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  چكيده
ز به ين عرصه شهر نيدر ا. ن محور تحول و توسعه هزاره سوم مطرح شده استياطالعات و ارتباطات به عنوان عمده تر يفن آور

نگرش به فناوري . شود  ياطالعات و ارتباطات متحول م ين فن آورير ساخت نويو ظهور ز يشهر يفضاواسطه تحول مفهوم 
درك . داده است انساني ، جاي خود را به فناوري اطالعات به عنوان محور توسعهكشورهااطالعات به عنوان ابزار رشد و توسعه 

و  آن تضميني مناسب براي حضور فعال و مقتدر در جامعه جهاني نقش بنيادين اين مهم و سازماندهي مناسب براي نهادينه كردن
در تغييرات برنامه ريزي شهري با ) ICT(بررسي نقش فناوري اطالعات و ارتباطات ،در اين پژوهش .است جهاني شدن درونتسريع 

توسعه زير ساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي  تاثير برنامه ريزي مبتني بر ،تكيه بر ابعاد كالبدي آن مورد نظر است و بر مبناي نتايج آن
به ارزيابي رويكرد هاي جديد برنامه  همچنين با بررسي معيارها و شاخص هاي مقايسه اي .در تسهيل روند جهاني شدن بيان مي شود

دهد توسعه اين مطالعه نشان مي . پرداخته شده است هستند، ريزي شهري كه مبتني بر توسعه زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي
با افزايش امكان برقراري ارتباط از راه دور ضمن تغيير الگوهاي فعاليتي، تغيير در ) ICT(نقش فناوري اطالعات و ارتباطات

الگوهاي فضايي و مكاني محلي شهري را فراهم آورده است كه بر مبناي توسعه زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي و فرصت هاي 
بهره گيري از اين رويكرد ها، تاثير گذاري بر الگوهاي فضايي و عملكردي  در نتيجه مي توان گفت، .هستند قابل ارائه ،ناشي از آن

  .شهرها را به همراه داشته و امكان پاسخگويي به نيازهاي شهري در روند جهاني شدن را تسهيل مي كند 
  

  اطالعاتي و ارتباطي، جهاني شدن، عملكرد هاي شهري، زيرساخت هاي )ICT(فناوري اطالعات و ارتباطات:كليدي واژگان
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  مقدمه
آوري غالب عصر حاضر به شمار مي آيد كه ضمن تاثيرگذاري بر زندگي جوامع  فن ،فناوري اطالعات و ارتباطات

هاي مخابراتي، سيستم هاي راديويي اطالعاتي،  توسعه شبكه. انساني شهرها را نيز با تحوالتي روبرو ساخته است 
ها ، سيستم هاي اطالعات  اي، اينترنت و شبكه داده وارههاي ماه هاي كابلي و سيستم صوتي و تصويري سيار، شبكه

، مفاهيم فضايي، فعاليتي و مديريتي در شهرها را دگرگون )GPS(و سيستم تعيين موقعيت جهاني )GIS(جغرافيايي
آوري اطالعات  توسعه فن. (Neil ,2008,p21).م مي دهدكرده و تاثير گذاري خود را بر تمام امور شهري همچنان انجا

هاي پذيرفته  اين فناوري با دگرگون ساختن انديشه. تنگاتنگي با روند جهاني شدن در دنيا دارد رابطه ،و ارتباطات
هاي ارتباطي  اين ترتيب فرصت به.برده است  مكان را از ميان  و اهميت گذشته زمان فضا،شده در مورد ماهيت 

كه اين امر در روند جهاني شدن شهر بسيار موثر  اي براي شهرها و شهروندان ساكن در آنها پديد آورده است گسترده
هاي ارتباطي و اطالعاتي در شهرها ارتباط مستقيمي با روند جهاني شدن  از سوي ديگر توسعه زيرساخت. بوده است

به اين ترتيب در مطالعه تحوالت شهري ناشي از توسعه فن آوري اطالعات و  .(Renard Short,2006,p14) نها داردآ
با .ارتباطات و تاثير آن بر برنامه ريزي شهري، توجه به تاثيرات روند جهاني شدن شهر نيز امري ضروري است 

دهاي جديد توان با بررسي رويكر در روند جهاني شدن شهر، مي نقش فناوري اطالعات و ارتباطات توجه به اهميت
اند ، روند جهاني شدن شهر  هاي اطالعاتي و ارتباطي شكل گرفته برنامه ريزي شهري كه بر مبناي توسعه زير ساخت

  .را مورد بررسي قرار داد 
ميالدي نسبت به كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در شهرسازي به دنبال ناتواني بارز 60هاي دهه بيني خوش

 kolosterman,2001(انتقادقرارگرفت ميالدي به شدت مورد70دهه در  اوليه شهري هاي سيستم شهري،هاي كالن  مدل

