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اقتصادي و كالبدي شهر در روند توسعة اقتصادي و كالبدي شهر در روند توسعة   --سنجش تاثيرپذيري فرايندهاي اجتماعيسنجش تاثيرپذيري فرايندهاي اجتماعي

  شهرداري تهرانشهرداري تهران  66منطقه منطقه : : موردموردفضاهاي مجازي از منظر شهروندان؛ فضاهاي مجازي از منظر شهروندان؛ 

 
 3، شاپور ديوساالر2، دكتر مصطفي طالشي1اكبري اسماعيل عليدكتر 

  

  چكيده

هاي تحليلي، طيف متفاوت و متنوعي از روابط بين فرم فيزيكي مكان ـبا استناد به روش تحقيق توصيفي اين مقاله

شهري و توسعه فضاهاي الكترونيك را در قالب فرآيندهاي اجتماعي، اقتصادي و كالبدي بررسي و سنجش كرده 

منطقه شش (ن يك پايگاه نظري مستند و مستدل، چارچوب نظري در ارتباط با يك نمونه موردي با تبيي. است

هاي علمي به آزمون با طي مراحل و روش) هاي موجود مجازي انتخاب شدهكالن شهر تهران كه بخاطر ظرفيت

مربوط به ساخت برداري از رويكردهاي نظري هاي متفاوت، بيشترين بهرهدر بسط ديدگاه. گزارده شده است

اهداف محوري مقاله نيز بر مدار بررسي و سنجش ميزان . اجتماعي و سياسي تكنولوژي بعمل آمده است

تأثيرپذيري فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي شهر در نتيجه توسعه فضاهاي مجازي از منظر شهروندان، 

اده از بسياري خدمات مجازي مانند استفاده از دهند كه در استفنتايج بدست آمده نشان مي .استوار گشته است

ها و مؤسسات، گذراندن اوقات فراغت از طريق فضاهاي مجازي، استفاده از اينترنت، شبكه الكترونيك بانك

نتيجه بررسي آثار مثبت توسعه . سطح استفاده شهروندان باال بوده است... هاي الكترونيك شهري ودرگاه

دهد كه آثار ـ فرهنگي و كالبدي از نگاه جامعه نمونه نشان مي هاي اقتصادي، اجتماعيتكنولوژي سايبر بر فرآيند

بنابراين، توسعه فضاهاي مجازي و . مثبت اين فرآيندها از توسعه تكنولوژي سايبر مورد تاييد جامعه بوده است

در سطح منطقه را فراهم  گذار از فرآيندهاي سنتي، امكان غلبه بر موانع و محدوديتهاي زماني و فيزيكي موجود

  .شدت ميزان مراجعات فيزيكي و حضوري شهروندان را براي اخذ خدمات كاهش خواهد دادكرده و به

  

  .فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي، شهر مجازي و الكترونيكي، منطقه شش تهران: كليدواژگان

                                                 
 نوردانشيار دانشگاه پيام  .1

 دانشيار دانشگاه پيام نور .2

 ريزي شهري دانشگاه پيام نوردانشجوي دكتراي جغرافيا و برنامه .3
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  مقدمه، تعريف مساله و بيان فرضيه

ظاهراً كانون اين . رهاي صنعتي پيشرفته در حال وقوع استاخيراَ تحوالت سريعي در شه
هاي قابل توجه در ظرفيت و اهميت فضاي الكترونيكي و مجازي است كه تحوالت، جهش

رسد كه بخش زيادي از آن ناشي از نظر ميشود، و بهغالب تغييرات شهري امروز را شامل مي
ه امكان ارتباطات از راه دور را به ها و خدمات الكترونيكي است ككارگيري زيرساختبه

شهرهاي امروزي از ). 1375تافلر، (منظور فرارفتن آني از مرزهاي فضايي فراهم كرده است 
اي و حمل هاي جادهجمله كالن شهر تهران نه تنها تراكم فيزيكي عظيمي از ساختمانها، شبكه

دي، اجتماعي و فرهنگي نيز به اند، بلكه مراكز اصلي زندگي اقتصاو نقل را در خود جاي داده
افزا بين شهرها و همچنين امروزه گرايشات زيادي به ارتباطات قوي و هم. روندشمار مي

به اين اعتبار، مساله اساسي مقاله . هاي زيرساختي جديد در كالن شهر تهران وجود داردشبكه
ات الكترونيكي و اي از آمادگي و امكانحاضر اين است كه در واقع اين شهر از چه درجه

تر آن كه با توجه به رشد قابل توجه در استفاده از مهم. ها برخوردار استمجازي شدن فعاليت
زندگي شهري ) نظر از سطح كمي و كيفي آنصرف(هاي ارتباطي و اطالعاتي تكنولوژي

اي ههاي زندگي و همه مقياسهاي الكترونيكي در همه عرصهچگونه در ارتباط با تكثير شبكه
 شكل تحقيق فرضيات ساختار كه هاي اساسي بودهپرسش اين برپايه. گيرندجغرافيايي قرار مي

  : است شده بيان زير شرح به پژوهش از انتظارات و گرفته

رسد كالن شهر تهران آمادگي و گرايش به مجازي شدن را داراست اما به نظر مي :اول فرضيه
  .ي خود داردمسايل و موانعي را در اين گذار پيش رو

در گذار به مجازي شدن فرايندهاي فضايي در ابعاد اجتماعي، اقتصادي و كالبدي  :دوم فرضيه
هاي الكترونيكي قرار داشته تاثير و رشد و توسعه فزآينده استفاده از تكنولوژيبه شدت تحت

  .و به نظر در حال بازساخت و بازتعريف هستند

  

  گذاري  هدف

هاي جديد الكترونيكي و مجازي مدار تحليل مناسبات بين تكنولوژي محور توجه اين مقاله بر
هاي نظري در كند تا بر پايه بنياناين پژوهش تالش مي. زندشدن در كالن شهر تهران دور مي
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اي جديد مخاطب را با رويكردي آشنا و مجهز سازد خصوص رويكردهاي مفهومي و نظريه
فضايي، واقعيت ماجرا را در مناسبات بين شهر و  -كه قادر است با ارائه تحليلي اجتماعي

هدف اساسي و . ارتباطات الكترونيكي و مجازي به شكلي واقع گرايانه درك و تبيين نمايد
تر و پژوهش بر روي مناسبات بين شهر و فضاي مجازي و اين كه كلي ما طرح مباحث دقيق

جازي شدن و گسترش فضاهاي تاثير ماساساَ سازمان فضايي كالن شهر تهران چگونه تحت
  .باشدالكترونيكي بازساخت مي گردد، مي

  

  روش تحقيق

هاي علمي هاي اسنادي و پيمايشي با رعايت و سير مراحل روشاين پژوهش به استناد روش
گونه كه با تبيين يك پايگاه نظري مستند و مستدل، بدين. تحقيق گردآوري شده است

با طي مراحل ) منطقه شش كالن شهر تهران(ونه موردي چارچوب نظري در ارتباط با يك نم
در روش تحليلي، از رويكردهاي . هاي كمي و تحليلي به آزمون گزارده شده استو روش

، آمار هاي پيشين، نقطه نظرات كارشناسانهاي تحقيقات و پژوهشنظري، مفاهيم بنيادين، يافته
يين و تحليل روابط علي ـ معلولي بين و اطالعات موجود و تجربيات كارشناسي محقق در تب

 و هاپرسش راستاي در. برداري شده استهاي شهري بهرهاثرات فضاي الكترونيكي و مكان
 مجازي شهر جهاني هايمدل به توجه با مربوطه هايشاخص و ابعاد ابتدا پژوهش، فرضيات

گرفت و با  قرار لعهمطا مورد كنشگران ديدگاه رايج الگوهاي به توجه با سپس. شدند تعريف
 از استفاده و نيز با استناد موجود قابل و آماده اطالعات و آمار ها،شاخص كمك تحليل

 نمونه نظرات نقطه تحليل و نگرش سنجش به كنشگران خوداظهاري و) بسته( پرسشنامة

 در سواالت پژوهش اهداف به توجه با. شد پرداخته )ليكرت طيف از استفاده با(آماري 

استفاده از خدمات مجازي، تعامالت شهروندان در فضاهاي مجازي و تاثيرپذيري  چندسطح
نحوه گزينش جامعه هدف . شده است بنديطبقه فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي

 آمد دستبه نفري 384 نمونه تهران نفري 7975679 جمعيت بدين صورت بوده كه، براي

 در نفر 400 دستي پرسشنامه در نمونه بيشتر طمينانا براي كه ،)1385 سال سرشماري آمار(

 تهران كالن شهر 6 منطقه در پرسشنامه تعداد اين كه است ذكر به الزم البته. شد گرفته نظر
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 شهري هاي شاخص از برخورداري لحاظ به منطقه اين كه جايي از آن. است گرديده توزيع

بوده و نيز در طرح جامع الكترونيك  اربرخورد باالتري موقعيت از مناطق ساير به نسبت مدرن
 آزمون از ها داده پايايي ارزيابي براي .است شده انتخاب عنوان منطقه پايلوت بوده،تهران به

