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Introduction: The beginning of the electronic revolution in the 20th century introduced a new 
definition of the city, and as a result of that the concept of time, space, and place underwent a 
transformation. The compactness and synchronicity of time on the one hand and the negation of 
time on the other and the introduction of the concept of the death of distance caused the period 
of the birth of the fourth city and the formation of the third modernity after leaving behind the 
previous three types of cities. The formation and development of information and 
communication technologies have initiated many developments that have shaped dual 
communications such as city and communication space rupture, centralized-decentralized and 
local-global. The proposed dilemmas arise from what and how the relationship between the city 
and technology in the general sense, the concept of space and urban space has undergone a 
transformation. The main purpose of this research is to identify the factors affecting the 
relationship and how information and communication technology affects the urban space and 
place and to classify those factors based on the categories extracted from the theoretical 
literature. 
Methodology: The research based on the qualitative method of the expert interview with 15 
experts and professors in the field of urban planning and sociology to achieve theoretical 
saturation, has been done in a semi-structured way by designing a questionnaire in the form of 
15 questions focusing on six main categories of theoretical studies. Sampling was done until the 
stage of reaching theoretical saturation and based on the amount of description and explanation 
of the interviewees, in a period of 30 to 240 minutes, which was realized by telephone and audio 

recording due to the limitations caused by Corona, and after that, the audio content of the 
interviews was implemented in a precise and complete way. In this article, taking into account 
that the qualitative method has been used to obtain the various influential dimensions and 
components in order to obtain theoretical explanations, therefore, what is important are the 
reliability and accuracy of the data. The validity of the research is done through the collaborative 
extraction of concepts with two experts to verify and finalize the extracted components. 
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Result: Findings show that based on six main categories  (place value, temporal and distance 
components, patterns of development of urban activities, freedom of activities from the spatial 
component, replacement of face-to-face activities, urban traffic) extracted from the theoretical 
literature, and four dimensions (social, political-economical, Physical and infrastructural) and 
based on the nature of the components, 110 components were classified into two characteristics 
of reinforcement (59 components) and limiting (51 components). Based on this, the category of 
place value (15 enhancing components and 6 limiting components), and the category of freedom 
of activities from the location component (8 enhancing components and 5 limiting components), 
the category of urban activity development patterns (12 enhancing components and 16 limiting 
components), the category of replacing activities Presence (12 enhancing components and 16 
limiting components), urban traffic category (6 enhancing components and 3 limiting 
components) and time and distance dimensions category (6 enhancing components and 5 
limiting components) have been assigned to themselves. Also, in order to get the relationship of 
the extracted components with the four dimensions of urban space and place (social, economic, 
physical, and infrastructural). 
Discussion: Many theorists emphasize that the opportunities to use information and 
communication technology in different cities are different due to the variety of types of activities 
that have special and unique requirements for certain places. The city is changing due to 
advanced information technology with changes in diverse patterns based on the context 
(historical, territorial, and institutional). Telecommunication systems are proposed as an option 
for transportation systems, and as a replacement for the physical movement of people and 
services. In this connection, there are two trends towards this issue. One of the negative trends 
regarding the relationship between the city and information and communication technology is 
the destruction of space. At the same time, theories such as increasing face-to-face interactions 

and refocusing and flourishing urban centers are also proposed in this regard. 
Conclusion: Due to the existence of different and conflicting points of view regarding nature and 
impact of information and communication technology on the city, the structure and spatial 
organization of the city, urban activities, space and urban space, and the various effects of these 
technologies in societies with diverse political, economic, social and cultural characteristics. In 
this article, an attempt was made to determine the factors affecting the urban transformation 
caused by the development of these types of technologies from the perspective of experts and 
professors in fields such as urban planning, Sociology, transportation, etc. By examining the 
components extracted from the text of the interviews, it was found that the components can be 
separated into two main categories strengthening and limiting components and in four social, 
political-economic, physical and infrastructural dimensions. Finally, based on the components 
extracted from the interviews, the influencing components can be summarized and presented in 
the form of four dimensions, and 36 main components. 

Highlights: 
 The increasing and rapid development of information and communication technologies 

and the low and weak knowledge in this regard in relation to the resulting urban 
changes and developments have led this article to take a step in this regard and explain 
the factors, components, and policies affecting metamorphosis. Urban space and place 
directly affect the urban planning system of the city. 
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اطالعات و  فناوری ها:کلید واژه
ارتباطات، فضا و مکان شهری، 

مؤلفه، سیاست بازدارنده، سیاست 
 پیشران

ایت نتایج  حالبا این شوند.می زمانی دنبالنامکانی و نابر مفهوم ، با تمرکز ICTهای نظری توسعۀ بنیان بیان مسئله:

 را بر فضا و مکان شهری در بستر شهرها ICTs و متناقضخصوص بروز تأثیرات متفاوت  در ها، شواهد بسیارینظریه

، حاضر ۀال اصلی مقالؤس در شهر، ICTگیری تغییرات ناشی از توسعۀ منظور یافتن ماهیت و جهترو بهکند. ازاینمیبیان 
های تحقیق به منظور یافتن موارد ذیل تنظیم است. بنابراین سؤالها اثرگذار بر توسعۀ این نوع فناوریهای لفهؤمیافتن 

( ICT 3کنندۀ توسعۀ های تقویت( مؤلفه2موثر بر شهر و فضا و مکان شهری؛  ICTهای اصلی توسعۀ ( مقوله1اند: شده

 ها.ها با مقوله( چگونگی ارتباط مؤلفهICT 4های محدودکنندۀ توسعۀ مؤلفه

یافتن و  اثرگذاریاین فضا و مکان شهری و چگونگی شهر و بر  ICTی اثرگذار هایمؤلفه و شناسایی عوامل هدف:

 گذاری شهری تعیین شده است.منظور سیاستها، بهها با مقولهرابطۀ آن
 شناسیجامعه ی،شهرسازهای رشتهنفر از متخصصان  15روش کیفی مصاحبه از نخبگان به تعداد  باپژوهش این  روش:

 است. شدهانجام، بر اساس پرسشنامه باز، افتهیساختار مهین صورتبهتا حصول اشباع نظری، شهری  و جغرافیای

شهری مطلوب  ، توسعۀمفهوم جدید زمان و مسافت، فیزیکی ارزشمندی مکانمقولۀ اصلی ) 6حاکی از وجود  ها:یافته

مستخرج از  شهری(مطلوب ضوری، ترافیک ح هایفعالیت مکانی، جایگزینی مؤلفه از هافعالیت ، آزادیفناوری محور
در قالب دو  رمؤلفهیز 121 و یاصل مؤلفه 36، و زیرساختی(اقتصادی، کالبدی -سیاسیاجتماعی، بعد ) 4ادبیات نظری، و 

منتج از  گذاریسیاست، اساس نیا براست.  ICT ۀتوسع (مؤلفه 57) یمحدودکنندگ و( مؤلفه 64) یکنندگتیتقو یژگیو
 رانیا یشهرها یشهر یزیرو برنامه تیرینظام مد طورقطعبهو  ،تأثیرگذار استشهرها  ینظام شهرسازبر  رد،کیدو رو نیا

 .دهدیمقرار  ریتحت تأث زیرا ن

را در دو  بر فضا و مکان شهری ICTاثرگذار  هایو سیاست هاعوامل، مؤلفهکند پژوهش حاضر تالش می گیری:نتیجه

 ارائه دهد.ها است، بندی آنهای مفهومی چندگانه که گویای دستهدر قالب ماتریس راستای بازدارندگی و پیشران

 نکات برجسته:

  شناخت کم و ضعیف تغییرات و تحوالت شهری ناشی از پیشرفت روزافزون و سریعICTsتبیین عوامل،  ؛

 سازی شهر.بر دگردیسی فضا و مکان شهری، موثر بر نظام شهر ICTهای اثرگذار ها و سیاستمؤلفه

 
می باشد که توسط نویسنده اول و با  "تهران( )مطالعۀ موردی: محالت شهر بر دگرگونی فضا و مکان شهری ICTتبیین تأثیرات  "با عنوان شهرسازیرشته  رساله دکتریین مقاله برگرفته از ا1 

 دفاع شده است. آزاد اسالمی قزوینراهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه 
 ،(2)6 ،شهرسازی دانش. ر دگردیسی فضا و مکان شهریتبیین عوامل و موانع توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات د(. 1401مجتبی.)، رفیعیانو سیدحسین  ،بحرینی نیکو، ،ارجاع به این مقاله: مدقالچی

