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  : بر توسعه شهري ) (ICTوري اطالعات و ارتباطات  آ بررسي تاثير فن

  مطالعه موردي شهر اراك

2 ،پرستو بهروز نيا1معصومه مطلقدكتر  

  چكيده 
با  .مي باشد» بر توسعه شــــهري )ICT(اطالعات و ارتباطات  فن آوريبررسي تاثير «حاضر با عنوان  مقاله

ري ودر نهايت توسعه شهري مي توان اهداف عام و خاصي را براي تحقيق در در جامعه شه ICTتوجه به نقش مهم 
تشريح ، آن به عنوان يك پديده نوين  و خصيصه   ICTشناخت  اهداف اين پژوهش اصلي تريناز اما  نظر گرفت

با مي باشد كه بر توسعه شهري  ICTبررسي نقش و تاثير  و بر دگرگوني هاي حوزه هاي مختلف شهري ICTتاثير 
 به تبيين تاثير» تئوري كالن توسعه پايدار شهري«و » ميچل«، »كستلز » «تافلر «استعانت از نظريه هاي

   .بر توسعه شهري با  مطالعه موردي شهروندان شهر اراك مي پردازد تكنولوژِي اطالعات و ارتباطات
شوند، ميتوان اذعان داشت كه  از آنجاييكه شهرها همچون آيينه اي تمام نما براي جامعه نيز در نظر گرفته

بنابراين آنچه مهم است نه تنها شناخت اين .در بطن و سيماي شهر جلوه گر مي گردد  ICTدگرگوني حاصل از 
تكنولوژي نوين بلكه بازتاب آن در جامعه شهري و بطور عيني تر و صريح تر تاثير آن بر توسعه شهري 

تكنولوژي اطالعات و ارتباطات چه تاثيراتي بر   :مطرح مي گردد بنابراين سئوال آغازين زير در اين خصوص.است
     توسعه شهري دارد؟ و در نهايت تاثير آن بر توسعه شهري اراك چگونه است؟

روش تحقيق . همچنين با طرح پرسشهاي ديگر به عوامل مهم و تاثيرگذار ديگري نيز پرداخته شده است 
 384نمونه مورد مطالعه . اطالعات فيش برداري و پرسشنامه مي باشد  پيمايشي و ابزار گردآوري –حاضر اسنادي 

نفر ازشهروندان شهر اراك هستند كه با روش نمونه گيري احتمالي از نوع طبقه بندي متناسب با حجم و تصادفي 
، ) شهيد مصطفي خميني( شهر اراك داراي سه منطقه شهري است كه از مناطق يك. ساده انتخاب شده اند 

و جهت  spssبراي انجام مباحث آمار توصيفي از نرم افزار . انتخاب شده اند ) شهدا(و سه ) شهيد رجايي(دو
نتايج اين پژوهش بر وجود يك الگوي .سنجش برازش مدل نظري تحقيق از نرم افزار ليزرل استفاده شده است 

بر  ICTتاثيرهشت فرضيه مبتني بر بطوريكه . و توسعه شهري حكايت دارد  ICTخطي و مستقيم آماري بين تاثير 
فرصت آموزشي ،اقتصادي ،دسترس پذيري،بهداشت محيط زيست، تقويت مشاركت اجتماعي ، ارتباطات اجتماعي 

بنابراين بديهي است كه جامعه شهري تاثير اينترنت بر توسعه شهري . ، پايگاه زنان و نجوانان همگي تاييد شدند 
  .را مي پذيرد

  .، توسعه شهري ، جامعه شبكه اي ، شهرالكترونيك ) ICT(اطالعات وارتباطات  آوري فن :واژگان كليدي 
  

                                                 
 E - mail: masoum_motlaq@yahoo.com)نويسنده عهده دار مكاتبات(استا يار دانشگاه آزاد اسالمي واحد اراك ١
  واحد علوم وتحقيقاتدانشگاه آزاد اسالمي كارشناس ارشد  ٢
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  طرح مساله
ICTبين  اي مطالعات مقدماتي و مرور ادبيات موجود حاكي از آن است كه رابطه

 2و توسعه شهري 1
اين گيري فناوري اطالعاتي و ارتباطي، ارتقاي آن و يا فقدان  به عبارتي، شكل. مشاهده مي شود

  .تسهيالت و تكنولوژي جامعه شهري را تحت الشعاع قرار مي دهد 
بنابراين، تغييراتي كه در پرتو تكنولـوژي اطالعـات و ارتباطـات بـه وقـوع پيوسـته اسـت تحـوالت         
عميقي را در جامعه و حوزه شهري پديدار نموده است كه زمينه ساز نيازهاي جديـدي در پـارادايم   

شهرها محل استقرار هر پديده نوين و جايگـاهي بـراي   . ي شده استهاي فكري و بسترهاي پژوهش
شهر به عنـوان نخسـتين شـكل    "بطوريكه  از ديرباز  . پيشبرد تكنولوژي و توسعه به حساب مي آيند

تمدن و كانون تقدس، قدرت، ثروت همواره در مركز توجه فالسفه و انديشـمندان اجتمـاعي قـرار    
ان باستان تاكنون مدام دغدغه خاطر متفكـران و صـاحب نظـران را    داشته است، مقوله اي كه از دور

  ).14،ص1387،نوابخش("فراهم نموده و انديشه ها و نظريات مختلفي را معطوف به خود كرده است 
امروزه ، ميان تكنولوژي ، ثروت و قدرت رابطه اي انكارناشدني و تنگاتنگ به چشــــــــم مي 

ولوژيكي اين عصر فرآورده هاي اطالعاتي و ارتباطي است كه از خورد، از بارزترين تحوالت تكن
  .نيز نام برده مي شود ICT انقالبآن تحت عنوان 

به عنوان پديده اي جامع و فراگير در طيف كامل فعاليتهاي بشري از كاربردهاي  ICTبدين ترتيب ، 
عنوان ابزاري چندمنظوره چراكه به . شخصي گرفته تا فعاليتهاي اقتصادي و سياسي تاثيرگذار است 

،انعطاف پذير و داراي قابليتهاي متعدد در نظر گرفته مي شود، كه امكان راه حل هاي مناسب را در 
  ).UNDP,1384:24(قالب كاربردهاي فردي يا محلي، جهت تامين نيازهاي مختلف فراهم مي آورد 

. طالعـاتي و ارتبـاطي اسـت    توسعه بسياري از كشورها در سالهاي اخير مديون گسترش ابزارهـاي ا 
. رق آســـــيا مـي باشـد  ـــگواه اين امر تجارب كشورهايي چون فيليپين، مالزي و هند در جنوب ش

ICT       همانند بسياري از تحوالت و نوآوري هاي مختلف در جوامـع شـهري كشـورهاي پيشـرفته بـه
انش را نيز دستخوش تحـول  مراتب با سرعتي بيشتر گسترش يافته تا جاييكه مفهوم و دامنه سواد و د

بنابراين آنچه مهم است نه تنها شناخت ايـن تكنولـوژي نـوين بلكـه      ).404 ،ص1387ازكيا ،(است نموده 
بنـابراين  . بازتاب آن در جامعه شهري و بطور عيني تر و صريح تر تاثير آن بر توسـعه شـهري اسـت   

  :سئوال آغازين زير در اين خصوص مطرح مي گردد
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 9: ................................................بر توسعه شهري ) (ICTبررسي تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات  

ات و ارتباطات چه تاثيراتي بر توسـعه شـهري دارد؟ و در نهايـت تـاثير آن بـر      تكنولوژي اطالع -
  توسعه شهري اراك چگونه است؟

  اهداف تحقيق
در توسعه جامعه شهري ودر نهايت توسعه شهري مي توان اهداف عـام و   ICTبا توجه به نقش مهم  

  :خاصي را براي تحقيق حاضر در نظر گرفت
  : اهداف عام تحقيق عبارتند از

 بررسي ظهور جامعه اطالعاتيوو خصيصه هاي آن به عنوان يك پديده نوين   ICTشناخت 

 .ICTتشريح دگرگوني حوزه هاي شهري مبتني بر تاثيرات 

 .و توسعه در ابعاد مختلف ICTبررسي 

 .بر توسعه شهري و تشريح پيامدهاي آن ICT مطالعه تاثير

 .ص هاظهور شهر الكترونيك ، مزايا، چالش ها و شاخ -

  :اهداف خاص تحقيق عبارتند از 
  ICTبررسي جامعه شناسي جامعه اطالعاتي و پارادايم  -
تكنولوژيكي، مكـاني اقتصـادي،   (بر دگرگوني هاي حوزه هاي مختلف شهري   ICTتشريح تاثير  -

  ... )اجتماعي و
 ...)نگي و اقتصادي، اجتماعي ،فره(بر توسعه شهري از ابعاد مختلف  ICTبررسي نقش و تاثير -

 و توسعه شهري  ICTبررسي عوامل جامعه شناختي موثر بر كاربرد -

 در ايران و جايگاه آن در برنامه هاي توسعه  ICTبررسي وضعيت -

 ).جامعه مورد مطالعه(در توسعه شهري اراك  ICTبررسي تاثير -

  چارچوب نظري 
هش به شـمار مـي آيـد، دو دوره مهـم     كستلز معتقد است كه آدمي از زمان ظهور بر سياره اي كه زادگا

  . تاريخي را پشت سر گذارده و اينك در آستانه سومين دوره قرار گرفته است
تالش براي سلطه به طبيعت متهـور سـاختن   . نخستين دوره، كه آغاز آن به زمان انقالب صنعتي باز مي گردد

  .جود داشته استتاريخ نگاران نشان داده اند كه دست كم دو انقالب صنعتي و. آن است
در ثلث آخر قرن هيجدهم آغاز شد كه مشخصه آن تكنولوژي هـاي جديـد ماشـيني همچـون     : انقالب اول 

  .ماشين بخار و ماشين نخ ريسي
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با اختراع برق، موتورهاي درون سوز، صنعت شيمي با مبناي علمي، ريخته گـري كارآمـد   : اتقالب دوم
بين اين دو انقـالب  . ا گسترش تلگراف و اختراع تلفن همراه استفوالد و پيدايي تكنولوژي ارتباطي همراه ب

پيوستگي اساسي و نيز برخي تفاوت هاي بنيادين وجود دارد كه مهم ترين آنها اهميت تعيـين كننـده دانـش    
در واقع پيشرفت هـاي تكنولوژيـك بـه    . است 1850علمي در حفظ و هدايت توسعه تكنولوژي پس از دهه 

دادند و هر يك با ديگري ارتباط متقابل داشت و بـه طـور فزاينـده اي يكـديگر را     صورت دسته جمعي رخ 
اما مهم ترين بحث اين است كه برق نيـروي اصـلي انقـالب دوم اسـت و پيشـرفت هـاي       . تقويت مي كردند

ديگر تنها از رهگذر توليد و توزيع برق بود كه ديگر رشته ها نيز توانسته اند كاربرد هـاي خـود را گسـترش    
بدين ترتيباين دو انقالب صـنعتي در سرتاسـر سيسـتم اقتصـادي گسترشـس      . دهند و به يكديگر متصل شوند