 تاپسيس مدل از نيز پژوهش هاي مؤلفه و بندي متغيرهاو دسته ارزيابي و براي كرونباخ آلفاي

 سيستماتيك روش شهروندان از بين مهپرسشنا 400 تعداد براي توزيع .است شده برداري بهره

 صورت ناحيه هر ساكنين سهم اساس بر شهروندان پرسشنامه توزيع. گرديد استفاده تصادفي ـ

 بوده پرسشنامه توزيع سيستماتيك و اوليه مالك ناحيه هر هايآپارتمان تعداد. است گرفته

 نرمال توزيع با صادفيت صورت به ناحيه هر در هاپرسشنامه توزيع مرحله اين از پس. است

براي تعيين اعتبار پژوهش، روش اعتبار صوري مورد استفاده قرار  .است گرفته صورت نسبي
گرفت، بدين طريق كه پرسشنامه تهيه شده به ذينفعان مطلع نشان داده شد و اصالحات و 

 پرسش آوريجمع و توزيع از پس. توضيحات آنها جهت افزايش اعتبار پژوهش اعمال گرديد

 هاداده اوليه پردازش. اندشده آناليز و بنديطبقه اطالعات و هاداده ها،مصاحبه انجام و هانامه

 به كه آمد بدست گانهسه سطوح حوزه در متعددي اطالعات جداول و انجام SPSS  كمك به

 بنديرتبه امكان تاپسيس مدل كمك به بعدي مرحله در. است شده گزارش توصيفي صورت

 فراهم را مخاطبين از هريك نزد آن ارزشمندي ميزان همچنين و موردنظر مؤلفه هر معيارهاي

   .ساخت

  

  پيشينة تحقيق

از زماني كه جغرافيا وارد مرحله نويني از حياط بس دراز خود شد و قالبي نو يافت و 
عنوان مفهومي كليدي مطرح گشت، بسياري از جغرافيادانان به “جغرافياي كاربردي”اصطالح 

ريزي فضايي را به كار شوري تازه مفاهيم جديدي همچون فضا، تحول فضايي و برنامه با
» )1991-1901(لوفبور  هانري« انديشه فضا، مفهوم تبيين در). 9: 1391 سعيدي،(گرفتند 

 اين است داشته معاصر هاينظريه تاريخ و شهر انديشه در مهمي سهم و دارد ايويژه جايگاه

 محورهايي را آنها كه دولت زوال و بيگانگي خود از چون مفاهيمي بر كيدتا با راها انديشه

 تماميت تشريح به روشن ديدگاهي با لوفبور. كرد بيان شمردمي ماركسيستي انديشه در اساسي
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 از كه را شهري و اطالعاتي جامعه خود اندازچشم در و پردازدمي روزمرگي گسيخته هم از

ويژگيهاي رويكرد توليد . كندمي ترسيم است، آزادي برداشتن ميان از پي در روزمرگي خالل
  :اجتماعي فضا در نظر گوتدينر به شرح زير است

شود كه روابط بنديهاي فضايي با درك اين واقعيت آغاز مينخست، دانش نوين صورت. الف
اره او در اين ب. فضايي و همچنين روابط زماني براي هر جنبه از سازمانبندي اجتماعي است

افزايد، مدلهاي مبتني بر اقتصاد سياسي، چه از نوع ماركسيستي آن و چه از نوع مي
فضايي توسعة مناطق چند  -توانند به درستي به تبيين الگوهاي اجتماعينئوريكاردويي آن، نمي

ورزي را كنار بگذاريم و بدينسان، الزم است، تمام مدلهاي كهنه شدة انديشه. اي بپردازندهسته
  .اي تلفيقي، ملهم از ساختارگرايي، در تبيين توليد فضا بپردازيمشيوهبه 

 جمعيتي و جغرافيايي هايپديده كه دارد تكيه نكته اين بر فضا اجتماعي توليد ويژگي دومين. ب

 نحو متقابل به يكديگر به داشته، قرار تعامل در يكديگر با كه هستند اجتماعي نيروهاي نمايانگر

 فهم قابل اجتماعي خاص چارچوب در فضايي، توسعة و گسترش بدينسان، .دانخورده پيوند

  .است

 و صورتبندي كه مرسوم روش برخالف است، مرتبط نيز دوم ويژگي به كه ويژگي سومين .ج
   ارزيابي تكتك توليد، داريسرمايه شيوة در را آن گسترش و رشد مراحل و شهر شكل

 فرآيندي صورت به را آنها و است رشد هايدوره تحول و تداوم از حاكي رويكرد اين كند،مي

 تغييرات با توامان نحويبه فرآيند اين در شهر صورتبندي ترتيب، همين به. بيند مي يكپارچه

 روندي در توليد هايشيوه و فضايي هايصورتبندي ديگر، سخن به. است ادارك قابل هادوره

 يابندمي حضور تغيير و گسترش مختلف لمراح در و خورندمي پيوند يكديگر به مداوم

  ).200-198 گوتدينر،(

 هندسه صورت به را فضا كه فضائي، دانش يك عنوانبه جغرافيا از كانت برداشت با هاروي

. (Harvey , 1969-/113)است  جامعه به وابسته فضا گفت و نمود مخالفت كرد تشريح اقليدسي

 در بيستم قرن دوم نيمه جغرافيدان ترينبرجسته عنوان به شكن سنت جغرافيدان هاروي ديويد

 در را ايتازه باب شهر و “اجتماعي عدالت و جغرافيا در تبيين” بنام خود ارزشمند اثر دو

 اجتماعي فرآيندهاي ميان روابط درباره مقاله چهار او 1969 سال از. گشود جغرافيايي مطالعات

 علمي مطالب افزودن و مقاالت اين تكميل با 1973 درسال تا ساخت منتشر فضايي فرمهاي و
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 براي »فضايي فرآيند« واژه. داد انتشار را شهر و اجتماعي عدالت نام با خود ارزشمند اثر ديگر

 فضاي به را اهميت بيشترين خود آثار در او. شد كارگرفته به هاروي ديويد توسط بار اولين

 سوق اجتماعي حوزه به فضا عميق مفهوم كدر براي تالش با او ديدگاه اما دادمي شهر فيزيكي

 دنبال را موضوع اقتصادي چارچوبي در كه شد سبب هاروي در نوماركسيستي گرايش. يافت

 »اجتماعي فضاي« موضوع برگرد بيشتر چه هر هاروي نظر در شهر مفهوم ترتيب بدين. كند

 و تفكر در او .داندمي آگاه وجدانهاي بكارگيري براي ميداني را جغرافيا او. يافتمي تبلور
 همه در رو اين از ببخشد زندگي مردم به بتواند كه است آن دنبال به خود جغرافيايي هايتحليل

  .است كرده كار زير قلمرو چهار خودروي عمر سالهاي

  اجتماعي هاينابرابري ژئوپلتيك .1

  يافته توسعه داريسرمايه جوامع در شهرگرايي سياسي اقتصاد .2

   جغرافيايي فرآيندهاي تحليل .3

 (Harvey – 1989-219) انساني جغرافياي در هانظريه يابيشالوده .4

 سرمايه، جريانهاي. است شده تشكيل هاجريان پيرامون ما جامعه كه دارد تأكيد همواره كاستلز

 تصاوير، جريانهاي سازماني، متقابل ارتباط جريانهاي تكنولوژي، جريانهاي اطالعات، جريانهاي

 فرآيندهاي تجلي بلكه، نيستند اجتماعي سازمان عناصر از يكي فقط جريانها. هانماد و صداها

 فرآيندهاي مادي گاهتكيه باشد، چنين اگر. هستند ما نمادين و سياسي اقتصادي، زندگي بر مسلط

 تحقق و كند،مي حمايت جريانها اين از كه بود خواهد عناصري مجموعه ما جوامع در مسلط

 ايجاد جديد فضايي شكل كاستلز نظر به بنابراين .سازدمي پذيرامكان مادي نظر از را آنها همزمان

 شكل را آن و دارد تسلط ايشبكه جامعه بر و است اجتماعي عملكردهاي ويژگي كه است شده

 زماني اشتراك داراي كه است اجتماعي عملكردهاي مادي سازماندهي جريانها فضاي :دهدمي

 و مبادالت سلسله معناي به جريانها وي نظر به. كنندمي عمل اجريانه طريق از و هستند
 ساختارهاي در اجتماعي آفرينان نقش جايگاههاي ميان پذيربرنامه و تكراري هدفمند، تعامالت

 عملكردهاي. ندارند ارتباط يكديگر با فيزيكي نظر از كه است جامعه نمادين و سياسي اقتصادي،

 ساختارهاي و اندنهفته اجتماعي مسلط ساختارهاي در كه ندهست عملكردهايي مسلط اجتماعي

 عملكردهاي به دهيشكل در آنها دروني منطق كه هستند نهادهايي و سازمانها ترتيبات مسلط

 .دارد راهبردي نقش جامعه كل اجتماعي آگاهي و اجتماعي
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وي به اين اعتبار، درخصوص مفهوم مكان، فضا و سازمان فضايي مباحث زيادي از س
جغرافيادانان داخلي و خارجي مطرح شده است و تقريباً همه مدعيان علم جغرافيا در موضوع 