25-40. https://doi.org/10.22124/upk.2022.21529.1718 Doi:  
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 1401  تابستان ،40-25، 2شماره  ،6دوره  ،دانش شهرسازی

 

 بیان مسئله

با ظهور عناوینی چون انقالب اطالعات،  ، امکان ایجاد ارتباط و دریافت اطالعات از راه دور،فناوریحوزۀ  آمده دروجودتحوالت به

های دانش گشوده است. خوانش انقالبی از حوزههمۀ جدیدی از بحث و گفتگو را در  انقالب دیجیتال، انقالب الکترونیک، عرصۀ

ه ک ها بر شهر مطرح شود، تا جاییفناوریگری این نوع ای قدرت تسلط و احاطهتحوالت در این حوزه، سبب گردید تا در ابتدا گونه

های ، هزینه(1200، 1)کپلینگ و نوسال قلمرو اهمیت رود. در این رویکرد مرگ فاصله ناشی از کاهشِال میؤهستی شهر، زیر س

، با قدرتِ گسست (1997، 3رکراسیکا) و هزینۀ ارتباط (2008، 2ینیدایاشمهنسبرگ و -، اورمن، روسیدسیوانی) جاییناشی از جابه

 هیلعورای شهر و  فناوری. در حقیقت در این رویکرد شودمنجر می آنرفتن تمام عناصر و ارکان سازندۀ شهر، به مرگ شهر و ازبین

 سازد. ممکن می سازی مجازیکند و پیوند مجدد را با شبکهتکه کردن شهر عمل میآن در مقیاسی جهانی با تکه

 هر و برایاطالعات و ارتباطات را در خدمت ش فناوریگرایان، گرایان و آیندهآرمان هایهاز سوی دیگر رویکرد دوم در ساحت نظری

هر محیطی یا سیاسی شهای اجتماعی، زیستمسائل، مشکالت و بحران حلدر جایگاه  فناوریگیرند. در این رویکرد می در نظرشهر 

و  یچوراب؛ 2002، 5گراهام و ماروین؛ 2008، 4)هوالندز خاص مورد توجه کشورهای غربی قرار دارد طوربههای اخیر صنعتی طی سال

و عاملی در  (6120، 7)دامری شهری کیفیتو  مطلوبیتعنوان ایجادکنندۀ بستر ها بهفناوریهمچنین این نوع از  .(1220 ،6همکاران

های فیزیکی، اجتماعی، و دانشی و بازسازی اقتصادی، یکپارچگی اجتماعی، ادارۀ بهتر منظور ارتقای زیرساختراستای خلق نوآوری به

 فناوریحل محوری مشخصۀ راه برهیتکمورد توجه است. این رویکرد الزام ( 4120، 8و اسکورانو مانگانو انو،یمارکو، کال ،یروتین) شهر

 (.2016، 9گارسیا، پاردو و نام-)گیل اطالعات و ارتباطات را چندین برابر نموده است

رویکردهای دیگری چون  یسوبههای اطالعات و ارتباطات گرایش مطالعات نظری را فناورینیروهای دوگانه در میان شهر و 

این نوع سازی( هدایت کرده است. شبکه) ، گسست و پیوند(5120، 10یدیو جونا جانتایر ،یراچماوات) تمرکززدایی و تمرکزگرایی

ی اطالعات هافناوریهای اثرگذار بر توسعۀ یافتن عوامل و مؤلفه را بر اصلی و بنیادی مقالۀ حاضرها و روندهای متفاوت، سؤال گرایش

های اصلی مقوله .1است:  شدهتعیینتحقیق حاضر به شرح ذیل  سؤاالت. بنابراین قرار دادها ای آنو تعیین روند توسعه و ارتباطات

ها سبب تقویت کدام مؤلفه .2 ند؟هست، چه مواردی مؤثرنداطالعات و ارتباطات که بر شهر و فضا و مکان شهری  فناوریتوسعۀ 

 .4 شوند؟اطالعات و ارتباطات می فناوریها سبب محدود شدن توسعۀ کدام مؤلفه.3 شوند؟اطالعات و ارتباطات می فناوریتوسعۀ 

 ها به چه صورت است؟ها با مقولهمؤلفهارتباط 

فضا و  وهای اثرگذار، در راستای شناسایی جهت و نوع اثرگذاری توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات بر شهر یافتن عوامل و مؤلفه

مکان شهری کاربرد مهم و حیاتی دارند. این عوامل همچنین جهت تعیین گرایش و رویکرد انتخابی شهرهای مختلف در ساخت 

 رو در این مقاله تالش شده است برای اولینکنند. ازاینگذاری شهری در این حوزه نقش بسیار مهمی را ایفا میاستراتژی و سیاست

وص گذاری در این خصها بر شهر شناسایی شوند و روند اثرگذاری و همچنین سیاستثرگذار این نوع فناوریهای ابار عوامل و مؤلفه

 تعیین شود.

                                                           
1 Capling & Nossal 
2 Ioannides, Overman, Rossi-Hansberg & Schmidheiny 
3 Cairncross 
4 Hollands 
5 Graham & Marvin 
6 Chourabi et al. 
7 Dameri 
8 Neirotti, Marco, Cagliano, Mangano & Scorrano 
9 Gil-Garcia, Pardo & Nam 
10 Rachmawati, Rijanta & Djunaedi 
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 تبیین عوامل و موانع توسعه فناوری اطالعات.../ مدقالچی و همکاران

 

 

 مبانی نظری
 اطالعات و ارتباطات فناوری

و ( 1999 ،1گرام) 1973در اواخر قرن گذشته در  خود مبدأ پیدایشابزارهای متفاوتِ فناوری اطالعات و ارتباطات چون اینترنت با 

درگاه جهانی وب، پردازش و ارائۀ اطالعات دیجیتالی و تعدادی ، کامپیوترهای شخصی، موبایل، ایمیل با 1995عمومی شدن آن در 
های ابزاری برای ارتباطات درونی شبکهمنزلۀ به هاای از شبکهدر خلق شبکه یو علم یفن یآرزوها دستیابی بهبا هدف افزارها از نرم

 اصطالحبه، (2002، 5؛ تلویتی2000، 4؛ سارییلدیز2003، 3)پارکر 2«کاربران ۀچندگان یقلمروها»تکثیر ، کشورهای مختلف
گذاری برای گسترش ، پایه1980و  1970سازی در دهۀ با توسعۀ شبکهو  آغاز شد، (2007، 6فریدمن) مسطح شدن جهان دمنیفر

ی جهان دیگر، ایرؤ( و در حال حاضر در جستجوی دستیابی به 2007، 7)هوبن صورت پذیرفت 1990سریع اینترنت در اوایل دهۀ 
 کند. را در راستای تحقق متاورس دنبال می 3.0نسل بعدی اینترنت، وب 

که در دو طرف طیف، شیفتگان و  مانند هر امر دیگری طرفداران و مخالفان افراطی خود را دارد فناوریموضوع  روند نیباوجودا
ی های مختلفی چون جبرگرایاین دو گرایش رابطۀ بین شهر و فناوری اطالعات و ارتباطات را در ساحتاده است. ها را شکل دیسمالئ

راهام و کند )گشهرگرایی و رویکرد ساخت اجتماعی فناوری تعریف و تبیین میگرایی و آرمانشهرگرایی، ضد آرمانفناوری، آینده
با انسان و روابط انسانی، اخالق، مذهب، و  فناوریاره مخالفان نگران جایگزینی همو(. 2012چورابی و همکاران، ؛ 2002ماروین، 

 گرام،) ی ذکاوت اجتماعی، هستندجابههای بازار ، و تمرکز صرف بر رویکرد شرکتی و تجاری رقابتهای زندگیحقایق و زیبایی
آورانه های فن، درمان هر دردی را در نوآوری9پستمن لین، به بیان فناوری . در مقابل، شیفتگانِ (2011، 8؛ آلوینکل و کروکشانک1999

  .(1999 گرام،) دانندمی

 اطالعات و ارتباطات فناوریاثرگذاری 

 یرتقاا یدر راستا یو دگرگون رییاز اقدامات تغ یاو مجموعه یشهر یسبب خلق نوآور ،اطالعات و ارتباطات فناوریاز  یریگبهره
 تیریدبهتر شهر و م ۀادار ،یاجتماع یکپارچگی ،یاقتصاد یبازساز یبرا یاجتماع رساختیو ز یمنابع دانش ،یکیزیف یهارساختیز
گسترده در سطح جوامع مختلف جهان،  راتییاطالعات و ارتباطات و تغ فناوری یهارساختیز ۀدر توسع حالبااین. شوندیم رساختیز

