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  فصلنامه مطالعات مديريت شهري
 1390 پاييز/ هفتمشماره / ومسسال 

  
  
  

  
  يشهرهاي  حوزه يدگرگون و نقش آن در ICTحضور 

  
۲۵/۱۱/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش مقاله ۱۵/۹/۱۳۹۰: تاريخ دريافت مقاله

  
  معصومه مطلق
  واحد اراک، يدانشگاه آزاد اسالم، يعضو هيات علم

arak.ac.ir-motlaq@iau-m  
  

  چكيده
را  يقيوسته است تحوالت عمياطالعات و ارتباطات به وقوع پ يکه در پرتو تکنولوژ يراتييتغ: ف پژوهشمقدمه و هد

 يپژوهش يو بسترها يفکرهاي  ميدر پارادا يديجد يازهاينه ساز نيدار نموده است که زميپد يدر جامعه و حوزه شهر
ن يند بنابرايآ مي و توسعه به حساب يد تکنولوژشبريپ يبرا يگاهين و جايده نويشهرها محل استقرار هر پد .شده است
  .باشد مي يشهرهاي  حوزه ياطالعات و ارتباطات در دگرگون يتکنولوژحاضر مطالعه نقش  پژوهشهدف از 

اطالعات  ين ابزار گرداورياستفاده شده است همچناي  و مطالعه کتابخانه ين مقاله از روش اسناديدر ا: روش پژوهش
  .باشد ميط از متون و مقاالت مرتب يش برداريق فياز طر

چون کاستلز و  هايي هياطالعات و ارتباطات با پشتوانه نظر يدهد که تکنولوژ مي نشان يمطالعاتهاي  افتهي: ها افتهي
 ييايو جغراف يکيتکنولوژ، ياسيس، ياجتماع، يفرهنگ، يهمچون اقتصاد يمختلف شهرهاي  حوزهر دنز و تافلر بيگ
، که کار و تجارتيشود بطور مي انينما يشهر يزندگ يرات هم در ساختار و هم محتويين تغيا .است رگذاريتأث

  .دهد مي قرار الشعاع تحتز يرابطه مردم با حکومت را ن يو حت يو فن يهنجارها و بعد مکان، يشهر يو رفتارهاها  دانسته
جامع و اي  دهيبه عنوان پد ICT، بيرتن تيبدد است يجدهاي  يدادها و تکنولوژيرو گاه يشهر تجل: يريگ جهينت 

 رگذاريتأث يشهرهاي  مختلف حوزه يها تيفعالگرفته تا  يشخص ياز کاربردها يبشر يها تيفعالف کامل ير در طيفراگ
که امکان راه ، شود مي متعدد در نظر گرفته يها تيقابل ير و داراينعطاف پذ، اچندمنظوره يبه عنوان ابزار چرا که .است
را  ينيو شهرنش آورد مي مختلف فراهم يازهاين نيتأمجهت ، يا محلي يفرد يناسب را در قالب کاربردهامهاي  حل

  .است يکيتکنولوژهاي  به مهارت يابيد که الزمه آن دستينما مي از تجربه ينيوارد فاز نو
  ينيشهرنش، يشهرهاي  وزه، حICT ،اطالعات و ارتباطات يتکنولوژ: يديواژگان کل
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۵۴ 
 

 سال سوم

  مشماره هفت

 ۱۳۹۰پاييز

  مقدمه
اي  عصر اطالعات و ارتباطات که به شبکه يژگيو

به  يشهر يده است بر زندگيشدن جهان معاصر انجام
که به  يراتييو تغ ها يدگرگونمراتب اثر گذار بوده و با 

. ده استيگر بخشيداي  جلوه ينيبه شهرنشهمراه داشته 
 يکار و فراغت نظام آموزش يالگوها يزندگ ياستانداردها

 الشعاع تحت يهمگ ياجتماع – ياقتصادهاي  تيو فعال
اطالعات و ارتباطات قرار  يشرفت روز افزون تکنولوژيپ

ش شهر ينکه قرن حاضر با افزايبا توجه به ا. گرفته است
است همزمان با  و مهاجرت به شهرها مواجه بوده ينينش
زمان روند رو به رشد  و گذرک يتکنولوژهاي  شرفتيپ

ت نموده يحائز اهم توأمانده را يدپ نياز ين ينيشهر نش
شتر يافته و کالن شهرها بيتوسعه  ياگر چه شهرها. است
ک همساز ير و تحوالت تکنولوژييگر شهرها با تغياز د

ک ياما مبحث تکنولوژ اند داشته يانيشرفت شايشده و پ
آن و در هم  ياطالعات و ارتباطات با توجه به حجم جهان

نسبت  يشکل و نوع متفاوتاز ها  شکستن مرزها و فاصله
، وترهايحضور کامپ. ن برخوردار استيشيرات پييبه تغ

ها  و ماهواره همراه يها تلفن، يجهان يو بهانترنت و يا
رات و يين تغياهاي  ج بر جلوهيراهاي  عالوه بر رسانه

ده است و تمام افراد را يبخش يجهان يتحوالت رنگ و بو
. دينما مي وتدع ين رقابت فشرده جهانيبه قضاوت ا

 يابيو دست  ها شرفتيپش يمحل نما يامروز يشهرها
ورود از  يناش ها ريتأثتوان  مي باشد و مي نينو يبه فناور

ICT در  يبه عنوان نقطه عطف را يشهر يبر حوزه زندگ
 يامروز ينيو شهرنش يشهر يزندگ يشناخت سازوکارها

 ردين امر مورد غفلت قرار بگيا در نظر گرفت چنانچه
ا توسعه نامتقارن و يشهرها و  يافتگين توسعهتواند به  يم

 ين صورت زندگيدر ا. منجر شود ينا متوازن جامعه شهر
ن ياز حضور ا يازات ناشيو امتها  با حداقل فرصت يشهر

. شود مي و تنگناها روبروها  و حداکثر چالش يتکنولوژ
و اطالعات  ينه از تکنولوژيبه ين الزمه بهر ه برداريبنابرا

