراک فضا باعث ایجاد حس رضایت افراد در تماس با
مكان میشود .بنابراین ارتقاء كیفیت فضاهای شهری در
جهت معنادار نمودن آن با بهرهگیری از قواعد ،تدابیر و
انتظام فضایی مناسب با بررسی و شكل بخشیدن به عوامل
تأثیر گذار بر ادراک و تصورات افراد ،میتواند تحقق یابد.
لذا برای بررسی این عوامل ناگزیر به شناخت تغییرات و
تأثیرات در ارزشها ،نگرشها و نیازهای جامعه هستیم.
در حال حاضر ما شاهد وقوع تحوالت سریعی در شهرها
میباشیم كه به نظر میرسد ایدهها و فرضیات قدیمی درباره
توسعه ،برنامهریزی و مدیریت شهری كارایی كمتری پیدا
نموده و به دنبال آن ،مفاهیم پذیرفته شده درباره ماهیت
فضا ،مكان ،زمان ،فاصله و فرآیندهای زندگی شهری نیز
زیر سؤال میروند .میتوان گفت ظهور دستاوردهای عصر
اطالعات تجربه جدیدی از فضاها ،بازخوانی و بازاندیشی
جدیدی از فضا و مكان را فراهم میآورد .فضای مجازی
به عنوان عمدهترین محور تحول و توسعه در جهان مطرح

شده و دستاوردهاي ناشي از آن در عرصههاي گوناگون
زندگي بشر متضمن تأثیرات متفاوتي است ،به طوری كه
در حال جایگزینی فضای واقعی میباشد .بدون شک این
تحوالت با تغییر در ابعاد مختلف زندگی انسان بر چگونگی
ادراک فضا تأثیرگذار است .پژوهش حاضر بر این اعتقاد
است كه كاربران فضای مجازی براساس میزان استفاده ،با
اثرات مختلفی در ارتباط با درک فضا ،مكان و ابعاد مختلف
آن مواجه میشوند در نتیجه با حضور در فضای شهری،
معنای آن را به صورت متفاوت درک میكنند .لذا در
جهت پاسخ به سؤال اصلی پژوهش «میزان استفاده افراد از
فضای مجازی چه تأثیری بر عوامل مؤثر بر ادراک معنای
مكان در فضاهای شهری سنتی و مدرن دارد؟» ،به بررسی
اثرات میزان استفاده افراد از فضای مجازی بر مؤلفههای
تعریفكننده ادراک شامل مؤلفه كالبدی ،فردی ،اجتماعی
و عملكردی میپردازد .در نهایت به بررسی و تحلیل تأثیر
پذیری شاخصهای مؤلفههای ادراک معنای مكان از میزان
استفاده كاربران از فضای مجازی در دو فضای شهری سنتی
و مدرن میپردازد .

 -2مفاهیم و مبانی نظری
 -1- 2نسبت مفهوم فضا و مكان

فضا تعاریف متعدد و گسترده ای دارد و گستردگی معانی
آن سبب شده است كه نتوان تعریف جامعی ازاین واژه ارائه
كرد كه از اجماع كافی برخوردار باشد .ارسطو اولین متفكر
اروپاي باستان ،فضا را قابل قیاس با ظرف ميداند كه جایي
خالي است و براي وجود داشتن باید پیرامون آن محصور
باشد .مكانها نمودهاي عیني داشته  ،داراي چشمانداز و
مشخصاتي هستند كه در طول زمان تغییر ميكنند .مكان
ميتواند به صورتهاي مختلف تعریف شود .براي نمونه
بعنوان یک واحد از فضا مانند یک شهر یا یک روستا و
یا بعنوان بخش خاصي از فضا كه بهوسیله انسان اشغال
شده باشد مانند مكان سكونت و یا مكان گذران اوقات
فراغت .هر مكان تجربیات و آموزههاي خود را داشته و
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متمایز از مكانهاي دیگر است .لذا افتراق مكانها به دلیل
تمركز ارزشها  ،دیدگاهها و تجربههاي مختلف امري قطعي
تلقي ميشود (شكویي .)276:1375،در واقع مكان ،فضای دارای
معناست .معنایی كه در بستری از عناصر كالبدی ،ارتباطات
و نیز زمان شكل گرفته و بیانگر احساس و دل مشغولی
انسان ،اعم از فرد یا گروه ،نسبت به محیط زندگی خود
خواهد بود .به عبارتی افراد براساس تجارب ،ارتباطات
اجتماعی ،احساسات و افكار خود در بستر كالبدی فضا به
آن مفهوم مكان میبخشند ).(565: Stedman, 2003
در همین راستا ،اندیشمند پدیدارشناس دیوید سن سیمون
مكان را محیطی میداند كه تجارب،اعمال و معانی انسانی هم
از حیث فضایی و هم زمانی در آن شكل میگیرد).(Seamon, 2014

 -2-2معنای مكان

مفهوم مكان در علوم مختلفی همچون معماری ،طراحی
شهری ،جغرافیا ،روان شناسی محیط مورد چالش و بررسی
قرارگرفته است .تعاریف مختلفی در ارتباط با این مفهوم
ارایه شده است كه گاه ًا بسیار مبهم و پیچیده هستند .در
فرهنگ انگلیسی النگمن ،مكان «هر ناحیه ،نقطه یا موقعیتی
در فضا» و«یک نقطهی بخصوص در یک ناحیهی گستردهتر»
است) .(Longman, 2001:1072به طور كلی تعاریف مربوط به
مكان را میتوان به دو دسته كلی تقسیم كرد :
 -1مكان به عنوان یک موقعیت جغرافیایی؛
 -2مكان به عنوان ظرفی برای انتقال معنا
)(Amdu & Epstein-Pliouchtch, 2009: 152

دسته اول بیشتر به ابعاد كالبدی و فیزیكی مكان توجه
دارد ،این در حالی است كه دسته دوم ،بیشتر معانی و مفاهیمی
كه درون مكان است را مورد توجه قرار داده و براین اعتقاد
هستند كه به واسطه وجود این معانی ،مكان از یک موقعیت
جغرافیایی صرف متمایز میشود .در این رویكرد مكان به
فضایی اطالق میشود كه در آن انسان با محیط پیرامونش
دارای تعامل است .مكان نه تنها از طریق بسترفیزیكیاش،
بلكه بهوسیله طیفی از فرآیندهای اجتماعی  -روانشناختی