منابع انرژي ارزان، قابل دسترس و متحرك باعـث تقويـت و   . يافت و در تمام تار و پود اجتماعي رخنه نمود
انسـان را پديـد    افزايش نيروي بدن انسان شد و مبنايي مادي جهت حركت به سوي گسترش بـه سـوي ذهـن   

  .)24-63-68 ،1380،  كستلز(آورد
يكـي از ويژگـي هـاي آن بـه شـمار مـي آيـد در واقـع،         » جامعـه شـبكه اي  «در سومين دوره كه ظهـور  

تكنولوژي اطالعاتي و ارتباطات، امكان ظهور جامعه شبكه اي را فراهم آورده است كه افراد و جوامع را در 
در عـين حـال   . ه مي بخشد و تعاريف تازه اي از انسان عرضه مـي دارد درون قالب هاي تازه، هويت هاي تاز

خود اين شبكه تحت تأثير ديناميسم داخلي، دستخوش تغييرات دايمـي و در نتيجـه ايجـاد الگوهـاي جديـد      
  .) 20،صهمان(زيستي و حياتي در نقاط مختلف است

بـه نظـر او   . ت به شـمار مـي آورد  جامعه شبكه اي رااز ويژگي هاي سرمايه داري متكي به اطالعا لزكست
بر اثر همگرايي، سـه فرآينـد تـاريخي مسـتقل پديـدار       1970و نيمه دهه  1960در اواخر دهه  اين نوع جامعه

تجديـد سـاختار   «كه ظهور جامعـه شـبكه اي را امكـان پـذير سـاخت بـه       » انقالب تكنولوژي اطالعات«: شد
همچون آزادي خواهي، حقوق بشـر، فمنيسـم   (» 1960-70نهضت هاي فرهنگي درجه هاي «و» سرمايه داري

تعامل ميان اين فرآيندها و واكنش هايي كه به آن دامن مي زنند يك ساختار ). و طرفداري از محيط زيست 
جهاني و يك فرهنگ نـوين يعنـي   –يك اقتصاد نوين اطالعاتي : نوين اجتماعي مسلط يعني جامعه شبكه اي

منطـق نهفتـه در ايـن اقتصـاد، ايـن جامعـه و ايـن فرهنـگ،         . جـود آورد فرهنگ مجازي واقعي را به عرصه و
  .)417 ، ص1380، كستلز(زيربناي كنش و نهادهاي اجتماعي در سرتاسر جهان به هم پيوسته است

  :را مي توان بصورت زير بيان كرد» جامعه شبكه اي«اهم ويژگي هاي مورد تأييد كستلز در مورد 
  عاتتكنولوژي اطالعات و اشاعه اطال -
 :تجديد ساختار سرمايه داري -

  ،ظهور قطب هاي متقابل،تحول در نحوه انجام كار،فعاليت اقتصاد شبكه اي،فعاليت اقتصاد جهاني
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  :تأثير بر روبناهاي فرهنگي و سياسي -
  زمان بي زمان و مكان بي مكان

  فضاهاي جريان ها
ختار طبقاتي و فرهنـگ شـهر اطالعـاتي در    به بررسي جريان اطالعات، سا  3همچنين كستلز با طرح شهر اطالعاتي

وي بر اين باور است كه هماهنگي تجديد ساختار سرمايه داري و نوآوري تكنولوژيك . نظام شهرهاي نوين مي پردازد
را بـه  » انقالب اطالعاتي تكنولـوژيكي «همچنين كستلز . عامل عمده تحول جامعه و بنابراين شهر و حومه هاي آن است

مـي  » جامعـه اطالعـاتي  «ساير تحوالت ساختاري مي داند و به اين ترتيب به ترسـيم  ) اگر نه قطعي(ت عنوان ستون فقرا
  .پردازد كه به عنوان قالب نهادهاي اجتماعي جايگزين يك جامعه صنعتي مي شود

ي بنابراين ايجاد شبكه هاي اطالعاتي باعث تمركززدايي از بسياري از جنبه هـاي سـازماندهي اجتمـاعي و اقتصـاد    
تأكيد فزاينده بر مديريت جريان هاي اطالعات بدين معناست كـه گروهـي   . همراه با تمركز در تصميم گيري مي شود

متمركز در فرماندهي مي توانند در حقيقيت منافع سـازمان يافتـه و پراكنـده و غيرمتمركـز را در نقـاط دور از يكـديگر       
  .كنترل و هماهنگ نمايند

العـاتي در سراسـر جهـان، اهميـت جريـان هـاي اطالعـاتي را بـراي سـازماندهي          توسعه شبكه هاي تكنولـوژي اط 
اقتصـاد  "در نتيجـه در  . اجتماعي و اقتصادي افزايش و در عين حال اهميت نقاط خاص جغرافيايي راكـاهش مـي دهـد   

 ،صـص  1382وبسـتر،  (نگراني عمده سازمان ها مديريت و چگونگي پاسخ گويي به جريان هاي اطالعات اسـت  "اطالعاتي

421-409(.  
كستلز در بررسي جريان اطالعات به تأثير آن بر ساختار طبقاتي شهرها و پيامدهاي مهم آن براي هـدايت زنـدگي   

او معتقد است هر چه زمان پيش مي رود بر تعداد شهرهاي اطالعاتي افـزوده مـي شـود و نيـروي     . شهري پرداخته است
ع قرار مي گيرند و مشاغلي شكل مي گيرد كـه بـه طـور فزاينـده اي بـه      انساني و ساختار طبقاتي شهرها هم تحت الشعا

طبق گفته كستلز اين روند باعث افزايش تعداد كارشناسان و مديران اطالعاتي شده كه جريـان  . اطالعات وابسته هستند
حقيقتاً به تنهـا  هاي اطالعات داراي نقش محوري براي فعاليت هاي اقتصادي را كنترل و ايجاد مي كنند، اطالعاتي كه 

   .)423 ،همان(بخش اجتناب ناپذير هر سيستم تبديل مي شود
  ميچل      

در شهرها را دنبال مـي كنـد و نتيجـه      ICIويليام ميچل از انديشمنداني است كه با عالقه اي وافر حضور 
آن در زندگي  او با پرداختن به عناصر فناوري مدرن و عواقب. مي باشد 4آن كتابي تحت عنوان شهر بيت ها

 5»اسـتبداد فاصـله  «شهري تأكيدي مضاعف بر مفهوم فاصله و فضا دارد و بر اين بـاور اسـت كـه بـا غلبـه بـر       
فناوري هاي مجازي نوين به ما امكان مي دهند تا در هر كجا كه ممكن باشد با ديگران ارتباط برقـرار كنـيم   

تـا متتنـي بـر جـايگيري     (ايـه عالقـه و صـميميت    و از آن طريق انواع جديدي از اجتماع هاي الكترونيكي برپ
زيرا در شـبكه هـاي مجـازي نـوين، مـي تـوان چشـم انـداز مجـاورت          . را شكل دهيم) »تصادفي«جغرافيايي 

بيشتري با ديگران را ترسيم نمود و همپاي تعهد و ارتباطي صميمي و آرماني مقوله مشاركت اجتماعي را نيز 
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از فناوري هاي نوين، بودن در فضايي ممكن مي شود كه درآن نـوعي از  بنابراين، با استمداد . محقق ساخت
با در نظر گرفتن فناوري . معاشرت اجتماعي شكل مي گيرد كه در جهان واقعي با كمبود آن مواجه شده ايم

  .نوين اطالعاتي و ارتباطي و شرايط دستيابي به آن مي توان به غلبه بر فاصله ها حساب نمود
مـي  » رها از اجبارهاي فضاي مادي«ارد كه حسن چنين موقعيتي اين است كه انسان را ميچل اظهار مي د

نمايد بطوريكه اين جهان متأثر از فناوري هاي نوين جهاني پسا جغرافيايي خواهد بود كـه در سرشـت خـود    
نـدگي  است و آنگاه كه بطور هم زمان، ماديت واكنش پذير جهان واقعي به روشنايي ز 6»ضد فضايي«عميقاً 

خواهيم گذارد ودر نهايت با غلبه بر محدوديت ها مي » استبداد فاصله«مجازي راه مي دهد، ما نقطه پاياني بر 
بـه طـوري كـه مـي تـوان بيـان نمـود كـه         . توان بر سختي هاي ناشـي از دور ي مكـاني و فضـايي فـائق آمـد     

  . تقدير ما را به دست خودمان مي سپرد» فضازدايي از كنش مندي دو سويه«
. ميچل در ادامه بر مقوله دسترس پذيري در شرايط برخاسته از تكنولوژي هاي جديـد تأكيـد مـي ورزد   

نخست او دسترس پذيري ديداري را مورد توجه قرار داده است چرا كه فناوري هاي جديـدتر حتـي وعـده    
ينـايي در برگيرنـده   عصـب ب «كه تبديل بـه  . دسترسي ديداري بسيار نيرومندتري را با كمك اينترنت داده اند

و ايـن امـر   . شده اند» منطقه هاي زماني در گستره جهان به همراه چشم هاي الكترونيكي در انتهاي هر منطقه
  .بيشتر به تفسير معناي فضا و مكان داللت مي كند

به زودي ما به راحتي توانايي آفريدن سوراخ هايي در فضا را خواهيم يافـت در هـر   : ميچل ادعا مي كند
هر مكاني بالقوه با مكان قرينه خود درست در خارج از اين پنجره ارتباط شبكه . و هر زمان كه بخواهيم كجا

  .)340-342 ،صص1385رابينز و وبستر(اي خواهد داشت
مكـان هـاي فضـاي    «دسترسي لمسي نيز نتيجه مستولي شدن بر فاصله ها مي باشد به طوريكه روز به روز

ن هـا را  ٱمـا فقـط   ... شيوه هايي بيش از پيش چند حسي و درگير نشان مي دهنـد سايبرنتيكي بيشتر خود را به 
اين آرزوي دسترسي به حضور از راه » تماشا نمي كنيم؛ ما احساس خواهيم كرد كه در آن ها حضور داريم 

  .دور غرق كننده و چند حسي براي ايجاد ارتباط در سراسرجهان مي باشد
حضـور از راه  «يه با جهان و دستكاري آن ممكن شده است و امكـان  طبق ديدگاه ميچل كنش مندي دو سو

  .را نيز فراهم ساخته است» دور
ميچل بينش اجتماعي جديدي را ترسيم مي نمايد كه نه تنها برخاسته از شرايط فوق مي باشد بلكه در محيط 

  .هاي مجازي منطق سايبرنتيكي نيز قابل تحقق مي باشد
پيوتري جهاني در حال پيدايش، با روش كامالً پـيش بينـي پـذير اشـاره مـي      بنابراين به حضور شبكه كام