آن بر  ريتأثشناخت آن و  يدر جامعه شهر ارتباطات
ن ين بديپرسش آغاز .است يمختلف شهرهاي  حوزه

هاي  بر حوزه يريتأثچه  ICTصورت قابل طرح است که 
مختلف هاي  حوزه يدر دگرگون يچه نقش دارد و يشهر
، ياجتماع، ياقتصاد، يو فن يکيتکنولوژ چون يشهر
  ؟دينما مي فايا ياسيسو  ييايو جغراف يمکان، يفرهنگ
  
   يکرد نظريرو

 يق بازسازيشدن از طر يدنز معتقد است که جهانيگ
 ير ساختن مرزها و گسترش فضايفضا و زمان و نفوذپذ

کنش از راه دور را ممکن ساخته است و  ياجتماع
 ييشود که در جدا مي يشيبازانداز ن موجب يهمچن

  ).۴۶، ۱۳۷۷ دنزيگ( شود مي انيشتر نمايزمان و مکان ب
 يتکنولوژ، در واقعکه  ن باور استيکاستلز بر ا

را اي  امکان ظهور جامعه شبکه، و ارتباطات ياطالعات
هاي  فراهم آورده است که افراد و جوامع را در درون قالب

از انسان اي  ف تازهيبخشد و تعار مي تازههاي  تيهو، تازه
ر ين شبکه تحت تأثين حال خود ايدر ع. دارد مي عرضه

جه يو در نت يميرات داييتغ خوش دست، يداخل نيروهاي
در نقاط مختلف  ياتيو ح يستيد زيجد يجاد الگوهايا

  ) ۲۰، ۱۳۸۰ ستلزاک( .است
ه يسرماهاي  يژگيو را ازاي  ز جامعه شبکهلستاک
ن يبه نظر او ا. آورد مي به اطالعات به شمار يمتک يدار

بر اثر  ۱۹۷۰مه دهه يو ن ۱۹۶۰اواخر دهه  جامعه درنوع 
: دار شديمستقل پد يخيند تاريسه فرآ، ييهمگرا

را اي  که ظهور جامعه شبکه» اطالعات يانقالب تکنولوژ«
و » يه داريد ساختار سرمايتجد«ر ساخت به يامکان پذ

همچون ( »۱۹۶۰‐۷۰هاي  درجه يفرهنگهاي  نهضت«
از  يو طرفدار سمينيفم، حقوق بشر، يخواه يآزاد
هايي  ندها و واکنشين فرآيان ايمتعامل . )تسيط زيمح

 ين اجتماعيک ساختار نويزنند  مي که به آن دامن
 ين اطالعاتيک اقتصاد نوي: يجامعه شبکه ا يعنيمسلط 

 يواقع يفرهنگ مجاز يعنين يک فرهنگ نويو  يجهان–
ن يا، ن اقتصاديمنطق نهفته در ا. را به عرصه وجود آورد

 ياجتماع ينهادهاکنش و  يربنايز، ن فرهنگيجامعه و ا
، ۱۳۸۰ ستلزاک( .وسته استيدر سرتاسر جهان به هم پ

۴۱۷(  
جامعه «ستلز در مورد اد کييمورد تأهاي  يژگياهم و
 يتکنولوژ: ان کردير بيتوان بصورت ز مي را» يشبکه ا

، يه داريد ساختار سرمايجد، تاطالعات و اشاعه اطالعات
تحول ، يت اقتصاد شبکه ايفعال، يت اقتصاد جهانيفعال

ر بر روبنا يتأث، متقابلهاي  ظهور قطب، در نحوه انجام کار
، مکان يزمان و مکان ب يزمان ب، ياسيو س يفرهنگ
  .ها انيجر يفضا

خ بشر دو انقالب را پشت يکه تار تافلر معتقد است
و در  يو انقالب صنعت يانقالب کشاورز. است سر گذاشته

 يعنيخود  ي تجربهن يسوم ي آستانهحاضر در  ي دوره
 يکه انقالب صنعت گونه همان. باشد مي يکيانقالب الکترون

ن انقالب يا، شد ينظام کشاورز يساختارها يرانيباعث و
ا خواهد يکرده  يرا متالش ينظام صنعت يهم ساختارها

ن انتقال پر ياز ا يز ناشين يکرد و بحران جهان کنون
و  نش ما را نسبت به خودمانيموج سوم ب. باشد مي تنش
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  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

 يتافلر از مباحث. جهان اطرافمان دگرگون خواهد ساخت
فرهنگ ، ندهيت آيشخص، يهمچون اقتصاد دوران

ي  هخانواد يريو شکل گاي  هستهي  هخانواد، کيالکترون
، ها کردن رسانهاي  ر تودهيغ، کيعصر الکتروني  هگسترد

ب ين ترتيبد .ديگو مي سخن يجاد و گسترش دموکراسيا
نظام  يو سپهر اطالعات يکيالکترون يفضا يريبا شکل گ

 يدچار دگرگونها  ساختار خانواده و ارزش، يشهر
است که منجر  يطياز شرا يناش يخواهند شد که همگ

کاهش ، کيالکتروني  هکلب، ز راه دوررفت و آمد ابه 
 شده است ينير در کارآفرييو تغ يطيست محيز يآلودگ

  .)۲۴۴‐ ۲۶۰، تافلر(
  
  پژوهشروش 

بر مطالعه  يمبتن ياز روش اسناد هشپژون يدر ا
استفاده شده  يبردار شيف روشن يو همچناي  کتابخانه
هاي  ن راستا تالش شده است تا به پرسشيدر ا. است

تا در  داده شود پاسخ يمطروحه بر اساس طرح نظر
  .افتياز موضوع دست  ينظرـ  يليتحل يبرداشت ت بهينها

  
  يمطالعات يها افتهي

  در شهرها يکيو تکنولوژ يحوزه فن يدگرگون
هاي  يمقر استقرار تکنولوژ يامروز يشهرها 

ک شدن ياتومات باشد که خبر از مي اطالعات و ارتباطات
محقق  يبرا يکير ساخت تکنولوژين زيدهد بنابرا مي شهر