ها با آن یریکارگبه ۀنوع و نحو نینو و همچن یهافناوری رشیموضوع است که جوامع در پذ نیا یایمختلف گو یکشورها ۀتجرب
  .(2014 همکاران، و یروتین) هستند رگذاریتأث ارتباطنیدرا یاریبس یهامؤلفهو  ستندین کسانی گریکدی

امکان دسترسی مشترک به اطالعات دیجیتالی های گستردۀ آن و و ظرفیت جهشی صورتبهشبکۀ جهانی وب  فزایندۀ رشدبا 
های نوینی از سیاست، حکمروایی و مدعی هستند که اینترنت شکلبرخی  های متعدد،ها نفر و سازمانمیلیون برایشده ذخیره

این است که این  سؤال. اما (1999 گرام،) پدید خواهد آوردرا ، (2017، 11سا و رتوئسیو؛ 2013، 10رفلتزیب و کوپ بل،ین) دموکراسی
یش روی ای را از پذیرش تحول پها و امکانات اینترنت دائماً شرایط دوگانهشود. قابلیتدنیای جدید چگونه با دنیای فعلی مرتبط می

دلیل های فردی بهها و مانع آزادیابزار در دست حکومت منزلۀ، اینترنت بهدوبندیقرویکردِ آزادی و رهایی از  در مقابلدهد. ما قرار می
های که فرصت ددارندیتأکپردازان بر این نکته بسیاری از نظریه (.1999گرام، ) شودمحسوب مینیز تهدید  ،های حاکمیتیتوسعۀ قدرت

ی به ، سبک زندگی، دسترسفعالیتی متفاوتهای دلیل تنوع گونهاطالعات و ارتباطات در شهرهای مختلف به فناوریگیری از بهره
 و گراهام از سوی دیگر .استهای خاص دارند، متفاوت فردی برای مکانهای ویژه و منحصربهکه نیازمندی نیروی کار ماهر و...

ای و انسدادهای جهانی فضاهای شبکه»دانند. این امر به توسعۀ هایی را باعث شکاف ساختارهای شهری میچنین توسعه نیمارو
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، ، نسبت به پدیدۀ شهر دوگانه3نیکاتک ،2هال، 1کاستلز محققانی چونشود. منجر می کم توسعههای و محدوده «اجتماعی-اقتصادی

 . (2003)تلویتی،  اندنموده خطراعالمشود، می های متفاوت تقسیمشهر از منظر اجتماعی و فضایی به محدوده که
های اطالعات و ارتباطاتِ از راه دور جدید در آمریکا، ساختار ، سیستمتونسند و موسشده توسط لعات و تحقیقات انجامطی مطا

هایی دهد. در قرن گذشته، شهرها به دنبال کنترل توسعۀ اقتصادی و کاربری زمین از طریق طراحی محیطتوسعۀ شهری را تغییر می
های ارتباطات فناوری، 21است که، با ورود به قرن  یدر حالاند. این ها بودههای متنوع فعالیتمشخص و متمایز گونه جدا کردنبرای 

  (.2000، 4)موس و تونسند ها را پدید آورده استاز راه دور، اختالط فعالیت
چگونگی درک شهر در فضای  .3احی شهری و طر .2پایۀ اثر بر شهرهای فیزیکی،  .1در سه بخش ها را فناوریاین نوع  اثر پارکر

ای از مجموعۀ پیچیده ،های اطالعاتی و ارتباطیفناوریدر حقیقت توسعه و استفاده از . (2003)پارکر،  سایبر، تقسیم کرده است
متفاوت و جدید بازیگران سبب تغییر در روابط سیاسی و  هایآورد، که کنشای جدید از ارتباطات پدید میبازیگران را در شبکه

، 5یچل)فالکونر و م شود، مییتالیجیدو  ینهاد، یکیزیف یفضا گیری سه گونۀ متفاوتِاقتصادی جامعه شهری و همچنین شکل
 (.0320 ،6تزجرالدیآئودراک و ف؛ 2012

 چهره بههای چهرهاطالعات و ارتباطات را در افزایش تعامل فناوریهای (، توسعه2005) 8کرن و دزییپانا(، 1998) 7گالزر و گسپر
، اینترنت از طریق غنای نقش کاستلز دانند. با بیانمی(، 2010، 10دیجست و شوانن؛ تیلما، 2011، 9)لی، لیونگ، لو، شیونگ و وو

. شودبه تمرکزگرایی متروپلیتن منجر می واسطۀ محیط نوآورانۀ این شهرها،شهرهای بزرگ در ارتباط با مکان صنایع و خدمات به

در شهرهای جهانی پی برد که فرمی از تراکم را  12«خاص اریبس خدمات»( همچنین به تمایل تمرکز 2001) 11ساسن ایساسک

ها است و با فضایی جدید شهری نیاز دارد که بر پایۀ شبکهچینش کند. بنابراین، شهر جهانی به ها توصیف میدر منطق فضایی آن
( 2000) 14کوهن (.2008، 13چیبود-چیندو)مائنگ و  شوداطالعات و ارتباطات ساخته می فناوریسازی اقتصادی و ترکیبی از جهانی

ه های مسلط گذشتمحدوده گذاری درکند که برای کاهش ریسک، سرمایههای خود در مورد نیمی از شهرها صحبت مینیز در بررسی
 های بسیاریمؤلفهرسد به نظر میگویای این موضوع است که  شدهارائهبنابراین، مطالب  (.2003)تلویتی،  دانندرا عاقالنه می

صورت متمرکز این عوامل بر نحوه و چگونگی کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات در شهرها مؤثر است، که تاکنون به
 اند. شناسایی نشده

 ضا، زمان و مکان شهری در عصر اطالعاتف
غییر تاریخی، قلمرویی و نهادی(، در حال ت) اطالعات پیشرفته با تغییرات در الگوهای متنوع متکی بر زمینه فناوریواسطۀ شهر به

د اینترنت روارتباطات از راه دور بیش از اثرگذاری بر مکان زندگی و کار مردم است. انتظار می روبه رشد ۀاستفاد رسدبه نظر میاست. 
ها را به محل شود و خانههای خانه، محل کار و خودرو سبب تغییر ویژگی فعالیت ،های اطالعات و ارتباطاتفناوریخاص  طوربهو 

های اداری را به هابی برای میانکنش اجتماعی و ارتباط درس؛ هواپیما و خودرو را به مکان کار؛ و ساختمان کار، مرکز خرید، و کالس
 و مفهوم رایج از فضا و مکان را دچار دگردیسی کند. (2000)موس و تونسند،  بین فردی تبدیل کند
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 استلزکشده در ارتباط با نقش تغییریافتۀ فضا، مکان، فاصله و زمان در عصر اطالعات، توسط شناختهپیشنهاد بهترین مفهوم 

های ( ایده1984) 2تیسبینا ( و1981) 1ماسوداتر بوده است. در اصل پیش «هاانیجر یفضا»با معرفی مفاهیم  زمانهم(، 1996)

( 1999) 3چلیممشابهی را در ارتباط با فضای اطالعاتی با اتصال توسط الکترونیک، پیشنهاد داده بودند. بسیاری از پژوهشگران، مانند 
 فناوری توسط . به جهت آزادی بیشتر برای مکانددارندیتأکفاصله  اهمیترفتن مکان و ازبین اهمیت( بر پایداری 2000) نیکاتکو 

 (.2002)تلویتی،  کنندها ایفا میفعالیت نقش مهمی را در انتخاب محل ،های خاص مکان، مشخصهاطالعات و ارتباطات
 شناخت و درک پویایی مدرنیته، معتقد منظوربه ،ترکیب مجدد زمان و فضا، جدایی زمان از مکان و فضا از مکان اهمیتبه  دنزیگ

 اشاره دارد یاجتماع یدر انجام زندگ ابیحضوروغ ختنیدرهم آم ای، یتعامل اجتماع یهانهیزم، زمان و مکان به دنزیگاز نظر است. 
تعامالت  را عاملی در راستای جداسازی فزایندۀ یاو شبکه یکیالکترون فناوریظهور  ،5تزیروویم. او و همچنین (2012، 4سکاننیه)