كند كه تصورات ما از مكان گردهمايي، اجتماع و زندگي شهري را واژگون، جابجا و از پايـه و اسـاس بـاز    
او مـي افزايـد همچنـان كـه امـروز، حضـور از راه دور افـزايش مـي يابـد و گـاهي آن را           . تعريف مـي كنـد  
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ور مادي مي كنند، و همچنان كه تجارت و كنش منـدي هـاي دوسـويه اجتمـاعي را هـر چـه       جايگزين حض
بيشتر به داخل فضاي سـايبرنتيكي منتقـل مـي كننـد بنـابراين دسـترس پـذيري هـر چـه كمتـر بـه نزديكـي و             

اجتماعـات، گونـه اي روز افـزون    .... مجاورت وابسته مي شودو جامعه هر چه بيشتراز جغرافيا مجزا مي شـود 
  .)344-345 صصهمان،(زمينه مشترك خود را به جاي خاك و خشكي در فضاي سايبرنتيكي مي يابند

ميچل بر جنبه اجتماعي فناوري هاي نوين شهرها تأكيـد دارد و معتقـد اسـت سرشـت اجتمـاعي اجتماعـات       
ونـه  چگ«مجازي را به نوآوري و خالقيت مسلح مي كند و در عين حال اين سوال را مطـرح مـي نمايـد كـه     

اجتماعات ميتوانند مرزهاي خود را مشخص كنند و چگونه ضوابط خـود را مـي تواننـد از ميـان ايـن مرزهـا       
  »حفظ كنند؟

بديهي است قرابت خاصي ميان آينده گرايي مجـازي و اجتمـاعي گرايـي وجـود دارد چناچـه مـاريون       
اي شـفاف كـه هـر بخـش آن     رويـاي جامعـه   . ياد مي كند» روسويي روياي«يانگ از پيروان ميشل فوكو از 

هـيچ افـق ديـد بـي     .... رويت پذير و خوانا باشد، روياي آنكه ديگر هيچ افق ديد مبهمي وجود نداشـته باشـد  
اين فرهنگ از طريق تأسيس اجتمـاع هـاي مجـازي، در صـدد بـاز كـردن آرمـان        . نظمي وجود نداشته باشد

ر آن مي گذارند كه ديگري مبهم و نافهميده روسو درباره شفافيت اجتماعي است كه در آن اشخاص بنا را ب
  .)346،همان ( نباشد و افراد دلسوز يكديگر باشند و حرف هم را بفهمند

ميچل عالوه بر تأ كيد بر بي واسطه بودن ارتباطات و نتايج مثمر ثمـر آن در شـفافيت روابـط انسـاني بـه      
أثير آن بـر شـهرها مـي پـردازد و بـه      فرهنگ مجازي به عنوان فرهنگ غالب در عصر فناوري هاي نوين و تـ 

شـهري خواهـد بـود    : چنين يادآور مي شود» شهر بيت ها«او در كتاب . توصيف شهر سايبرنتيكي مي پردازد
كه در هيچ نقطه مشخصي بر روي سطح زمين ريشه ندارد، به جاي دسترس پذيري و ارزش هاي سـرزميني،  

در عمل خود به طور كلـي نـا همزمـان اسـت و     . دهد اتصاالت و محدوديت هاي پهناي باند به آن شكل مي
عامالن نا مكان مند و پراكنده كه به منزله مجموعه هاي اسم مستعاري و كارگزاران وجـود دارنـد در آن بـه    

مكان هاي آن را نرم افزارها به شكل مجازي خواهند ساخت به جاي اينكه آن ها را به صـورت  . سر مي برند
ارها بسازند و پيوندهاي منطقي به جاي درهـا، گـذرها و خيابـان هـا آنهـا را بـه هـم        عيني و از سنگ ها و الو
  ) 356 ،همان( مرتبط خواهد ساخت

بنابراين ميچل با طرح مطلب فوق اعتقاد دارد كه زيستگاه انسان باز آفريـده شـده اسـت و حيـاتي تـرين      
دگي هايي مي دانـد كـه قـرار اسـت     وظيفه پيش روي ما را تخيل و آفرينش محيط هاي رقمي براي انواع زن

آنها را راهبري نمايم و بنابراين قصد دارد مخاطب خود را متقاعد سازد كـه مضـمون آينـده سراسـر دربـاره      
است و بدين صورت وظيفه عمده در محـيط اطالعـاتي آينـده    » شهرهاي نرم افزاري«آفرينش بديل مجازي 

كي كـار را بـه شـيوه اي درسـت، عادالنـه و رضـايت       فهم و درك آن است كه چگونه اجتماع هاي سايبرنتي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1388 تابستان،دوموم، شماره سپژوهش نامه علوم اجتماعي ، سال ..................................................... 14

به نظـر مـي رسـد كـه گـويي تصـميم       » مكان هاي برنامه پذير«در تأسيس اين نظم نوين. بخش انجام ميدهند
  .)357،صهمان( گيري هاي حياتي تبديل به تصميم هاي فني و سازماني مي شود

نشيني را مجسم مي كنـد و بـا محيطـي    و در نهايت شهري به تصوير در مي آيد كه نوع جديدي از شهر 
بـي  «،» حضـور از راه دور «سايبرنتيكي و فرهنگي مجازي از فشارها و اجبارهاي فضاي مادي رها مي شـود و  

  . را در شهرها محقق مي سازد» غلبه بر فاصله ها«و » نو آوري«، »شفافيت اجتماعي«، » واسطه
  تافلر 

اين انقـالب كـه   . طور بي وقفه يا نوع ديگر تدوام نيافته استطبق ديدگاه تافلر، انقالب تكنولوژيكي به 
. كمي پس از جنگ جهاني دوم آغاز شد بـه ناگهـان سـرعت گرفـت و خصـلت بنيـادي آن دگرگـون شـد        

از آن پـس  . تقويت كننده نيروي عضالني بود 1850فناوري هاي كليدي از دو قرن پيش و يك قرن پس از 
اين تدوام و پيوستگي نيست بلكـه گسسـتگي   . ت كننده نيروي ذهن استمي توان گفت اين فناوري ها تقوي

  ).330،ص 1385رابينز و وبستر،(انقالبي است
تافلر در كتاب شوك آينده و موج سوم بر فشردگي مـدت تحـوالت تكنولـوژيكي معاصـر تأكيـد مـي       

اطالعـات در دوره ي  و برتري  "قدرت فكر"ورزد و بر متفاوت بودن آينده از گذشته اصرار مي ورزد و بر 
  .نوين توجه مي كند

بهترين آينده نگري و تمثيل را درباره ي ) 1980(7الزم به يادآوري است كه تافلر در كتاب موج سوم "
  ). Duff، 2001( "اطالعاتي شدن جوامع و ظهور شرايط اجتماعي نوين ارائه مي دهد
انقالب . شر دو انقالب را پشت سر گذاشتهبه طور كلي موج سوم بر اين مفهوم بنا شده است كه تاريخ ب

ــي انقــالب      ــه ي خــود يعن ــتانه ي ســومين تجرب كشــاورزي و انقــالب صــنعتي و در دوره ي حاضــر در آس
همانگونه كه انقـالب صـنعتي باعـث ويرانـي سـاختارهاي نظـام كشـاورزي شـد، ايـن          . الكترونيكي مي باشد

خواهد كرد و بحران جهان كنوني نيـز ناشـي از ايـن     انقالب هم ساختارهاي نظام صنعتي را متالشي كرده يا
. موج سوم بينش ما را نسبت به خودمان و جهان اطرافمان دگرگون خواهـد سـاخت  . انتقال پر تنش مي باشد

خانواده ي هسته اي و شكل  ،8تافلر از مباحثي همچون اقتصاد دوراني، شخصيت آينده، فرهنگ الكترونيك
ر الكترونيك، غير توده اي كردن رسـانه هـا، اضـمحالل حكومـت ملّـي و      گيري خانواده ي گسترده ي عص

در ادامه به موضوعاتي كه ارتباط و نزديكي بيشتري با مبحـث  . ايجاد و گسترش دموكراسي سخن مي گويد
  .حاضر دارند پرداخته مي شود

  :9تقويت قدرت مغزي و حافظه اجتماعي
ود كه مغزهايمان نيـز دچـار تحـول و دگرگـوني     باعث مي ش  10دگرگون ساختن عمقي سپهر اطالعاتي

يعني شيوه هاي انديشه و تفكّر درباره ي مسائل، شيوه ي تركيب اطالعات و شيوه ي پيش بيني نتـايج  . شوند
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بـا آشـنايي بـا    . اعمالمان هم متحول خواهد شد و بدين ترتيب نقش سواد در زندگي مان تغيير خواهـد كـرد  
وتر در زندگي شخصي و شغلي، حتّي كودكان نيز به دنيـاي جديـد اجـازه ي    محيط هوشمند و كاربرد كامپي

ورود خواهند داشت و بسياري از افراد كه احساس ناتواني مي كردند، مي تواننـد خـود را در شـرايط نـوين     
  .محك بزنند

ه طـور  كامپيوتر به علّت توانايي به خاطر سپردن و به هم مرتبط كردن تعداد بي شماري از عوامل علّي بـ 
مـي توانـد انبـوه    . همزمان مي تواند به ما در مقابله با چنين مسائلي در سطح عميق تر از معمول كمـك نمايـد  

به داخل  "عالئم راداري"گسترده اي از داده ها را براي يافتن الگوهاي نهايي بررسي كند و در جمع آوردن 
تر مجموعـه اي فرضـيات يـا يـك الگـو داده      اگر بـه كـامپيو  . يك كل بزرگتر و معني دارتر به ما ياري دهند

شود، مي تواند پي آمد تصميمات گوناگون را پيگيري كند و اين كار را به مراتب سيستماتيك تـر و كامـل   
  ). 239-242،صص  1366تافلر،(تر از يك فرد معمولي انجام دهد

ترها بر زندگي افراد بشـر  آنچه بديهي مي نمايد تأثير غير توده كردن رسانه ها و پيدايش همزمان كامپيو
حافظـه بـه دو دسـته    . است تا جايي كه مي توان گفت بر حافظه ي اجتماعي انسـان نيـز تأثيرگـذار بـوده انـد     

حافظه صرفاً شخصي يا خصوصي كه با مرگ افراد از بين مي رود و جنبه اي غيـر مشـترك   : تقسيم مي شود
  .انه به زندگي ادامه مي دهددارند، ولي حافظه ي اجتماعي بر خالف نوع اول، جاود

توانايي حيرت انگيز بشر در بايگاني و فراخواندن حافظه هاي مشترك، راز موفقيـت تكـاملي نـوع بشـر     
در نتيجه هر چيز كه بتواند تغييـرات عمـده اي در شـيوه ي سـاختن، انباشـت يـا اسـتفاده از حافظـه ي         . است

بنابر اين، امروزه سـپهر اطالعـاتي منجـر بـه     . خته استاجتماعي مان ايجاد كند، آينده ي بشر را دگرگون سا
انبوه زدايي عميق رسانه ها، ابداع رسانه هاي جديد، تهيـه ي نقشـه   . تقويت حافظه ي اجتماعي گرديده است