ا شود و يد مهيد بايجد يها يفناور يشدن دستاوردها
معه در جا يکيو تکنولوژ يفن ين امر باعث دگر گونيهم
اطالعات و ارتباطات از  يفناور ييهمگرا. گردد مي يشهر
ت يقابل يفن يژگيهستند که در و يعوامل نيتر مهم
، نترنتيا، فکس، وترياز کامپ يبيترک: دارد يبررس

ماهواره و ، يون کابليزيتلو، يکيالکترون يچاپگرها
 يو ارتباط ياطالعات يها يفناورگر يهمراه و د يها تلفن
 ير و جامع با سرعتيفراگ يبه عنوان نظام ICT.باشد مي

که با وجود يکند بطور مي خود در شهرها باز يفراوان جا
و  يريا بودن و اتصال پذيه و پويدو سوهاي  صهيخص
 ين ابتدا شهرهاينو يبه عنوان تکنولوژ يريل پذيتبد
ش در همه شهرها يو کم و ب جيو به تدرشرفته و بزرگ يپ

نمونه  به عنوان. اهده نمودان مشوت مي اثرات آن را
نترنت ينه سرعت انتشار ايقات صورت گرفته در زميتحق
 تر عيسربرابر  نهنترنت يدهد که سرعت انتشار ا مي نشان
و  يشخص يوترهاياز کامپ تر عيسربرابر  چهار، وياز راد

ن سرعت باال و يا. ون بوده استيزياز تلو تر عيسربرابر سه 

 اعث شده که در حال حاضرب ينترنتيا يت جستجويجذاب
در  نيا. نترنت در ارتباط باشنديون نفر با ايليم ۱۴۹
 ن تعداد افزودهيدرصد به ا ۱۲است که هر ماه  يحال
   .)۹۸ ،۱۳۸۵ زرگر( شود مي

ن يا ينترنت را به عنوان محصول اصليا توان يم
در نظر گرفت که قدم گذاشتن در  يکيتحوالت تکنولوژ

در تمام  مختلف و يشورهاک يرا برا يمجاز يايدن
ا نموده يکودکان و سالخوردگان مه يحت يسنهاي  رده

چنانچه . ده استيگرد يتاليجيط دياست و باعث بروز مح
 يتاليجيتال مطرح کردند که روند ديجينوآوران عصر د

 يو تخصص يساده ساز، نيو تدو يه کد گذاريبر پا
 رتاست صو يکه مستلزم جامعه اطالعات ها يژگيوکردن 
 يها بخشدر  يوتريرد چون اساس کار کامپيگ مي
متعدد  يها زبانممکن است ؛ لذا شود مي ليتشک يورود
بازگردانده شود  يل شود و بعد به زبانيا به ارقام تبديدن

 زرگر( باشد تر آسانکاربر بهتر و  يکه استفاده از آن برا
۱۳۸۵ ،۱۰۲(.  
تر شد به مراتب زود مي ينيش بيبه هر حال آنچه پ 

به اعداد  يريو تصو يل امواج صوتيد و تبديحادث گرد
، تلفن لهيبه وسنفر  ها ونيليمن امکان را فراهم نمود تا يا
امروزه . وصل شوند يوتر به شبکه جهانينترنت و کامپيا

 يتاليجياست که در حوزه د يشهرها نشانگر تحوالت
توان  مي را يشدن رخ داده است و خدمات مختلف شهر

انجام  يتاليجيو د ياطالعات يايستم پويک سي لهيبه وس
اطالعات و ارتباطات  يبه تکنولوژ يابيدست  يبرا. داد

نه ساز يکه زم يارتباط ياطالعات ير ساختارهايعالوه بر ز
 )NII( ياطالعات مل يها ساختر ياست به ز ين فناوريا
و  يکيزيباشند که مشتمل بر ساختار ف مي ازمنديز نين

را در  ياست که عناصر يه اطالعاتاز جامع يمجاز
، يآموزش يها نظام ياطالعات، ياقتصادهاي  شبکه

و  ينظامهاي  شبکه يو عموم يخدمات خصوص
، در کل. رديگ مي خاص در بر يتيامن ياطالعاتهاي  شبکه

ا نمودن يعهده دار مه ياطالعات مل يها ساختر يز
، يتجار، يالت حفاظت بر اطالعات نظاميط و تسهيشرا
 .باشد مي افراد ين اطالعات شخصيو هم چن يجتماعا
 ين شهرهايبنابرا )۱۳۱، ۱۳۸۸ مطلق و نوابخش(

هاي  و با دغدغه اند کردهرا لمس  ICTکه حضور  يامروز
مناسب از  يبهره بردار يدر راستا يفن يکيتکنولوژ

دات مربوط يو تهدها  آن و کاهش چالش يدستاوردها
 يهمراه با روند جهان يکيتحوالت تکنولوژ .مواجه هستند
 .بوده است رگذاريتأثز يات حاکم بر شهرها نيشدن بر ادب

  .دينما مي دين موضوع تاکيبر ا ۱شماره جدول 
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 سال سوم