آشناي جغرافياي ايران در هاي گوناگوني را مطرح كردند دكتر سعيدي چهره نامفضا نظريه
سازي مبحث فضا و پردازي و بويژه مفهومهاست در امر نظريهابعاد و از زواياي مختلف سال

طور خاص در مقاالت متعددي از جمله مفاهيم بنيادين در ايشان به. ش داشته استمكان تال
مثابه جوهره مطالعات جفرافيايي، پويش ساختاري ـ فضايي، نظام فضايي به ريزي كالبديبرنامه

رويكردي  ريزي و نيز پويش ساختاري ـ كاركردي،رويكرد بديل در برنامه: كاركردي ـ
ـ فضايي به مفاهيم كليدي اين حوزه از قبيل مكان، فضا، روابط  مكانينظامواره در مطالعات 
ريزي فضايي، نظام فضايي، ساماندهي فضايي، ساختار فضايي كاركردي مكاني ـ فضايي، برنامه

  .و پويش ساختاري ـ كاركردي به روش علمي و نظري پرداخته است

دهاي فضايي و ارتباط آنها با شهر سوابق جهاني و داخلي پرداخت نظري به مفهوم فضا و فرآين
 طور مستقيم يافت نشده اما تالشهاي بيشماري در تبيين اين نظام انجام شده كهمجازي اگرچه به

) 1382( اكبر جاللي نوشته علي» شهرالكترونيك«كتاب . شودبه ذكر تعداد محدودي اكتفا مي

هاي ايجاد شهر  ا، مزايا و چالشه محدوديت  هاي الزم آن، درباره كليات شهر مجازي، زيرساخت
طور مختصر اشاره شده در اين كتاب به تجربه برخي از كشورها در اين زمينه به. مجازي است

» ها و برنامه عمل مفاهيم، نظريه: عموي دوفضايي عمومي الكترونيك، روابط روابط«كتاب . است

  ، كاربردهاي فراگير روابطهاي روابط عمومي ، درباره مفاهيم و نظريه)1387(سعيدرضا عاملي
مفهوم، پيشينه و كاربردهاي دولت موبايل، تكنولوژي همزمان   عمومي در جهان دو فضايي شده،

ارتباطات و تأثير آن در دو فضايي شدن فرهنگ، تأثيرات دو فضايي شدن بر روي فرايندهاي 
وهش حاضر از مباحث در طول پژ. عمومي الكترونيك است انداز آينده روابط كار و زمان و چشم

اين كتاب درباره انواع روابط در فضاي دو جهاني شده و دو فضايي شدن جهان براي شناخت 
طرح جامع فناوري اطالعات و ”. ماهيت و كاركردهاي فضاي مجازي استفاده شده است

در راستاي ) 1384(تأليف مهرداد كارگري و حسن خادمي زارع  “ارتباطات شهرداري تهران
تي و كمبودي  سي ريزي شهري در رابطه با كاربرد آي نگرانه در حوزه برنامه ازهاي آيندهاند چشم

در اين كتاب به جايگاه اين طرح در شهرداري . كه در اين زمينه وجود داشته تدوين شده است
مراحل   تي در شهرداري تهران، سي اهداف، اصول و عوامل كليدي آي  تهران؛ مراحل تهيه آن،
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ريزي استراتژيك؛ چارچوب و ابزار معماري اطالعات  ها؛ فرايندهاي برنامه وسعه پروژهايجاد و ت
 22تي در پنج شهر بزرگ دنيا؛ بررسي دولت الكترونيك در  سي سازمان؛ مراحل تدوين طرح آي

  . تي پرداخته شده است سي كشور دنيا؛ شناخت وضعيت شهرداري تهران در استفاده از آي

 توصيف   تاب باك “مديريت و حكمروايي شهري”): 1388( ج اسدياير و ناصرر،پوبرك

پس از مرور چالشهاي مديريت شهري، . شودآغاز مي شهري هايچالش و شتابان شهرنشيني
ها و داليل پيدايش مفهوم مديريت شناسي مديريت شهري در قالب عناويني چون زمينهمفهوم

در اين فصول . شودنگر ارائه ميرد يكپارچهشهري، ماهيت مديريت شهري و ارتباط آن با رويك
 بيشتر از نظرات و نتايج مطالعات محققان ساير كشورها استفاده شده؛ سير ارائه مطالب كامالً

دست است و در انتهاي فصل سوم درك ها روشن و لحن نوشته روان و يكبنديمنطقي، دسته
ميالدي به بعد  70اي مديريت شهري از دهه كاملي از ابعاد متنوع شناخته و معرفي شده بر تقريباً

موضوع  .آيدبه حساب مي تعدد مقاالت مورد استفاده در اين فصول از مزاياي آن. آيدبدست مي
مديريت يكپارچه شهري از آن دسته . فصل چهارم، مبحث مهم مديريت يكپارچه شهري است

  همه . آن ارائه شده باشدمفاهيمي است كه بسيار تكرار شده بدون آنكه تعريف روشني از 

هاي متعدد عملكردي و سياستي است دانند كه يكي از چالشهاي اساسي كالنشهر تهران تفرقمي
ها مديريت و سياستگذاري يكپارچه است اما اينكه اين و راهكار غلبه بر اين چندپارگي

ر اين يكپارچگي چه ابعادي دارد و در چه سطوحي قابل طرح است، چندان روشن نيست، د
شود و چند استراتژي براي رويارويي و سامان دادن اين فصل از كتاب انواع تفرق معرفي مي

در فصل پنج مدلهاي مديريت شهري مرور شده و در دو فصل آخر به  .شودها معرفي ميتفرق
 گذار از مديريت شهري به مديريت مطلوب شهري و حكمروايي شهر”موضوع مطرح و به روز 

هاي شهر اصفهان جهت تحقق شهر تحليل فضايي قابليت .شودپرداخته مي “هامنطقهـ 
باتوجه به مدل مفهومي : احمد شاهيوندي، حميدرضا وارثي و محمود محمدي. الكترونيك

هاي اثرگذار در تحقق شهر الكترونيك پژوهش كه بيانگر اثرات مستقيم و غيرمستقيم مؤلفه
گذاري، فرهنگ، هاي دسترسي، سرمايهمؤلفه: ئه شده استباشد نتايج به شرح زير ارااصفهان مي

  زيرساخت فاوا و نيروي متخصص بيشترين تأثير را در تحقق شهر الكترونيك در اصفهان 

براساس نتايج بدست آمده اين پژوهش امكان تحقق شهر الكترونيك در شهر اصفهان  .اندداشته
نگ و نيروي كار متخصص و ميزان جذب با توجه به وضعيت كنوني شهر از نظر دسترسي، فره
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برپايه نتايج اين . باشددرصد مي 54گذاري بخش خصوصي و دولتي در زمينه فاوا تقريباَ سرمايه
ها و ها بايستي در جهت كاهش بروكراسي باشد و اكثر فعاليتگذاري سازمانپژوهش سياست

در آن صورت است كه مردم . ودخدمات به صورت الكترونيكي و از راه دور به مردم ارائه مي ش
گذاري كاهش سفرهاي ترين عملكرد اين سياستمهم. كنندبه ناچار از اينترنت استفاده مي

ها و معيارهاي مؤلفه. جويي در زمان، سوخت، انرژي و كاهش آلودگي هوا استروزانه و صرفه
عيارها براي سنجش كند تا در انتخاب ممورد استفاده در اين پژوهش به رساله حاضر كمك مي

از طرف ديگر ميزان . ميزان آمادگي كالن شهر تهران در گذار به شهر مجازي درست عمل نمايد
  كند كه آمادگي در كالن شهر تهران نيز آمادگي باالي شهر اصفهان اين فرض را تقويت مي

تهران در  ها و عملكردهاي مجازيتواند به همين نسبت باشد چرا كه به لحاظ تمركز فعاليتمي
ريزي بر برنامه  (ICT)تأثير گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات. جايگاه نخست قرار دارد
شهر  5هاي فرهنگي و تفريحي در منطقه كاربري: مطالعه موردي(كاربري اراضي شهري 

اين پژوهش كه با سنجش : آبادياصغر ضرابي، مسعود تقوايي و رضا مختاري ملك). اصفهان
ين در خصوص اثرات گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات بر نظام كاربري نگرش مخاطب

گيري اراضي شهر اصفهان به انجام رسيده، ضمن اخذ تأييد از گروه كنشگران سعي نموده نتيجه
نمايد كه كمبودهاي شديد فضاهاي فرهنگي و تفريحي به عنوان يكي از كاربردهاي موردنياز 

. دارد تأمينآن در فضاي مجازي قابليت  تأميني موجود در هاشهر و با توجه به محدوديت

همچنين بر اساس نتايج بدست آمده از اين پژوهش مشخص شده است كه چنان چه بخشي از 
توان فضاي بيشتري در سطح شهر فضاهاي فرهنگي ـ تفريحي به صورت مجازي تحقق يابد، مي