ي بسيار دقيق كره ي زمين به كمك عكسبرداري با ماهواره هـا و كـامپيوتري شـدن بايگـاني شـركت هـا و       
نوين در امور پزشكي و درماني، بدين معناست كه فعاليت هـاي تمـدن بشـري بـه      استفاده از تكنولوژي هاي

حافظه ي اجتماعي در موج سوم هم از لحاظ كمي تقويت مي شـود  . طور كامل ضبط و نگهداري مي شوند
  .و هم از لحاظ كيفي، متحرّك و فعال و پويا مي باشد و دچار فرسودگي و درهم ريختگي نميشود

پهراطالعاتي ابزارهايي را فراهم آورده كه به انسان ها در برقراري ارتباط كمك مي نمايد، به هر حال س
به طوريكه در محيط الكترونيك امكان ارتباط ماشين با ماشين و تعامل انسان با محيط هوشمند برقـرار شـده   

يـاي جديـد بـدل    است و اطالعات را به عنوان ضروري ترين و محوري ترين عنصـر اداري و سـازماني در دن  
  ).244-260،صصهمان(نموده است

بنابر اين مي توان مبتني بر ديدگاه تافلر اذعان نمود كه نظام و بنياد انرژي و زندگي مبتني بر آن به سپهر 
اين تغيير و تحول در حالي در جريان است كه رسـانه هـاي همگـاني    . فنّي نوين، تغيير موضوعيت داده است
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. همراه با محيطي هوشمند، سپهر اطالعاتي جامعه را از بنيـاد دگرگـون سـاخته اسـت     غير توده اي شده اند و
اين دو جريان نيرومند به نوبه ي خود براي تغيير بنيـادين سـاختار نظـام توليـد و دگرگـوني ماهيـت كـار در        

  .كارخانه و اداره، نهايتاً سوق جامعه به سوي انتقال كار به خانه به يكديگر پيوسته اند
ر تكنولوژي هاي نوين در خانه، منجر به شكل گيري كلبه ي الكترونيك مي شود كه افق تازه اي حضو

براي كارآفريني تجاري ايجاد مي نمايد، در عين حال كه طرفداران محيط زيست نيز از اين رويداد اسـتقبال  
  .مي كنند

درخانه چنانچه بخشهاي قابـل مالحظـه   حضور فناوري هاي جديد در خانه و به دنبال كار  :تأثير بر جامعه محلّي
اين امر باعث مـي  . اي از جمعيت را در بر گيرد، مي تواند براي جامعه ي محلّي ثبات بيشتري به همراه آورد

شود تا تحرّك اجباري، فشار عصبي ناشي از آن و روابط گـذرا و سـطحي ميـان افـراد كمتـر شـود و افـراد        
كلبه ي الكترونيك مي تواند به اعاده ي حـس تعلّـق بـه    . مي كنند مشاركت بيشتري در جامعه ي محلّي پيدا

  . بدهد... جامعه ي محلّي كمك كند و حيات تازه اي به سازمان ها و انجمن هاي انسان دوستانه و فرهنگي و
ن انتقال تمام يا بخشي از كار به خانه مي تواند نياز به انرژي را كاهش دهـد بلكـه همچنـي    :تأثير بر محيط زيست

نظام كلبه ي الكترونيك مي تواند انرژي الزم را ميان واحدهاي كوچك . قادر است به عدم تمركز بيانجامد
بنابر ايـن باعـث كـاهش آلـودگي مـي      . پخش كند و در نتيجه استفاده از مولّدهاي نوع ديگر را ممكن سازد

نياز به سوخت ها بسيار آلوده كننده ابتدا از طريق انتقال به منابع احياء پذير در مقياس كوچك انرژي، . شود
دوم، آلوده كننده هاي بسيار متراكمي كه محـيط زيسـت و منـاطق  را آلـوده مـي كننـد،       . را منتفي مي سازد

  .ميزان خيلي كمتري رها مي شود
مشاغل اقتصادي نوين مرتبط با تكنولوژي هاي اطالعاتي و ارتباطي به بـازار اقتصـادي راه مـي     :تأثير اقتصادي

گروه كامالً جديدي از مراكز كوچك كامپيوتري و خدمات اطالعاتي پديدار مي شـوند كـه سـازمان    . يابند
  .هاي بزرگ نيز مجهز به اين فناوري مي گردند

پست الكترونيكي جاي پست به صورت ارسال سنّتي را مي گيرد و در نهايت مشـاغلي كـه تـوان اسـتفاده از     
  .ند، رونق مي يابندصنايع پيشرفته الكترونيكي را دار

اگر چه فضاي هوشمند جديد براي انسان بيگانه به نظر مي رسد، اما از طرف ديگر كـار در خانـه    :تأثير رواني
ممكن است به روابط عميق چهره به چهره و عاطفي هم درچارچوب خانه و هم در واحـد همسـايگي منجـر    

-287،صـص همان(مركـز از يـك محـيط جـدا شـود     كار در خانه و در خارج خانه باعث مي شـود تـا ت  . مي شود

بدين ترتيب با شكل گيري فضاي الكترونيكي و سپهر اطالعاتي نظام شهري، سـاختار خـانواده و ارزش   ).282
ها و نظام سياسي دچار دگرگوني خواهند شد كه همگي ناشي از شرايطي است كه منجر بـه ايـاب و ذهـاب    

  .دگي زيست محيطي و تغيير در كارآفريني شده استاز راه دور، كلبه ي الكترونيك، كاهش آلو
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  :اقتصادي به پايدار ي شهري -نگرش اجتماعي
ازدياد فقر از عواملي هسـتند كـه منجـر بـه ضـعف       -افزايش شكاف درآمد و ثروت بين اقشار اجتماعي

چـه  آن. اقتصادي در شهرها مي شوند و به شكل گيري و رشد مسائل و معضالت اجتماعي كمك مي نماينـد 
اجتماعي با مشكالت و نابسـاماني هـاي زيسـت محيطـي      -بديهي است ارتباط سيستم ضعف پايگاه اقتصادي

چرا كه پژوهش ها نشان مي دهند كه فقر شـهري همچنـان در حـال گسـترش اسـت و بـويژه  متوجـه        . است
سهيالت مربـوط بـه   آنهايي است كه در نامناسب ترين مكانهاي شهر استقرار يافته اند و چه از نظر مسكن و ت

آن و چه از نظر تغذيه و بهداشت و دانش رويارويي با مشـكالت ناشـي از آلودگيـف كمتـرين امكانـات را      
  .دارند و در نتيجه بيشترين پيامدهاي زيانبار زيست محيطي متوجه آنهاست

ه حقـوق  قـانوني، تغييـرات مربـوط بـ     -مسائل مربوط به شهرهاي پايدار با استفاده از مطالعـات اجتمـاعي  
مطالعات مربوط به توسعه شهري پايدار محـدوده  . مادي ناشي از تحول در تعاريف شهرنشيني تبيين مي شود

اي فراتر از تشريح شرايط ساكنين را در بر مي گيردو شامل موضوعاتي چـون نقـش نهـادينگي در توسـعه ،     
زيست محيطي در سطح يك فراگيري و گستردگي خدمات اجتماعي و ميزان محروميت از منابع و خدمات 

شهر نيز مي گردد و در عين حال به ايـن نكتـه نيـز تأكيـد مـي كنـد كـه شـهر چيـزي فراتـر از يـك فضـاي             
اجتماعي،سياسي و زيست محيطي مي شود و  -بديهي است كه شهر شامل فضاي اقتصادي. جغرافيايي است 

  .)44-45 ،صص1385رحيمي مقدم ، (رار مي گيردتحت تأثير گسترده بسيار وسيعي از فرآيندهاي ملي و بين المللي ق
اجتماعي كه در توسعه پايدار به آن توجه مي شود بر محور بودن انسان  -بطور كلي مالحظات اقتصادي

و نيازهاي او تأكيد مي ورزد و بنابراين اصل به شناسايي و تعريف تكنولوژي هاي كاربردي ، تشويق صـنايع  
تمركز صنايع، پيشگيري از مهاجرت بي رويه، تغيير الگوهاي توليـد،   كوچك شهري و خود اشتغالي و عدم

توزيع و مصرف، تأمين رشد و توسعه اقتصادي و كاهش هزينه هاي سرانه خدمات شـهري بـراي بـاال بـردن     
كارايي اقتصادي اداره شهر عنايت خاصي دارد تا به توزيع عادالنه و متعادل امكانـات بـين منـاطق شـهري و     

اختالف طبقاتي كمك نمـوده و از مشـاركت زنـان، نوجوانـان و جوانـان بـراي ارتقـاء سـطح          كاهش فقر و
فرهنگــي و آمــوزه هــاي زيســت محيطــي بطــور كلــي و تغييــر در رفتــار و الگوهــاي مصــرفي بهــره گيــري   

اقتصـادي شـهرها    -حركت به سوي توسعه پايداري شهرها جدا از نگرش بوم شناسانه به بعد اجتمـاعي .نمايد
اقتصـادي شـهرها كـه منجـر بـه       -شيده شده است و در اين ديدگاه تالش مي شود تا به ابعاد اجتمـاعي نيز ك

اقتصادي شهر ، بـا رونـدهاي مسـلطي     -پايداري در ابعاد اجتماعي« . پايداري شهري مي گردد پرداخته شود
  . مشاهده مي شود سازگار نيست» جنوب«كه در توسعه شهري 

بين اقشار اجتماعي، ازديـاد فقـر، رشـد اقتصـادي بـدون رشـد متناسـب         افزايش شكاف درآمد و ثروت
فرصت هاي شغلي، از هم گسيختگي اجتماعات و تضعيف نهاد خانواده از جمله نمودهاي ناپايداري توسـعه  
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ايـن نيـز متقـابالً    . به روال كنوني است كه به نوبه خود ناپايداري در ابعاد بوم شناختي را موجـب شـده اسـت   
اقتصادي را باعث مي شود و در نتيجه چرخه نامطلوبي در تشديد ناپايـداري بـه وجـود     -ي اجتماعيناپايدار
مسئله دسترسي عادالنه به منابع و سازماندهي خواسـت هـاي   »  جنوب«در اكثر شهرهاي كشورهاي . مي آيد

منابع و اشباع  اقشار آسيب پذير در مقابل مشكالت زيست محيطي، اهميت به مرابت بيشتري نسبت به كمبود
تـا  . قـرار مـي گيـرد   » عدالت« و » قدرت«در پيوندي قوي با مقوالت » پايداري« از اين رو مقوله . محيط دارد

جايي كه ديويـد هـاروي انديشـمند برجسـته، عـدالت اجتمـاعي و تعـادل زيسـت محيطـي را الزم و ملـزوم           
پذيرفتن مطالب گفته شده بـه  . داند يكديگر بر مي شمارد و تحقق هيچ يك را بدون آن ديگري ممكن نمي

معناي ضرورت تحوالت ساختاري در نظام هاي اجتماعي و اقتصادي است، آن هم به گونه اي كه با توزيـع  
منابع كمياب به همراه رشدي محدود در حد ظرفيـت پـذيرش محيطـي عملـي شـود، و ايـن همـان سياسـت         