  مشماره هفت

 ۱۳۹۰پاييز

  يشدن و تغييرات شهر يواژگان جديد در ادبيات جهان: ۱جدول 
  واژه  عنوان

  و گفتمان يجهان ينيرو

 ينظارت جهان
  يمنطق جهان
  يکاوش جهان

  يحبت جهان، صيجهان يگفتگو
  شدن يمک دونالد
  يچند مليت يجامعه شهر

  يجهان يمالامور 

  ينتخاب جهانا، اپايان جغرافي
  سرمايه» يوالس جهان«

  ؟يکشور خيال ,پول پست مدرن
  يپول جهان

  بدون کشورهاي  پول

  يجهان يسلسله مراتب شهر
  يجهانهاي  ماتريس

  ها جداول ليگ شهر

  يجهانهاي  شهر

 نقاط پايه
  ينئومار شال مراکز

  ياداره پيشگام جهان
  يا دروازههاي  شهره

  کار گزار
  يقوت نهاد
  ييبوم پا

  بودن ينشهر جها

  ارتباطاتاطالعات و 

 ياطالعاتجديديفضا
  يا شبکه يشهرها

  در اطراف ساعت يالملل نيبيک شهر 
  يکيالکترون يشهر ارتباط ک،الکتروني يشهر يفضا

  تيکشهر تله ما د،شهر هوشمن: شهر آگاه

  ياجتماعشدن  يقطب
 دو شهر،دوگانهشهر
  شدن يا هيحاش
  جدا شدههاي  شهر

  يمحل/يجهان

  يجهانيرويا،يجهانهايگرايش
  بودن يمحل
  يمحلهاي  ريشه
  شدن مجدد يمحل

  يجهان پارادوکس
 MC يجهاد در مقابل دنيا

  )۱۳۸۴، ميون کيشورت و ه يبه نقل از رنا(       
  

  شهرها يحوزه اقتصاد يدگرگون
ش از ياقتصاد به مراتب ب، در عصر اطالعات و ارتباط 

گاه يقبل دچار تحول شده است و در شهرها که جا
اقتصاد ، است يتجار ‐ياقتصاد يها سازمانمؤسسات و 

، د اطالعاتيبر اطالعات شکل گرفته است و تول يمبتن

ان ينما يدر بخش اقتصاد يخود همچون عنصر سست
ي  هدر حوز يمنجر به دگرگون ICT شده است و گسترش

. در شهرها شده استاي  حرفه ‐يو شغل ياقتصاد
در حل و فصل امور خود  ICTبه کاربرد  يجهان يبازارها

بر  يمبتناي  ع کارخانهيصنا«که يبطور. اند شدهوابسته 
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  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

ن و يمهندس، رانيمختلف مدهاي  گروه يجهانهاي  شبکه
هاي  شرکت يمالهاي  سيد همانند سرويکارکنان خط تول

توانند  نمي ت دارنديفعال يبزرگ که در مبادالت خارج
ت ين اطالعات و ارتباطات به فعالينوهاي  خارج از شبکه

 ييامروز جهان آنها ين کشورهايثروتمندتر. پردازند
 ين اطالعاتيگران از ساختار نويش از ديهستند که ب

  .)۴۰ ،۱۳۸۰ يمحسن( »باشند مند بهره يجهان
 ICTرا که از  يو مؤسسات ها سازمان »ديس فرايلوئ«
 يم بنديکنند به سه دسته عمده تقس مي استفاده

  : کند مي
رد يگ مي را در بر ييها شرکتو  ها سازمان: رندگانيپذ ‐

شده  يکه از محصوالت کامالً آماده و بسته بند
ش يب يدار هستند و کاريکنند و صرفاً خر مي استفاده

 شده را شامل يداريرستم خيس يمعمول ياز کاربردها
هدف آنها معموالً حضور کوتاه مدت جهت . شود نمي

در بازار  يهر چند موقّت، عقب نماندن از رقبا و بقا
که با  ياقتصادهاي  بخش، ع را کهيهمچون صنا. است

 .مواجه هستند...و يشکل مال
د يرد که هم توليگ مي را در بر ييآنها: تطابق دهندگان ‐

را بخش  ICTننده هستند و کننده و هم مصرف ک
و از  اند دادهکالن خود قرار  يها يزير  از برنامه ياساس
گسترش  يبرا يکاف يو امکانات مال ييتوانا، يآگاه
و  ها سازمان. ت برخوردارندين حوزه از فعاليا يدرون

اطالعات  يرند که از تکنولوژيگ مي را در بر يمؤسسات
کنند و در  مي خود استفاده يرقبا يو ارتباطات همپا

خود بخش شهر را به توسعه هاي  و بودجهها  نهيهز
از آن  يناش ياقتصاد يا شرفتهيپن و ينو يها يفناور

 يدهند و خود را با نبض اقتصاد جهان مي اختصاص
در  يرفتن تکنولوژيکنند تا بتوانند با پذ مي هماهنگ

 .اب باشنديتطابق خود کام
رد که يگ مي را در بر ها سازمانآن دسته از : نوآوران ‐

نندگان يآنها آفر. نديآ مي به شمار يد کننده اصليتول
ن ينو يها راههستند و در تالش هستند تا  يتکنولوژ
را به دست آورده و با مطالعات  يبه تکنولوژ يابيدست

 ICTو پژوهش خود را در کاربرد نوآورانه  ياکتشاف
ت و ين حال که از خالقيدر ع. کنند مي شگاميپ
 ييد از توانايبا، رنديگ مي بهره يکاربرد يها وهشپژ
در  بازار برخوردار باشند تا بتوانند يازهاير نيتفس

روزمندانه خدمات و يبه موقع و پ يرقابت تجار
 ،۱۳۸۰ي محسن( نديمحصوالت خود را عرضه نما

۱۶۴‐ ۱۶۳.( 

با ورود  يتوان گفت که نظام اقتصاد مي يبطور کل
ICT ن يدا کرده است و به ايپ يقابل توجه يدگرگون

در . کند مي کاتشبرد اهداف خود ايپ يبرا يتکنولوژ
نکه در کدام کشور يبزرگ و کوچک فارغ از ا يشهرها

ش يشدن اقتصاد کم و ب يکيالکترون يقرار دارند رد پا
گر يشرفته و ديپ ياگر چه در کالن شهرها، شود مي دهيد

ار پر يوه بسجل يکياقتصاد الکترون، افتهيتوسعه  يشهرها
با  يمثال ابزار و اصطالحات اقتصاد يدارد و برا يرنگ

ن را به يت نوياطالعات و ارتباطات وضع يحضور تکنولوژ
که اسکناس و پول به اي  گونهبه ، گذراند مي تجربه
ل شده و يقابل حمل و معتبر تبد يکيالکترون يها کارت
و  يرا در سطح شهر يو بانک يه نقل و انتقاالت ماليکل
توان به صورت  مي يالملل نيب يو حت ين شهريب

به منظور ها  حضور افراد در بانک. انجام داد يکيالکترون
تواند کم رنگ و  مي يو حسابرس يت ماليوضع يبررس

نترنت صورت يق ايان بانک از طريکمتر شود و مشتر
. قرار دهند ينيخود را مورد بازب يحساب و گردش مال

، به اطالعات يابيخاطر در دستنان يسهولت و اطم يبرا
ن شماره يگزيتال جايجيد يو امضا يکد و رمز اطالعات

 ،۱۳۸۵ زرگر( شده است يتنامضا و آدرس س، حساب
۱۴۴(.  