,p8(. اين صورت كه   ، به گرفت قرار تاكيد مورد مطرح و جريانات جامعه ريزي همراه با ميالدي، برنامه70در دهه
 واقعيات موجود انطباق دهدگام با به را گامكوشد خود  نمايد، بلكه مي ريز، برنامه ثابت و تغيير ناپذير تدوين نمي برنامه

   .)54:1379،مزيني(
 فرآيندهاي. كنند ه و آن را منعكس ميدن بودافتد و شهرها مظهر و تجسم جهاني ش شدن درشهرها اتفاق مي جهاني

. بخشندكنند و به آن موقعيت مي  تي در شهرها شده و شهرها نيز تغييرات جهاني را هضم مياجهاني منجر به تغيير
ظهور نظام جهاني توليد، بازار، امور مالي، خدمات و ارتباطات راه دور ، فرهنگ ها و سياست ها از نظر فضايي و در 

تغييرات اقتصادي، فرهنگي و سياسي در مقياس . اي جهاني از شهرها به وضوح نشان داده شده است درون شبكه
  . )14:1384شورت،( شهرهاي جهان بر جاي مي گذاردديد سازمان و بازساخت ججهاني، اثرات بنيادي در ت

علت  .اي هستند داراي اهميت فوق العاده و زير ساخت هاي ارتباطينقش فناوري اطالعات و ارتباطات امروزه 
اين امر از بين رفتن محدوديت هاي زماني و مكاني و فرصت هاي اقتصادي و اجتماعي است كه از اين طريق در 

به علت  نقش فناوري اطالعات و ارتباطات، اهميت به عنوان نمونه از نظر اتحاديه اروپا . گيرد مي امع قرارواختيار ج
  :توانايي باال در ايجاد امور زير است

  امكان دسترسي وسيع تر به اطالعات براي كليه افراد) الف
 )Mitchell, 2003,p35( ارائه سرويس هاي ارتباطي به جمعيت تحت پوشش خدمات) ب
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هاي هوشمند و  ساختزيرهاي فيبري،  ها، شبكه هاي ارتباطي و اطالعاتي نظير تله پورت ساختايجاد و توسعه زير
حال ظهور شهر اطالعاتي هاي در ساخترتر، اختراعات و اكتشافات كه زيرهاي ب آوري توسعه مداوم و يكپارچه فن

هايي  مكان چند شهر برگزيده يعنيها تنها در گذاري مايهاين سر.باشند گذاري كالن مي نيازمند سرمايهشوند، محسوب مي
  .)29،ص1384شورت،(كه تمركز بااليي از دفاتر مركزي، خدمات مالي، حقوقي و تبليغاتي موج مي زنند، تمركز مي يابد

اين فرصت ها . دهند ريزي شهري قرار مي هاي جديدي پيش روي برنامه هاي اطالعاتي و ارتباطي، فرصت فناوري
ها آيند و شهر هاي مرتبط با آن بوجود مي آوري و زيرساخت بكارگيري اين فن عمدتا بدليل تغييرات فضايي ناشي از

آورند  كرده و امكان دسترسي گسترده ساكنان شهرها به نيازهاي گوناگون را فراهم ميرا از محدوديت هاي مكان جدا
جدا از محدوديت جديد زندگي و كار  ي شهري براساس الگوهايريز ترتيب امكان ارائه الگوهاي متفاوت برنامه اين به

  .هاي گذشته براي برنامه ريزان فراهم آورده است 
  روش تحقيق

، با مطالعه ادبيات مرتبط با فن بر اين اساس. است تحليلي انجام شده-ژوهش حاضر بر اساس روش توصيفي پ
ارتباط بين اهميت فن آوري اطالعات و ارتباطات و توسعه آوري اطالعات و ارتباطات و روند جهاني شدن شهرها، 

  .ن شهرها، مورد بررسي قرار گرفته است دل جهاني شدر روند تسهي زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي
  مباني نظري تحقيق

  مساله طرح
سازمان  كه- هاي اجتماعي شهرها  اساس جايگاه شهر و زمينهريزي شهري و الگوهاي مرتبط با آن بر برنامه

گويي به مشكالت شهري  لزوم پاسخ. گيرد شكل مي -زند اي براي آنها رقم مي اجتماعي، اقتصادي و فضايي ويژه
گيري نيازهاي جديد ناشي از تغييرات سازمان اجتماعي جوامع در اثر توسعه فناوري اطالعات  موجود در كنار شكل

شناخت و درك . ي شهري را اجتناب ناپذير ساخته استريز يكرد هاي جديد در برنامهول گيري ركو ارتباطات، ش
هاي د، امكان اتخاذ رويكرشهرهاشدن در توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات و روند جهانيتغيير و تحوالت ناشي از