تصاص دارد و كمبودها را در ساير به فضاهاي جمعي باز، فضاهاي سبز و فضاهاي ورزشي اخ
اين پژوهش عالوه بر اين كه به لحاظ روشي و فضاي مفهومي . هاي شهري جبران نمودكاربري

مورد مراجعه رساله بوده اين امكان را نيز فراهم كرده تا با تأييد و تأكيد هدف اصلي رساله يعني 
ضاهاي الكترونيك محور و نيز اثر تبيين امكان بازآفريني مجدد فضاهاي شهري در ارتباط با ف

  .هاي تحقيق حاضر را موجب شودجانشيني آنها روايي بودن يافته
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  محدودة مورد مطالعه 

اين پژوهش از لحاظ مكاني، كالن شهر تهران را به طور عام و منطقه شش را به طور خاص 
طور تقريبي در دليل انتخاب منطقه شش اين بود كه از سويي به. دهد مورد تحقيق قرار مي

هاي اخير توسعه  مركزيت جغرافيايي شهر تهران واقع شده و از سوي ديگر اين منطقه طي دهه
شهري تهران به تدريج عرصه تحوالت كالبدي فضايي و سياسي تأثيرگذار در سطح ملي و 

اي از  در شرايط كنوني از نظر فعاليت و عملكرد بخش عمده. المللي گرديده است حتي بين
بندي شهر تهران و مركز ثقل جديد حكومتي، اداري و تجاري ايفاي  ه به عنوان استخوانمنطق

هاي  تأكيد بر فعاليت: عالوه بر اين اهم داليل انتخاب منطقه عبارتند از. نمايد نقش مي
، باال بودن ميزان كنشگران 1386سازي در طرح جامع تهران در سال  الكترونيكي و مجازي
برخورداري از وضعيت نسبتاً مطلوب از . قه شش به نسبت ساير مناطقمجازي در فضاي منط

منظر فرهنگي و اجتماعي، استقرار فضاهاي كالبدي مؤثر و تأثيرپذير در مواجهه با رخدادهاي 
ها  هاي الزم در پذيرش نوآوري ، فراهم بودن زمينه...ها و ها، وزارتخانه نوظهور از قبيل دانشگاه

اي، حضور كنشگران جدي در فضاهاي مجازي از قبيل اساتيد و  و تغييرات جديد توسعه
   .دانشجويان در فضاي مجازي موجود منطقه

  

  توصيف وضعيت جامعه هدف و  پيمايش

نقطه نظرات و ديدگاههاي اين . نفر هستند 400جامعه مورد بررسي شامل شهروندان به تعداد 
يرات آنها بر فرآيندهاي فضايي منطقه گروه نسبت به تكنولوزي سايبر و مديريت مجازي و تأث

. باشدمورد مطالعه، مالك سنجش و قضاوت اين تحقيق در خصوص موضوع مورد بررسي مي

به شرح زير ... هاي عمومي جامعه هدف به لحاظ جنس، سن، وضعيت تحصيلي وويژگي
  : است
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  حصيالتشوندگان به لحاظ ساختار سني، جنسي، تأهل و ميزان توضعيت پرسش: 1جدول

  ساختار سني  تحصيالت  تاهل  جنس 
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  100  1/8  5/35  4/34  20  100  24  50.8  25.3  100  39.6  60.2  100 30.0  69.8  درصد

  

هاي فردي مخاطبين تحقيق همانند سن، جنس و تحصيالت با سهم استفاده از آنجا كه ويژگي
لذا به . عنوان يك عامل منفي استاند اين دغدغه بهاز خدمات مجازي رابطه معناداري نداشته

فردي مخاطبين صرفاً با هدف آشنايي و معرفي جامعه هدف  همين دليل، ارائه مشخصات
  .اي نشده استها استفادهانجام شده و از اين مشخصات در تحليل

  

  هاي الكترونيكيسنجش برخورداري منطقه از زيرساخت

گيري از خدمات منظور بهرهدر اين سطح ميزان دسترسي مخاطبين به فضاي مجازي به
هاي بدست آمده، شهروندان در برخي بر اساس يافته. ش شده استمخابراتي و اينترنتي سنج

. ها قرار دارندها در سطح قابل قبولي از دسترسي و استفاده از اين طيف از شاخصاز شاخص

كم تر همانند تلفن كمدهند كه وسايل ارتباط از راه دور قديميهاي بدست آمده نشان ميداده
هاي جديدتر ارتباطي از قبيل اينترنت، تلفن همراه و لوژيدر حال واسپاري نقش خود به تكنو

هاي بدست آمده، قرار گرفتن كالن شهر تهران در مسير گذار به به استناد داده. رايانه هستند
  .ها مورد تأييد استشهرهاي مجازي بر مبناي برخورداري از زيرساخت
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  هاي ارتباطي و مجازيرساختسنجش برخورداري و ميزان استفاده گروه هدف از زي :2جدول

  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هاشاخص

 21 37 34 6 2  ميزان استفاده از تلفن ثابت و همراه

  24  35  23  7 11  ميزان استفاده از رايانه

  22  33  29  5  11  ميزان استفاده از اينترنت

  

بوط به سطح كمي هاي بدست آمده درخصوص سنجش معيارهاي مراما از طرف ديگر، يافته
دهند كه ميزان استفاده از اين قبيل وسايل ارتباط از راه دور ها نشان ميو كيفي زيرساخت

باشد، در هنوز به ميزان مورد انتظار نيست و همچنان زير متوسط بويژه در حوزه اينترنت مي
عنوان ه بهبيان داليل اين وضعيت هر دو گروه از مخاطبين وفاق داشته و به سرعت پايين شبك

در مجموع در بيان علل اصلي استفاده كم از فضاي اينترنتي نظر . اندمهمترين عامل اشاره كرده
  .گيري شده استاكثريت افراد به سمت  مشكالت و مسايل زيرساختي جهت

  

  داليل استفاده پايين از اينترنت از نقطه نظر جامعه هدف: 3جدول

  ميزان 

  گزينه 

آشنايي 

  نداشتن

سرعت 

  ايين شبكهپ

گراني 

  اتصال

در دسترس 

  نبودن تجهيزات

مشغله 

  كاري

  جمع

 100 14 12 10 50 14  درصد

  

استفاده از وسايل ارتباطي قديم و جديد به منظور دريافت اخبار و اطالعات از ديگر معيارهاي 
. سنجش توان و سطح مجازي شدن منطقه است كه در چند شاخص از مخاطبين سوال شد

و اطالعات از طريق راديو كمترين سهم و اينترنت و تلويزيون باالترين سهم را  دريافت اخبار
ماهواره  و روزنامه نيز در مراتب بعدي قرار . انددر بين منابع خبري به خود اختصاص داده

  هاي جديد در موضوع مورد بحث را نشان ها نيز اقبال فناورينتايج اين بررسي. دارند

گيري مخاطبين و كنشگران ريان اخبار و اطالعات يكي از داليل جهتبرخط بودن ج. دهندمي
  .ها استبه اين زيرساخت
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  هاي مجازي و غير مجازي در بين جامعه هدفوضعيت استفاده از رسانه: 4جدول

ميزان                                

  گزينه
  جمع  ماهواره  راديو  تلوزيون  اينترنت  روزنامه

 100 11 3 41 37 8  درصد

  

هاي مجازي و ارتباطات از راه دور يكي ديگر از معيارهاي مهم در ارزيابي ميزان وضعيت شبكه
يا  ”LAN“هاي فني است كه با سنجش سطح كيفي آمادگي كالن شهر تهران پس از زيرساخت

معيارها و . گرددهاي مجازي، ميزان فاصله شهر با معيار مورد نظربررسي و تبيين ميشبكه
اي از خدمات موردنياز شهروندان را هاي بكار گرفته شده در اين بخش، طيف گستردهصشاخ

دامنه اين معيار با لحاظ شدن . شود كه كالن شهر تهران براي آنان تدارك ديده استشامل مي
هاي هاي اعتباري، درگاههاي الكترونيك، كارتبرداري از پستهايي از قبيل ميزان بهرهشاخص

هاي ودفاتر پيشخوان دولت از يكسو، و ميزان گذران اوغات فراقت، ميزان آموزش الكترونيك
هاي يافته. گيردهاي علمي را در ديگر سو، دربر ميعمومي و تخصصي و برطرف كردن نيازمندي

  ). 5جدول شماره (كند بدست آمده فضاي جالبي را بين گروه هدف ترسيم مي

  