اطالعات و  يبا توجه به کاربرد روز افزون تکنولوژ
جهان به  ياتصال و ارتباط مناطق و شهرها، ارتباطات

ش يپ ياورن فنيچن يريتوان از بکارگ نمي، گريکدي
 انتظار همچنان که«ب ين ترتيبد. غافل مانداي  برنده
 ياطالعاتهاي  توسعه شاهراه ياردها دالر برايليرود م مي
توسعه دهنده  يها شرکتل ين دليبه هم. نه شوديهز

ارائه  يمنازل و مؤسسات برا، ن دفاتريب يارتباطات شهر
 کنند مي با هم رقابت يمحور يها کابلن يخدمات و بهتر
را انتقال ... و يريتصو، ين اطالعات صوتيتا بتوانند آخر

ت يجهت تثب يه گذاريدر سطح جهان سرما. دهند
 ون دالريليک تريش از يبه ب ياطالعاتهاي  شاهراه
 ژاپن مبلغ ۲۰۱۵شود تا سال  مي ينيش بيرسد؛ پ مي
ون يليم ۲۰۰ کاياالت متحده آمريا، ون دالريليم ۴۵۰

فعال کردن شبکه  يون دالر برايليم ۴۵ دالر و انگلستان
  )۱۴۵ ، ۱۳۸۵ زرگر( .»نه کنديهز يبر نوريف

 ياطالعات يها ساختر يدر ز يه گذارين سرمايبنابرا
شود تا  مي باعث ياطالعات يها شاهراهجاد يو ا يو ارتباطات

رد يش مورد توجه قرار گيش از پيز بين ياقتصاد اطالعات
گردد و تماس با  يلقه تيو قدرت اطالعات به عنوان سرما

اتصال . ديه کمک نمايع سرمايبه توز يجهانهاي  گذرگاه
ز ين يابيوه کار و کارينترنت باعث شده تا شيبه ا
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 يريشکل گ. گردد يکيرات الکترونييتغ خوش دست
فروش و پرداخت ، يکيشغل الکترون، يکيتجارت الکترون

در حوزه  ICTرات آشکار حضور ياز تأث يکيالکترون
ن ينو يها شانسو ها  جاد فرصتيباشد و به ا مي ياقتصاد
حجم تجارت از «ر طبق آما. انجامد مي يشهر يدر زندگ

د يارد دالر رسيليم ۲/۶به  ۱۹۹۷نترنت در سال يق ايطر
 »افتيش يارد دالر افزايليم ۵/۳۷به  ۲۰۰۰و در سال 

  .)۱۴۶ ،۱۳۸۵ زرگر(
  
  شهرها يحوزه اجتماع يدگرگون

 يارتباطات بر ساختار اجتماعاطالعات و  يتکنولوژ
تعامالت  چرا که، داشته است يرات فراوانيشهرها تأث
چنانکه . شهروندان را تحت شعاع قرار داده است ياجتماع

آن  يعصر اطالعات بر تحوالت اجتماع يتافلر در بررس
را تحت عنوان موج  يديمتمرکز شده است و دوره جد

 ياد زندگکه تمام ابعاي  دوره. کند مي يسوم معرف
نه اطالعات و يدر زمهايي  شرفتيبشر متأثر از پ ياجتماع

د ينما مي ميرا ترس يکيباشد و کلمه الکترون مي ارتباطات
شود و  مي انگار بمباران، که انسان در آن توسط اطالعات

و  يدولتهاي  ستميرات در سييب جدا از تغين ترتيبد
از  افراد يو خانوادگاي  حرفه ‐يشغل يزندگ يحکومت

  .رنديپذ مي ريد تأثيتحوالت جد
 شيار پر شتاب پيعصر اطالعات و ارتباطات بس

افراد و درک آنان از  يينوا همکه به يرود بطور مي
» شيکل«ن راستا يدر ا. دهد نمي د مهلتيجد يتکنولوژ

گر يک عصر تا عصر دين يمدت زمان ب«معتقد است که 
 ۲۰۰۰ يتدوره انقالب صنع. شود مي تر کوتاهج يبه تدر
سال طول  ۲۵ک يسال و الکترون ۴۰عصر برق ، سال
ده يسال رس ۲۰عصر اطالعات به  که يحالدر ، ديکش
  .)۱۱۹  ،۱۳۸۵ زرگر( »است

و اي  آشکار است که ساختار جامعه شبکه، نيبنابرا
 يزندگ ياطالعات و ارتباطات حوزه اجتماع يتکنولوژ
 يرنتنتيچنانکه ا. نموده است يرا دچار دگرگون يشهر

 ‐ياقتصادهاي  تياز خدمات و فعال ياريشدن بس
از اتالف  يريع امور و جلوگينه تنها موجب تسر ياجتماع

افراد  يکيزيف ييارويبلکه از رو، نه و زمان شده استيهز
ز کاسته است و تعامالت ين يکيزيف يها مکاندر 

شتر يشهرها ب. کشانده است يمجاز يرا به فضا ياجتماع
چرا که حضور ، شوند مي کينزد ينندگک به نماد مصرف

افراد باعث  يکارهاي  طيو محها  در خانه يمجاز يايدن
خود از ي  هروزان يدهاياقدامات و خر يشده است تا برا

کمک  ينترنتيا يبازرگانهاي  يو آگه يغات تجاريتبل

 يکاالها يدارياقدام به خر، ليرند و در صورت تمايبگ
  .نديبنما يرر ضرويغ ياز و کاالهايمورد ن
که در پرتو  يک رابطه متقابل و تعامليبا توجه به «
مصرف کنندگان  ياطالعات در عرصه رفتارها يتکنولوژ