در اين خصوص الزم است، با توجه . ريزي شهري متناسب با اين تغيير و تحوالت را فراهم مي آورد جديد در برنامه
ريزي شهري و  نقش اين فناوري در تحوالت برنامه ،آوري اطالعات و ارتباطات، و روند جهاني شدن ه رابطه فنب

ريزي شهري با ارائه رويكرد هاي جديد مي تواند  از اين طريق برنامه. روند جهاني شدن شهري مورد توجه قرار گيرد
برداري مناسبي را به عمل آورد، ثانيا به  هري، بهرههاي ناشي از جهاني شدن براي حل مشكالت موجود ش اوال فرصت

نيازهاي ناشي از تغيير و تحوالت عصر حاضر با توجه به تغيير سازمان اجتماعي ، اقتصادي و فضايي جوامع و روند 
  .  رو به رشد شهرنشيني پاسخ دهد 

  جهاني شدن شهر فناوري اطالعات و رابطه 
سرعت تبادل اطالعات كه به كمك فناوري ممكن شده، مفاهيم جديدي همچون جهاني سازي و دهكده جهاني 

جامعه اطالعاتي به . را سامان داده و مرزهايي را كه بشر را بيش از اين در خود محدود مي كرد، كمرنگ كرده است
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اين در حالي است كه ما . ورد آينده رها مي كنديتا ما را به تصويري مه آلود در مانه رغم تمامي توضيحات ارائه شده
  :  را به وضوح در انتظار آينده اي قرار مي دهد كه جامعه انساني در آن به دو نيمه تقسيم مي شود

اطالعات نيمه اول كه عمده توجهات خود را معطوف به حضور خويش مي كند، شامل آناني است كه به فناوري 
 . )Hutton, 2003,p47(طبيعتا شامل كساني است كه از اين امكان محروم انددسترسي دارند؛ نيمه دوم 

فناوري اطالعات در حال تعريف رده بندي اجتماعي جديدي در سطح جامعه انساني است، به نحوي كه طبقه 
اين گروه نخبه فرامليتي شامل اقليتي است . جديد، اداره كنندگان اقتصاد جهاني خواهند بود برگزيده اين رده بندي

كنترل ارتباطات مجازي توانند در مورد چگونگي وابستگي خود به مكان از طريق  كه مي دكه در جايگاهي قرار دارن
  . )so carp congress 2003,p39(و حقيقي تصميم بگيرند

  جامعهفاصله اطالعاتي در 
 
 

       
  
  

  نخبه عصر اطالعات

زمان در اين دوره  –فضا اطالعاتي همراه بوده و اهميت  و انساني، روند جهاني شدن، با ارتباطات گسترده مادي
بخش عمده و مهمي از اين ارتباطات، در كنار توسعه شبكه راه آهن، خطوط هوايي و . با تحوالتي روبرو شده است

انقالب . اتومبيل ها كه مربوط به عصر صنعتي هستند، بواسطه توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات محقق شده است 
. اني مربوط مي شوددر عصر اطالعات و ارتباطات به پيدايش و گسترش يك نظام جهاني و يك اقتصاد خدماتي جه

نقش بسزايي در انتقال و عرضه آگاهي هاي علمي و دانشگاهي  در سراسر  زير ساخت هاي  ارتباطي و اطالعاتي
دهه گذشته شاهد تزريق فراگير اطالعات و فناوري به اقتصاد  .)29،ص1384شورت، (جهان و از راه دور ايفاء مي كنند

راه دور، براي رشد اقتصادي آينده يك هاي ارتباطي و اطالعاتي  ايجاد و توسعه زيرساخت. هاي شهري بوده است
توسعه شبكه هاي ارتباطي گسترده مبتني بر فناوري .شهر و دستيابي آن به منزلت شهر جهاني بسيار ضروري است

عات و ارتباطات از راه دور ، مبناي اقتصادي و فناورانه نويني را در جذب منابع و فرصت هاي اشتغال براي اطال
تمركز تسهيالت مربوط به فناوري اطالعات و ارتباطات راه دور پيشرفته در  ).61،ص1384شورت،(شهرها به همراه دارد

جهت تبديل شدن به كانون شبكه هاي . شمار مي رود تضميني براي رونق بيشتر آنها بهتعدادي از شهرهاي جهاني 
يك رقابت بين شهري فزاينده وجود دارد و توسعه ارتباطات از  بين المللي اطالعاتي و ارتباطاتي و ارتباط از راه دور

  . راه دور به خوبي در بطن راهبرد هاي بازاريابي شهري عرضه شده است 
   ريرابطه جهاني شدن شهر و برنامه ريزي شه

ريزي  اشكال برنامه  گرفته است،ريزي مورد توجه قرار عنوان يك موضوع برنامه جهاني بهموضوع شهر از هنگامي كه
هاي  هاي خود به مواجه شدن فعال حكومت پيتر هال در نوشتهدراين زمينه  .شهري نيز با تغييراتي روبرو شده است