در اين صورت، اهداف عدالت اجتماعي و پاينـدگي  . راهبردي شهر پايدار از بعد اجتماعي و اقتصادي است
 1379صـدافي ،  ( اقتصادي در پيوند با هدف تعادل بوم شناسانه شهري زيست پذير و پايـدار بـه وجـود مـي آورد    

  .)10،ص
بدين ترتيب توسعه پايداري شهري نه تنها با اتخاذ نگرش بوم شناسانه بـه شـهر، حفـظ محـيط زيسـت و      

لكه با استمداد از ابعاد اجتماعي و اقتصادي شهرها و شناخت مالحظات مبتنـي بـر   جلوگيري از آلودگي ها ب
  .آن قوت مي گيرد
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  مدل نظری                                           
  : فرضيه كالن

ن تحقيق مي بايست براي بررسي فرضيه كال .برپيشبرد  توسعه شهري اثرگذار است  ICTبه نظر مي رسد  -
  . به طرح فرضيه هاي زير پرداخت

  :فرضيات تحقيق      
  تاثير مي گذارد آموزشيافزايش فرصتهاي بر   ICTــ به نظر مي رسد 1

 ارتباطات اجتماعي
 

مشاركت
اجتماعي

ICT  
  

 فرصتهاي آموزشي

 نوجوانان

 محيط زيست

 دسترس
 پذيري

 زنان
 

 فرصتهاي
 اقتصادي

  توسعه شهري
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  .بر بر افزايش فرصتهاي اقتصادي تاثير مي گذارد تاثير دا رد  ICTــ به نظر مي رسد 2
  .                                 شهري مي شود بر موجب  دسترس پذيري   ICTــ  به نظر مي رسد 3
  .تاثير دا شهروندان بر تقويت ارتباطات اجتماعي   ICTـ  به نظر مي رسد 4
  بر تقويت مشاركت اجتماعي اثرگذار است    ICTبه نظر مي رسد  -5
  محيطي  تاثير مي گذارد الگوي زيستارتقاي  بر  ICTــ  به نظر مي رسد 6
  .درا در عرصه جامعه فراهم مي نمايزنان حضور   ICTرسد به نظر مي  -7
  .د مي گذارد براي نوجوانان مي تواند مفيد باش   ICTــ  به نظر مي رسد 8

  نوع روش مطالعه
  :روش هاي پژوهشي كه به تناسب موضوع رساله مورد بررسي قرار گرفتند به شرح ذيل مي باشد  

منظور شناخت نقش و تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات  بـر توسـعه   به : روش اسنادي و كتابخانه اي ) الف 
شهري و دستيابي به ادبيات پژوهش و در نهايت  چارچوب نظري  از اين روش و با ابزار فيش بـرادري بهـره   

  .گرفته شده است  
بهـره   براي جمع آوري داده ها ، طبقه بندي ، توصيف و تحليـل آنهـا از روش پيمـايش   : روش پيمايشي ) ب

    .پرسشنامه به عنوان اصلي ترين ابزار مورد استفاده قرار گرفت. گرفته شده است

  جامعه آماري 
 "جامعه آماري همـان جامعـه اصـلي اسـت كـه از آن نمونـه اي نمايـا و يـا معـرف بـه دسـت آمـده باشـد                
ه اي را در بــر مـي   جامعه آماري ويژگي هاي مشتركي را دارا هستند و  مجموعـ ). 152:  1373ساروخاني ،(

بنـابراين بـا توجـه بـه اينكـه ماهيـت       . گيرند كه محقق از ميان آنان واحدهاي نمونه خود را گزينش مي كند 
خاص جامعه آمـاري بسـتگي بـه مسـاله تحقيـق دارد و موضـوع مـورد مطالعـه در ايـن پـروژه بررسـي تـاثير             

موردي شـهر اراك مـي باشـد ، جامعـه بـه       بر توسعه شهري و مطالعه) ICT(تكنولوژي اطالعات و ارتباطات 
منطقه شهري مي باشد كه بر طبق سرشماري ملي در  3اراك داراي . تمام شهروندان آن شهر گفته مي شود 

  .نفر مي باشد  438338جمعيت ساكن در نقاط شهري  1385سال 

  نمونه آماري 
واحـد تخليـل بـه منظـور     . اك هسـتند  بدين ترتيب ، نمونه آماري ، شهروندان ساكن در مناطق شهري ار     

در تحقيقات علوم اجتماعي ، در اين مورد كه چه چيزها يـا چـه   . سنجش علمي مورد بررسي قرار مي گيرد 
كساني را مي توان بررسي كرد ، يا در مورد واحدهاي تحليل ، عمال هيچ محدوده اي وجود نـدارد و بيشـتر   

به  ).199 ،ص1381ببـي، (را به منزله واحد تحليل خود انتخاب مي كنند محققان علوم اجتماعي معموال افراد معيني 
واحـد تحليـل واحـدي اسـت كـه اطالعـات از آن گـردآوري مـي شـود ؛          "عبارت ديگر ، مي توان گفـت   
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 21: ................................................بر توسعه شهري ) (ICTبررسي تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات  

 "واحــدي كــه خصوصــيات آن را توصــيف مــي كنــيم غالبــا در تحقيــق پيمــايش واحــد تحليــل فــرد اســت 
  ) . 41 ،ص1376دواس،(

  .ر پژوهش حاضر نيز فرد واحد تحليل مي باشد كه شامل شهروندان شهر اراكــــ مي شود بنابراين ، د

  حجم نمونه  
نمونه معموال گروهي از افراد جامعه است كه معرف آن جامعه مي باشد و كم و بيش ويژگي هاي افـراد       

مـي تـوان بـر اسـاس اصـول و       از راه مشاهده ، تجزيه و تحليل اطالعات مربوط به نمونـه . جامعه را داراست 
  ) .20 ،ص 1383دالور ،(قواعد معيني مشخصات جامعه را استنباط كرد 

تحقيق پيمايش به منظور دستيابي به يافته هاي علمي به نمونـه گيـري و اخـذ حجـم نمونـه بـه عنـوان اصـول         
  . پژوهشي مي پردازد 

نفـر   384حجم نمونه افراد مورد مطالعـه  در پژوهش حاضر بر اساس فرمول برآورد نمونه كوكران ، تعداد و 
  . تعيين شد

  شيوه نمونه گيري
نمونـه   ". شهروندان ساكن در شهر اراك از طريق نمونه گيري طبقه بندي شده متناسب با حجم تعيين شده است         

ماينـدگي آن  گيري طبقه بندي شده اساسا براي حصول اطمينان از اينكه گروههاي مختلف يك جامعه به طور كـافي ن 
 "بـه كـار مـي رود    ) به گونه اي كه درجه دقت در برآورد پارامترهاي جامعه افزايش پيدا كنـد  (جامعه را داشته باشند 

در نمونه گيري طبقه اي كسر نمونه اي يا نسبت انتخاب در داخل طبقـات ممكـن اسـت    ) . 140،ص1385ايران نژاد پاريزي ، (
نمونـه  . نمونه اي در همه طبقات مساوي باشد ، نمونـه را طبقـه اي و نسـبي مـي خواننـد       اگر كسر. برابر يا نا برابر باشد 

گيري طبقه اي نسبي  در مقوله روشهايي است كه طبقات حاصل از آن نسبت به يكـديگر بيشـترين اخـتالف را داشـته     
همگني داخل ايـن طبقـات   به عبارت ديگر طبقه بندي وقتي سودمند است كه منجر به طبقاتي شود كه تماس يا . است 

  ).61،ص 1372سرايي ،(از تجانس يا همگني در كل جمعيت بيشتر باشد 
نمونه گيري در هر طبقه مبتني بر مناطق شهري صورت گرفته است بطوريكه  در اراك كـه داراي سـه منطقـه شـهري      

شهرداري متوسط و  1ال ، منطقه شهرداري با توجه به امتيازات  منطقه شهري  در  رديف با 2منطقه . تعريف شده است 
هـاي مـورد مطالعـه بـا اسـتفاده از      بنابراين با توجه به هر منطقه ، محله . شهرداري پايين در نظر گرفته مي شود  3منطقه 

بدين صورت كه ابتدا نام  هر يك از آنها بر روي كاغذ نوشته شد و سـپس   . روش تصادفي ساده در نمونه قرار گرفتند 
خيابـان   3كوي شهيد مصطفي خمينـي و از منطقـه    1خيابان شهيد رجايي ، منطقه  2از طريق روش قرعه كشي از منطقه

همچنين براي در اختيار گرفتن نمونه مورد نظر از محلـه هـاي موجـود نيـز بـه صـورت       . شدند  انتخاب ) داوران(شهدا 
روش قرعه كشي از هر محله كوچه هاي هدف شناسايي گرديدند كوچه هاي مورد مطالعه در بخـش ضـمايم پيوسـت    

تخمـين زده شـده    1385در سرشـماري   438338الزم به ذكر است كه با توجه به جمعيت سه نطقه شهري كه . شده اند
همچنين جمعيت هر منطقـه شـهري  جامعـه آمـاري هـر      ) نفر384(بود و تعداد حجم نمونه اخذ شده از فرمول كوكران 
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نفر به منظور بررسي پيمايشي در نظر  131و منطقه سه  129، منطقه دو  124بنابراين در منطقه يك . منطقه به دست آمد
  . گرفته شد  

  يافته ها
معادالت . صورت گرفته است 11حاضر با استفاده از مدل يابي معادالت ساختاري  اي پژوهشه آزمون فرضيه

هاي  هايي درباره وجود روابط علّي بين متغيرها، مدل ساختاري تكنيك آماري مناسبي است كه بر پايه فرضيه
ي، روابط نظري بين به اين ترتيب، مدل يابي معادالت ساختار. كند علّي را با دستگاه معادله خطي آزمون مي
و نيـز  ) مشـاهده نشـده  (آزمايد و برآورد علّي ميان متغيرهاي مكنـون   شرايط ساختاري معين و مفروض را مي
  ).Hemsworth et al., 2005(سازد را امكان پذير مي) مشاهده شده(روابط ميان متغيرهاي اندازه گيري شده 

افـزار   ازه پارامترهاي مدل با مـدل بـا اسـتفاده از نـرم    ها اند در پژوهش حاضر، پس از رسم مدل بر اساس داده
هـا مـورد    فرضـيه    tو استفاده از تست  )   γ(  ليزرل به دست آمده است بنابراين با استفاده از ضرايب گاما 

  اند آزمون قرار گرفته
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 23: ................................................بر توسعه شهري ) (ICTبررسي تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات  

  گيري ضرايب مدل ساختاري و اندازه) 1 (شكل شماره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  براي ضرايب مدل tآماره  )2(شماره شكل 
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 25: ................................................بر توسعه شهري ) (ICTبررسي تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات  

  پارامترهاي مدل)1(جدول شماره 
 tآماره  ضريب برآورد شده پارامتر tآماره ضريب برآورد شده پارامتر