و از جمله  يزندگهاي  وهياز ش ياريبس. بوجود آمده است
کار در آستانه تحول قرار گرفته است و  يم جنسيتقس

جاد کرده ياز تدارکات کاالها و خدمات را ا ينيصور نو
 ف مجدد قراريست که نقش دو جنس در آن مورد تعرا

 يخارج از خانه تلق يتيکار که همواره فعال. رديگ مي
شتر از قبل در کانون يار بيزان بسيبه م، شده است مي

رد و بر يگ مي آن صورت يو با مشارکت اعضا يخانوادگ
از گذران اوقات فراغت در  ينينو يالگوها، ن اساسيهم

  .)۴۱،۱۳۸۰ ينحسم( »حال ظهور است
اطالعات و ارتباطات باعث شده است تا  يتکنولوژ

ز دچار نوسان شود از يهرم قدرت در ساختار خانواده ن
 به اطالعات قدرت محسوب يابيکه امروزه دست ييآنجا
خود را محروم  يين تواناين از ايشود و چنانچه والد مي
ند از يبه آن را فراهم نما يط دسترسيا شرايند و ينما

شود تا  مي ن باعثيو ا اند گرفتهمنبع قدرت فاصله 
ق ياز طر يفعال و امروز ييرويفرزندان به عنوان ن

 يهمچون کاف، شان وجود دارنديکه در شهرها يامکانات
ا به طور کامالً يو  يوتريو مراکز ارائه خدمات کامپها  نت

الت يبا استفاده از تسه تر يافتنيو دست  تر ملموس
 يها شاهراهخود را به ، ينازل شخصدر م ينترنتيا

. ندين بربايسبقت را از والد يبرسانند و گو ياطالعات
ز ين يرفتار يدر الگوها ICTبا حضور  يخانواده امروز

حضور  چرا کهگشته است؛  يادير و تحوالت زييدچار تغ
و ها  از سطح سازمان يجهانهاي  گر رسانهينترنت و ديا

باعث برهم خوردن ، راداف يشخصهاي  به خانه، مؤسسات
شده است؛ چرا که ها  خانواده يتيو ترب يم شخصيحر

ر و يبه تصاو يز امکان دسترسيکودکان ن يتنوجوانان و ح
بلکه ، ير حضوريآنها نه تنها غ يرا دارند که برا يمطالب

نکه يا يرسد و برا مي به نظر يو ارزش ير اخالقيغ
ر فرزندان را اقدام به کنترل و نظارت خود بها  خانواده
ست در عصر يبا مي، معقول و مطلوب ببخشنداي  جنبه

اطالعات و ارتباطات به آموزش متداوم و به روز مشغول 
دوار باشند؛ چرا که از يمثبت آن ام يامدهايگردند و به پ
کاهد  مي آنها در خانواده يا گسست نسليو  يشکاف نسل
  .ديانم مي ميتنظ يطور منطق آنها را به يو فاصله نسل

 فين توصين چنيا يآت کوده شيپد در رلتاف  
 يطيدر شرا يرات اجتماعييجه تغينت يتآ کوش: کند مي

باشد که انسان نتواند خود را با اي  که سرعت آن به گونه
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 آن نده زودتر ازين که آيا يعنيآن هماهنگ کند 
 يخيش( ميق دهيبا آن تطب را م خوديرسد که ما بتوان مي

۱۳۸۴، ۸‐۳۶۷.(  
رات ييموجب تغ ا رايد دنيط جديشرا تافلر    
 در خانوادهکه  يبه طور داند يم يو فرهنگ ياجتماع
ج خانواده به صورت يرا يالگوها شود و مي انينما

 .شوند مي دور خارج از د ويآ يکهنه شده درم يالگوها
کند تا  مي موج سوم هم به افراد کمک يارتباطهاي  رسانه
کند  مي هم به آنها کمکو  رندرا به دست آو ت خوديفرد

 يانقالب ارتباط .خود بپردازند ير ذهنيد تصاويتا به تول
 و دهد يمرا  از خودش يده تريچير پيتصو يبه هر فرد

  .دا کنديپ يشتريت افراد تنوع بيشود که هو مي سبب
 يزندگ و يمجاز ياينسل امروز با تجربه دن   

ط ياز مح رااي  انتظارات گسترده تال توقعات ويجيد
 توقعات و گاهي بادارد که  اش خانواده رامون خود ويپ

ن خود داشتند يمادران آنها از والد که پدران و يانتظارات
 يخواهد زندگ مي نسل امروز .دارد يشباهت نيتر کوچک
و ن را به مدد بهره گرفتن از امکانات يا کند و يرا زندگ
ش ين بيا داند و مي امروز بر جهانمسلط  يها يتکنولوژ
کند که خود  مي ITش جوانان امروز را وابسته به ياز پ
بر  ياديز ريتأثها  رسانه .آورد مي ت به همراهيفرد ينوع

، »يقيه تزرينظر«ر ب و منطبقگذارند  مي خود مخاطب
 ييها رگمخاطبان به مثابه  همچون سرنگ وها  رسانه

 .شود يمق يبه درون آنها تزرها  نگرش و هستند که آراء
 آور باشد انيهم ز د ويهم مف تواند يم يقين تزريچن

  .)۹۸ ،۱۳۷۷ يجاجرم(
ر رشد ياخ يها سال دراست  يهيبد به هر حال 
موجب بوجود  و ارتباطاتاطالعات  ينده تکنولوژيفزا

گسترش  کهيبطور، در جامعه شده يديجد يآمدن فضا
هم در  يمجاز و يکيالکترونهاي  رسانه ک ويانفورمات

  .نفوذ کرده استها  هم خانواده معه وساختار جا
شه يهم يمعتقد است که تکنولوژ ام آگبورنيليو 
 يژتکنولو آنجا که از است و ير اجتماعيين عامل تغياول

 ياجتماع ينهادها ر درييتغ شود و مي به سرعت متحول
 يفرهنگ تأخرن امر يجه اينت، رديگ مي صورت يبه کند
 باشد مي جامعه يها نظامان يفاصله م ينوع که، است