كه در آن روی میدهد مشخص شده و نه تنها درون مواضع
فیزیكی تجسم مییابد ،بلكه سرشار از معانی نمادین و
دلبستگیهای عاطفی و احساساتی است كه افراد در مورد
یک موضع خاص در ذهن دارند ) .(Stedman,2002: 56از این
رو مكان مظروف راكدی برای ویژگیهای زیستی -فیزیكی
نیست بلكه پدیدهای حاصل از مجموعه مكانیزمهای فرهنگی
واجتماعی است كه ارزشها و معانی ویژهای را به آن نسبت
میدهند ) .(Cheng&Daniels,2003: 847از دیدگاه جغرافیدانان
انسانگرا ،مكان بعنوان بخشي از فضاي جغرافیایي كه از
سوي فردي یا چیزي اشغال شده و در آن ارزشهاي حس
شده تجلي ميیابند تعریف ميشود (جانستون  .)9:1379،در
واقع افراد مختلف بسته به نوع انگیزهها و نیازهای مختلفی
كه دارند ،قابلیتهای مختلف محیط را ادراک كرده و با
رفتاری كه درراستای آن قابلیت در محیط از خود نشان
میدهند ،به آن محیط معنا میدهند ) .(Meesters, 2009:20كرمونا
مؤلفههای كیفیت مكانهای عمومی را قابل طبقهبندی در
چهار مؤلفه معنایی ،اجتماعی ،عملكردی وكالبدی مطرح
میكند ) .(Carmona, 2011چنانچه گیفورد 1مكان را وابسته به
ویژگیهای فضایی محیط ،عناصر اجتماعی و كالبدی آن
میداند كه ناشی از خصوصیات طبیعی یا انسان ساخت
و نیز نمادهای اجتماعی میباشند ) .(Gifford,2010این ارتباط
درهم پیچیده مهمترین عامل تجربه زیستن در مكان است،
تجربه تعلق داشتن به مكان و معنا دادن به آن.

 -3-2جایگاه فضای مجازی در ادراک معنای مكان

ماهیت فضا و مكان یكي از ریشهايترین مباحث نظري
در فرآیند تحول جهاني است .ظهور دستاوردهای عصر
اطالعات تجربه ،بازخوانی و بازاندیشی جدیدی از فضا و
مكان را فراهم میآورد .گراهام و ماروین« :2شهر فردا آمیزهاي
است كه در آن جنبههاي ثابت و ملموس زندگي عادي شهري
به طور مداوم با جنبههاي الكترونیک و غیرملموس آن ارتباط
برقرار ميكند» ) .(Graham&Marvin,1996 :198با استفاده از نظر
1 -Gifford
2 -Graham&Marvin
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كستلز 1شهر آینده را ميتوان حاصل انقالب اطالعاتي و فوري
ارتباطات راه دور تلقي كرد ،همانطور كه شهر صنعتي حاصل
انقالب صنعتي و فناوري تولید صنعتي بود .در واقع فناوری
اطالعات و ارتباطات اثرات زیادی بر مؤلفههای مكان دارد و
كستلز خلق فضای جریان را از اثرات این عصر بیان میكند
كه به عنوان پدیدهای است كه بر شكلگیری فضای مكانها
تسلط پیدا كرده است ) .(Castells, 1989همراه با چنین تحوالتی،
شهرها پر میشوند از آنچه هیلمن« 2تارهای عنكبوتی غول
پیكر نامریی» مینامد كه شامل فیبرنوری ،كابلهای مسی،
بیسیم ،شبكههای ارتباطی ماهوارهای ریزموج است.
ارتباطات از راه دور قابلیتهای زیادی را برای بهره برداری
جدید و خالقانه از فضا به وجود میآورند .هر چند این
ارتباطات به آسانی جانشین فضا نمیشوند ولی نحوه
ادراک ،استفاده و كنترل فضا را باز تعریف میكنند .شهر
معاصر در هردو فضای كالبدی و الكتریكی باز تعریف و
باز ترسیم شده است .آنچه مسلم است متفاوت بودن مفهوم
مكان در فضای فیزیكی و مجازی است.
فضای مجازی با داشتن ویژگیهایی از قبیل سریع شدن
فضا ،فراگیری ،قابلیت دسترسی دائم ،فرامكانی و فرا زمانی،
جهانی بودن و چند رسانهای بودن بر روی محتوای فضا و
مكان تأثیر غیرقابل انكاری گذاشته است .آنچه در دهه80
و دهه  90میالدی اتفاق افتاد باز ادغام فضای مكانها با
فضای جریانها در تركیبی فضایی جدید و متفاوت از
گذشته است كه تغییرات مهمی را در ساختار درونی شهر
و طبیعت ارتباطات آن سبب شده است .همانگونه كه گفته
شد ظهور دستاوردهای عصر اطالعات تجربه جدیدی از
فضاها ،بازخوانی و بازاندیشی جدیدی از فضا و مكان را
فراهم میآورد .فضای مجازی به عنوان عمدهترین محور
تحول و توسعه در جهان در عرصههاي گوناگون زندگي
بشر تأثیرات متفاوتي دارد كه بدون شک این تحوالت با
تغییر در ابعاد مختلف زندگی انسان بر چگونگی ادراک فضا
تأثیرگذار است .چنانچه بیان شد معنای مكان وابستگی قابل

مالحظهای به مشاهدهگر داشته و بر این اساس ،معنای مكان
و در نتیجه آن ادراكی كه برای فرد از مكان بهوجود میآید،
متفاوت خواهد بود ).(Gifford,2002: 26
با توجه به نظریات كستلز ،تأكید بر تداوم فضاي مكانها
یا به عبارتي فضاهاي واقعي در عین حضور همه جانبه
فضاي جریانها اجتنابناپذیر است .در واقع فضای مجازی
به عنوان دستاورد عصر اطالعات ،یک الگوي گسستگي را
در بنیان مادي اقتصاد ،جامعه و فرهنگ القاء كرده است .به
عقیده كانتر 3از آنجایی كه ارزشهای فردی و جمعی بر
چگونگی ادراک مردم تأثیرگذار است و ادراک مردم نیز بر
ارزشها ،نگرشها و به ویژه رفتار فردی و اجتماعی افراد
در مكان تأثیر میگذارد  ،در نتیجه درک معنای مكان نیز
دستخوش تغییرات میشود .بنابراین قرارگیری فرد در دو
فضای واقعی و مجازی با ویژگیهای فیزیكی ،اجتماعی و
كالبدی متفاوت ،میتواند تأثیرات قابل مالحظهای برشیوه
ادراک آنها از مكان داشته باشد.
با توجه به چارچوب نظری كستلز ،میتوان مؤلفههای
تعریف كننده فضای مجازی را شامل فضای جریانها،
زیرساختها و اتصال و پیوستگی و تعامالت اجتماعی
مجازی دانست .در مقابل مؤلفههای تعریف كننده فضای
واقعی را شامل فضای مكانها ،محیط طبیعی و مصنوع و
تعامالت اجتماعی رودررو دانست .گیفورد معتقد است كه
براساس معانی موجود در ذهن انسان و همچنین معانی
موجود در مكان ،بر مبنای سه عامل فردی ،كالبدی و
فرهنگی میتواند به ادراک ابعاد گوناگون معانی مكان نائل
آید ).(Scannell&Gifford,2010:10
وندركلیس و كارستون 4در تحقیق خود با توجه به فرآیند
و مفاهیم ادراک معنای مكان سه پارامتر فیزیكی ،عملكردی
واجتماعی را تعریف كردهاند)(Van der Klis&Karston,2009
براساس نظریات مذكور مؤلفههای ادراک مكان استخراج
گردیده كه مدل تحلیلی پژوهش در نگاره شماره  1ارائه
شده است.