در طول زمان و  یکشش روابط اجتماع ،تهیمدرن ۀمشخص (.2010 ،6سیهامفر، بیان کردند )زمان و مکان یهایژگیاز و یاجتماع
 «کجا»با  «یوقت»زمان با مکان،  ،شامدرنیپ یهانامد. در فرهنگیمکان م-زمان کیآن را تفک دنزیگکه  یمکان بوده است، روند

ه با گسترش مدرنیته صورت پذیرفت زمانهم، فضا، جدا از مکان/«یخال»زمان  کنواختیعد ظهور بُمطابق با نظر او،  خورده بود. وندیپ
ای با پارگی فزاینده طوربه، رودرروتعامل  یهاتیاز موقعکانی، دور ، از نظر م«بیغا» گرانید نیروابط ب تیبا تقو تهی. ظهور مدرناست

 .(2012، سکاننیه) فضا از مکان آغاز گردید
فضا  موضوع نابودی بدان پرداخته شد، ترشیپکه  اطالعات و ارتباطات فناوریهای منفی در خصوص رابطۀ بین شهر و از گرایش

نیای دسترسی به د ۀواسطبهاست. ایدۀ او در خصوص نابودی فضا توسط زمان است که  شدهعنوانپرداز سرعت، ظریهن 7ویلیریوتوسط 

 8«زمانیب زمان»از بیان حوزۀ  کاستلزف این نوع تحلیل به توصی .اطالعات، فضاهای فیزیکی به فضاهای زائد تبدیل خواهند شد

آرام  گررانیورا  فناوریاغلب  ،لوفورو  کاستلز، برمنگرا چون بسیار نزدیک است. در حقیقت مفسران چپ 9«مکانیب یفضاها»و 

روند کاهشی در سبب ایجاد پذیری آسان اطالعات از خانه از طریق اینترنت، . دسترسی(2006، 10هوبارد) نامندهای معتبر میمکان
یکی های الکترونافزایش فعالیت با . این امرشودمیسازی اجتماعی های سنتی شبکهروشمحو ها در عرصۀ عمومی، و فعالیت انجام

 آگورای»عنوان شکل جدیدی از فضای عمومی یعنی و اینترنت را به پذیردصورت میهای وب با انتقال گفتگوها و مباحث در فروم
فضا و مکان شدن در مقابل، نظریۀ غنی حالبااین .(2016 ،13ادیالص و عبدالسالم ز،یعبدالعز؛ 2014، 12)لیم کندمعرفی می 11«اطالعاتی

، 15ایوارس-برنابئو، مازون و پرلس-بایدال، سلدران-؛ ایوارس2013، 14)بوهالیس و آمارانگانا تعامالت فیزیکیۀ افزایش واسطبهشهری 
، 19؛ اوسابا، پیردیکا، دوارته، باهیلو و ماتئوس2014، 18؛ میمارویچ و همکاران2017، 17، آناکلتو و بوئنو؛ فریرا2014، 16؛ نوهوفر2019
 برای مثال. (2006هوبارد، ) استمورد توجه  فناوری اطالعات و ارتباطات نیزواسطۀ توسعۀ به (،2019، 20؛ هادی و الیسا2019

مجاورت فیزیکی در فضای  ۀافتیکاهش اهمیترغم ( تمرکز مجدد و شکوفایی مراکز شهری را علی2000) کاتکین و (1999) هال
 .(2008، چیبود-چیندو)مائنگ و  کنندشهری، مطرح می
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آن  هایی بود که درهای جدید در ارتباط با روش( بیان داشت، پیشنهاد مطالعات تجربی نظری، مبنی بر بینش1998) 1جِد کُلکو
را تحت  (2007، 2شوانن و جستیکوان، د) فعالیت مردم زمانمدتهای اطالعاتی، الگوهای فعالیت شهری، مکان، زمان و سیستم

و  )موس «شهرها مرگ»شود و نه منجر می «فاصله مرگ»کند که ارتباطات از راه دور به پیشنهاد می کلکودهند. میتأثیر قرار 

کند. در حقیقت، فضا و مکان دیگر با فاکتورهای را فراهم می یهرزمانسیم امکان اتصال در یک مکان در . ارتباطات بی(2000تونسند، 
اصله، جایی، و با تقویت فرض مرگ فهای ناشی از جابهگیرند. و با کاهش هزینهیفاصله و زمان مشابه با گذشته تحت تأثیر قرار نم

، فاصله مرگ»(، ارجاع سست به 1999) میچل در مقابل (.2008و همکاران،  دسیوانی) شودها مطرح میتئوری آزادی مکان فعالیت
کند که وقتی آزادی ( بیان می2000) کاتکینکند. را سبب ایجاد ابهام در این موضوع عنوان می «چیزی هر سازیمجازی و فضا پایان

ها، نهای خاص مکاشوند، بنابراین ویژگیهای انتخابی خود جانمایی میها و مردم در مکانیابد، شرکتدر انتخاب مکان افزایش می
 (.2003)تلویتی،  کندیای در این انتخاب ایفا مفزاینده طوربهنقش مهمی را 

نسبت به فناوری اطالعات و ارتباطات، با گرایش کلیِ دوگانۀ توسعۀ  گانهپنجهای حاصل از مبانی نظری، رویکردهای بر اساس یافته
های بعد استخراج گردید، که بر این اساس مدل مفهومی چارچوب نظریِ استخراج مؤلفه 4مقوله و  6فناوری اطالعات و ارتباطات، 

 تنظیم گردیده است.  1های مؤثر بر دگردیسی فضا و مکان شهری، بر اساس شکل اصلی و زیرمؤلفه

 پژوهش یمفهوم چارچوب .1 شکل

 وش پژوهشر

شده در خصوص رابطۀ توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات بر روی شهرها، بیشتر تبیین چگونگی اثرگذاری را مورد مطالعات انجام
شور دیگر، ای از کشوری به کاند. با توجه به اینکه نتایج توسعههای اثرگذار نپرداختهطور متمرکز به عوامل و مؤلفهبهتوجه قرار دادند و 

ا شود بتوان انتظار پارادایم واحدی را در این خصوص داشت. در این مقاله تالش میاز شهری به شهر دیگر متفاوت است و نمی
های اثرگذار و جهت اثرگذاری توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات ، برای اولین بار عوامل و مؤلفهگیری از روش مصاحبه خبرگانیبهره

استخراج گردید.  1موضوع اصلی مطابق با جدول  20بر شهر استخراج شوند. بدین منظور برگرفته از مطالعات نظری صورت گرفته، 
های بودن مقوله ومانعجامعمنظور که بههستند  ارتباطاتری اطالعات و مقولۀ اصلی توسعۀ فناو 6موضوع اصلی در حقیقت سازندۀ  20

در  موردنظر هایمتغیر گوناگونِ  هایای که جنبهگونهتعیین گردید، به 1مقولۀ اصلی مطابق با جدول  6، در نهایت شدهاستخراج
 .گیرندتحت پوشش قرار  ،قیتحق

ی از متخصصان انهیچندگزسؤال  43با  در انجام مصاحبه حضوری، نخست پیمایش پرسشنامه های ناشی از کرونابه دلیل محدودیت
با توجه به نیاز محققین در برقراری تعامل دوسویه با  حالنیبااشناسی برای نمونه انجام پذیرفت. و خبرگان حوزۀ شهرسازی، جامعه
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ل اثرگذار، روش مصاحبه جایگزین روش پیمایش گردید. با توجه ها و عواممتخصصان در دریافت اطالعات جهت دستیابی به مؤلفه
به اهمیت چگونگی طرح سؤاالت در راستای تحت پوشش قرار دادن موضوعات اصلی، پس از چندین بار تدقیق، مطابق با روش 

 سؤال باز تنظیم گردید. 15، در نهایت (1397 ،رامبدمصاحبۀ نیمه ساختاریافته )
ونقل و ترافیک شهری، جغرافیای شناسی، حملهای شهرسازی، جامعهلی، متخصصان و اساتید رشتهبا توجه به موضوعات اص

ی از متخصصان تنظیم گردید که با توجه به جدید بودن موضوع و همچنین فهرستشهری، جهت انجام مصاحبه انتخاب گردیدند. 
های ناشی از شیوع نفر از اساتید، یک هفته پس از ارسال سؤاالت میسر گردید. با توجه به محدودیت 15اشباع نظری، مصاحبه با 