11y 00/1  -  
32y 09/1  64/9  

12y 16/1  14/7  
33y 06/1  12/8  

13y 14/1  54/8  
34y 10/1  21/9  

14y 32/1  49/8  
35y 00/1  -  

15y 00/1  -  
36y 81/0  10/12  

16y 43/1  07/9  
37y 91/0  61/13  

17y 95/0  31/7  
38y 68/0  95/10  

18y 06/1  22/7  
39y 00/1  -  

19y 30/1  84/8  
40y 45/3  27/4  

20y 37/1  57/8  
41y 70/3  29/4  

21y 22/1  33/8  
42y 23/3  23/4  

22y 23/1  57/8  
43y 00/1  -  

23y 38/1  18/9  
44y 82/1  81/7  

24y 35/1  97/8  
45y 66/1  89/10  

25y 77/0  76/6  
46y 77/1  25/11  

26y 00/1  -  
47y 76/1  20/11  

27y 17/1  45/8  
48y 00/1  -  

28y 71/0  90/4  
49y 89/0  86/14  

29y 88/0  92/8  
50y 00/1  -  

30y 21/1  62/9  
51y 75/0  76/6  

31y 31/1  57/6       
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  دار مدل پژوهش حسب ضرايب معني) 4(شمارهشكل 

  
  

  
  

ارتباطات 
 اجتماعي

مشاركت 
 اجتماعي

ICT  
  

فرصتهاي 
 آموزشي

 نوجوانان
 

 محيط زيست

  دسترس
 پذيري

 زنان
 

  فرصتهاي
 اقتصادي

0.37

0.43

0.50

0.69

0.082

0.31

0.37

0.61

1.00 
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 27: ................................................بر توسعه شهري ) (ICTبررسي تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات  

  تنيجه گيري
پاسـخ دهنـدگان مجـرد و    % 40همچنين .مرد بودند% 43پاسخ دهندگان زن و % 57در پژوهش حاضر حدود 

بندي شدند، كه بيشترين تعداد پاسـخ   ني گروهپاسخ دهندگان بر مبناي سن به چهار رده س. متاهل بودند% 59
در نتيجه اطالعات مربوط به وضعيت تحصيلي  بيشـترين  . سال  قرار گرفتند 25دهندگان در رده آغازين زير 

  . اند پاسخ دهندگان را دارندگان مدرك تحصيلي فوق ديپلم تشكيل داده
% 5شـغل آزاد،  % 11دانشـجو، % 30كارفرمـا،  % 3پاسـخ دهنـدگان كارمنـد،    % 14در پژوهش حاضـر حـدود   

بدين ترتيب خانه دار و دانشجو به ترتيب بيشترين تعداد را به خود اختصاص . خانه داربودند% 37بازنشسته و 
  .داده بودند 

بيشـترين تعـداد را بـه خـود     % 37در پژوهش حاضر آشنايي پاسخ دهندگان بـا كـامپيوتر بـه ميـزان متوسـط       
خود را خيلي زياد به اينترنت آشنا  ميدانستند كه نشان مي % 37نه اينترنت نيز و در زمي. اختصاص داده است 

دهد كار با اينترنت در جامعه فراتر از كاربا كامپيوتر قرار مي گيرد و حتـي مـي تـوان گفـت ميـزان متوسـط       
نترنـت و  همـين امـر نشـان از جـذابيت اي    . آشنايي با كامپيوتر براي كـاربري فـراوان از اينترنـت كـافي باشـد      

سهولت براوردن نيازها از طريق آن مي باشد كه به توانايي تخصصي در كامپيوتر و ريزه كار يهـاي منـتج از   
  .آن بي نياز است 

در زمينه فعاليتهاي اينترنتي روزانه بيشترين فعاليت با در نظرگرفتن انتخاب گزينه هاي زيـاد و خيلـي زيـاد را    
،جسـتجو و دريافـت   % 21، دريافت موسيقي ،  فـيلم و بـازي   %  22ي مي توان به جستجوي دانستني هاي علم

در  عين حال كمتـرين ميـزان رجـوع بـه مـواردي      . در نظر گرفت % 14و چت  E_mail، فرستادن % 16اخبار 
و دريافت برنامه هـاي نـرم    % 76پرداختن به كار و كسب الكترونيكي   %80چون ايجاد وب سايت و وبالگ 

  . نمود  اشاره% 62افزاري 
استفاده از كامپيوتر شخصي را بيشـترين ميـزان بـه نسـبت  مـوارد ديگـر       % 36در زمينه ابزار اتصال به اينترنت 

بنـابراين  . همچنين براي تاييد فرضيات و مدل نظري از نرم افزار ليزرل استفاده شده اسـت .اعالم كرده بودند 
  .رح زير مورد بررسي قرار گرفتند شفرضيات پژوهش به 

  :حليل فرضيات ت
  ICT- بر افزايش فرصتهاي آموزشي تاثير دارد.  

سـازد مثبـت و    بر اساس نتايج نشان داده شده در فصل چهارم مسيري كه اين دو متغير را بـه هـم مربـوط مـي    
37.0,25.8(دار است  معني == γt .( بنابراينICT  بر افزايش فرصتهاي آموزشي اثر مستقيم داشته و

بطوركلي امروزه با توجه بـه دسترسـي آن اليـن افـراد بـه موسسـات آموزشـي ،        . شود ه پذيرفته مياين فرضي
دانشگاه ها وكتابخانه ها و همچنين خدمات آموزشي چـون دانلـود نـرم افـزار هـا و دسترسـي بـه مقـاالت و          
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امر به نوبه خـود  اين . كتابهايي با نسخه الكترونيك مي توان از فرصت هاي آموزشي مطلوبي برخوردار بود 
همچنانكه در تئوري توسعه پايدار شـهري  . به افزايش آگاهي و سطح آموزش پذيري شهروندان مي انجامد 

بر امر آموزش و ارتقاي آگاهي  شهرمندان به عنوان يك عامل مهم تاكيد بسزايي داشـته كـه مـي توانـد بـه      
  .   شرايط دستيابي به شهر پايدار كمك نمايد 

ICT -   زايش فرصتهاي اقتصادي تاثير داردبر اف.  
دار اســت  ســازد مثبــت و معنــي بــر اســاس نتــايج مــذكور مســيري كــه ايــن دو متغيــر را بــه هــم مربــوط مــي 

)43.0,22.9 == γt .( بنابراينICT    بر افزايش فرصتهاي اقتصادي اثر مستقيم داشته و اين فرضـيه پذيرفتـه
  .شود مي

ت به تأثير آن بر ساختار طبقاتي شـهرها و پيامـدهاي مهـم آن بـراي هـدايت      كستلز در بررسي جريان اطالعا
او معتقد است هر چه زمان پيش مي رود بر تعداد شـهرهاي اطالعـاتي افـزوده    . زندگي شهري پرداخته است

مي شود و نيروي انساني و ساختار طبقاتي شهرها هم تحت الشعاع قرار مي گيرند و مشاغلي شكل مي گيـرد  
طبق گفته كستلز اين روند باعث افزايش تعداد كارشناسـان  . طور فزاينده اي به اطالعات وابسته هستندكه به 

و مديران اطالعاتي شده كه جريان هاي اطالعات داراي نقش محوري براي فعاليت هاي اقتصادي را كنتـرل  
بنابراين توسعه . تبديل مي شودو ايجاد مي كنند، اطالعاتي كه حقيقتاً به تنها بخش اجتناب ناپذير هر سيستم 

شبكه جهاني به افراد كمك مي كند تا وارد رقابت هاي نه تنهـا شـهري بلكـه بـين المللـي شـوندو بـا ايجـاد         
همچنانكه تافلر نيز با تاكيد بر تاثير اقتصـادي  .فرصت هاي فراوان براي خود سود بيشتري را به دست بياورند 

بط با تكنولوژي هاي اطالعاتي و ارتبـاطي بـه بـازار اقتصـادي راه مـي      مشاغل اقتصادي نوين مرت: مي افزايد 
  .يابند 

در  "بطوريكـه    .  همچنين با توانمند سازي اقشار مختلف جامعه به كاهش فقر نيز مي توانـد كمـك نمايـد    
چشم انداز توسعه پايدار فقرا به عنوان يكي از گروههاي هـدف عمـده در راسـتاي توانمندسـازي و ارتقـاي      

فاصـله بـين فقيـر و غنـي در ميـزان اسـتفاده از ايـن        . سطح كيفي و كمي زندگي ، در نظر گرفتـه مـي شـوند   
تكنولوژي به صفر مي رسد چرا كه هزينه هايي كه استفاده از اين تكنولـوژي مـي توانـد در بـر داشـته باشـد       

  ) . 434 ،ص1387ازكيا ،("،ناچيز يا در حد صفر است 
ICT -   هري تاثير داردبر دسترس پذيري ش.  

سـازد مثبـت و    بر اساس نتايج نشان داده شده در فصل چهارم مسيري كه اين دو متغير را بـه هـم مربـوط مـي    
50.0,26.10(دار است  معني == γt .( بنابراينICT  اثر مسـتقيم داشـته و ايـن     دسترس پذيري شهريبر

شكلگيري جامعه شبكه اي زمان و مكان از فـرم سـابق   چنانچه  طيق نظر كستلز نيز با . شود فرضيه پذيرفته مي
خود خارج مي شوندو افراد مي توانند با برخورداري از امكانات شهر اطالعاتي و شبكه اي شدن جوامـع در  
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ميچل نيز ضمن اشـاره بـه   . فضاي جريان مجازي به دسترسي شايان و متفاوتي از دوره هاي قبلي دست يابند 
ا  بر مقوله دسترس پذيري در شرايط برخاسته از تكنولـوژي هـاي جديـد تأكيـد مـي      پاياني استبداد فاصله ه

نخست او دسترس پذيري ديداري را مورد توجه قرار داده است چرا كه فناوري هـاي جديـدتر حتـي    . ورزد
عصـب بينـايي در   «كـه تبـديل بـه    . وعده دسترسي ديداري بسيار نيرومندتري را با كمـك اينترنـت داده انـد   

و . شده اند» نده منطقه هاي زماني در گستره جهان به همراه چشم هاي الكترونيكي در انتهاي هر منطقهبرگير
  .اين امر بيشتر به تفسير معناي فضا و مكان داللت مي كند

ICT -   بر تقويت ارتباطات اجتماعي شهروندان تاثير دارد.  
ــ  دار اســت  ســازد مثبــت و معنــي وط مــيبــر اســاس نتــايج مــذكور مســيري كــه ايــن دو متغيــر را بــه هــم مرب

)69.0,12.15 == γt .( بنابراينICT   شـهروندان اثـر مسـتقيم داشـته و ايـن       بر تقويت ارتباطـات اجتمـاعي
  .شود فرضيه پذيرفته مي

ميچل عالوه بر تأ كيد بر بي واسطه بودن ارتباطات و نتايج مثمر ثمر آن در شفافيت روابط انساني به فرهنگ 
به عنوان فرهنگ غالب در عصر فنـاوري هـاي نـوين و تـأثير آن بـر شـهرها مـي پـردازد و از طريـق          مجازي 