1- Castells
2 -Hillman

3 -Canter
4 - Van der Klis&Karston
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نگاره  :1مدل تحلیلی پژوهش

 -3بحث
 -1-3روش تحقیق

پژوهش حاضر ،براساس هدف كاربردی و از لحاظ
ماهیت توصیفی  -تحلیلی میباشد كه با تركیبی از روشهای
تحقیق كیفی و كمی انجام گرفته است .در بخش كیفی با
استناد به روش تحلیل محتوا با استفاده از مطالعات اسنادی
و كتابخانهای ،در ابتدا مؤلفهها و شاخصهای بررسی ادراک
معنای مكان با تأكید بر سنجشپذیری و قابلیت اندازهگیری
آنها از مروری بر متون معتبر خارجی و داخلی مربوط به
ادبیات مفاهیم معنای مكان استخراج شده و سپس براساس
مؤلفههای بهدست آمده چارچوب نظری ،شرایط فضاهای
شهری هدف مطالعه در راستای استفاده از شاخصهای
مناسب برای رسیدن به حداكثر نتیجه با روش همپوشانی،
شاخصهای نهایی بهدست آمده است ( .جدول )1در

بخش ك ّمی تحقیق از روش توصیفی  -تحلیلی برای اجرای
پژوهش استفاده شد .گردآوری اطالعات با استفاده از ابزار
پرسشنامه ،از طریق دو پرسشنامه محققساخته و براساس
چارچوب نظری پژوهش ،مدل مفهومی و شاخصهای
پژوهش تدوین گردید .در این پژوهش ،جهت تعیین
میزان اعتبار ابزار اندازهگیری از روایی صوری استفاده
شد كه دو پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تأیید قرار
گرفت .برای ارزیابی میزان پایایی پرسشنامهها و در واقع
تعیین همسازی و همسانی درونی گویهها بهمنظور سنجش
مفهوم و متغیرها ،از روش آلفای كرونباخ استفاده شده است.
آلفای كرونباخ برای بررسی ضریب پایایی میزان استفاده
از فضای مجازی0/921و برای ادراک معنای مكان 0/94 ،
محاسبه گردید .میزان آلفای كرونباخ باالی به دست آمده،
نشاندهنده همگنی بسیار باالی گویههای طراحی شده برای
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جدول :1مستندسازی مؤلفهها و شاخصهای سنجش ادراک معنای مكان
رديف

مؤلفهها

1

شاخصها
نفوذپذیری

2
مقیاس

سنجه
میزان کیفیت مسیر
میزان سهولت در دسترسی
میزان هماهنگی فضا با ابعاد انسانی
میزان تناسب فضاها

مطالعات پشتیبان
شاخصها
;Sheller,2000; Hall,2001
;MacCormac,1983
;Banerjee,2001
;Westin,1967
;Mazumdar,2000

3
4

كالبدی

5

نمادو نشانه ها

میزان وجود نماد و نشانههای به یادماندنی و جذاب
میزان وجود نشانههایی خاص برای جهت یابی

ابهام وغیرمنتظره

میزان وجود فضاهای غیرقابل انتظار

مبلمان

6

نورپردازی

7

کیفیت دید و منظر

8

ساختار ذهنی
مشاهدهگر

9

فردی

12

میزان نورپردازی مناسب در شب
میزان جذابیت در نورپردازی
میزان وجود فضاها و چشم اندازهای متنوع و مطلوب
میزان همخوانی فضا با انتظارات اولیه
میزان قابل شناسایی بودن فضا

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

10

11

میزان وجود نیمکت و فضاهای نشستن
میزان تنوع و جذابیت مبلمان شهری

امنیت

میزان احساس امنیت فردی در شب
میزان احساس امنیت خانواده ها در شب
میزان احساس امنیت زنان و کودکان در شب

میزان فراموشی مشکالت با حضوردر این فضا
میزان یادآوری خاطرات و تجربیات گذشته خود
حس درونجویی میزان زنده کردن و به یاد آوردن خاطرات و تجربیات
نزدیکان
میزان افزایش میل انسان دوستی
مهرانگیزی فضا میزان انتقال احساس خوشایندی توسط افراد

Lynch,1960; Seamon,2014

Kaplan.1982;Cullen 1961
;Lynch,1960
Konx&Pinch,2000

licht,2008; Grütter, 2010
;Jacobs,1961; Cullen,2003
;Carmona et al., 2003

Relph,1976; Williams,2003
;Lynch,1960;Hadson,1978
Konx&Pinch,2000
;;Montgomery,1998
Manzo, 2005
;Bentley,1999;Tiesdell,1997
;Jacobs,1961;Ellin,1997
Newman,1973;Sherman et
al,2001
;Murphy,2001
;Manzo, Mazumdar,2000
2005

Tuan,Y.F.1991; Manzo,
2005
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13

تعامالت
اجتماعی

میزان جذاب و لذت بخش بودن تعامالت اجتماعی رودررو
میزان لذت بردن بصورت جمعی با دوستان وآشنایان

14

میزان لذت بردن از تماس و رویارویی اجتماعی با
زمینه درگیرشدن افرادغریبه
فعال و منفعل میزان لذت بردن از تماشا و نظاره کردن روابط اجتماعی
محیط
مردم

15

میزان وجود تنوع فرهنگی
میزان ایجاد احساس بهتر در اثر وجود تنوع فرهنگی
میزان زمینه ساز بودن تنوع فرهنگی برای برقراری ارتباط
شما با دیگران

اجتماعی

فرهنگ

16
رابطه بین مردم
و فضا
17

امکان کشف
محیط
تنوع فعالیتها

18

19
20
21

22

فعالیتهای
جاذب

عملکردی

میزان امکان انجام فعالیتهای جمعی مانند شرکت و
تجربه آموزی در مسابقات و کارگا ههای صنایع دستی
میزان امکان انجام کارهای متنوع در این مکان مانند
نشستن ،راه رفتن ،برقرای تعامالت ،فکر کردن و ...
میزان امکان انجام فعالیتهای خالقانه
میزان امکان انجام فعالیتهای مورد عالقه
میزان وجود فعالیتهای مختلف و متنوع از جمله
فروشنده های اجناس متفاوت  ،اغذیه فروشی ،سرگرمی
های متنوع
میزان وجود فعالیتهای جذاب مانند هنرهای تجسمی

الگوی ساعات کار میزان فعال بودن در ساعات مختلف شبانه روز
راحتی وآسایش

جهتیابی

میزان وجود تمهیدات آسایش اقلیمی
میزان احساس نزدیکی به طبیعت
میزان احساس راحتی و آسایش در فضاهای بسته
میزان راحتی و سهولت تشخیص جهت و پیدا کردن مسیر