و  میزان زمان بر اساسورت پذیرفت. صورت تلفنی صها بهویروس کرونا، و عدم امکان انجام مصاحبه حضوری، ناگزیر مصاحبه
دقیقه، به طول انجامید.  240تا  40فرصتی که اساتید در تشریح و تفسیر پاسخ به سؤاالت ارائه دادند، هر مصاحبه طی زمانی در حدود 

عۀ فناوری توس پذیرد که با توجه به ماهیت دوگانۀهای مصاحبه به سه روش کمی، ساختاری و تفسیری انجام میداده لیوتحلهیتجز
از مصاحبه در این مقاله از روش ساختاری استفاده شد. بدین  آمدهدستبههای وتحلیل دادهمنظور تجزیهاطالعات و ارتباطات، به

 طور کامل انجام پذیرفت. ها بهسازی متن مصاحبهها، که ضبط شدند، پیادهمنظور پس از اتمام فرآیند انجام مصاحبه
 و شدهارائهها شناسایی و استخراج شدند. بر اساس مضمون اطالعات ها، مفاهیم، روابط بین آناری، واژهبر اساس روش ساخت

رور و م بار چندگذاری گردید و پس از گوهای صورت گرفته، نکات اصلی عالمتوهای آشکار و پنهان طی توضیحات و گفتپیام
 16، نار همها در کها تهیه گردید. با بررسی مجموع مؤلفهت تمام مؤلفههای نهایی توسط نویسندگان تدقیق و لیسبررسی، مؤلفه

بر اساس  یبررسقابلگیری در خصوص نوع رابطۀ های دریافتی، تصمیممشخص گردید. با بررسی پاسخ 1با شکل  مطابقمؤلفه اولیه 
ننده صورت کننده و محدودکر اساس ویژگی تقویتبندی متن بانجام شد. مطابق با این رویکرد، کدگذاری و دسته استخراج اثررویکرد 

دهندۀ ارتباط ها، مفاهیم و نکات و مطابق با آن، رمزگذاری روابط که نشانپذیرفت. سپس کشف روابط از طریق بررسی واژه
و شرح و تفسیر مباحث  هاماهیت مؤلفه اساس بر (.1392، نصرکریمی و کننده و یا ارتباط محدودکننده است، انجام پذیرفت )تقویت

سیاسی، کالبدی و زیرساختی هستند. در نهایت تحلیل -بُعد اجتماعی، اقتصادی 4به  کیتفکقابلها طی مصاحبه، زیرمؤلفه شدهارائه
رای ب با توجه به اینکه از روش کیفیکننده و محدودکننده تهیه شد. های تقویتها و زیرمؤلفهروابط با ترسیم ماتریس ابعاد، مقوله

 اعتمادقابل است اهمیتاست، لذا آنچه حائز  شدهاستفاده در این مقاله های نظریجهت دریافت تبییناثرگذار های مؤلفهدریافت ابعاد و 
جهت تدقیق و  ،تن از متخصصان 2روایی پژوهش از طریق مشارکتی بودن استخراج مفاهیم همراه با . ها استبودن و صحت داده

 (.1392، نصرکریمی و ) شده صورت پذیرفته استهای استخراجها و مؤلفهمتغیرسازی نهایی
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 1جدول

 هاموضوعات اصلی سؤاالت مصاحبه از خبرگان و استخراج مقوله
 سؤاالتموضوع  اصلی مقوله 6

 زمان و مسافت یریگاندازهعامل  عنوانبهفاصله تغییر مفهوم  زمان و مسافتمفهوم جدید 

 فیزیکی ارزشمندی مکان

 های مکانیتغییر ارزش

 یهای آبرومند شهرماندن در مکانضرورت 

 وکارهاکسبو  های بزرگشرکتها، ادارات، مکانی سازمان اعتبار

 های شهریتغییر کیفیت فضاها و مکان

 حضوریهای جایگزینی فعالیت
 یرحضوریغو  با فعالیت مراکز تلفنی دوفروشیخرجایگزینی فعالیت مراکز حضوری 

 الگوی مصرف فضاهای عمومی شهری

 شهری مطلوب فناوری محورتوسعۀ 

 های شهریها، فضاها و مکانگیری و توسعۀ فعالیتالگوی شکل

 گیری الگوی توسعۀ شهرهاجهت

 هاتجمعی بودن فعالیت

 تمرکزگرایی یا تمرکززدایی

 اهمیت یا کم شدن اهمیت مراکز شهری

 ریزان و طراحان شهریها، مدیران، برنامهدولتنگرش و رویکرد 

 پایداری روندهای کنونی

 مکانی ۀمؤلفها از آزادی فعالیت

 ارزش شدن آنتر شدن اهمیت مکان یا بیمکانی، پررنگ ۀمؤلفها از آزادی فعالیت

 ، انبارهاوکارهاکسبعملکردهای پشتیبانِ 

 مکان یتیاهمیباهمیت یا 

 شهری مطلوب ترافیک

 وآمد شهریترافیک و رفت

 تبادل داده و اطالعات شهری

 های شهریتغییر تقاضای سفر فعالیت

 های تحقیقیافته
های لفه، تمامی مؤشدهانیبها و نکات ها، و برقراری ارتباط بین مفاهیم، واژهوتحلیل ساختاری متن مصاحبهمطابق با روش تجزیه

د. با توجه شوند، استخراج گردیدنفناوری اطالعات و ارتباطات که سبب تغییر و دگردیسی در فضا و مکان شهری می اثرگذار بر توسعۀ
ارزشمندی گانه )6های ، مقولهخانه 24کننده و محدودکننده طراحی گردید که شامل ، دو ماتریس تقویتشدهانیبهای به ماهیت مؤلفه

فعالیت مکانی، جایگزینی مؤلفه از هافعالیت ، آزادیشهری مطلوب فناوری محور ، توسعۀمسافتمفهوم جدید زمان و ، فیزیکی مکان
فرهنگی، اقتصادی، کالبدی و زیرساختی( در ستون طراحی -گانه )اجتماعی4در سطر و ابعاد  شهری(مطلوب حضوری، ترافیک  های

یا  ها به تفکیک هر بعد در راستای تقویتبندی مؤلفههمنظور نشان دادن چگونگی چینش و دستشد. در حقیقت ساخت ماتریس به
ای گوی هرکدامطور مستقیم تقویت یا محدودیت گانۀ توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات است، که به 6های محدود کردن مقوله

 چگونگی و جهت تغییر فضا و مکان شهری است. 

بر  بندی شدند.طبقه ها،مقوله (مؤلفه 57) ( و محدودکنندگیِمؤلفه 64) کنندگیدر قالب دو ویژگی تقویت مؤلفه 121مدل  نیبنابرا
شهری مطلوب فناوری  مقولۀ توسعۀ، محدودکننده( مؤلفۀ 6کننده و تقویت مؤلفۀ 8) مکانی مؤلفهها از این اساس مقولۀ آزادی فعالیت

 مؤلفۀ 18کننده و تقویت مؤلفۀ 11) حضوری هایفعالیت جایگزینی مقولهمحدودکننده(،  مؤلفۀ 15کننده و تقویت مؤلفۀ 13محور )
 مؤلفۀ 5) شهری مطلوب محدودکننده(، مقولۀ ترافیک مؤلفۀ 8کننده و تقویت مؤلفه 22فیزیکی ) ارزشمندی مکان محدودکننده(،

محدودکننده( را به خود  مؤلفۀ 6کننده و تقویت مؤلفۀ 5) زمان و مسافت مفهوم جدیدمحدودکننده( و مقولۀ  مؤلفۀ 3کننده و تقویت
 اند. اختصاص داده

 

 



33 

 

  

 تبیین عوامل و موانع توسعه فناوری اطالعات.../ مدقالچی و همکاران

 

 

 کننده     های تقویتمؤلفه

اال و آیلیکی ) اقتصاد نئولیبرالهای خود از های اطالعات و ارتباطات با ریشهفناوری ها،های حاصل از مصاحبهبر اساس یافته
 یدر راستای افزایش و ارتقا(، 2139نژاد و فرجی، حاتمی؛ 2014؛ لیم، 2007، 3ثهاکور؛ 2017، 2پینسون و ژورنل؛ 2019، 1ماروین

های مغز در راستای هوشمندسازی تمام امور نمایان گیری و فعالیتمرتبط با تصمیم منزلۀ فناوریقدرت و منافع اقتصادی است که به
 کمرواییح حاکمیت ،شودمی اطالعات و ارتباطات فناوری نهادی توسعۀکه منجر به ، حکومت دموکراتیکشده است. این امر در بستر 