  بين جامعه هدف از طريق فضاهاي مجازي ها درميزان انجام فعاليت: 5جدول

  خيلي زياد  زياد  متوسط  كم  خيلي كم  هاشاخص

 13 24 26 15 22  ميزان استفاده از پست الكترونيك و گفتگوي مجازي

  29  42  19  6 4  ميزان استفاده از كارتهاي اعتباري

  13  27  32  17  11  ها و موسساتميزان استفاده از شبكه الكترونيك بانك

  11  29  26  17  17  خريد الكترونيك ميزان

  9  23  30  19  19  ميزان گذران اوقات فراغت از طريق فضاي مجازي

  17  30  30  10  13  ميزان برطرف نمودن نيازهاي علمي از طريق فضاي مجازي

  5  14  31  28  22  ميزان استفاده از خدمات الكترونيك سازمانهاي دولتي و خصوصي

  6  16  30  26  22  لكترونيكهاي اميزان استفاده از درگاه

  9  25  34  17  15  هاي عمومي و تخصصي در حوزه اينترنتميزان آموزش

  3  10  31  32  24  ميزان استفاده از خدمات دفاتر پيشخوان دولت

  6  11  25  32  26  ميزان استفاده از فضاهاي مجازي

  14  30  24  16  16  ميزان استفاده از اينترنت به منظور مرور رخدادهاي خبري جامعه
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. ها از يك ارزش برابر و بينابين برخوردارنددهد غالب شاخصنتايج بدست آمده نشان مي

ها نيمي از جامعه صرف نظر از گزينه متوسط، كامالً روشن است كه در اكثريت شاخص
ها و كارهاي برداري از فضاي مجازي براي انجام فعاليتهدف، تمايل كم تا بسيار كم در بهره

. شوداند و برعكس اين تمايالت در نيم ديگر جامعه زياد و بسيار زياد ارزيابي ميخود داشته

چنانچه گزينه تا حد متوسط را به شكل برابر و كامالً تصادفي بين اين دو طيف توزيع كنيم 
يك جامعه بينابيني در مواجهه با فضاهاي الكترونيك محور در نزد شهروندان پيش روي ما 

  . ترسيم خواهد شد

الملي هاي بينترين شاخصپذيرش فضاهاي مجازي توسط شهروندان همواره يكي از كليدي
محسوب شده است ) عنوان ضريب نفوذ اينترنتتحت(سنجش ميزان آمادگي شهرها 

هايي حاكي از آنست كه كالن شهر تهران برداشت اوليه و كلي چنين يافته). 1381خوارزمي،(
هاي نظر سطح تعامالت و ارتباطات مجازي و شبكهدر گذار به شهر مجازي از نقطه 

تواند تا اين وضعيت براي مرحله گذار مي. الكترونيك محور در وضعيت ميانه قرار دارد
عنوان گام اساسي اوليه لحاظ گردد، اما همچنان در ابتداي مسير و حدودي مطلوب باشد و به
دهد كه بيشترين اين سطح نشان ميبه هر حال، تحليل تاپسيس . اين گذار اساسي قرار دارد

سطح استفاده از خدمات مجازي توسط شهروندان، استفاده از كارتهاي اعتباري با عدد نهايي 
پس از آن استفاده از تلفن همراه و ثابت و همچنين استفاده از . بوده است 0.72تاپسيس برابر 

تاپسيس تعداد اندكي از سواالت طوركلي نمره به. هاي بعدي قرار داشته استكامپيوتر در رتبه
دهنده وضعيت بوده و اين مهم نشان 0.5بخش استفاده شهروندان از خدمات مجازي زير 

كمينه عدد تاپسيس در بين سواالت . خوب استفاده شهروندان از اين گروه خدمات است
دفاتر سطح اول كه به سنجش ميزان استفاده از خدمات مجازي پرداخته مربوط به استفاده از 

همچنين بيشترين ميزان مربوط به استفاده از . بوده است 0.34پيشخوان دولت با نمره نهايي 
سنجش و ارزيابي نقطه نظرات گروه هدف  .باشدمي 0.72كارتهاي اعتباري است كه معادل 

از طرف ديگر تحليل وضعيت . هاستحاكي از برخورداري نسبتاً مطلوب منطقه از زيرساخت
اما در خصوص سطح شبكه اين وضعيت متفاوت . ها نيز مؤيد اين امر استشاخصاي از پاره

ها و ارتباطات از راه دور محور در سطح گيري كامل فضاي جريانكننده شكلاست و بيان
اين وضعيت ريشه در علل و عوامل متعدد اجتماعي؛ فرهنگي، اقتصادي، . باشدمنطقه نمي
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ضعف آموزشي و اطالعاتي : شودبه ذكر چند مورد اكتفا ميمديريتي و فني دارد كه در اينجا 
شهروندان از فضاها و خدمات مجازي موجود، تحت پوشش قرار گرفتن برخي از فرآيندهاي 
خدماتي در فضاي مجازي و عدم پوشش كامل اقدامات مربوطه، ضرورت مراجعه براي 

نجام بخش مجازي شده منجر بخشي از اقدامات غيرمجازي كاهش انگيزه در شهروندان را در ا
گيري تعامالت بين بخشي هم ارتباطات درون سازماني و هم بيرون سازماني، شده، عدم شكل

  .گيري درگاههاي الكترونيكي جامع خدماتنبود مديريت يكپارچه و در نتيجه عدم شكل

 عاتياطال جامعه در مسلط عملكردهاي و فرآيندها مادي گاه تكيه معناي ها به جريان فضاي

تحت عنوان  ها است كه جريان فضاي مادي گاه تكيه اليه و مهمترين آن، هستند كه نخستين
 هاي محرك از مداري زيرساخت هاي الكترونيكي و شبكه هاي مجازي مطرح هستند و توسط

و  دهند مي تشكيل را فرآيندهايي مادي مبناي يكديگر، همراه كه به شوندمي ايجاد الكترونيكي
 عملكردهايي براي مادي گاهي تكيه واقع در اين. دارند راهبردي نقشي جتماعا شبكه در

 جامعه سازمان در »منطقه« يا »شهر« همچون نيز اليه اين بنابراين. است همزمان اجتماعي

در سطح  مسلط كاركردهاي مكاني پيوند. فضاست از صورتي صنعتي، يا خدماتي، تجاري
و  اطالعات تكنولوژي ابزارهاي كه دهد مي رخ هايي عاملت درون شبكه در منطقه مورد بررسي 

 وجود خود خودي به مكاني هيچ شبكه اين در. سازندمي ممكن را هاي مجازي آنزيرساخت

 بنابراين. )128:1382كاستلز،( شوند مي تعريف ها جريان وسيله به ها جايگاه چون ندارد

و تعامالتي بوجود آمده  هاي ارتباطيههاي موجود در منطقه مورد بررسي و نيز شبكزيرساخت
منطقه شش تهران را تشكيل خواهند داد كه با  فضايي اصلي در فضاي مجازي، پيكربندي

در سطح  هاي عملكردي و خدماتي در عين اينكه حضور فيزيكي دارند و تقويت آنها مكان
. شوند جذب مي اهشبكه در آنها معناي و منطق بلكه، روند نمي منطقه مورد بررسي از ميان

و در حال حاضر به نسبت متوسطي در  كنند مي ايجاد ها راشبكه كه هاي فناورانه ساخت زير
هاي زيرساخت اين .خواهند كرد  در آينده تعريف را جديد سطح منطقه جاري است، فضاهاي

ه بر فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي و كالبدي منطق كه هاست جريان شبكه تجلي خود فناورانه
مورد بررسي تأثيرات شگرفي خواهند داشت كه در بخش بعدي به بررسي و تحليل آنها 

دهند كه كالن شهر تهران هاي تحليلي تحقيق حاضر نشان مييافته. پرداخته خواهد شد
هاي مجازي انجام داده است، اما ها و شبكهاقدامات زيادي را در زمينه مهيا كردن زيرساخت



  )المللي انجمن جغرافياي ايران بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا                                      122  

 

سازي منظور فراهملذا تقويت فرآيندهاي مربوط به اين بخش به. باشدمي همچنان در اوايل راه
  . آمادگي كامل شهر بايد در دستور كار مديران قرار گيرد

  

  سنجش ميزان و ابعاد تأثيرپذيري فرآيندهاي فضايي در ارتباط با فضاهاي مجازي

  بررسي  و سنجش آثار فضاهاي مجازي بر فرآيندهاي اقتصادي. الف

ندهاي مرتبط با اين مؤلفه در سطح كالن و در قالب چند پرسش كلي مورد سنجش قرار فرآي
درصد  50هاي بدست آمده ميزان بااليي از شهروندان يعني نزديك به بر پايه يافته. اندگرفته

معتقدند كه تكنولوژي هاي مجازي و در واقع مجازي شدن فرآيندهاي اقتصادي موجب رشد 
در مورد نقش فضاي مجازي در ايجاد پايداري . گردندسطح منطقه ميو رونق اقتصادي در 

ها باعث ايجاد مشاغل پايدار، مناسب و با درآمد دائمي براي اقتصادي و اينكه اين فناوري
هاي موافق و خيلي موافقم، موافقت خود را اعالم شوند، اكثر مخاطبان با گزينهمنطقه مي

اهاي مجازي باعث ايجاد مشاغل پايدار، مناسب و با درآمد در مقابل گزاره توسعه فض. نمودند
درصد موافقت خود را  32دائمي براي ساير مناطق شهر تهران خواهد شد نيز شهروندان با 