ريزي شهري به  امروزه در اكثر نقاط جهان، برنامه.)short,2006,p67(دنك ملي و محلي درافزايش سرزندگي تالش مي

 فن آوري اطالعات
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رفاه اجتماعي و ايجاد عدالت  جهت افزايش كارايي اقتصادي و موفقيت بازار تبديل شده است تا روند بهبود يروش
ورت بنيادي ريزي، اهداف و فنون برنامه ريزي به ص عنوان موضوع برنامه شهر جهاني به تسهيل گردد و با مطرح شدن

  :به سوي دو مورد اصلي زير متمايل شده اند
  زمينه سياسي برنامه ريزي شهري           -الف
  . )short,2006,p 71(تعريف متمايز برنامه ريزي شهري -ب

گيرد و موضوعات  برنميشهرها صرفا موضوعات كالبدي را در شدن جهاني روندريزي شهري در اساس برنامه براين
  . البدي در اين فرآيند موثر هستندغير ك

ريزي شهري در روند جهاني شدن شهر رابطه دوسويه است، مفاهيم و موضوعات برنامه ريزي شهري  رابطه برنامه
نيازهاي هاي منطبق بر ريزي شهري نيز با ارائه برنامه برنامه. گردند متاثر از روند جهاني شدن با تغييراتي مواجه مي

الگوهايي كه در ). 24،ص1387باقرپور،(نمايد پذير مي هاي جهاني را در شهرها امكانحضور فرايند شدن امكان جهاني
 ريزي، رابطه سطوح پيش از خود در زمينه شيوه نگرش ، اهداف و فرآيند برنامه) جامع(سنتيرويارويي با الگوهاي 

 ،پذيري ريزي، امكانات اجرايي و تحقق نفع در برنامه هاي ذي ، در زمينه مشاركت گروههستند ريزي مختلف برنامه
  . )231،ص1384مسيحي ،(اي هستند هاي به مراتب گسترده داراي قابليت

  فناوري اطالعات و ارتباطات و مكانرابطه 
مكان تاثير گذاشته و نظرات مختلفي پيرامون تاثير آنها بر شهرها و  فناوري اطالعات و ارتباطات همواره بر

اي است كه در يك مرحله در رشد مراكز شهرها تاثير  عنوان نمونه، تلفن، همان وسيله به. شهرنشيني ارائه شده است
از  )15،ص1379صبري، سيروس(ومه اي شهرها قلمداد شدمستقيم داشت، در مرحله بعد از عوامل مهم مهاجرت هاي ح

هاي آوري و كاركرد همگام با توسعه فنĤوري هاي اطالعاتي و ارتباطي و پيچيده شدن روز افزون اين فن1990دهه
هاي انديشمندان و كارشناسان مختلف درباره به حداقل رسيدن نقش عوامل جغرافيايي در گزينش مكان،  آن، نظريه
در مقابل چنين تصور تاريكي از آينده شهرها و  .)92،ص1383رضايي،(ري و در نتيجه شهرسازي اوج گرفتزندگي شه

  بوداند كه مكان نا هنظران بر اين عقيد اطات برخي از صاحبآوري اطالعات و ارتب نابودي مكان به دليل رواج فن
به عنوان . شوند تاثيرات فنĤوري با تغييراتي مواجه ميشود و تنها الگوهاي مكان هستند كه بنابر نيازهاي زماني و  نمي

متفاوت مطرح مي كنند و يا كاستلز  شهرهاي جهاني را به عنوان الگوهاي مكاني نمونه ساسكيا ساسن و پيترهال ايده
  .از تغيير ماهيت مساكن خبر مي دهد 

از سطوح تحت تاثير قرار  ريهاي اطالعاتي و ارتباطي مكان را در بسيا اكنون مشخص شده است كه فنĤوري
اقتصاد . در سطح خرد تغييراتي در چگونگي درك و بكارگيري قلمرو خصوصي خانه از سوي مردم هستيم. دهند مي

و دگرگوني سياسي با گسترش جامعه پساصنعتي يا جامعه اطالعات محور در ارتباط است در ) كالن(بزرگ مقياس
بكارگيري و طراحي قلمروهاي عمومي مسيرهاي پياده، مغازه ها و جايي بين دو سطح فوق شاهد تغييراتي در 

  . )Zuidas, 2008,p 42 (فروشگاه هاي بزرگ هستيم
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  داده ها و يافته هاي تحقيق
  فناوري اطالعات و ارتباطات و نقش آن در شهرها

انكارناپذيراست، پيش بيني هاي تافلر و بر ابعاد مختلف زندگي انسان  تاثير فناوري اطالعات و ارتباطاتامروزه 
شهرهايي . محقق شده و جوامع اطالعاتي شكل گرفته اند و جوامع اطالعاتي در آنها ساكن شده اند ديگر انديشمندان