  ).۴۵ ،۱۳۸۰ يساروخان(
اطالعات و  يشدن تکنولوژ يبا جهان نيبنابرا
و به  يديط جديدر شرا ياجتماع يروابط سنّت، ارتباطات

هاي  و اتاق ياجتماعات مجاز. اند آمدهدر  يشکل متفاوت
ط محدود و بسته افراد يمح يتاليجيد يگفتگو درون فضا

 يارتباطهاي  شد و شبکهبخ مي جهان يبه پهنا يرا وسعت

اطالعات حرفه ، يابيچون دستهايي  نهيرا در زم يمتنوع
. دهد مي حات شکليو تفر يسرگرم، يابيشغل ، يا

، يتيجنس يها تيمحدوداز روابط که فارغ از هايي  شبکه
تواند افراد مختلف را در  مي است و يو مکان ينژاد
اگر د يط جديشرا. وند دهديگر پيکديبه  يمجاز يطيمح
ت يرامون امنيپ يريدن تدابيشيازمند مراقبت و انديچه ن

مراجعه کنندگان و مخاطبان و اطالعات مرتبط با آنان 
 يريجلوگ ياحتمال يسوء رفتارهام و ياست تا از جرا

ممکن  يبر را تا جايسا يد و سالمت مسافران فضاينما
د فراموش کرد که در پرتو ين صورت نبايبد. ن کنديتضم
ICT خاص هاي  بر رابطه يک جهان مبتني«ن وات مي
 ياجتماع يکه نوع غربالگر ييجا، جاد کردهيخود ا يبرا

 يشدن واحدها ين امر خطر اتمياست و ا يضرور
متشکل از  ييايدن، تواند مطرح کند مي را ياجتماع
 »رنديگ مي دهيگر را ناديکه وجود همد ييها گروه

  .)۱۱۷، ۱۳۸۰ يمحسن(
  
  شهر يهنر ‐ يفرهنگي  هدر حوز يدگرگون

د در ظهور ين را باينو يتکنولوژهاي  امياز پ يکي 
ت در افراد يت و هويذهن ياز شکل ده يدينوع جد
 يت مجازيواقع، ياطالعات يها راهبا حضور بزرگ . دانست

ه و يچند ال يت بشريذهن يکيو ارتباطات الکترون
  .شود مي گسترده

نترنت و يا در ١ها دادهگاه يمارک پاستر معتقد است پا
 ت افراد کاربر رايد هويجد يکيالکترونهاي  رسانه
 يبدون آگاه يحت يت سازين هويا ياز نظر و. سازند مي

هاي  رسانه، يبطور کل. رديگ مي ن امر شکليافراد از ا
ت کامالً يکه در وضع يراتييد در اثر تغيجد يکيالکترون
ر با يمغا يدهند که متفاوت و حت مي قراراي  تازه
  .ا دوران مدرن استها ي عصر اول رسانههاي  تيهو

 يکيل الکترونيبه وسا اتکاکه با  ين ارتباطيبنابرا
ت را ياز فهم ذهن يچسم انداز، رديگ مي د شکليجد

گفتار عملکرد که هاي  يبندکند که در صورت  مي آشکار
ن يا. رنديگ مي جان، محسوسند يخيبه لحاظ تار

به عنوان  انسانر ييغستن به تينگر يگشا راهارتباطات 
منفعل و تکه تکه ، يرير پذييتغ، يه ايچند الاي  دهيپد

اي  ش را به گونهيکه خود شکل دادن خواي  دهيپد. است
به . زديت بستيت هويکند که با هرگونه تثب ي ميطراح

از صورت  ين ارتباطينوهاي  رسانه، تر قيدقعبارت 
ه کنند که سازند مي تيحما يديجد يذهنهاي  يبند
 يريکب( .د استير انسان جدير پذييثبات و تغ يت بيهو
  )۴۷‐۴۸ ،۱۳۸۲ فر
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ش رو يدر جوامع افزا ICTحضور هاي  يژگياز و يکي
هاي  يآگاه. افراد خواهد بود ياطالعات ياريبه رشد هوش

. دخواهند بو ياطالعات يارياز هوش يبخش يفرهنگ يقو
 .دز از مرکز خواهند شيگر يروهايت نيه موجب تقوک
 يفرهنگهاي  يش آگاهيسترش ارتباطات سبب افزاگ

ان يمهاي  و اختالفها  با تفاوت ييو آشنا يقوهاي  گروه
خواهد نفوذ  ي ميکه دولت مرکز يهنگام. شود ي ميقوم

واکنش . بسط دهد يش را در مناطق قوميخو يفرهنگ
  .شود مي شروع يقومهاي  تيخصمانه اقل

ش از يو پها  نهشدن اطالعات و رسا يتا قبل از جهان
عرف متداول و معمول  ييتک صدا، يالديم ۱۹۷۰دهه 

ز اغلب ين عرصه نيا يبوده است و صحنه گردان اصل
نه يريات مستمر و ديعمل يآنها در اجرا. اند بودهها  دولت
ق کردن نفوذ و اقتدار خود در محدوده ينه عميدر زم
 يکسان فرهنگي يالگوها يريگيق پيبه طر يمل يمرزها
و انحصار  يين توانايشدن در ا يند جهانيفرآ. اند هبود
آن  يامدهاياز پ يکيجاد کرده است که يا يرات مهمييتغ

و کار  يدر برابر ساز يفرهنگهاي  يخواه هويتنده يدر آ
  )۱۲۳، ۱۳۸۲ فر يريکب( .هاست دولت يسنت

اطالعات  يش تکنولوژيش از پياگر چه با گسترش ب
خود  ينتوانست حالت آرمانز يو ارتباطات عرصه فرهنگ ن

اي  ک مقولهيبه عنوان  يد و فرهنگ جهانيرا حفظ نما
پا به عرصه وجود ها  تيو موقعها  ملتهاي  برتر از فرهنگ
کوچک و آداب و سنن هاي  ز فرهنگين يگذاشت و گاه

 يياست فضا يهيد اما آنچه بديرا به چالش طلبها  آن
نظور حضور همه افراد به م يبرا يمجاز ياياست که دن