سنجش متغیرها میباشد .برای بررسی بیشتر ارزیابی میزان
پایایی پرسشنامه  ،ضریب پایایی برای مؤلفهها محاسبه و در
جدول  2ارائه شده است ( جدول.)2
این پرسشنامهها بر مبنای طیف  5قسمتی لیكرت از
 1تا  5یعنی از بسیاركم تا بسیار زیاد درجامعه آماری
مراجعان به میدان نقشجهان و فضای شهری سیتیسنتر
اصفهان تكمیل شد كه بر اساس نظر كارشناسان  ،مراجعات

Lawson,2001; Duany et
;al,2000; Sennett,1990
Konx&Pinch,2000; Gehl, 1987

Montgomery,1998; Carr et
al,1992;Manzo,2003

;Lawson,2001
;Williams,1961
;Whyte,1980
;Mazumdar,2000
Carmona,2003

Porteous,1997; Bell et al
;,1990; Carr et al,1992
Carmona,2003

;Carr et al,1992; Talen,2000
Zukin,1995
;Montgomery,1998
Carmona,2003
;Jacobs,1961
;MacCormac,1983
;Montgomery,1998
;Montgomery,1998
Porteous,1997; Bell
et al ,1990; Carr et
al,1992;Gans,1968.

Ujang,2012

سالیانه شهروندان باالی  15سال حدود  1000000نفر
برآورد گردید .برای برآورد نمونه آماری با استفاده از فرمول
كوكران ) (q= 0.5,p=o.5تعداد  379پرسشنامه تكمیل گردید.
در این پژوهش دو فضای شهری ،فضای شهری سنتی میدان
نقشجهان و فضای شهری مدرن سیتیسنتر واقع در شمال
و جنوب شهر اصفهان به عنوان نمونه موردی انتخاب شد.
روش نمونهگیری تصادفی ساده میباشد كه طبق آن همه
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افراد شانس مساوی برای انتخاب شدن دارند .بدین منظور
دو پرسشنامه «میزان استفاده از فضای مجازی» و «ادراک معنای
مكان» روی  379نفر از افرادی كه از میدان نقش جهان و
سیتی سنتر بازدید كردند ،اجرا شد كه از این تعداد  212نفر
پاسخگویان از میدان نقش جهان و  167نفر پاسخگویان از سیتی
سنتر بودند .با توجه به چارچوب مفهومی تبیین شده ،سنجش
ادراک بر اساس چگونگی تأثیرپذیری مؤلفههای چهارگانه و
شاخصهای ارائه شده در جدول  1صورت میگیرد.

 -2-3محدوده پژوهش

با توجه به اهداف و سؤاالت پژوهش دو فضای شهری
عمومی اصفهان ،فضای شهری سنتی میدان نقشجهان و

مدرن سیتیسنتر واقع در شمال و جنوب شهر اصفهان به دلیل
دارا بودن پتانسیلهای فراوان در جذب مردم ،داشتن دو سبک
متفاوت شهرسازی در نتیجه حضور طیفهای مختلف مردم
و همچنین داشتن فراغت و زمان كافی مردم برای پاسخدادن
به پرسشنامه ،به عنوان نمونه موردی انتخاب شد.
میدان نقش جهان ،كه در فهرست میراث جهانی یونسكو
قرار دارد پس از میدان تیان آنمن در پكن به عنوان دومین
میدان بزرگ جهان نیز شناخته میشود كه به عنوان بخشی از
یک مجموعه تاریخی در مركز شهر اصفهان بهشمار میرود.
در چهار طرف این میدان مستطیلی با ابعاد  560متر در160
متر ،چهار عنصر معماری شامل مسجد تاریخی امام در
جنوب میدان ،مسجد شیخ لطف اهلل در شرق ،كاخ عالی

جدول :2ضریب پایایی متغیرهای پژوهش
تعداد گويهها
نوع متغیر
متغیر پژوهش
28
مستقل
میزان استفاده از فضای مجازی
42
وابسته
معنای مکان
15
وابسته
مؤلفه کالبدی
12
وابسته
مؤلفه فردی
10
وابسته
مؤلفه اجتماعی
5
وابسته
مؤلفه عملکردی

نگاره  :2میدان نقشجهان(منبع :میراث فرهنگی)

ضريب پايايی (آلفای كرونباخ)
0/921
0/94
0/797
0/89
0/847
0/747

نگاره  :3مجموعه سیتیسنتراصفهان(منبع :میراث فرهنگی)
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نگاره : 4میدان نقشجهان اصفهان

قاپو در غرب و سر در قیصریه در شمال قرار دارند كه هر
یک در نوع خود شاهكاری بی بدیل میباشند .این میدان
در طول حیات خود كاربریهای متنوعی را بر عهده داشته
كه از جمله میتوان به عملكرد سیاسی به لحاظ استقرار
كاخ سلطنتی ،عملكرد مذهبی به لحاظ استقرار دو مسجد،
عملكرد تجاری به لحاظ وجود حجرهها و قرارگیری در
بطن بازار و عملكرد تفریحی بدلیل برگزاری جشنها و
اعیاد ملی اشاره نمود.
مجموعه سیتیسنتر اصفهان با كاربریهای متنوع
تجاری ،فرهنگی ،تفریحی و گردشگری به عنوان چهارمین
مركز خرید بزرگ دنیا محسوب میشود .كار ساخت این
مجموعه در سال  1394به اتمام رسید .هدف از احداث
این مجموعه ایجاد تسهیالت جهت تأمین نیازهای زندگی
روزمره شهروندان در زیر یک سقف است .مجموعه سیتي
سنتر اصفهان شامل  7طبقه ميباشد كه دو طبقه به صورت
پاركینگ مسقف ،سه طبقه شامل مركز خرید با بیش از450
فروشگاه مارک دار معروف ایران و دنیا و دو طبقه آخر
شامل مجموعه سینمائي ،سالن چند منظوره و سالنهای
مختلف است .مردم ميتوانند راهپیمایي و یا تفریح خود را
همراه با خرید در این مجموعه داشته باشند.

نگاره  :5سیتیسنتر اصفهان

یكی از بارزترین ویژگیهای مجموعه سیتیسنتر طراحی
منحصر بفرد آن برگرفته از معماری سنتی بازار اصفهان
میدان نقش جهان است كه بوسیله یک پل زیبای شیشهای
كه خود برگرفته از طراحی تاریخی بازارهای ایران است به
برج های مشترک دیگر ،برج های اداری و هتل آپارتمان
متصل خواهد شد.