نسبت بااليي از شهروندان معتفدند . انددرصد در اين خصوص نظري نداشته 47اعالم كرده و 
هاي شهر و منطقه و باعث افزايش سرمايه هاي سايبر و فضاهاي مجازيكه توسعه تكنولوژي

  ).6جدول(شوند هاي مديريت شهري ميجويي در هزينهصرفه

  

  سنجش تاثيرات فضاي مجازي بر فرآيندهاي اقتصادي:  6جدول

  هاشاخص
كامالً 

  مخالفم

  مخالفم

نظري 

  ندارم

  موافقم

كامالً 

  موافقم

 ميانگين  جمع

  +3  100  21  28  34  13  4  افزايش رونق اقتصادي

ايجاد مشاغل پايدار، مناسب و با درآمد دائمي 

  براي منطقه
7  13  43  29  8  100  3+  

ايجاد مشاغل پايدار، مناسب و با درآمد دائمي 

  براي ساير مناطق شهر
7  14  47  24  8  100  3+  

جويي هاي شهر و منطقه و صرفهافزايش سرمايه

  هاي مديريت شهريدر هزينه
5  8  37  35  14  100  3+  
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دهد كه تكنولوزي سايبري هاي تكنولوژي سايبر بر شاخص اقتصادي نشان ميبررسي نتيجه
نتايج . ايجاد نمايد 6سزايي در وضعيت اقتصادي شهر تهران و منطقه تواند تاثيرات بهمي

تهران،  6دهد كه از نگاه كنشگران شهري استفاده كننده از فضاي منطقه ها نشان ميپرسشنامه
هاي شغلي نو و همچنين تعادل توسعه اقتصادي در  اعث ايجاد فرصتتكنولوژي سايبر ب

شود و از بعد اشتغال جامعه نمونه اعتقاد به اينكه تكنولوژي  منطقه و ساير مناطق تهران  مي
شود موافق بوده زيرا به كارگيري تكنولوژي هاي مديريت شهري ميسايبر باعث كاهش هزينه

ه مشاغل تبعي و تغيير عرصه فعاليت و كار در منطقه و شهر سايبر به صورت عام و با توجه ب
نظران با اين نظر البته صاحب. تواند توسعه اقتصادي را براي مراكز عهده دار آن ايجاد نمايدمي

كه تكنولوژي سايبر كارآيي و ارتقاي سيستم مديريت شهري از حالت سنتي به حالت جديدتر 
ه كل سيستم مديريتي كشور با توجه به نظام سلسله شود موافق بوده ولي در صورتي كمي

مراتبي بايستي به سمت مديريت مجازي حركت نمايد تا بتوان در سطح مناطق شهري نيز اين 
دهد كه جامعه ميزبان ها نشان ميهاي پرسشنامهنتيجه تحليل يافته. اندتغيير را ديد موافق بوده

نطقه را درباره توسعه تكنولوژي سايبر مورد تأييد در مجموع تأثيرپذيري فرآيندهاي اقتصادي م
  . بوده است 3هاي محاسبه شده در تمامي معيارها باالي قرار داده است، چرا كه ميانگين

  

  فرهنگي -بررسي و  سنجش آثار فضاهاي مجازي بر فرآيند هاي اجتماعي . ب

ساخت اجتماعي ها و رخدادهاي مجازي در شهرها بر يكي از اثرات بسيار مهم جريان
  هاي اجتماعي شهرها چنين تغييراتي در پويايي. فرهنگي و فرآيندهاي مرتبط با آن است

اين مؤلفه نيز همانند مؤلفه قبلي داراي دامنه بسيار . صورت گسترده و وسيع تأثير دارندبه
 اي از در هم كنشي فضاهاي مجازي و فرايندهاي با ابعاد اجتماعي است كهوسيع و پيچيده

كاهش ازدحام و شلوغي، افزايش . باشدفرصت و امكان پرداختن همه آنها در اين مقاله نمي
امنيت شهروندان، افزايش كيفيت زندگي، افزايش ميزان مشاركت شهروندان، افزايش نظارت 
شهروندان بر مديريت شهري، ايجاد تسهيل در انجام امور و نيازهاي شهروندان، كاهش اتالف 

ا، افزايش سطح آگاهي و دانش مردم، افزايش اوقات فراغت شهروندان، هوقت و هزينه
هاي اجتماعي است كه ميزان اثرپذيري افزايش مطالبات آگاهانه شهروندان فهرستي از شاخص

اند كه در ادامه نتايج توصيفي و شان از نگاه شهروندان، بررسي، سنجش و ارزيابي شده
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ي نتايج بررسي آثار مثبت توسعه فضاهاي مجازي بر طور كلبه. تحليلي آن آورده شده است
دهد كه آثار مثبت اجتماعي ـ فرآيندهاي اجتماعي ـ فرهنگي از نگاه جامعه نمونه نشان مي

دهندگان با ميانگيني فرهنگي  ناشي از توسعه تكنولوژي سايبر مورد تأييد جامعه بوده  و پاسخ
  . اندنموده اين آثار را بيش از متوسط ارزيابي 3بيش از 

  

  فرهنگي -سنجش تأثيرات فضاي مجازي بر فرآيندهاي اجتماعي : 7جدول

  هاشاخص

كامالً 

  مخالفم

  مخالفم

نظري 

  ندارم

  موافقم

كامالً 

  موافقم

  ميانگين  جمع

  +3  100  20  31  38  6  6  كاهش ازدحام و شلوغي

  +3  100  12  31  39  13  5  افزايش امنيت شهروندان

 +3  100  18  30  32  12  8  افزايش كيفيت زندگي

 +3  100  20  33  31  10  7  افزايش آزادي عمل و اعتماد به نفس شهروندان

 +3  100  10  31  40  12  7  افزايش ميزان مشاركت شهروندان

 +3  100  10  30  39  15  6  افزايش نظارت شهروندان بر مديريت شهري

 +3  100  16  35  35  9  5  ايجاد تسهيل در انجام امور و نياز شهروندان

 +3  100  29  36  26  5  4  هاكاهش اتالف وقت و كاهش هزينه

 +3  100  16  40  34  7  3  افزايش سطح آگاهي و دانش مردم

 +3  100  23  39  23  11  4  افزايش اوقات فراغت شهروندان

 +3  100  22  40  23  9  5  افزايش مطالبات آگاهانه شهروندان

  

هاي ، وضعيت مطلوب شاخص0.623تحليل تاپسيس اين گروه از سواالت با اخذ نمره مجموع 
گانه اين گروه، كه به وفاق عمومي بر توسعه از ميان سواالت يازده. دهداين مؤلفه را نشان مي

اند كه به دليل ماهيت سوال قابل تكنولوژي سايبر اشاره دارند همگي باالترين نمره را كسب كرده
سعه تكنولوژي سايبر با افزايش سطح دهنده توهاي ارتباطاما شاخص. بيني نيز بوده استپيش

آگاهي و دانش مردم و نيز كاهش ازدحام و شلوغي در سطح منطقه باالترين نمره نهايي تاپسيس 
دهنده باور شهروندان به سطح تأثير قابل توجه ارائه عملكرد اند كه به خوبي نشانرا داشته

و شلوغي سرسام آور شهري  بدين ترتيب كاهش ازدحام. مجازي بر فرآيندهاي اجتماعي است
اين . دهدبا كاهش ميزان تراكم و تمركز شهري كه از اثرات جدي فضاهاي مجازي است رخ مي
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  منطقه به لحاظ واقع شدن در بافت مركزي كالن شهر تهران و نيز واقع شدن در حاشيه 

  و هاي متنوع و درمقياس شهري و ملي، همواره بستر تراكم هاي اصلي و كاربريشريان

در ذهن و نگرش مخاطبين اين پژوهش اين امر قطعي نقش بسته . هاي شهري بوده استتزاحم
كه چنانچه شهر مجازي توسعه يابد اين جو شهري كاهش يافته و اميدوار خواهند بود به فضاي 

ها و مطالعات انجام شده در سنگاپور، ژاپن و بررسي .تري دست پيدا كنندشهري آرام و دلنشين
هاي كالن دستيابي به شهر مجازي برقراري دهند كه يكي از استراتژينوبي نشان ميكره ج

اي انبوه و فضاهاي مجازي شده شهري يا در حال ظهور در  آرامش بوده است فضاهاي رسانه
رسد حامل آرامش اي در حال خصوصي شدن هستند كه به نظر مي طور فزآيندهسطح منطقه به

اما همه . اندند، همانطور كه دو گروه مورد پرسش نيز اذعان كردهرواني براي شهروندان باش
 شناسي فضاهاي جديد نگران كم شدن و از بين رفتن تعامالتنظريات اجتماعي در آسيب

شواهد . كننده سطح بااليي از آرامش رواني استتأمينهستند كه  چهره به چهره اجتماعي
امنيت اجتماعي و رواني شهروندان را  فراواني در دست است كه توسعه فضاهاي مجازي

اين شاخص نيز  در باور جامعه هدف با آنچه در نظرگاه و مصاديق ارائه . افزايش خواهد داد
  . شده از سوي محققين در پيشينه پژوهش، همسويي كامل دارد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