كه شيوه ارتباط در آنها، به كمك توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات راه دور و غيره به طور همزمان امكان پذير 
بر اين اساس . اشته باشندداي پيش رو  ين رو پيش بيني مي شود شهر و شهرنشيني تحوالت گستردهاز ا. شده است

  .مرتبط با شهرها از جمله برنامه ريزي شهري نيز از اين تحوالت مستثني نخواهد بودپديده هاي 
اعي جديد، شهرها گيري جوامع اطالعاتي با سازمان اجتم ي و شكلو ارتباطات يهمگام با توسعه فناوري اطالعات

هاي اند تا بتوانند فرآيند عنوان محل زندگي اين جوامع با تغييراتي در مفاهيم، الگوها و معاني مواجه شده نيز به
هاي  را در زمينه عرصه تي مفاهيم جديديشهرهاي اطالعا.باشندكالبدي جديد پاسخگواجتماعي نوين را دراقتصادي و

، بكارگيري نرم افزار ها در شهرها و حقوق شهروندان، الگوهاي جديد معماري عمومي شهرها، مباحث شهروندي و
هنگام بررسي تاثير فناوري اطالعات و ارتباطات در.)Mitchel,1995,p26(كنند تحوالت اقتصادي ناشي از آن ارائه مي

هاي شهري،  ، رسانههوشمند ، حمل و نقل، داالن هاي ارتباطيبر شهرها، عموما مواردي از قبيل اشتغال از راه دور
  هاي اطالعات مكاني و يا شهرهاي مجازي، هوشمند يا الكترونيك مورد توجه قرار محالت ديجيتالي،نقش سيستم

ل شهري ئبا اين وجود، اين مباحث تنها تاثير فنĤوري بر بخشي از موضوعات و مسا.)46،ص1386فكوهي،(گيرند مي
ترين اثر  بنيادي .گذارد آوري بر شهر در اختيار نمي در زمينه تاثير اين فناي  جانبه شود و پوشش همه محسوب مي

ارتباط راه دور بوده  تغيير در شيوه برقراري ارتباط از طريق) انقالب ديجيتالي(توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات
ريزي شهري نيز از طريق بررسي همين تغيير امكان  بررسي تغييرات ايجاد شده و برنامه )Mitche2000,p98(است

  .گردد پذير مي
 گران مسائل شهري به رغم وجود پايگاه هاي نظري متفاوت در تبيين جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطات تحليل 

  :عقيده هستند در سه مفهوم زير هم
 است كه در آن سرمايه انساني جايگزين گونه اي ديگر از دانش اقتصادجامعه انساني در حال گذار به سمت -1

 .تمامي انواع ديگر سرمايه ها مي شود

اين واقعيت كه نيروي كار عالي رتبه تمايل به سكونت ، كار و تفريح در كدام نقطه مكاني دارد، در تبيين -2
 .ي به خود گرفته استيداراپ جغرافياي اقتصاد نوين نقش

نخبه را بخود جذب مي كند، ضامن اجتماعات محلي در مقابل هجوم  هاي با كيفيت كه گروه طراحي مكان- 3
 .)sassen,2001 (برابر حركت جهاني سازي استديگران در 

  
  
  
  
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  7  زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي شهري در روند جهاني شدن شهرهااهميت توسعه 

 اولويت ويژه سرمايه انساني

  
  
  مقابله با هجوم جهاني سازي                                                                              جغرافياي اقتصاد نوين                    

    بر پايه تمايل گروه نخبه                                                                                                                                        
  

  نگارندگان: منبع
گيري جوامع اطالعاتي و تغييرات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فضايي ناشي از آن، الگوهاي مكاني شهرها  شكل

طرق مختلف از جمله  از ،ر شهرهادامروزه جوامع اطالعاتي ساكن . را با تغييراتي مواجه ساخته است در سطح جهان
هاني شدن اقتصادي ، فرهنگي و سياسي هستند تا بتوانند بكارگيري فن آوري اطالعات و ارتباطات به دنبال ج

  .دهند شان را در دهكده هاي جهاني حفظ نموده يا ارتقاءهايشهر جايگاه
دهند  شده و حوزه نفوذ آنها را افزايش مي هاي ارتباطي جديدموجب بسط خدمات شهري به اطراف شهرها سيستم

اطراف شهرهاي بزرگ  شهرهايو به اين ترتيب با كيفيات جديد زندگي مواجه هستيم كه در حومه ها، شهرك ها 
كاستلز معتقد است چنين شبكه هاي غير متمركزي، نيازمند مديريت دقيقي هستند تا از تناسب و . پديد مي آيند

  .)short, 2006,p70(عملكرد آنها اطمينان حاصل شود
هاي شكل گرفته در قلمروهاي  تا پيش از توسعه و رواج فناوري اطالعات و ارتباطات و در دوره صنعتي، مكان