ریق طهای حضوری از سازد. در این بستر جایگزینی فعالیترا نیز فراهم می اسیمقکوچکوکارهای توسعۀ کسبفضای  ،شهری
ر بستر شهر د روازاینبرد. باال می شدتبهرا  کنشگرانکه قدرت انتخاب  ،شودممکن می اقتصاد منعطف در تولید در جوامع پیشرفته

 گذارد.      ابتدا بر روی سازمان ادراکی شهروندان و شهر تأثیر می ،پیش از آنکه بتواند بر سازمان فضایی و کالبدی شهر تأثیر بگذارد

ی فناوری عو همچنین بعد اجتما، های اقتصادی مکان و استقرار فعالیتهزینهبه  توجه بااز منظر بعد اقتصادی و سیاسی، بنابراین 
ندۀ مطابق با ویژگی نظام اجتماعی پذیر ،های شهریفردگرایی فعالیتو ویژگی  طریق افزایش انزوای اجتماعیاطالعات و ارتباطات از 

 جایگزینی حالنیبااکند. مکانی عمل می مؤلفۀها از کنندۀ آزادی فعالیتعنوان عامل تقویتبه ،اطالعات و ارتباطات فناوری
. از سویی کننداستفاده می فناوریکاربران و شهروندانی است که از این  های فردی و سنیویژگیضوری، وابسته به های حفعالیت

یز ن ایجاد نشاط و پیوستگی اجتماعینظر اول، سبب  برخالفتواند های اطالعات و ارتباطات، در شهر میفناوریدیگر استفاده از 
 یریدرگ، بصری سازمان ادراکی ارزش، نمادین ارتقای ارزشبا امکان ، کنندۀ مکانعامل تقویت، هافناوریاین نوع  روازاین .بشود

امتر قیمت نیز و بر افزایش پار منجر شود فرهنگی و توریستی هایظرفیت توسعۀتواند به هستند که می، فضا هنری بازتولید، احساس
 باالی ایلتمها و همچنین فناوریاز این نوع  و دانش و توان استفاده و کاربر دانش و راهبرد مجریتأثیر بگذارد. این امر بستگی به 

 دارد.  اجتماعی
شود. الگوی توسعۀ می و انحالل و تجزیۀ فعالیت پیوستگی فضایی تقویتاطالعات و ارتباطات سبب  فناوری ،کالبدی ازلحاظ

دازۀ انها رابطۀ مستقیم با فناوریکنندگی این نوع است و میزان تقویت ICTکیفیت مطلوب زیرساخت های شهری، وابسته به فعالیت
ت توانند بر محدودیهای ارتباطات از راه دور، میفناوریکند. برخی از افراد با توسعۀ شهر این نقش را ایفا مید که در کالنشهر دار
 تری را ایجاد کنند. فائق آمده و ارتباطات گسترده یزماناختالف

 هایفناوریواسطۀ توسعۀ هایی است که در شهر مدرن در حال وقوع است و بهمؤلفهاز دیگر  خصوصیفضاهای نیمه توسعۀ
ع شود. قطعاً توسعۀ این نوها میفناوریاز این نوع  شیازپشیبگیری و خود سبب توسعه و بهره شود،اطالعات و ارتباطات تقویت می

دی انواع بنخواهد شد. در خصوص تقسیم گیری اجتماعات مجازیشکلسبب تقویت  ،وریهای حضها در جایگزینی فعالیتفناوری
. (2013 ،4و سوار گل) وجود دارد یطورکلبهاجباری(، اختیاری و اجتماعی در سطح شهر ) ضروری ها، سه نوع فعالیتِفعالیت
ر های اطالعات و ارتباطات دفناوریاست.  پذیرامکانهای حضوری جایگزینی فعالیت ،های ضروریفعالیتارتباط، در خصوص دراین

نوع  عنوان عاملی در تقویت اینشود و خود بهمی فیزیکی های اجتماعی و اختیاری، سبب ارتقای ارزشمندی مکانارتباط با فعالیت
 ها است.فناوری

اطالعات  ناوریفدر تقویت نقش  ی فعالیتمقیاس فعالیت و ارزش کیفهای مؤلفه، همچنین فیزیکی در ارتباط با ارزشمندی مکان
ثرگذار بر های امؤلفهبا بعد خانوار از دیگر  . تناسبات فضای داخلی خانهو ارتباطات و جایگزینی فعالیت حضوری حائز اهمیت است

 یاطالعات و ارتباطات بر رو فناوری. در خصوص نقش استهای غیرحضوری های حضوری با فعالیتروی جایگزینی فعالیت
مچنین هشوند. می توسعۀ فضای عمومی شهریآن  تبعبهو  توسعۀ مکان سومها سبب تقویت فناوریارزشمندی مکان، این نوع 

 ناوریفاطالعات و ارتباطات نیز تأثیرگذار است.  فناوریدر ارتباط با ارزشمندی مکان توسط  یابیگونه و مختصاتاطالعات اطلس
را تحت  باالتر اطالعات با و پاسخگو حساسیت، با هایمکان گیریشکلو  فعالیتتواند ارزش کیفی میاطالعات و ارتباطات خود 

را  فراغتی و تفریحی تقاضای ، افزایشهای شهریهدف برندسازی فعالیتو با  تبلیغ ارائۀ خدماتگیری از تأثیر قرار دهد و با بهره

                                                           
1 Luque-Ayala & Marvin 
2 Pinson & Journel 
3 Hackworth 
4 Gehl & Svarre 
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عت عملکردها، مقیاس و وساطالعات و ارتباطات در تقویت بعد کالبدی در ارتباط با مقولۀ زمانی و مسافتی، به  فناوریشود. نقش سبب 
 ت.وابسته اس خدمات توزیع فاصله و نظام فضا، زمان، چگالی

ار حیاتی بسی اطالعات و ارتباطات در این خصوص نقش فناورییابد که اهمیت می تولید و انتقال دادهدر بعد زیرساختی، موضوع 
اطالعات و ارتباطات در جایگزینی  فناوریسبب تقویت نقش  جایی بودنو همه پردازیدادههای مؤلفهکنند. و مهمی را ایفا می

شود. یکی از مربوط می زمانی فعالیت بودن ریپذیدسترسدر این بعد به  فیزیکی شود. ارزشمندی مکانهای حضوری میفعالیت
های ناوریفگیری روزافزون از در راستای تقویت بهره مؤلفهشهرهای دنیا موضوع ترافیک شهری است، این کالنمشکالت زیرساختی 

رگذار تأثی تقاضای سفرو همچنین  بر نوع سفرتواند می درواقعاطالعات و ارتباطات  فناوریاطالعات و ارتباطات مورد توجه است. 
است.  شدهیبنددستهکننده، ، در قالب ماتریس تقویت1هر قسمت مطابق با جدول  لیتفصبه شدهاستخراجهای . در ادامه مؤلفهباشد

 .دارندعهدهها را به کنندگی مقولهعنوان، ویژگی تقویت 64، شدهاستخراجهای بنابر مؤلفه

 1 جدول
 ها و ابعادبه تفکیک مقوله هکنندتقویت یهاماتریس مؤلفه
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 کنندههای محدودمؤلفه 

در توسعۀ  ،(2014نیروتی و همکاران، ) پردازان در خصوص ایجاد یک پارادایم واحدرغم انتظار بسیاری از نظریهعلی 
کشورهای مختلف گویای این  اطالعات و ارتباطات و تغییرات گسترده در سطح جوامع مختلف جهان، تجربۀ فناوریهای زیرساخت

های ؤلفهمها با یکدیگر یکسان نیستند و کارگیری آنهای نو و همچنین نوع و نحوۀ بهفناوریموضوع است که جوامع در پذیرش 
های زیرساختی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی خود در پذیرش ای بر اساس ویژگیتأثیرگذار است. هر جامعه ارتباطنیدرابسیاری 

د عمل خو فردمنحصربهمتفاوت و  یاگونهبه ،های حضوری و فیزیکیهای اطالعات و ارتباطات و جایگزینی آن با فعالیتریفناو
های اصلی لفهمؤعنوان های از راه دور بهفناوریبا  های مرتبطپایین و یا نامطلوب زیرساخت کیفیتکنند. از جنبۀ بعد زیرساختی، می

های محدودکننده محسوب مؤلفهاز دیگر  یزماناختالفو همچنین  زمان استانداردزمانی و مسافتی، محدودکننده است. از بعد 
     شوند.می