تأسيس اجتماع هاي مجازي، در صدد باز كردن آرمـان روسـو دربـاره شـفافيت اجتمـاعي اسـت كـه در آن        
و حـرف  اشخاص بنا را بر آن مي گذارند كه ديگري مبهم و نافهميده نباشد و افراد دلسـوز يكـديگر باشـند    

فناوري هاي مجازي نوين به ما امكان مي دهند تا در هر كجا كـه   12»استبداد فاصله«با غلبه بر . هم را بفهمند 
ممكن باشد با ديگران ارتباط برقرار كنيم و از آن طريق انواع جديـدي از اجتمـاع هـاي الكترونيكـي برپايـه      

زيـرا در شـبكه هـاي مجـازي     . را شكل دهيم) »تصادفي«تا متتني بر جايگيري جغرافيايي (عالقه و صميميت 
نوين، مي توان چشم انداز مجاورت بيشتري با ديگران را ترسيم نمود و همپـاي تعهـد و ارتبـاطي صـميمي و     

بنابراين، با اسـتمداد از فنـاوري هـاي نـوين، بـودن در      . آرماني مقوله مشاركت اجتماعي را نيز محقق ساخت
ي از معاشرت اجتماعي شكل مي گيرد كه در جهان واقعـي بـا كمبـود    فضايي ممكن مي شود كه درآن نوع

با در نظر گرفتن فناوري نوين اطالعاتي و ارتباطي و شرايط دستيابي به آن مـي تـوان بـه    . آن مواجه شده ايم
  .غلبه بر فاصله ها حساب نمود

ICT -   بر تقويت مشاركت اجتماعي تاثير دارد.  
ــيري كــه ايــن د      ــر اســاس نتــايج مس ــوط مــي    ب ــر را بــه هــم مرب ــت و معنــي   و متغي دار اســت  ســازد مثب

)082.0,46.3 == γt .( بنابراينICT   بر تقويت مشاركت اجتماعي اثر مستقيم داشته و اين فرضيه پذيرفتـه
  .شود مي
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كلبـه ي الكترونيـك   . طبق نظر تافلر در اين شرايط افراد مشاركت بيشتري در جامعه ي محلّي پيدا مي كننـد 
ي تواند به اعاده ي حس تعلّق به جامعه ي محلّي كمك كند و حيات تازه اي به سازمان ها و انجمـن هـاي   م

  .بدهد... انسان دوستانه و فرهنگي و
ICT -   بر ارتقاي بهداشت زيست محيطي تاثير دارد.  

دار اسـت   عنـي سـازد مثبـت و م   بر اساس نتايج نشان داده شده مسيري كه اين دو متغير را بـه هـم مربـوط مـي    
)31.0,67.8 == γt .( بنابراينICT          بر ارتقـاي كيفـي الگـوي بهداشـت زيسـت محيطـي اثـر مسـتقيم

  .شود داشته و اين فرضيه پذيرفته مي
نظام كلبه ي الكترونيك از نظر تافلر نيز  مي تواند انرژي الزم را ميان واحدهاي كوچـك پخـش كنـد و در    

ابتدا از طريـق  . بنابر اين باعث كاهش آلودگي مي شود. نوع ديگر را ممكن سازدنتيجه استفاده از مولّدهاي 
. انتقال به منابع احياء پذير در مقياس كوچك انرژي، نياز به سوخت ها بسيار آلوده كننده را منتفي مي سـازد 

خيلـي كمتـري   دوم، آلوده كننده هاي بسيار متراكمي كه محيط زيست و مناطق  را آلوده   مي كنند، ميـزان  
همچنانكه در پايداري شهري نيز تاكيد مي شود توجه به الگوهـاي كيفـي زيسـت محيطـي در     . رها مي شود

استفاده از اينترنت به مراتب به جهت كاهش رفت و آمد هاي غير ضروري در نهايت كاهش انواع آلودگي  
  . نيز به چشم مي خورد 

ICT -   اثير داردبر امكان حضور زنان در عرصه جامعه ت.  
دار اسـت   سـازد مثبـت و معنـي    بر اساس نتايج نشان داده شده  مسيري كه اين دو متغير را به هـم مربـوط مـي   

)61.0,27.12 == γt .( بنابراينICT        بر امكان حضور زنان در عرصـه جامعـه اثـر مسـتقيم داشـته و ايـن
  .شود فرضيه پذيرفته مي

چنانچـه زنـان از آمـوزش    . از عوامل توسعه پايدار به حساب مي آينـد   زنان به عنوان نيمي از جمعيت جامعه
الزم برخوردار باشند و بتوانند در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي حضور بهم رسـانند          مـي تواننـد تـاثير     

از  بسزايي در توسعه شهري داشته باشند چراكه از يك شهروند به حاشيه رانده شده يا غيـر فعـال مـي تواننـد    
  .طريق فناوري اطالعات و ارتباطات به شهروندي توانمند تبديل شوند 

 ICT -   براي نوجوانان مي تواند تاثير مفيدي داشته باشد.  
دار اسـت   سـازد مثبـت و معنـي    بر اساس نتايج نشان داده شده مسيري كه اين دو متغير را بـه هـم مربـوط مـي    

)37.0,62.7 == γt .( بنابراينICT شود بر نوجوانان اثر مستقيم داشته و اين فرضيه پذيرفته مي.  
نوجوانان نيز در تئوري توسعه پايدار از اهميت زيادي برخوردار هسـتند و توجـه بهبـود وضـعيت و آمـوزش      

ميچل بر جنبه اجتمـاعي فنـاوري هـاي    . مشاركت شهروندي به آنها از عوامل مهم توسعه به حساب مي آيند 
د دارد و معتقد است سرشت اجتماعي اجتماعات مجازي را به نـوآوري و خالقيـت مسـلح    نوين شهرها تأكي
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همچنين آنها مي توانند از طريق برنامه  هاي آموزشي و تفريحي اوقات فراغت خود را بـه درسـتي   . مي كند
  . سامان بخشند 
به عنوان بهتـرين   CFIبه عنوان يك شاخص مطلوب و  RMSEAهاي برازندگي به گونه كلي  از ميان شاخص

مبتني بر آماره هاي به دست آمده مي تـوان مطـرح نمـود    ). 43 ،ص1384هومن، (شود  شاخص در نظر گرفته مي
  .كه پژوهش حاضر  از نيكويي برازش و از مدل برازش قابل قبولي برخوردار است 

و اگـر كـوچكتر از    0/1باشد برابر بـا   0/1اگر اين شاخص بزرگتر از ) CFI(بنابر شاخص برازندگي تطبيقي  
  . شود صفر باشد برابر با صفر قرار داده مي

  90/0ضرايبي كه بـاالتر از  . شوند هاي برازندگي به گونه كلي در دامنه بين صفر و يك قرار داده مي شاخص
  ).43 ،صهمان منبع(شوند  باشد قابل قبول در نظر گرفته مي

باشـد كـه    مـي  97/0برابـر بـا   ) CFI(نـدگي تطبيقـي   در پژوهش حاضرمقدار محاسبه شده بـراي شـاخص براز  
مي باشد كه اين مدل %    82برابر با ) GFI(همچنين  شاخص صحت تناسب . حكايت مطلوب بودن آن است

  . برازش قابل قبولي با واقعيت دارد 
غربـي   بنابراين مي توان مطرح نمود كه اگرچه ايران به طور كلي از لحاظ شبكه اي شدن با جوامـع پيشـرفته  

همچنان فاصله چشمگيري دارد اما آنچه بديهي است تمايل و گرايش شهروندان مطابق با جامعه آماري اين 
مي تواند همانند يـك راه چـاره و ميـانبري  بـراي حركـت       ICTپژوهش به اين مقوله نوين مي باشد چراكه  

كـه پايـداري و سـوق بـه سـمت      شهرها به سمت پويايي ،برابري و شهروند مداري در نظر گرفته شود آنچـه  
شهرهايي همچون اراك به عنوان يك شهر صنعتي و نوپايي در نظر گرفته . توسعه شهري محسوب مي شود 

مي شوند كه فرايند مدرنيزاسيون را با عقالنيت طي ننموده اند و علي رغم قوت گرفتن بخش صنعت در اين 
رفتار شده اند و فرصت هـاي صـنعتي آن نيـز بـا     فرهنگي به يك توسعه ناموزون گ -شهر در حوزه اجتماعي

   ICTبديهي است تـاثير و نقـش     . تهديدهايي همچون آلودگي هاي شهري و نابساماني محيطي مواجه است 

در پركردن خال هاي توسعه شهري در چنيين شهرهايي مـي توانـد بـا توجـه بـه نتـايج مطالعـات انجـام شـده          
در تمام ابعاد  اطالعاتارادايم عصر اطالعات كستلز نيز مطرح شد نقش همچنانكه در پ. كارساز و مفيد باشد

اين مقوله دارد كه تمام حـوزه هـاي    نشان ازفراگير بودنو ساختارهاي جامعه پررنگ      مي باشد و اين امر 
در سطح اجتمـاعي و فـردي مـي     منطق شبكه سازيزندگي اجتماعي بشر را لمس مي نمايد و منجر به ايجاد 

  .               شود 
بدين ترتيب ، با حضور اينترنت فضاي شهري وارد عرصه و منطق نويني مي گردد كه خود ناشـي از ماهيـت   
پيكربندي و بازپيكربندي اين پديده مي باشد كه مي تواند نـه تنهـا شـهرها را بـه يكـديگر پيونـد داده  بلكـه        
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نظور دستيابي به توسعه شهري ديگـر نمـي تـوان از    ساختارهاي شهري را نيز متحول نموده است بنابراين به م
  . غافل گرديد ICTنقش مهم  

  هاپيشنهاد 
  با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر مي توان پيشنهاداتي را در راستاي بهبود كيفي و كمي نقش 

ICT در توسعه شهري مطرح نمود  .  
كـاربردي از سـوي دسـتگاههاي كـالن اجرايـي      تدوين پروژه هاي مطالعاتي و پژوهشي در سطوح نظري ، بنيادي و  -

ذيربط همچون وزارتخانه هاي كشور و فناوري ارتباطات و زيـــــر مجموعه هاي آنها به منظـور پيونـد موضـوعي امـر     
ICT  و توسعه شهري  

ن به منظور شناخت عمقي فناوري اطالعات و ارتباطات و درك  پتانسيل ها و چالش هاي موجود بر سر راه توسـعه ايـ  
) (SWOTفناوري مي بايست بودجه مكفي به منظور تحقيقي در زمينه  نقـاط قـوت ،ضـعف ،فرصـت هـا و تهديـدهاي       

در ايران از طريق وزراتخانه مربوطه انجام شود تا بتوان مبتنـي بـر داده هـاي بـه دسـت آمـده بـه         ICTمعطوف به توسعه 
 .برطرف كردن موانع و تقويت قابليت ها پرداخت