از يكديگر ، به ) سكونت، كار، ارتباطات و تفريحات(فعاليت چهارگانه شهرها عمومي شهري به دليل الزام جدايي 
فرصت هاي جديد و ات و ارتباطات با ارائه تعلق مي گرفت، توسعه فناوري اطالعدو بخش ارتباطات و تفريحات 

شاهد تغييراتي در الگوي مكان هاي عمومي به اين ترتيب . الزام جدا بودن محيط سكونت و كار را از بين برده است
ين تغييرالگو با كاهش ميزان مكان اختصاص يافته به زيرساخت هاي ارتباطي ا.)21،ص1383رضايي،(شهرها خواهيم بود

   .هاي اختصاص يافته به فضاهاي عمومي و فراغتي همراه خواهد بود افزايش مكان ترابري سنگين به نفعبزرگراهي و 
  تطبيقي معيارهاي و شاخص هاي 

معيارهاي و شاخص هاي مقايسه اي با هدف مقايسه و ارزيابي رويكرد هاي جديد برنامه ريزي شهري كه بر 
  :استوار هستند، در زمينه هاي زير ارائه مي شوند توسعه زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي

  حركت زدايي -حفاظت از بافت تاريخي شهر                            ث -الف
                          تمركز زدايي-ج           رونق بخشي مجدد به شهرها                     -ب
  تغيير انعطاف پذير -ح                                                 توسعه شهري -ت

  حفاظت از بافت تاريخي شهر- 1
با توسعه زير ساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي ، رويكردهاي جديدي در برنامه ريزي شهري بر اساس بهره گيري 

در جهت تاريخي شهرها از امكان ارتباط از راه دور و استقرار فعاليت هاي سازگار با ويژگي هاي كالبدي محدوده 
به منظور توجه به موارد اشاره شده، معيارهاي زير ارائه مي . ارتقاي جايگاه و عملكرد مسكوني آنها ارائه شده است 

  :گردد

 فن آوري اطالعات
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  جايگاه عملكرد مسكوني  -الف
  تركيب عملكردي و فعاليتي بافت تاريخي -ب
  عبور و مرور -ت

  رونق بخشي مجدد به شهرها  - 2
توسعه فن آوري اطالعات و ارتباطات و زيرساخت هاي مرتبط با آن، اين فرصت را در اختيار شهرها گذاشته   

يت خدمات فارتقاي كي ي،فعاليتهاي جديد و منطبق با شرايط كالبدي شهراست تا با برنامه ريزي در زمينه استقرار 
انساني كارامد، جايگاه خود را بازآفريني كرده و مات از راه دور، ضمن حفظ و جذب نيروي دشهري و ارائه اين خ

و نقش اين فن آوري در اين  به منظور بررسي ميزان توجه به موارد اشاره شده. از شكوفايي اقتصادي بهره مند شوند
     :ارائه شده است در جدول زير و شاخص هاي مرتبط با آنها زمينه از برنامه ريزي شهري معيارهاي
  آوري در برنامه ريزي شهري ها و معيارهاي نقش فن شاخص:1جدول شماره

  شاخص ها  معيارها
  )ICT(جايگاه مبتني بر فن آوري اطالعات و ارتباطات -1  بر فن آوري اطالعات و ارتباطات حضور فعاليتهاي نوين مبتني

  كيفيت باالبرخورداري فضاهاي فعاليتي از سرويس هاي اطالعاتي و ارتباطي با  -1  خدمات كيفيت ارائه
  پذيري فضاهاي فعاليتيانعطاف  -2

  در ارائه خدمات شهري) ICT(نقش فن آوري اطالعات و ارتباطات -1  شيوه ساخت و ساز
  نگارندگان: منبع

  توسعه شهري - 3
هاي  ، توسعه شهري در ارتباط مستقيم با توسعه زيرساختددر عصر حاضر كه عصر اطالعات محسوب مي شو

، تغييراتي در ساخت اجتماعي و الگوهاي شهري جديد بر اين اساس. ر گرفته استاارتباطي شهر قراطالعاتي و 
هاي  معيارها و شاخص. ايجاد كرده اند ،هاي جديدي را براي توسعه شهري قابل پيگيري پديدار شده است كه فرصت

  :مربوطه عبارتند از
  ه ريزي شهريآوري در برنام ها و معيارهاي نقش فن شاخص:2جدول شماره
  شاخص ها  معيار ها

 دسترسي به اينترنت -1  اطالعاتي و ارتباطيتوسعه زيرساخت هاي 

  جايگاه ارتباط از راه دور -2
    گي نوين مبتني بر استفاده گستردهدوجود الگوهاي كار و زن -1  الگوهاي جديد شهري