 -3-3بررسی جمعیت شناختی پژوهش

براساس دادههای بهدست آمده 61/7 ،درصد پاسخدهندگان
زن و 38/3مرد بودهاند .از لحاظ سنی  52/5درصد در گروه
سنی  15-29سال كه البته تعداد این جوانان در سیتی
سنتر بیشتر از میدان نقش جهان میباشد .از لحاظ میزان
تحصیالت  59/9درصد لیسانس و باالتر بودهاند .میانگین
تعداد دفعات بازدید از مكانها  8بار كه  55/9درصد از
میدان نقشجهان و  44/1درصد از سیتیسنتر بودهاند .از
لحاظ محل سكونت پاسخدهندگان  86/3درصد داخل شهر
اصفهان ساكن بودهاند .از لحاظ شغل  36/7درصد دانشجو
كه تعداد آنها در سیتیسنتر بیشتر از میدان نقش جهان و
در مقابل  8درصد افراد بازنشسته كه تعداد آنها در میدان
نقشجهان بیشتر از سیتیسنتر میباشد.
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 -4-3بررسی تحلیلی شاخصها

درسطح استنباطی ،به منظور تعیین آزمون آماری مناسب
برای بررسی متغیرها ،ابتدا با توجه به اینكه دادهها به صورت
ك ّمی و از نوع گسسته و دارای مقیاس فاصلهای هستند،
ازآزمون كولموگراف اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن یا
نبودن توزیع دادهها استفاده شد (خاکی .)335:1378،با توجه
به محاسبات انجام شده سطح معناداری ( )Sigبرای كلیه
متغیرها بزرگتر از سطح آزمون( )0/05میباشد كه بیانكننده
عدم وجود تفاوت معنادار در توزیع دادهها است .این نتیجه
مجوز انجام یكی از انواع آزمونهای پارامتریک میباشد
(جدول .)3
جدول  :3آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش

حجم

سطح

میزان استفاده از فضای مجازی

نمونه
379

معناداری

معنای مكان

379

0/20

0/001

آماره

0/062
0/03

برای بررسی مقدار پیش بینی مؤلفههای چهارگانه ادراک
معنای مكان از روی متغی ِر میزان استفاده از فضای مجازی،
از تحلیل واریانس استفاده شد .همان گونه كه مشاهده
ميشود بین استفاده از فضای مجازی با مؤلفههای چهارگانه
ِ
مثبت معنادار وجود دارد با توجه به
معنای مكان رابطه خطی
ضریب استاندارد بتا ،میتوان دریافت كه به ازای یک واحد

تغییر در متغیر استفاده از فضای مجازی 0/249 ،تغییر در
مؤلفه كالبدی 0/125 ،واحد تغییر در مؤلفه فردی0/179 ،
واحد تغییر در مؤلفه اجتماعی و همچنین  0/116واحد
تغییر در مؤلفه عملكردی ایجاد میشود .در واقع مثبت بودن
ضریب استاندارد بتا بیانگر رابطه مستقیم بین متغیرهای
مذكور است یعنی با افزایش نمرات متغیر میزان استفاده از
فضای مجازی ،نمرات مؤلفههای چهارگانه معنای مكان نیز
افزایش مییابد.
با توجه به نتایج بهدست آمده مؤلفه كالبدی با بیشترین
ضریب استاندارد بتا باالترین همبستگی و مؤلفه فردی با
كمترین ضریب استاندارد بتا پایینترین همبستگی را با میزان
استفاده از فضای مجازی نشان میدهد .بنابراین مؤلفه كالبدی
بیشترین تأثیرپذیری و مؤلفه فردی كمترین تأثیرپذیری را
از میزان استفاده از فضای مجازی نشان میدهد .مؤلفههای
اجتماعی و عملكردی معنای مكان به ترتیب در مرحله دوم
و سوم تأثیرپذیری قرار دارند (جدول .)4
به منظور برآورد رابطه و بررسی مقدار پیشبینی
شاخصهای مؤلفه فردی از روی متغیر میزاِن استفاده از
فضای مجازی با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل
واریانس محاسبه گردید .مثبت بودن ضرایب استاندارد
بتا برای هر یک از شاخصها بیانگر رابطه مستقیم بین
هر دو متغیر مذكور (شاخصهای مؤلفه فردی و میزاِن

جدول :4نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون مؤلفههای چهارگانه ادراک معنای مكان
مدل

متغیر وابسته
مؤلفه كالبدی
مؤلفه فردی
مؤلفه اجتماعی
مؤلفه عملكردی

ضرایب غیر استاندارد

متغیر مستقل
ضریب ثابت

B

خطای استاندارد

ضرایب
استاندارد

مقدار t

سطح

معناداری

Beta
-

19/648

0/000

4/993

0/000
/000

39/552

2/013

استفادهازفضای مجازی

0/120

0/024

0/249

ضریب ثابت

34/638

2/185

-

15/849

استفاده از فضای مجازی

0/064

0/026

0/125

2/449

0/015

ضریب ثابت

26/244

1/858

-

14/122

0/000

استفاده از فضای مجازی

0/079

0/022

0/179

3/539

0/000

ضریب ثابت

14/985

0/939

-

15/967

0/000

استفاده از فضای مجازی

0/026

0/011

0/116

2/267

0/024
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جدول :5ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهای وابسته مؤلفه کالبدی بر متغیر مستقل در دو فضای شهری
ضرایب غیر استاندارد

شاخصهای مؤلفه
کالبدی
نفوذپذیری
مقیاس
نماد و نشانه
غیر منتظره بودن
مبلمان
نورپردازی
كیفیت دید و منظر

ضرایب
استاندارد
Beta

مدل

B

ضریب ثابت

8/050

خطای
استاندارد
0/578

استفاده ازفضای مجازی

0/039

0/007

ضریب ثابت

3/158

0/263

استفاده ازفضای مجازی

0/007

0/003

ضریب ثابت

6/543

0/431

استفاده ازفضای مجازی

0/008

0/005

0/082

ضریب ثابت

2/065

0/265

استفاده ازفضای مجازی

0/012

0/003

0/199

ضریب ثابت

4/730

0/468

استفاده ازفضای مجازی

0/016

0/006

0/148

ضریب ثابت

7/941

0/613

استفاده ازفضای مجازی

0/031

0/007

0/213

ضریب ثابت

7/065

0/493

استفاده ازفضای مجازی

0/006

0/006

0/281
0/132

0/048

مقدار t

سطح
معناداری

13/938

0/000

5/691

/000

13/393

/000

2/589

0/001

15/194

/000

1/606

0/009

7/796

/000

3/936

/000

10/111

/000

2/903

0/004

12/944

/000

4/241

/000

14/333

/000

0/932

0/004

در سطح  P <0/ 05معنادار است.

جدول :6ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهای وابسته مؤلفه فردی بر متغیر مستقل در دو فضای شهری

شاخص های
مؤلفه فردی

مدل

ساختار ذهنی مشاهده گر
احساسات فردی
امنیت
حس درون جویی
خاطرات و تجربیات
مهرانگیزی فضا
در سطح  P <0/ 05معنادار است.