       

  

  ات الكترونيكي و فضاهاي مجازيفرآيندهاي اجتماعي متأثر از ارتباط: 1شكل

  مكان هاي شهري منطقه شش كالن شهر تهران

  فرآيندهاي اجتماعي

  يك محورفضاهاي مجازي و الكترون

  فزايش نظارت شهروندان بر مديريت شهريا

 كاهش ازدحام و شلوغي 

  

  افزايش امنيت شهروندان 

 افزايش كيفيت زندگي

  

 افزايش آزادي عمل 

  

 افزايش ميزان مشاركت شهروندان

  

ام امور و نياز ايجاد تسهيل در انج

  شهروندان

  كاهش اتالف وقت و كاهش هزينه ها

  افزايش اوقات فراغت شهروندان

  افزايش مطالبات آگاهانه شهروندان
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 زندگي، براي مطلوب در منطقه از ديدگاه شهروندان نويد بخش محيطي مجازي استقرار شهر

 بيشتري زمان الكترونيكي شهرهاي در از منظر اين گروهها مردم. باشدمي تالش و كار تفريح،

قبل  از بيشتر بسيار فضاهاي ايجاد شده در وري بهره  و يافت خواهند استراحت و تفريح براي
 به كه الكترونيك هاي فعلي شهردر منطقه مورد بررسي با زيرساخت. بود از دوره گذار خواهد

 الكترونيك هاي سيستم و اينترنت بر مبتني امكانات طريق از آن هاي فعاليت اكثر اجراي

 مانند خود روزمره كارهاي انجام براي مردم ندارد ضرورتي ديگر شده است، پذير امكان

 صرف زيادي وقت كاال يا امالك خريد جرايم، پرداخت تلفن،  برق، آب، قبوض پرداخت

 شبكه به كه هنگامي  خود، شخصي كامپيوتر طريق از توانند مي را كارها اين تمام بلكه. كنند

لذا كنشگران بر اين امر اتفاق نظر پيدا كردند كه  .دهند انجام هستند متصل اينترنت جهاني
هاي تأثيرپذير اجتماعي در ارتباط با مجازي شدن كاهش اتالف وقت و در شاخص يكي از

 با ارتباط جمله از شهري هاي فعاليت در مشاركت همچنين. هاستنتيجه كاهش هزينه

 تا شهري مسئولين ساير و شهرداري اجتماعي، و اقتصادي ها و نهادهاي بنگاه ادارات، مسئولين

 ارائه تر مطلوب و تر ساده اي گونه به شهروندان به دماتو خ شده است تسهيل زيادي حد

 كه جا آن تا شود مي افزوده نيز شهر عملياتي و مديريتي كارآيي بر ديگر طرفي از. شوند مي

 منطقه سكونت خود  رويدادهاي و اتفاقات جريان در وقت اسرع در توانند منطقه مي ساكنين

 بين تعامالت و ارتباطات وضعيت، اين در. كنند اظهارنظر ها آن رفع براي و بگيرند قرار

مي شود و  فراهم ساكنين منطقه براي موردنياز خدمات به دسترسي و يافته افزايش ها سازمان
هاي هدف با افزايش ميزان مطالبات به حق شهروندان در نتيجه اين اثرات است كه گروه

در سطح ... و 135، 137،110از قبيل هايي هاي ارتباطي متعدد با سرويسكانال. موافقت دارند
ساكنين  زندگي كيفيت بهبود: بنابراين. باشدهاي بدست آمده ميمنطقه مؤيد نتايج و يافته

 انجام تسهيل آن و امكانات همچنين و شهري فرآيندهاي از مردم آگاهي افزايش با منطقه

 شهر سطح در تجارت امر بهبود نتيجه كه شهر اقتصادي اوضاع بهبود و شهري هاي فعاليت

 يك انجام براي الزم فرآيند تمام دادنتقليل شهروندان؛ به اي مرحله يك خدمات باشد؛ ارائه مي

 در پي هاي مراجعه حذف و ها آن كردن الكترونيكي همچنين واحد، هاي فعاليت به شهر در كار

 شهر اداره در مردم مشاركت كارها؛ افزايش انجام جهت مختلف هاي سازمان و ادارات به پي

مسئولين از  با مستقيم ارتباط همچنين و شهر مورد در شهروندان به اظهارنظر حق اعطاء به
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  .تأثيرات حتمي استقرار شهر مجازي در منطقه خواهد بود

  

  كالبدي -بررسي و سنجش آثار فضاهاي مجازي بر فرآيندهاي محيطي . ج

و كالبدي منطقه و شهر تهران مورد در اين مبحث، نگرش كنشگران نسبت به مسائل محيطي  
دهند كه جامعه ها نشان مياطالعات حاصل از تحليل پرسشنامه. بررسي و سنجش قرار گرفت

نمونه توسعه تكنولوزي سايبر را باعث كاهش فشار بر امكانات خدماتي و زيرساختي شهر، 
ده و ميانگيني كاهش سر و صدا و آلودگي، افزايش كيفيت محيط زيست مورد تأييد قرار دا

دهد جامعه مورد مطالعه نسبت هاي تحقيق نشان مييافته. گرفته است 3يا نزديك به  3بيش از 
به مسايل محيطي خود حساس بوده و اثرگذاري توسعه اين تكنولوژي را بر ابعاد محيطي 

فقند كه بخش قابل توجهي از شهروندان موافق و يا كامالً موا. اندمنطقه مورد تأييد قرار داده
توسعه تكنولوژي سايبر باعث كاهش آلودگي هوا و همچنين كاهش سروصدا و آلودگي 

درصد از ايشان با اين  20طوريكه در هر دو شاخص زيرگردد بهصوتي در سطح منطقه مي
درصد از شهروندان پرسش شده باور دارند كه توسعه  60نزديك به . ها مخالفت دارندگزاره

گذارد ير زياد و خيلي زيادي بر كاهش سر و صدا و آلودگي در منطقه ميتكنولوژي سايبر تاث
و باور دارند كه توسعه تكنولوژي سايبر تأثير زياد و خيلي زيادي بر ارتقاء كيفيت محيط 

هاي هوشمند در استفاده از سيستم«در مقابل گزاره . زيست منطقه و تهران خواهد داشت
نظر نكرده، درصد اعالم 15، »گذاردر منطقه تأثير ميسازي حركت دجريان ترافيك و روان

شوندگان پرسش. اند درصد عبارت خيلي موافقم را برگزيده 27درصد موافقت كرده و  52.0
  هاي هوشمند در مديريت و كنترل حوادث تأثير استفاده از سيستم«در خصوص گزاره 

همچنين . اند وافقم را برگزيدهدرصد عبارت خيلي م 25درصد موافقت كرده و  52، »گذاردمي
هاي هوشمند در پشتيباني از وسايل نقليه امدادي تأثير استفاده از سيستم«در برابر گزاره 

استفاده «شهروندان در خصوص گزاره . نيز پاسخهاي تقريباً يكساني ارائه شده است» گذارد مي
و خريد و رزرو  هاي هوشمند سهولت در دريافت عوارض ماشين، طرح ترافيكاز سيستم

. اند درصد عبارت خيلي موافقم را برگزيده 31درصد موافقت كرده و  55، »گذاردبليط تأثير مي

هاي درصد شهروندان مورد سوال قرار گرفته معتقدند كه استفاده از سيستم 80بيش از 
درصد آنان  60و نزديك به . گذارد هوشمند در بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي تأثير مي



  )المللي انجمن جغرافياي ايران بينعلمي ـ پژوهشي و فصلنامه (جغرافيا                                      128  

 

معتقدند كه تكنولوژي سايبر به مرور باعث حذف برخي از فضاهاي كالبدي و فعاليتي در 
درصد شهروندان مورد سوال قرار گرفته، معتقدند  56همچنين . گرددسازمان فضايي منطقه مي

وري عملكردها در سازمان فضايي  كه تكنولوژي سايبر به ميزان بااليي باعث افزايش بهره
درصد شهروندان مورد سوال قرار گرفته، معتقدند كه تكنولوژي  60زديك به ن. منطقه مي گردد

بيش از نيمي از شهروندان . سايبر باعث توليد و ظهور فضاهاي جديد در منطقه مي گردد
ها و دفاتر الكترونيك به ميزان زياد و  معتقدند كه رشد فضاهاي مجازي مانند مدارس، دانشگاه

ها در مورد تقريباً همين نسبت. گردددر سازمان فضايي شهر ميخيلي زياد سبب كاهش تراكم 
نزديك به نيمي از شهروندان اعتقاد . باشدها در سازمان فضايي برقرار ميكاهش تمركز فعاليت

دارند كه توسعه تكنولوژي سايبر به ميزان خيلي زياد و زياد باعث كاهش فشار بر امكانات 
  .گرددهاي منطقه مي خدماتي و زيرساخت