 از زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي

الگوهاي جديد  سكونت به عنوانتركيب مكان كار و  - 2
  مسكن

  نگارندگان: منبع                

  حركت زدايي- 4
ن ارتباط از راه دور به منظور انجام امور مختلف و بهره مندي اتوسعه زيرساخت هاي ارتباطي و فراهم شدن امك

كاهش تردد . داشتاز خدمات شهري، تاثير زيادي در كاهش سفرهاي شهري و نياز به تحرك گسترده خواهد 
 امكانكاهش آلودگي هوا، كاهش نياز به توسعه معابرو  ،وسعه الگوهاي تركيبي عبور و مرورت، امكان ارائه وسواره
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هاي شهري و امكان ارائه الگوهاي جديد در زمينه تركيب فضاهاي مسكوني، دعملكركاهش سطح آنها به نفع ديگر 
  :معيارهاي زير براي اين مورد ارائه مي شود. شمارمي آيدكاري و فراغتي از مزاياي اين تغيير به 
 آوري در برنامه ريزي شهري ها و معيارهاي نقش فن شاخص:3جدول شماره

  شاخص ها  معيارها
 دسترسي به اينترنت-1  ارتباط از راه دور

 ... )معابر، مترو (سطح اختصاص يافته به عملكرد عبور و مرور-2

 روند تغييرات سطح معابر-3

  اتومبيل هاي موجود در شهرتعداد -4
سكونتي، كاري، (تلفيق فضاهاي عملكردي

  )حمل ونقل، فراغتي
 : شيوه ها   تركيب الگوهاي عبور و مرور و سهم هر يك از -1

 ميزان عبور و مرور با دوچرخه -الف

 سوارهميزان عبور و مرور  -ب

 ميزان عبور و مرور پياده -ج

  ميزان استفاده از حمل و نقل عمومي - د

  نگارندگان: منبع                        

 تمركز زدايي -5

جايگاه آنها در كنار كنترل جمعيت شهر و ميزان سكونت در ر حفظ وامروزه حفظ تمركز فعاليتي در شهرها به منظ
در اين خصوص، فن آوري . آن، يكي از مهمترين چالش هاي پيش روي برنامه ريزي شهري به شمار مي آيد

از راه دور، مي توانند نقش موثري در تمركز زايي از جمعيت شهر  ارتباطات و زيرساخت هاي ارتباطاطالعات و 
  :هاي زير ارائه شده است ريزي شهري ، معيار ها و شاخص جديد در برنامه دبه منظور بررسي اين رويكر.داشته باشند

  آوري در برنامه ريزي شهري ها و معيارهاي نقش فن شاخص:4جدول شماره
  شاخص ها  معيارها

  سطح اختصاص يافته به محدوده مسكوني -1  ميزان تمركز سكونتي
  سطح اختصاص يافته به كاربري مسكوني-2

 تعداد واحد هاي مسكوني-3

 ميزان تراكم واحد هاي مسكوني-4

  تغيير تعداد واحد هاي مسكوني درون-5
 فعاليت هاي مورد نظر جهت استقرار در شهر-1  ميزان تمركز فعاليتي

باز وفضاهاي  فضاهاي(فضاهاي عملكرديتركيب -2
 )مسكوني و فعاليتي

  برخورداري از زير ساخت هاي ارتباط از راه دور-3
  نگارندگان: منبع                                   

  تغييرات انعطاف پذير-6
پاسخگويي به ، تغييرات شهري به منظور با ورود به عصر اطالعات و توسعه فن آوري اطالعات و ارتباطات

از آنجا كه از يك سو توسعه زيرساخت هاي اطالعاتي و . نيازهاي جديد جوامع اطالعاتي اجتناب ناپذير خواهد بود
پايه اين عصر با تكيه بر فن آوري -باشند و ازسوي ديگر فعاليت هاي دانش اي نمي تغييرات گسترده ارتباطي نيازمند

در ساختارهاي ايجاد تغييرات گسترده  ف پذيري فوق العاده و كمترين نياز بهاطالعات و ارتباطات مي توانند با انعطا
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كالبدي در  به تغييرات گسترده در فضاهاي عملكردي مستقر شوند، بر خالف دوره صنعتي، نياز ،كالبدي موجود
به . شهر اعمال نمود كالبديشهرها وجود ندارد و مي توان تغييرات پيش رو را با كمترين تغيير در بافت مسكوني و 

                                         :منظور بررسي چگونگي اعمال تغييرات مورد نياز شهري، معيارها و شاخص هاي زير ارئه مي گردد
  آوري در برنامه ريزي شهري ها و معيارهاي نقش فن شاخص:5جدول شماره

  
  

                           

  

  

  نگارندگان: منبع                        

  گيري و ارائه پيشنهادات نتيجه
 طريق گسترش، تحوالت عظيم جهاني نظير جهاني سازي از بسياري از ارتباطات محور و امروزه فناوري اطالعات