ضرايب غیر استاندارد

ضرايب
استاندارد
Beta

B

خطای
استاندارد

ضریب ثابت

12/602

/892

استفاده ازفضای مجازی

/015

/011

/94

ضریب ثابت

12/602

/892

استفاده ازفضای مجازی

/015

/011

/074

ضریب ثابت

9/128

/609

استفاده ازفضای مجازی

/022

/007

0/156

ضریب ثابت

7/518

/746

استفاده ازفضای مجازی

/015

/009

/086

ضریب ثابت

7/518

/746

استفاده ازفضای مجازی

/015

/009

/086

ضریب ثابت

5/390

/483

استفاده ازفضای مجازی

/012

/006

0/102

مقدار t

سطح معناداری

14/136

/000

1/437

/002

14/136

/000

1/437

/002

14/986

/000

3/060

/002

10/072

/000

1/669

/009

10/072

/000

1/669

/009

11/152

/000

1/988

/004
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استفاده از فضای مجازی) است .یعنی با افزایش نمرات
متغیر میزاِن استفاده از فضای مجازی ،نمرات هركدام از
شاخصهای مؤلفه فردی نیز افزایش مییابد .با توجه به
نتایج  ،شاخصهای امنیت باالترین ضریب استاندارد بتا
و احساسات فردی پایینترین ضریب استاندارد بتا را در
بین شاخصهای مؤلفه فردی دو نمونه موردی میدان نقش
جهان و سیتی سنتر اصفهان دارا میباشد .بنابراین در اثر
استفاده افراد از فضای مجازی وجود امنیت در فضاهای
شهری بیش از دیگر شاخصهای مؤلفه فردی باعث افزایش
درک افراد از معنای مكان میشود .در مقابل احساسات
فردی و برانگیخته شدن احساسات زیباییشناسی و انسان
دوستانه تأثیرپذیری كمتری از میزان استفاده كاربران از
فضای مجازی دارد و در نتیجه تأثیر كمتری بر ادراک معنای
مكان در این دو فضا دارد (جدول .)6
برای برآورد رابطه و بررسی مقدار پیشبینی شاخصهای
مؤلفه اجتماعی از روی متغی ِر میزان استفاده از فضای
مجازی ،از تحلیل واریانس استفاده شد .مثبت بودن ضرایب
استاندارد بتا برای هر یک از شاخصها بیانگر رابطه مستقیم
بین هر دو متغیر مذكور (شاخصهای مؤلفه اجتماعی و

میزاِن استفاده از فضای مجازی) است .یعنی با افزایش
نمرات متغیراستفاده از فضای مجازی ،نمرات هركدام از
شاخصهای مؤلفه اجتماعی نیز افزایش مییابد .با توجه به
نتایج بهدست آمده ،شاخص امكان كشف محیط باالترین
ضریب استاندارد بتا و شاخص زمینه درگیرشدن فعال و
منفعل محیط پایینترین ضرایب استاندارد بتا را در بین
شاخص های مؤلفه اجتماعی ادراک معنای مكان در دو
نمونه موردی دارا میباشد .بنابراین در اثر استفاده افراد از
فضای مجازی تمایل به امكان كشف محیط در فضاهای
شهری افزایش یافته كه تأثیر مستقیم بر افزایش درک افراد
از معنای مكان با حضور در فضاهای شهری مذكور دارد .در
مقابل تمایل افراد به درگیرشدن فعال و منفعل با محیط كه
در اثر داشتن تمایل به برقراری ارتباط با افراد و لذت بردن
از تماشا و نظاره كردن تأثیرپذیری كمتری از میزان استفاده
كاربران از فضای مجازی دارد و در نتیجه تأثیر كمتری بر
ادراک معنای مكان در این دو فضا دارد (جدول.)7
برآورد و بررسی مقدار پیش بینی رابطه شاخصهای مؤلفه
عملكردی از روی متغیر میزاِن استفاده از فضای مجازی از
روش ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل واریانس محاسبه

جدول :7ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهای وابسته مؤلفه اجتماعی بر متغیر مستقل در دو فضای شهری
ضرایب غیر استاندارد

ضرایب

شاخصهای مؤلفه اجتماعی

مدل

B

خطای

تعامالت اجتماعی

ضریب ثابت

2/685

0/257

استفاده ازفضای مجازی

/009

/003

/144

زمینه درگیرشدن فعال و منفعل

ضریب ثابت

9/053

/614

محیط

استفاده ازفضای مجازی

/018

/007

/124

فرهنگ

ضریب ثابت

8/534

/638

استفاده ازفضای مجازی

/020

/008

/135

ضریب ثابت

2/077

/301

استفاده ازفضای مجازی

/009

/004

/124

ضریب ثابت

3/736

/485 .

استفاده ازفضای مجازی

/024

/003

/211

رابطه بین مردم و فضا
امكان كشف محیط
در سطح  P <0/ 05معنادار است.

استاندارد

استاندارد

مقدار t

سطح معناداری

Beta
10/445

/000

2/817

005

14/734

/000

2/432

/015

13/377

/000

2/647

/008

6/898

/000

2/426

/016

7/700

/000

4/182

/000
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جدول :8ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهای وابسته مؤلفه عملكردی بر متغیر مستقل در دو فضای شهری

شاخصهای مؤلفه

مدل

تنوع وچیدمان

ضریب ثابت

فعالیت ها
فعالیتهای جاذب

ضریب ثابت

الگوی ساعات كار

ضریب ثابت

جهت یابی

ضریب ثابت

راحتی و آسایش

ضریب ثابت

عملكردی

ضرایب غیر استاندارد
B
خطای استاندارد

14/985

استفاده ازفضای مجازی

0/026

استفاده ازفضای مجازی

/000

استفاده ازفضای مجازی

/005

استفاده ازفضای مجازی

0/039

استفاده ازفضای مجازی

/011

در سطح  P <0/ 05معنادار است.

/939

Beta
-

15/967

0/011

0/116

2/267

/003

0/95

/100

/087

1/691

0/89

5/691

/100

1/949

3/417

/273

3/191

/246

3/417

0/578

5/505

/480

گردید .مثبت بودن ضرایب استاندارد بتا برای هر یک از
شاخصها بیانگر رابطه مستقیم بین هر دو متغیر مذكور
(شاخصهای مؤلفه عملكردی و میزاِن استفاده از فضای
مجازی) است یعنی با افزایش نمرات متغیراستفاده از فضای
مجازی ،نمرات هركدام از شاخصهای مؤلفه عملكردی
نیز افزایش مییابد .با توجه به نتایج ،شاخصهای تنوع و
چیدمان فعالیتها باالترین ضرایب استاندارد بتا و شاخص
الگوی ساعات كار پایینترین ضریب استاندارد بتا را در بین
شاخصهای عملكردی دارا میباشد .بنابراین در اثر استفاده
افراد از فضای مجازی تمایل آنها بهوجود فعالیتهای
مختلف و متنوع در فضاهای شهری افزایش یافته كه تأثیر
مستقیم بر افزایش درک افراد از معنای مكان با حضور
در فضاهای شهری مذكور دارد .در مقابل استفاده افراد از
كاربریها در ساعات مختلف شبانه روز تأثیرپذیری كمتری
از میزان استفاده كاربران از فضای مجازی دارد (جدول.)8
به منظور رسیدن به نتایج دقیقتر به بررسی تأثیرپذیری
معنای مكان از میزان استفاده افراد از فضای مجازی در دو
نمونه موردی میدان نقش جهان و مجموعه سیتی سنتر به
صورت مجزا پرداخته شد .برآورد رابطه و بررسی مقدار
پیشبینی شاخصهای با روش ضریب همبستگی پیرسون و