  كالبدي -سنجش تاثيرات فضاي مجازي بر فرآيندهاي محيطي :  8جدول

  هاشاخص

كامالً 

  مخالفم

  مخالفم

نظري 

  ندارم

  موافقم

كامالً 

  موافقم

  ميانگين  جمع

  +3  100  23  43  25  6  3  كاهش آلودگي هوا

  +3  100  21  36  28  11  4  كاهش سرو صدا و آلودگي صوتي

 +3  100  27  52  15  4  2  سازي حركتنافزايش سرعت جريان ترافيك و روا

 +3  100  25  52  16  5  2  مديريت آسان تر ترافيك و حوادث

 +3  100  25  50  20  4  1  پشتيباني از وسايل نقليه امدادي

سهولت در دريافت عوارض ماشين، طرح 

  ترافيك و خريد و رزرو بليط
1  2  11  55  31  100  3+ 

 +3  100  28  53  15  3  1  بهبود و ارتقاي وضعيت حمل و نقل عمومي

 +3  100  18  43  28  11  0  كاهش ميزان مراجعات فيزيكي شهروندان

 +3  100  6  52  37  4  1  حذف برخي از فضاهاي كالبدي

 +3  100  15  43  38  3  1  جايگزين شدن و توليد  برخي از فضا

 +3  100  16  41  38  4  1  وري و عملكرد فضاهاافزايش بهره

 +3  100  8  21  54  15  2  هاي شهريبهبود وضعيت سرانه

 +3  100  21  34  34  8  3  كاهش تراكم در سازمان فضايي شهر

  +3  100  16  35  39  7  3  ها در سازمان فضاييكاهش تمركز فعاليت

  +3  100  14  31  40  11  4  ها كاهش فشار بر امكانات و زيرساخت
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اي فضايي اي نقطه نظرات شهروندان در خصوص فرآيندهعدد نهايي تاپسيس در ارزيابي رتبه
دهد مهمترين مؤلفه از نگاه شهروندان بوده كه نشان مي 0.69ـ كالبدي  مرتبط با مؤلفه محيطي

كننده نظر در اين گروه سوال سنجش. در تحقق فرآيندهاي فضايي شهر مجازي بوده است
هاي هوشمند در دريافت عوارض ماشين، طرح ترافيك، شهروندان در خصوص تأثير سيستم

سواالتي كه به موضوعاتي نظير تأثير . و بليط، بيشترين نمره را كسب كرده استخريد و رزر
هاي هوشمند در بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي، پشتيباني از وسايل نقليه امدادي و سيستم

. اندهاي بااليي را كسب كردهسازي حركت و جريان ترافيك؛ اشاره داشته است، رتبهروان

دهند كه در اثر هاي انجام شده نشان ميها و ارزيابيبنديژه اولويتهاي تحقيق و بوييافته
هاي فيزيكي، فضاهاي مجازي داراي يك سري هاي الكترونيكي با جريانجايگزيني جريان

هاي سريع جديد و پيامدها و اثراتي خواهند شد كه ايجاد فضاهاي جديد، توليد جريان
با از بين رفتن فزاينده . شوندساختي را موجب ميهاي زيرافزايش ظرفيت و توان مؤثر شبكه

هاي فيزيكي و الكترونيكي در سطح منطقه مورد بررسي فضاهاي مجازي مرزهاي بين محيط
حجم قابل توجهي از گروههاي مورد . شديدا در ايجاد تغييرات محيطي و كالبدي نقش دارند

هاي مجازي بر روي منطقه هاي كنوني در حوزه فناوريبررسي بر چگونگي تأثير پيشرفت
براساس نقطه نظرات ارائه شده از سوي جامعه هدف، توسعه فضاهاي سايبر . اندمتمركز شده

شوند و از سوي ناپذير باعث كاهش تراكم در سطح منطقه ميو مجازي به عنوان امري اجتناب
كنشگران اين از اين رو بر اساس ديدگاه اين . ديگر منجر به تمركززدايي شهري خواهند شد

ظهور . شودهاي جغرافيايي قرار گرفته و سبب باز تعريف منطقه ميفرآيندها فراتر از تفاوت
ها جاييعناصر و فضاهاي متفاوت با سطح و سرعت عملكرد باالتر اثرات عيني اين جابه

  . خواهد بود
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  باطات الكترونيكي و فضاهاي مجازيفرآيندهاي كالبدي متاثر از ارت: 2شكل

 

  گيري و آزمون فرضياتنتيجه

دهند كه در استفاده از بسياري خدمات مجازي مانند استفاده از نتايج بدست آمده نشان مي
ها و مؤسسات، گذراندن اوقات فراغت از طريق فضاي مجازي، اينترنت، شبكه الكترونيك بانك

اين مسئله . سطح استفاده شهروندان باال بوده است... ري وهاي الكترونيك شهاستفاده از درگاه
الواقع فرض دهنده تحقق اولين مراحل حركت در مسير گذار به شهر مجازي است و فينشان

. اول تحقيق مورد تأييد است كه تهران در مسير گذار به شهر مجازي داراي آمادگي نسبي است

بكه مديريت شهري مجازي، مدير مسلط و مجري هاي  الزم براي شچرا كه از اولين زيرساخت
اما . اصول شهر مجازي و نيز شهروند آگاه و افزايش كاربران مجازي در جامعه شهري است

اشكاالت عمومي و ماهيتي اين فرآيندها نيز بيشمار بوده كه همچنان موانع جدي بر سر راه  
ي آثار مثبت توسعه تكنولوژي نتيجه بررس. شوندتحقق كامل و تكميل مراحل گذار محسوب مي

دهد سايبر بر فرآيندهاي اقتصادي، اجتماعي ـ فرهنگي و كالبدي از نگاه جامعه نمونه نشان مي
دهندگان با كه آثار مثبت اين فرآيندها از توسعه تكنولوژي سايبر مورد تاييد جامعه بوده و پاسخ

بنابراين فرض دوم اين نيز مورد . اندودهاين آثار را بيش از متوسط ارزيابي نم 3ميانگيني بيش از 
به اين اعتبار، توسعه فضاهاي مجازي و گذار از فرآيندهاي سنتي، امكان غلبه بر . تأييد است
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هاي زماني و فيزيكي موجود در سطح منطقه را فراهم كرده و به شدت ميزان موانع و محدوديت
فشردگي فضا . كاهش خواهد داد مراجعات فيزيكي و حضوري شهروندان را براي اخذ خدمات

هاي برقراري ارتباط متقابل بين و زمان ناشي از ارتباطات مجازي در منطقه به معني كاهش هزينه
نقاط جغرافيايي جدا از هم است كه در عين حال كه ظرفيت و توان مبادله و استفاده از خدمات 

بين نواحي درون منطقه شش را  دهد مي توان گفت زمان سفرطور قابل توجهي افزايش ميرا به
در برخي سطوح مختلف، . هاي ترافيكي را موجب گرددكاهش داده و در نتيجه رواني جريان

ها هاي زمان و فضا در برخي فعاليتارتباطات مجازي در منطقه شش توانسته بر محدوديت
. شهروندان گرددوري و عملكرد فضاها از منظر غلبه نمايد تا از اين طريق باعث افزايش بهره

هاي سايبر و مجازي به تشديد كنترل بر روي فضاي شهري از طريق اينكه چه توسعه تكنولوژي
كساني به آن دسترسي داشته باشند و از آن استفاده نمايند و در كدام فضاي جغرافيايي صورت 

ي از بنابراين شهروندان به شدت معتقدند كه كنترل و مديريت برخ. نمايدبگيرد، كمك مي
بخشد كه پيامد مسايل منطقه بويژه در حوزه ترافيك و حوادث تسهيالتي را به منطقه شش مي

از سوي ديگر، اين ارتباطات توسعه . هاي ترددي و كنترلي خواهد بودآن تنظيم درست نظام
سازد از اين رو، كنشگران پذير مي يافته و اثرات آنها تسهيل در دريافت خدمات ويژه را امكان

عتقدند كه توسعه فضاهاي مجازي موجبات سهولت در دريافت عوارض ماشين، طرح ترافيك م
به اين اعتبار مؤلفه محيطي ـ كالبدي بيشترين و . سازندرا فراهم مي... و خريد و رزرو بليط و 

مهمترين نقش را در فرآيندهاي فضايي پيش روي شهر و مديريت شهري مجازي خواهد 
اين بخش در ميان كنشگران از اهميت بااليي برخوردار بوده اما  در هاي همه شاخص. داشت

عوارض خودرو، طرح ترافيك، خريد و (هاي هوشمندسازي خدمات عمومي همين مؤلفه بخش
سازي حركت و پشيباني ، بهبود وضعيت حمل و نقل عمومي، جريان ترافيك و روان)رزور بليط

نقش و عملكرد . ي مورد نظر شهروندان بوده استهااز وسايل نقليه امدادي، مهمترين گويه
هاي با اهميت مورد نظر عنوان يكي ديگر از شاخصخدمات مجازي در فرآيندهاي فضايي به

هاي اين مؤلفه بيش از همه به تأثير تكنولوژي سايبر بر ايشان از ميان گويه. شهروندان بوده است
  .اندر مربوطه، تأكيد كردهكاهش اتالف وقت و هزينه شهروندان در انجام امو
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