 فناوري در محصول اين .وتوليدات گرديده است افراد عقايد،سرمايه ها، جريان افكار، حركت و تسريع در تسهيل و
نظام سازمانهاي جديد آموزش  ني درقالب اشكال جديد تجارت وبازار،دنيا با گذشت مدت زمان نه چندان طوال

 شكوفايي و مجموعه تمامي اين تحوالت، .مطلع پديدار شده است و مردم متفكر اشتراك دانش، وتحصيالت مدرن،
 ترين وقوي  دركوتاه مدت براي بسياري ازكشورها به ارمغان آورده است كه مي توان آن را رشد اقتصادي بااليي را

  .مستدل ترين دليل براي رويكرد كشورهاي درحال توسعه به اين فناوري دانست
مينه زيرساخت هاي اطالعاتي زدر اين  باتوجه به اين كه اطالعات منبع جديد استراتژيك در مقياس جهاني است،

روند جهاني شدن آوري اطالعات و ارتباطات در  توسعه فن.  شوند هاي كليدي محسوب مي و ارتباطي زيرساخت
ايجاد و  ،اطالعاتي و ارتباطي پيشرفته و مطلوب امكان پذير است خت هايشهري تنها در صورت وجود زير سا

به همين دليل رابطه جهاني شدن شهر و فن آوري  .شود توسعه اين زيرساخت ها امري بسيار پرهزينه محسوب مي
از يك سو روند جهاني شدن بواسطه اين فن . مار مي آينداطالعات و ارتباطات رابطه اي دوسويه و تنگاتنگ به ش

آوري درگرو جهاني شدن  هاي مورد نياز اين فن پيدايش و توسعه زيرساخت آوري تسهيل مي شود و از سوي ديگر
  .شهر و برخورداري از سرمايه هاي جهاني در روند جهاني شدن اقتصادي است 

توسعه زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي در روند جهاني شدن ريزي شهري مبتني بر  در بررسي نقش برنامه
 يكژريزي استرات ريزي شهري در روند جهاني شدن شهر، يك برنامه توان اين چنين استنتاج كرد كه برنامه شهر مي

ئه ريزي با دربرگرفتن موضوعات كالبدي و غيركالبدي متنوع تالش دارد تا با ارا شود، اين گونه برنامه محسوب مي
موضوعات كليدي .شدن شهر در حوزه اقتصادي،فرهنگي و سياسي را تسهيل نمايد يك برنامه استراتژيك روند جهاني

بدين صورت  توانند مي شدن درجهت تسهيل ابعاد گوناگون جهاني ريزي شهري با تكيه برابعاد كالبدي موردنظر برنامه
  :پيشنهاد شوند

  

  شاخص ها  معيارها
  تركيب فضاهاي عملكردي و فعاليتي جديد مورد نياز براي شهر -1  ت كالبديتغييرا

  تغيير بافت كالبدي و سكونتي شهر -2
 فضاي سبز -1  حفاظت از محيط زيست طبيعي

 باغات و مزارع -2

  روند تغييرات سطح -3
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  11  زيرساخت هاي اطالعاتي و ارتباطي شهري در روند جهاني شدن شهرهااهميت توسعه 

  در روند جهاني شدن اقتصادي-الف
 )مالي، بيمه اي، تبليغاتي(فعاليت هاي خدماتي رونق اقتصادي شهر از طريق استقرار گسترش-1

 پايه-توسعه اقتصاد شهر در جهت شكل گيري اقتصاد دانش-2

 تامين فضاهاي الزم جهت استقرار فعاليت هاي اقتصادي در مقياس جهاني يا حضور رخدادهاي جهاني-3

 )انساني، مادي، اطالعاتي(ارتباطات سريع و با كيفيت باالفراهم آوردن امكان جابجايي و برقراري -4

  راغتي با كيفيت باال و مورد نياز نيروهاي متخصص در رده جهانيفايجاد فضاهاي مسكوني، كاري و -5

  در روند جهاني شدن فرهنگي -ب
 تامين فضاهاي الزم جهت حضور فعاليت ها يا رويدادهاي فرهنگي-1

 الزم جهت اسكان گردشگران توسعه گردشگري و تامين فضاهاي-2

 تبليغ و بازنمايي شهري حفظ ويژگي هاي منحصر به فرد كالبدي و جديد به منظور-3

 حفظ ويژگي هاي تاريخي، طبيعي به منظور تبليغ خصوصيات شهر -4

  در روند جهاني شدن سياسي -ج
 رشد اقتصادي و كارآفريني هر چه بيشتر براي شهر-1

 ري و فراغتي شهركيفيت باالي محيط هاي سكونتي، كا-2

 استقالل حاكميت شهري از حاكميت ملي-3

 گسترده ساكنان شهر در امر تصميم سازي و تصميم گيري مشاركت-4
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