ضرایب استاندارد

مقدار t

/003

0/007
/006

سطح

معناداری
0/000
/004

12/502

/000

12/951

/000

13/938

0/000

11/480

/000

/002

/002

/002

/002

تحلیل واریانس محاسبه شد.
نتایج شاخصهای پژوهش بر اساس تحلیل رگراسیون
ارتباط متغیر مستقل میزان استفاده كاربران از فضای مجازی
و متغیر وابسته یعنی (شاخصهای مؤلفههای چهارگانه
معنای مكان) در جدول  9نمایش داده شده است (جدول.)9
در نهایت با بررسی و تحلیل نتایج بهدست آمده میتوان
به عوامل و شاخصهای معنای مكان در فضاهای شهری
با توجه به میزان استفاده آنها از فضای مجازی دست
یافت .با توجه به معادله رگرسیونی ارائه شده در هرفضای
شهری ،رابطه شاخصهای هر مؤلفه به عنوان متغیر وابسته
با میزان استفاده كاربران از فضای مجازی به عنوان متغیر
مستقل محاسبه شده است .با عنایت به نتایج بهدست آمده
از بررسی شاخصهای تدوین شده در دو فضای شهری
مدرن و سنتی ،میتوان گفت در مقایسه شاخصهای
مؤلفه كالبدی شاخص "كیفیت دید و منظر" در میدان نقش
جهان و در مجموعه سیتی سنتر شاخص"مبلمان شهری"،
در مقایسه شاخصهای مؤلفه فردی شاخص "احساسات
فردی" ،در بین شاخصهای مؤلفه اجتماعی شاخص"ارتباط
فعال و منفعل با محیط" و در مقایسه شاخصهای مؤلفه
عملكردی شاخص "الگوی ساعت كار" كه تمایل به
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جدول : 9نتایج شاخص های پژوهش بر اساس تحلیل رگراسیون
مؤلفه

متغیر براساس شاخصها

Beta

0/281

0/000

بلی

0/132

0/001

بلی

0/105

0/082

0/001

بلی

0/128

0/001

0/199

/000

بلی

0/090

0/000

بلی

0/148

/002

بلی

0/067

0/004

بلی

0/213

/003

بلی

0/170

0/004

بلی

میزان استفاده كاربران ازفضای مجازی در درک و ارتباط با مناظر
و چشم اندازهای متنوع و مطلوب مؤثر است .

0/048

0/002

بلی

0/120

0/001

بلی

میزان استفاده كاربران ازفضای مجازی بر میزان قابل شناسایی
بودن و همخوانی فضا مؤثر است.

/162

0/002

بلی

/103

/003

بلی

میزان استفاده كاربران ازفضای مجازی بر میزان برانگیختن
احساسات زیبایی شناسی و انسان دوستانه مؤثر است.

/126

0/002

بلی

/074

0/002

بلی

میزان استفاده كاربران ازفضای مجازی بر میزان یادآوری
خاطرات و تجربیات گذشته مؤثر است.

0/156

0/001

بلی

/086

0/001

بلی

میزان استفاده كاربران ازفضای مجازی برمیزان انتقال احساس هم
نوع و انسان دوستی توسط افراد مؤثر است.

/176

0/000

بلی

0/087

0/000

بلی

/176

0/001

بلی

0/151

/003

بلی

/221

0/004

بلی

/078

0/002

بلی

/103

/003

بلی

/076

0/001

بلی

میزان استفاده كاربران از فضای مجازی بر میزان داشتن احساس
بهتر در اثر وجود تنوع فرهنگی مؤثر است.

/151

0/002

بلی

/266

0/001

بلی

میزان استفاده كاربران از فضای مجازی برمیزان تمایل به انجام
فعالیتهای جمعی و متنوع مؤثر است.

/111

0/001

بلی

/277

میزان استفاده كاربران از فضای مجازی بر میزان تمایل و لذت
بردن از انجام فعالیتهای خالقانه و جذاب مؤثر است.
میزان استفاده كاربران از فضای مجازی بر تمایل به وجود
فعالیتهای مختلف با چیدمان متنوع مؤثر است.

میزان استفاده ازفضای مجازی بر ارتباط با فضاهای غیرقابل
انتظار مؤثر است.
میزان استفاده كاربران ازفضای مجازی در ارتباط و درک با تنوع
و جذابیت مبلمان شهری مؤثر است.

میزان استفاده كاربران ازفضای مجازی در توجه به جذابیت
نورپردازی مؤثر است.

عملكردی

اجتماعی

فردی

تایید

تایید

Sig

میزان استفاده كاربران از فضای مجازی بر سهولت در دسترسی و
كیفیت یافتن مسیر تأثیرگذار است.
میزان استفاده كاربران ازفضای مجازی در درک هماهنگی و
تناسب فضا با ابعاد انسانی مؤثر است.
میزان استفاده كاربران ازفضای مجازی بر درک نماد و نشانههای
به یادماندنی و جذاب مؤثر است.
کالبدی

میدان نقش جهان

مجموعه سیتی سنتر

میزان استفاده كاربران از فضای مجازی بر میزان احساس امنیت
و خوا نایی بخصوص در شب مؤثر است.
میزان استفاده كاربران از فضای مجازی بر میزان جذابیت و لذت
بخش بودن تعامالت رودررو مؤثر است.
میزان استفاده كاربران از فضای مجازی برمیزان لذت بردن از
تماشا و نظاره كردن مردم مؤثر است.

میزان استفاده كاربران از فضای مجازی بر تمایل به فعالیتهای
جذاب و خالقانه مؤثر است.
میزان استفاده كاربران از فضای مجازی بر میزان تمایل به استفاده
از كاربریها در ساعات مختلف شبانه روز مؤثر است.
میزان استفاده كاربران از فضای مجازی در تمایل به وجود
تمهیدات آسایش اقلیمی مؤثر است.

میزان استفاده كاربران از فضای مجازی بر میزان سهولت
تشخیص جهت و یافتن مسیر مؤثر است.
در سطح  P <0/ 05معنادار است.