 مکانی است که از مؤلفۀها از ای محدودکننده در خصوص آزادی فعالیتمؤلفهعنوان به بروکراسی اداری ،بعد اقتصادی ازلحاظ
و  شهر غلبۀ قدرتیابد. الگوی توسعۀ شهر تحت تأثیر بروز می اجباری کاری و اداریسفرهای ترافیک شهری در قالب  ۀمنظر مقول
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امکان محدودتری در جهت جایگزینی  ،های مالیجریان قدرتمند دادهو  غلبۀ نیروی بازار، و تریتوتالحکومت در  الگوی کنترل فضا
یرمدسازد و ارزشمندی مکان فیزیکی، یعنی آنچه به عینیت میهای غیرحضوری و مجازی را فراهم های حضوری با فعالیتفعالیت

ه از کنند کخود را در شهر عرضه می گردش سرمایه، فضای تبلیغیگیرد. فضاهای موجود قطعاً برای ، مورد اهمیت ویژه قرار میدیآ
 های حضوری در شهر هستند. کنندۀ فعالیتاین نظر تقویت

های فناوریای دارد، امکان محدودتری در پذیرش که مکان و امر عینی اهمیت ویژه گراماعی سنتنظام اجتبعد اجتماعی، در  ازلحاظ
ها را اوریفنهستند، توسعۀ این نوع  ماهوی اجتماعی طوربههایی که ها، آنبندی فعالیتشود. در گونهاطالعاتی و ارتباطی فراهم می

های ناوریفاز  سطح دانش و توان استفاده، تمایل و پذیرش اجتماعیابسته به کنند. نوع و شیوۀ الگوهای توسعۀ شهری ومحدود می
ها است. استفادۀ نامناسب از این نوع فناورینو در مسیر مطلوب است، که سطح پایین آن عاملی محدودکننده در توسعۀ این نوع 

 منجر شود. های شهریگرافیتیز و برو های رفتاریاغتشاشهایی در شهر چون تواند به ناهنجاریخود می فناوری،
وان به تهای بسیاری تأثیرگذارند که از آن جمله میمؤلفه ،های غیرحضوریهای حضوری با فعالیتدر جایگزین شدن فعالیت

در استفادۀ محدود از  های سنی و فردی کاربر و شهروندویژگی روازاینهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اشاره نمود. مؤلفه
وکارها تمایل کمتری ها و کسبشود که مردم، نهادها، شرکتهای نو تأثیرگذار است. آنچه در حوزۀ بعد اجتماعی سبب میریفناو

حقیقت  در. است چهرهبهتمایل به برقراری تعامالت اجتماعی چهرهاطالعات و ارتباطات داشته باشند،  فناورینسبت به استفاده از 
ها ناوریفمحدودیتی در استفاده از این نوع  ،اهمیت انتخاب، بررسی و مذاکرهدر اجتماع و همچنین  حضورنیاز بیولوژیکی انسان به 
 است که سبب مبهم شدن هویت فردیکند، های اطالعاتی و ارتباطی ایجاد میفناوریهایی که توسعۀ است. یکی از محدودیت

احتمال استفاده  نیز بر نوع فعالیتسازی داشته باشند. وع از تعامالت و شبکهشود تا گروهی از افراد تمایل کمتری در برقراری این نمی
کمتر دچار تحول و دگرگونی  های اجتماعی و یا اختیاریفعالیتگذار است. در این خصوص اثرهای اطالعاتی و ارتباطی فناوریاز 
 شوند.می

 هولوگرام آرایی،پوستهتواند بگذارد، بر روی فضا و مکان شهری میهای اطالعاتی و ارتباطی فناورییکی از تأثیراتی که استفاده از 
که الیۀ پشتی آن رها و مطرود  کند تا جاییهای نو میفناوریهای شهر را آراسته از نمادها و بدنه مؤلفهاست. این  نماسازی و یساز

بسیار مهمی است که مکان را واجد ارزش و هویت  مؤلفۀ انگیز بودن و ادراک مکان،ارزش خاطرهشود. از سوی دیگر و متروک می
تأثیرگذار باشد و نظریۀ کاهش  حضورپذیری مکاندر جذب مخاطب و همچنین  یتواند بر روی کشش فضای شهرو می کندمی

 ببرد. سؤال های اطالعاتی و ارتباطی را زیرفناوریارزشمندی مکان توسط 
کی است. ی انتقال داده و اطالعاتی ارتباطی و اطالعاتی موضوع ترافیک شهری و هافناورییکی از مقوالت اصلی در ارتباط با 

است. به هر میزان این تمایل در  صورت حضوریدریافت اطالعات بهشود، موضوع تمایل به خصوص مطرح میاز موانعی که دراین
و  برقراری تعامالت اجتماعیاین امر به نیاز افراد برای یابد. ها کاهش میفناوریگیری از این نوع ای باالتر باشد، میزان بهرهجامعه

 شود که بر مقولۀ زمانی و مسافتی اثر محدودکنندگی دارد.مربوط می جاییتمایل به جابه
یت فضا و و همچنین اهم هاترکیب و تلفیق فعالیتدلیل  به ،ها از مکانپردازان، مقولۀ آزادی فعالیتتصور برخی از نظریه برخالفِ 

با افزایش توسعۀ فضاهای پذیرد. این امر الگوی توسعۀ شهری را اطالعات و ارتباطات صورت نمی فناوریوجود توسعۀ  مکان با
های مؤلفهو بروز عینی و کالبدی آن از دیگر  تمایل قدرت به مرکزیتسازد. رو میروبه های شهریعمومی و اختالط کاربری

 یهایی است که اثر محدودکننده بر روی توسعۀ شهرمؤلفهاز دیگر  اندازۀ کوچک شهردر این خصوص است. همچنین  محدودکننده
 محور دارد. فناوری

پذیر اجتماعی و اقتصادی، وسعت فعالیت، عدم تناسبات فضایی درون محور بودن فعالیت، فضاهای تعاملمکانعد کالبدی، از لحاظ بُ
های اطالعاتی و ارتباطی فناوریگیری از همحدودکننده در بهر ، عواملِزدگی کاربریراه دور و الگوی تجارت های ازخانه با فعالیت

ائز اهمیت ح آدرس و نشانی مکانید. در ارتباط با ارزشمندی مکان، همچنان هستن های حضوریدر ارتباط با مقولۀ جایگزینی فعالیت
رسی و بنابر بر شود.رفت، سبب کاهش ارزشمندی مکان نمیکه انتظار می گونهآناطی های اطالعاتی و ارتبفناوریاست و توسعۀ 

بندی آن در قالب ماتریس به شرح مؤلفه، واجد ویژگی محدودکنندگی هستند که دسته 56، در نهایت شدهاستخراجهای تدقیق مؤلفه
 شود.ارائه می 2و تفصیل جدول 
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 گیرینتیجه
اطالعات و ارتباطات بر شهر،  فناوریمتفاوت و متضاد در خصوص ماهیت و چگونگی اثرگذاری  نظرات نقطهبا توجه به وجود 

های ها در جوامع با ویژگیفناوریشهری، فضا و مکان شهری و تأثیر گوناگون این نوع  هایساختار و سازمان فضایی شهر، فعالیت
هری بر دگرگونی شهای اثرگذار با توجه به ضرورت و اهمیت یافتنِ عوامل و مؤلفهمتنوع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، 

ان و متخصص از منظرها فناوریهای اثرگذار این نوع مؤلفه در این مقاله تالش شد تافناوری اطالعات و ارتباطات ناشی از توسعۀ 
های مؤلفه. با بررسی ی و تحلیل قرار گیردموردبررس ونقل و جغرافیای شهریشناسی، حملشهرسازی، جامعههای حوزه تاداناس

کننده کننده و محدودتقویت هایمؤلفهدر دو دستۀ اصلی  )اصلی و جزئی( هامؤلفهها، مشخص شد که شده از متن مصاحبهاستخراج
از  شدهخراجاستهای در نهایت بر اساس مؤلفههستند.  کیتفکقابلاقتصادی، کالبدی و زیرساختی، -سیاسیبعد اجتماعی،  4و در 

ه مؤلف 36 درمجموعبندی و ارائه هستند. بر این اساس قابل جمع 2بعد، مطابق با شکل  4های اثرگذار در قالب ها، مؤلفهمصاحبه
  بعد در این مقاله شناسایی شدند. 4اصلی به تفکیک 
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نهادهای اقتصادینهادهای سیاسیصرفه های زمانی صرفه های اقتصادی اقتصاد بازار نوع حکومت