با توجه برنامه تكفا و رسيدن به چشم انـداز بيسـت سـاله تقويـت      ICTكافي در زمينه تقويت و توسعه  اختصاص بودجه
زير ساختارتكنولوژيكي اطالعات و ارتباطات و به ويژه  اينترنت بطوريكه شرايط حركت به سمت جامعه شبكه اي در 

د قوي سخت افزاري ، نرم افزاري و مخابراتي مـي  چراكه داشتن اينترنت پر سرعت نيازمند ابعا. ايران امكان تحقق يابد 
 .باشد 

گيري فرايند توسعه مي باشد زمانيكه اينترنت به عنوان يكي از شاخص هـاي توسـعه    اينترنت پر سرعت الزمه شكل  -
مطرح مي شود و مبتني بر آن كشورهاي دنيا از لحـاظ برخـورداري از آن امتيـاز بنـدي مـي شـوند نـاگزير صـحبت از         

چراكه بـراي بهـره گيـري از فرصـت هـاي شـبكه       . پرسرعت به ميان مي آيد نه صرفا توانايي اتصال به اينترنت اينترنت
 .جهاني مي بايست به سازوكار مطئمن و برابر با كشورهاي پيشگام در اين حوزه مجهز گرديد

خدمت رسـاني در ايـن   در بخش خصوصي مي تواند به رونق و   ICTفراهم سازي فعاليت سرمايه گذاران و متخصصان 
 .همچنين در افزايش ضريب نفوذ ، سرعت اينترنت و رقابتي شدن تسهيالت سهم بسزايي داشته باشد . حوزه بيانجامد 

 برگزاري همايش هاي نظري وكارگاههاي عملياتي براي كارشناسان و مسئوالن مرتبط با امور شهري در رابطه با نقش

ICT  پذيري نسبت به مزاياي برخورداري از اين فناوري به همراه نمونه هاي اجرايي آن  در توسعه شهري به منظور  باور
 .در ديگر شهرهاي جهان  و آموزش به كارشناسان و دست اندركاران مربوطه

ـــ تقويت و عملياتي شدن مفاهيمي چون دولت الكترونيك و در راستاي آن شهر الكترونيك نيازمند بهبود ارتباطـات  
در سيستم هاي اجرايي مي باشد تا از موازي كاري و تداخل اهداف ،  اتالف هزينه و زمان جلـوگيري بـه   بين سازماني 

  .عمل آيد 
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آموزش به پرسنل ادارات و سازمانها در جهت به روزرساني اطالعات و نحوه اطالع صحيح و گام به گام به مراجعـه   -
ر بسياري از مـوراد سـايت هـاي ادارات در حـد ويترينـي و      چراكه د.   كنندگان  و كاربران آن الين سايتهاي ادرارت 

 .نمايشي است و عمال از ارائه خدمات و اطالع رساني الكترونيكي حتي در سطح مقدماتي ناتوان مي باشند 

اگرچه در سالهاي اخير نشست هايي در زمينه شهرداري الكترونيك برگزار گرديده و در برخي از شهرها نيز بـه راه   -
اما در بسياري از شـهرها  ... يتهايي در اين خصوص اقدام نموده اند همچون شهر الكترونيك تهران ، مشهد و اندازي سا

اين امر حتي از يك صفحه اينترنتي مختصر و ناكارآمد فراتر نرفته است اين بدان معناست كه از طـرف مسـئوالن مـور    
بايست به ايجاد حـوزه اي در شـهرداري هـا بـه منظـور       دعنايت قرار نگرفته است به منظور تحقق اين امر در شهرها مي

تحقق شهرداري الكترونيك و توسعه شهر الكترونيك و شهروند الكترونيك همت گمارد تا پيگري و روند پيشبرد آن 
  . در دستور كار قرار بگيرد 

هنـگ  آموزش شهروندي از اصـول توسـعه شـهري محسـوب مـي شـود بنـابراين مـي بايسـت تقويـت  گفتمـان و فر            -
در ايـن بـين ، توجـه بـه گفتمـان      . فرهنگـي قـرار گيـرد     –شهروندي مد نظر برنامه ريزان و دست اندركاران اجتماعي 

شهروندي در نسل نوپاي جامعه از مالحظاتي است كه بايد در نظام آموزش عالي  مورد توجه قـرار بگيـرد ، تـا دانـش     
آموزش رفتار و فرهنگ شـهروندي بـا    ICTگرچه  در عصر  .آموزان نسبت به اصول فرهنگ شهروندي بيگانه نباشند 

 .اهميت  متفاوت و خاص تري مورد عنايت قرار مي گيرد 

آموزش سواد مجازي به شهروندان يكي از اصلي ترين اهدافي اسـت كـه جامعـه شـبكه اي در جهـت مثمرثمـر شـدن        
با عمليات مقدماتي اينترنتي مي باشـد اينكـه   داشتن سواد مجازي به معناي آشنايي . خويش به آن چشم اميد بسته است 

فرد احساس توانمندي در براوردن نيازهاي مورد نظر خود را از نظـر الكترونيكـي داشـته باشـد تـا بتوانـد بـا اتصـال بـه          
بديهي اسـت ايـن امـر بـا كاسـتي هـايي       . اينترنت و كاربري موفق به مرور به شهروند الكترونيك حرفه اي تبديل شود 

ست چرا كه بسياري از شهروندان  احتمال اينكه از مهارت الزم بي بهره باشند بسيار اسـت بنـابراين الزم اسـت    مواجه  ا
به منظـور اسـتفاده بهينـه       ICTكيوسك هاي آموزشي در سطح شهر به منظور آموزش افراد وهمچنين در كنار مراكز  

 . شهروندان راه اندازي شود 

اهي نامه مهارت شهروند الكترونيك مي تواند جزء توانمندي هـاي ضـروري بـراي    در نظر گرفتن امتيازاتي چون گو -
چنانچه داشتن اين گواهي درآمدي بر برخورداري از امتيازات ديگر همچون اولويـت هـاي   . شهروندان به حساب آيد 

ور شـهري در نظـر   به شمار آيد سرآغاز عزم ملي براي ضرورت يادگيري و كاربرد اينترنت در ام... شهري و اجتماعي 
 .گرفته مي شود 

در جامعه پذيري كودكان و نوجوانان آموزش مهارتهاي شهروند الكترونيك در نظـام آموزشـي مـي بايسـت لحـاظ       -
 بنابراين مي توان اميدوار بود كه در تمام خانواده ها فرد يا افرادي . شود 

ا و خود خانواده ها نيـز در تحقـق امـر جامعـه پـذيري      رسانه ه. هستند كه عهده دار كاربري حرفه اي با اينترنت باشند  
  .شهروند الكترونيك نقش  بسزايي دارند 

اختصاص دادن بنرها ، بيلبوردها ، كاتالوگها و پوسترهاي تبليغاتي در جهت تقويت گرايش شهروندان  به بهره وري  -
 .و مراكز مربوط به توسعه شهري  از اينترنت در زمينه انجام فعاليتهاي شهري از سوي شهرداري و شوراهاي شهر
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ايجاد وب سايت ها و بالگ هايي كه فعاليت هاي شهري و بومي را سامان مي بخشد و آن را تحـت يـك مجموعـه     -
براي نمونه ايجاد مراكز الكترونيكي كه بـه معرفـي محصـوالت شـهري خـود مـي       . مفيد به شهروندان معرفي مي نمايد 

در امر تجـارت الكترونيـك تحـت عنـوان صـفحه      .و بازاريابي را عهده دار مي شود روش ، تبليغات فپردازد و خريد و 
اگرچه بعض از شهرهاي بزرگ كشور اقدام بـه راه انـدازي   . هاي نيازمندي هاي الكترونيكي مي توان آنها را جاي داد 

استانها و سپس بصـورت محلـي    اما اين امر بايد به صورت فراگير و جامع ابتدا در تمام مراكز. جنين سايتهايي كرده اند
در شهرهاي كوچك نيز پي گيري شود تا يك شبكه شهري گسترده شكل بگيرد كه رقابت پذيري را در ارائه خدمات 

  .، تسهيالت  و فعاليت هاي اقتصادي  افزايش دهد  
ه تفكيك مناطق و در شهرها كه از اين طريق  شهروندان بتوانند ب 13راه اندازي سايتهاي معطوف به شبكه اجتماعي  -

حتي محله ها با يكديگر از طريق اتاق هاي گفتگو به تبادل نظر بنشينند و راه حل هاي پيشنهادي خود را در زمينه بهبود 
امور شهري و حركت آن به سمت و سوي توسعه به عنوان شهروندان مسئول با يكديگر در ميـان بگذارنـد و مطالبـات    

اين امر نه تنها به شفافيت و  گستردگي ارتباطات بلكه  به تحمل . دركاران برسانند خويش را نيز به سمع و نظر دست ان
همچنين موجبـات افـزايش مشـاركت اجتمـاعي و انسـجام      . آراء مختلف و تقويت روحيه مدارا اجــتماعي مي انجامد 

 .شهروندان نيز فراهم مي گردد

  پي نوشت ها
8-E- culture Nuclear family 
9-Social memory 
10-Info-sphere 
11-SEM 
12-Tyranny of distance 
13-Social network  

1-Information communication Technology 
2-Urban development 
3-Information city 
4-city of bits 
5-Tyranny of distance 
6-Anti spatial 
7-The third wave 
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  شهري، ردازش و برنامه ريزي شركت پ
 انتشارات :تهران .تدوين شيوه هاي مناسب تهيه طرحهاي شهري درايران ).1379(مركز مطالعات برنامه ريزي شهري -

  سازمان شهرداري هاي كشور، 
از مجوعه مقاالت  .بررسي پديده مد و چگونگي شكل گيري آن از نظر جامعه شناسي ).1383(مطلق ، معصومه -

  .ي و هنر، انشارات علمي واحد اراكسومين همايش ملي علوم انسان
  انتشارات پيام ديگر،: اراك . اصول و مباني روش تحقيق علمي ).1380(نوابخش، مهرداد -

  انتشارات پرديس دانش،:تهران  .مباني نظريه در جامعه شناسي ).1386(__________
  انتشارات : تهران  .جامعه شناسي توسعه شهري ).1388(__________
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 37: ................................................بر توسعه شهري ) (ICTبررسي تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات  

  رات نقش جهان، انتشا .صورتبندي مدرنيته وپست مدرنيته ).1379(حسينعلينوذري،  -
  انتشارات قصيده سرا،:تهران .ترجمه اسماعيل قديمي .نظريه هاي جامعه اطالعاتي  ).1382(وبستر، فرانك -
دفتر  .مترجم داود حيدري .تكنولوژي جديد ارتباطي در كشورهاي در حال توسعه ).1379(هنسون جريس و ناروال -

  .مطالعات و توسعه رسانه ها
  ،سمت : تهران  . مدل يابي معادالت ساختاري با كاربرد نرم افزار ليزرل ).1384(حيدرعلي.هومن  -
سسه مطالعات و مو :تهران .مترجمين دكتر آزاد و دكتر افتخاري .اقتصاد توسعه پايدار ).1379(يان گلدين وال، آلن ونيتزر -
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