Beta

Sig

0/126

/000

بلی

0/002

بلی
بلی

بلی

/251

0/000

بلی

/173

0/000

بلی

0/219

0/001

بلی

0/070

/004

بلی

/159

0/000

بلی

/024

0/000

بلی

/110

0/001

بلی

/018

/004

بلی

0/190

0/000

بلی

0/039

0/000

بلی

/207

/003

بلی

/054

/002

بلی
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استفاده از كاربریها در ساعات مختلف شبانه روز را
نشان میدهد ،در هر دو نمونه موردی كمترین اثرپذیری
را از میزان استفاده كاربران از فضای مجازی دارد .در واقع
شاخصهای نامبرده اثرگذاری محدودی را بر روی درک
افراد از معنای مكان در فضاهای شهری باعث میشود.
همچنین با بررسی شاخصهای تدوین شده در هر دو
نمونه موردی میدان نقش جهان و مجموعه سیتی سنتر ،در
مقایسه شاخصهای مؤلفه كالبدی شاخص «نفوذپذیری»،
در مقایسه شاخصهای مؤلفه فردی شاخص «امنیت» ،در
بین شاخصهای مؤلفه اجتماعی شاخص «تنوع فعالیتها»،
در مقایسه شاخصهای مؤلفه عملكردی شاخص «رابطه
بین مردم و فضا» ،در هر دو نمونه موردی بیشترین اثرپذیری
را از میزان استفاده كاربران از فضای مجازی دارد كه در واقع
بیشترین اثرگذاری بر روی درک افراد از معنای مكان در
فضاهای شهری را باعث میشود.

 -4نتیجهگیری

تحوالت عظیم عصراطالعات ،نوع جدیدی از فضا تحت
عنوان فضای مجازی را وارد عرصه شهرسازی نموده است.
عصر اطالعات و ماحصل تبعی آن یعنی فضای مجازی ،به
طور فزایندهای با ابعاد مختلف زندگی انسان درهم بافته
شده است .اوضاع جدید ،نوع جدیدی از انتظام فضایی را
سامان میدهد كه الزم است پیوند به این جریان با اتكا بر
زیرساختهاي اقتصادي ،فرهنگي و اجتماعي صورت گیرد
بهشكلي كه بتوان هم از تسهیالت و منافع ارتباطات جهاني
بهرهمند شد و هم ویژگيهاي بومي و محلي خود را حفظ
نموده ،ارتقا بخشید و از بحرانهای پیش رو جلوگیری كرد.
لذا الزم است كه این تأثیرات بر ابعاد مختلف متغیرهای
كیفی و كمی محیط ،بررسی شود تا بتوان منابع و فرصتها
را در جهت ارتقاء كیفیت فضاهای شهری مدیریت كرد.
از آنجایی كه ناگزیر از حضور فضای مجازی در زندگی
روزمره انسان میباشیم بنابراین با آگاهی از چگونگی ،نوع
و نحوه اثرگذاری آن بر جوانب و ابعاد مختلف ،میتوان با

طراحی ،برنامهریزی و مدیریت آگاهانه بر اساس اهداف و
ارزشها ،معایب و اثرات منفی را تضعیف و مزایا و اثرات
مثبت آن را تقویت نمود .با توجه به محاسبات انجام شده در
این پژوهش ،نتایج حاصل نشان داد كه خلق فضای جریان،
به عنوان پدیدهای بر شكلگیری فضای مكانها تسلط پیدا
كرده است .نتایج كسب شده در این پژوهش نشان داد
كه میزان استفاده افراد از فضای مجازی باعث افزایش و
تقویت ادراک معنای مكان با حضور در فضاهای شهری
میگردد و همچنین تأثیری مشابه را بر مؤلفههای چهارگانه
ادراک معنای مكان دارد .این نتایج حاكی از تأیید و تطابق
بر دیدگاه كستلز كه خلق فضای جریان ،به عنوان پدیدهای
كه بر شكلگیری فضای مكانها تسلط پیدا كرده ،دارد و
تأكید بر تداوم فضاي مكانها یا به عبارتي فضاهاي واقعي
در عین حضور فضاي جریانها را اجتنابناپذیر میداند .بر
اساس نتایج بهدست آمده مؤلفه كالبدی ادراک بیش از بقیه
مؤلفهها تحت تأثیر میزان استفاده فرد از فضای مجازی و
مؤلفه فردی كمتر از سایر مؤلفهها تحت تأثیر میزان استفاده
فرد از فضای مجازی میباشد.
بنابراین با افزایش میزان استفاده از فضای مجازی توسط
فرد ،هنگامی كه او در فضای شهری حضور مییابد درک او
از معنای مكان افزایش یافته كه در این فرآیند مؤلفه كالبدی
نقش بیشتری نسبت مؤلفههای دیگر در افزایش درک معنای
مكان دارد .با توجه به مشابه بودن نتایج ارتباط متغیرها
در دو فضای شهری مدرن و سنتی میتوان به تأثیرگذاری
یكسان میزان استفاده كاربران از فضای مجازی بر روی درک
افراد از معنای مكان در فضاهای شهری دست یافت .لذا
میتوان در ارائه طراحی ،برنامهریزی و تمهیدات مناسب
برای هر مرحله از شكلدهی فضاهای شهری ،تقویت
شاخصهای مؤثرتر را در جهت ارتقاء كیفیت مطلوب
فضاهای شهری در نظرگرفت .همچنین با توجه به میزان
تأثیرگذاری بهدست آمده شاخصها بر درک معنای مكان
در فضاهای شهری ،درجهت ادغام موفق فناوری اطالعات
و ارتباطات در زندگی شهری میتوان به فضاهای شهری
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دست یافت كه به معناي ایجاد فضایي سازمان یافته شامل
ایجاد ارتباطات ،سازمان دادن فعالیتها ،ارتباط با محیط
اطراف ،ادغام با بافت شهري موجود و خلق نظم بصري
است .همچنین نتایج پژوهش تأكید بر آن دارد كه برای
ارتقاء كیفیت مطلوب فضاهای شهری ،مدیریت و ایجاد
عوامل افزایشدهنده میزان استفاده از فضای مجازی مورد
تأیید است.
بر این اساس راهكارهایی كاربردی همچون :دسترسی به
نفوذپذیری قوی دیجیتالی و فیزیكی (با تقویت شبكههای
بیسیم و اتصال اینترنت در فضاهای عمومی كه گسترش
مشاركت اجتماعی عمومی را در پی دارد ) ،دستیابی به
محیط و فعالیت های نوآورانه (با تقویت زیرساختهای
نمایشهای عمومی تعاملی در فضاهای شهری) ،استفاده از
پتانسیل محیط برای تقویت نوآوری (با تقویت زیرساختها
در برنامههای كاربردی گوشیهای هوشمند در فضاهای
عمومی در زمینههای فرهنگ و هنر ،آموزش ،برنامهریزی
و طراحی ،بازیها ) ،ایجاد محیط های مصنوع با كیفیت،
تقویت هویت بومی -فرهنگی ،ارتقاءكیفیت محیط طبیعی
و درابعاد رویهای افزایش نظارت و مشاركتپذیری پیشنهاد
میگردد .پژوهشگران معتقدند كه ورود فضای مجازی به
فضای زندگی انسانها در كنار مزایا و محاسن غیرقابل
كتمان ،باعث بوجود آمدن دغدغهها و نگرانیها شده كه
با آموزش و آگاهی دادن به افراد میتوان درصد بهرهوری
ازآن را افزایش داد.
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