توسعۀ گردشگریابعاد اقتصادی مکان
توسعۀ خدمات 

شهری

دستیابی به داده و 
اطالعات

اشتراک گذاری، 
تحلیل داده و 

 اطالعات

توسعۀ زیرساخت 
ICT

ابعاد ترافیکی و 
حمل ونقل

همه جا حاضر بودنابعاد زمانی

فردگرایی یا 
شبکه سازی اجتماعی

سطح پذیرش 
اجتماعی

ICTراهبری سطح دانش اجتماعی
شرایط اجتماعی 

جامعه
بازتولید فضای 

شهری
تغییر سازمان ادراکی 

و بصری

اندازۀ شهردگردیسی فعالیتماهیت فعالیت توسعۀ شهر
 -ویژگی فعالیت

وسعت، مقیاس و 
عملکرد

داده های مکانی

بازتولید مکان سوم

نوع فعالیت

تغییر نظام توزیع 
خدمات

دسترسی  پذیری 
فعالیت

خصوصی شدن فضا
بسترساز اجتماعات 

مجازی
ارزش کیفی مکان و 

فعالیت
دگردیسی تقاضای 

 فعالیت
 گانه4ابعاد  کیاثرگذار فناوری اطالعات و ارتباطات به تفک یاصل یهامؤلفه .2 شکل

گرایی دهفناوری، آین با توجه به رویکردهای متفاوت در خصوص توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات، )رویکرد ضد شهری، جبرگرایی
رکن اصلی حاکمیت  4گرایی، ضدآرمانشهرگرایی، ساخت اجتماعی فناوری(، توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات، توسط شهرو آرمان

های مختلف توسعه بر اساس دو نوع گذاران شهری، در قالب نظامهای فناوری، کاربران، متخصصان و سیاستو مدیریت، شرکت
ریزی و طراحی شهری و به سبب آن بر فضا و مکان شهری نیز تأثیرگذار است. بر این اساس نده و پیشران بر برنامهسیاست بازدار

های کنند. سیاستهای خود را دنبال میدر الیۀ اول حاکمیت و مدیریت کالن کشور در قالب نظام سیاسی و اقتصادی، سیاست
قدرت داده و اطالعات، کنترل غلبۀ داری، سرمایه نظامصرف  توسعۀبرای نمونه شامل شود ای که توسط این گروه دنبال میبازدارنده

و... هستند. این در حالی است که از سوی دیگر  بر فضا، قدرت در مرکزیت، ایجاد محدودیت دسترسی، تمایل به امر حضوری
زیرساخت فناوری، خدمات الکترونیک دولتی، عدالت فضایی خدمات الکترونیک، دورکاری، مشارکت،  روزبههایی چون توسعۀ سیاست
 شود.های پیشران است که توسط این گروه اعمال میهای گردشگری و... از جمله سیاستظرفیت

های وازی با الیۀ اول، سیاستصورت مهای فناوری بهدر الیه بعدی، دومین رکن اصلی توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات، شرکت
ای چون توجه صرف به فناوری، تمرکز بر های بازدارندههای اقتصادی و فناوری، سیاستکنند و در قالب نظامای را دنبال میتوسعه

، ونیکترالک خدمات توسعۀهایی چون کنند. از سوی دیگر این رکن با سیاستگرایی، حذف نیروی کار سنتی و... را اعمال میمصرف
 شیازپشیبتوسعۀ  ...پذیری اقتصادی وو رقابت کارآفرینی، پویایی شبکۀ ماهر، ایجاد کار نیروی خدمات، جذب شدن الکترونیکی

-رهنگی، در قالب نظام فناوری و فکنندگانطور کل مصرفشوند. الیۀ سوم یعنی کاربران و بهفناوری اطالعات و ارتباطات را سبب می
به  کنند و از سوی دیگر این گروه با وروداجتماعی، با استمرار الگوهای سنتی مصرف، سیاست بازدارندۀ توسعۀ فناوری را دنبال می

یشرانِ های پو... سیاست نوآوری و خالقیت توسعۀرشد و اجتماعی،  سازیشبکهچرخۀ مصرف الکترونیک و انجام امور غیرحضوری، 
ریزان، طراحان و شوند. در الیۀ بعد، چهارمین رکنِ توسعه یعنی متخصصان، مدیران، برنامههای نو را سبب میتوسعۀ فناوری

شناختی با دنبال کردن فرهنگی، محیطی و زیبایی-نظام کالبدی، عملکردی، حرکتی، اجتماعی 6گذاران شهری در قالب سیاست
یجاد به ا ...، منجرفناوری و و شهر پیوند محور، عدم فناوری شهرسازی دانش توسعۀ نتی، عدمس شهری توسعۀهایی چون سیاست

 و داده ، تحلیل، توسعۀ شهر پایدار هوشمندهوشمند هایمکان خلق و ساختشوند. از سوی دیگر با در این خصوص می محدودیت
توسعۀ ، های عمومی شهری و...، توسعه و ارتقای فضاها و مکانسازیشبیه دانش نتایج آن، توسعۀ یریکارگبهشهری و  اطالعات

های های تحقیق حاضر، مبنی بر یافتن عوامل و مؤلفهشود. بنابراین با توجه به یافتههای اطالعاتی و ارتباطی فراهم میفناوری
فکیک ابعاد های اصلی به تر هستند، مؤلفهگذاری توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات، اثرگذااثرگذار که بر ساخت استراتژی و سیاست

های از مصاحبه برخاستهگانۀ  4گانۀ مربوط به توسعۀ فناوری اطالعات و ارتباطات و ابعاد  6های ها به تفکیک مقولهگانه، زیرمؤلفه 4
تنظیم  3و مطابق با شکل عامل اصلی یعنی رویکرد، رکن، نظام و سیاست توسعه شناسایی  4استخراج شد. بر این اساس  گرفتهانجام

 گردیدند.
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 ارتباطات و اطالعات فناوری ۀتوسع شرانیپ و بازدارنده یهااستیس و عوامل .3 شکل

عۀ تقویت و یا تضعیف توسهای اثرگذار در جهت مؤلفهتوانند از شده، میهای مطرحگذاران شهری بر اساس هر یک از مقولهسیاست
اسی، های سیهای شهری بهره گیرند. توجه به این نکته ضروری است که زمینهدر سیاست اطالعات و ارتباطات در شهر هایفناوری

های ارتباطی و اطالعاتی اثرگذار است که سبب ساخت فناوریگانۀ توسعۀ  6های ای بر مقولهنهادی، اقتصادی و اجتماعی هر جامعه
شده در قالب ابعاد و مقوالت، های معرفیمؤلفهریزان و طراحان شهری با شناخت رنامههای مطرح، شده است. در نهایت بمؤلفه

 توانند فرآیند دگردیسی شهر و فضا و مکان شهری را در راستای بهبود و ارتقای کیفیت مطلوب شهری هدایت کنند. می

 منابع
-لمیفصلنامه ع  (.انگلستان شهرهای: موردی مطالعه) شهری فضای بر آن تأثیر و نئولیبرالیسم(. 1392. )امین ،فرجی مالئی و حسین، نژادحاتمی

 .24-18، (1-85)22 ،«سپهر»پژوهشی اطالعات جغرافیایی 
 .316-303 ،(4)6 ،صدرا یمجله علوم پزشک. یفیک قیها در تحقداده یروش جمع آور نی(. مصاحبه: معمول تر1397معصومه. ) ،رامبد

 .94-71(،1)4 ،مجله پژوهش. وتحلیل داده های مصاحبههای تجزیهروش(. 1392کریمی، صدیقه و نصر، احمدرضا. )

 تهران: انتشارات کویر. (.1393) .ناصریامینمحمدرضا  ترجمۀ .جستاری فلسفی در ماهیت اینترنت(. 1999گرام، گوردن. )
 تهران: نشر علم معمار.(. 1396) ترجمۀ مصطفی بهزادفر. ؟ی را مطالعه کنیمچگونه زندگی همگان (.2013گل، یان و سوار، برجیت. )

 فرهنگی.-ارات علمیانتش :تهران(. 1399. )خاکبازافشین  ترجمۀ. شهر (.2006هوبارد، فیل. )
 ریزی شهر تهران.(. تهران: مرکز مطالعات و برنامه1393شفائی. ). ترجمه سیدمسعود موسویجهان مسطح است(. 2007فریدمن، توماس. )
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