د که مسلماً خود وابسته ينما مي فراهم يدر عرصه جهان
  .باشد مي زين ياسيس، ياجتماع، يط اقتصاديبه شرا

ن مجال را به حافظان يا بريسا يبه هر حال فضا
دهد تا خود را در  مي کشورها يتيو قو يراث فرهنگيم
چنانکه . به ثبت برسانند ين مکان مجازياز ا ييجا
د ينما مي اشاره ٢يمجاز يظهور جوامع قو به زين نسيالک

به علت  که داند يميي ايرا جوامع پراکنده جغرافها  و آن
هاي  يق تکنولوژياز طر يفرهنگ يها داشتن اشتراک

، يا ماهواره، يونيزيتلو يها کانالهمانند  ين ارتباطاتينو
گر مرتبط خواهند يکديبه  يکينترنت و پست الکترونيا

ن ارتباط با وجود داشتن صفت يا رود مي انتظار. شد
، ا و زنده باشد و در صورت لزوميپو، آن فعال يمجاز
 يقوم يها گروه يرينده شکل گيدر آ، بين ترتيبد

مسلط بر  يها دولتت و قدرت يتواند حاکم ي ميمجاز
 ELKINS( .اقوام مذکور را به چلش و مقابله بکشاند

1997, 140-142( 

م با يکن مي يآن زندگ را که در ييايشدن دن يجهان 
را در  ياديز يها يدگيچيروبرو کرده و پ يرات اساسييتغ
است  يفرهنگ از جمله مقوالت. ش رو قرار داده استيپ

ق يکه از طر اباشد چر مي ار مهميکه پرداختن به آن بس
و  ابدي يم م مشترک توسعهيفرهنگ است که مفاه

 يان جهانبشتا يپرتوها. شود مي تيتقو يحافظه جمع
، اطالعات«. ده استيز به چالش کشيشدن فرهنگ را ن

ي  هقت در رديدر حق. ها ها و دانش يدئولوژيا، ها شهياند
 ها ن حال فراوردهيها و در ع نشانه، )ها سمبل( نمادها

ان يهستند که در جامعه جر) ها ا گروهياز افراد  يبرخ(
 و مورد مصرف قرار) ها توسط افراد و گروه( دارند
  )۱۲۱، ۱۳۸۰ يمحسن( .»درنيگ مي

در قالب محصوالت  يفرهنگ ين نمادهايبنابرا  
گر مختص يد يفرهنگ ينمادها. شوند مي عرضه يفرهنگ

ست بلکه يمرتبط ن يحافظه جمع از آنِِک شهر و ي
درهم و شکسته آمده  يها فاصله يممکن است از ورا

فرهنگ  يايباشد که گو ييها سمبل يباشد و حاو
ارتباطات و اطالعات  ين تکنولوژينابراب. هستند يگريد

 يادير زيز نفوذ و تأثيشهرها ن يهنر – يبر حوزه فرهنگ
ق امواج يه تنها از طرين قضيداشته است و ا

  .افت استيد قابل دريجد يها يتکنولوژ
 بمبارانافراد خواسته و ناخواسته در معرض ، امروزه  

 ک جهان تا حديدر  ياساس زندگ«اطالعات هستند و 
... است يارتباط يها رسانه يالملل نيبجه برد ينت ياديز
، ديتول يالملل نيبنظام  – ياطالعات يک نظام جهاني

 »به وجود آمده است ياطالعات يع و مصرف کاالهايتوز
ش ينمادها ب، ها د نشانهيجد يدر فضا) ۵۹۸ ص، دنزيگ(

 ا عمليند و همچون زبان گويآ مي ش به کارياز پ
تال يجيد موجب ديجد يها يتکنولوژورود . کنند مي

ه در حوزه ين قضيامروز شده است و ا يشدن زندگ
ر و تحول ييتغ. شود مي انيشتر نمايب يهنر – يفرهنگ
، ها شنيميان، ها لميف، يتاليجيمونتاژ د، يه سازيدر شب
 داريپد... غات ويو تبل يطراح، يمعمار، ينقاش، يقيموس
  .باشد مي

است که به  يشمندانيار از جمله انديژان بودر   
پردازد و  مي ن دورهير در ايها و تصاو برجسته شدن نشانه

ها  ييو بازنما ماهايا، ها نشانهي  هطريس«: معتقد است که
ر است که امر يمعاصر آنچنان گسترده و فراگ يايدر دن
و قت ينحو شده است و مرجع حق يبه طور جد يواقع

، ۱۳۷۹ ينوذر( ».ندارد يگر وجود خارجيد ينيعلل ع
۲۵۰(  

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  دگرگونی حوزه های شهری و نقش آن در   ICTحضور 

۶۱ 
 

  سال سوم

  شماره هفتم

 ۱۳۹۰پاييز 

ها احاطه  ها و سمبل ن مردم توسط نشانهيبنابرا  
که ساخته عصر اطالعات هستند  ييها نشانه اند شده
 يبزرگ و تمام يلبوردهايب، يمتنوع و رنگ يها غاتيتبل

در «دهند که  مي ام راين پيبه ذهن ما ا ير ارساليتصاو
که همان  يشناختباينه و زياغراق آ، باشکوه يها نشانه

با چهار  ييها ر برجينظ، هستندع يم صنايعظ يها مجتمع
 يد ناخالص مليتول يعدد يا رازهايصد متر ارتفاع 

 )۴۷۹، ۱۳۸۱ کهون( .ش شونديستا
د با يجد يها ين شهر متأثر از فناوريبنابرا  
و  يکه طراح ين سر و کار دارد به طورينو يها يمعمار
ن يگردد و در ا مي تيهمحائز ا يباشناختيزي  هجنب
ش عالقمند به يش از پين بيشهرنش، يشهر يزندگ

بر بودن خود بگذارد  يدييتأمصرف هست تا نشانه و مهر 
 يزندگ ياصل يها يژگياز و ييو فرهنگ مصرف گرا

جامعه مصرف انبوه و «. امروز است يها نيشهرنش
ا نظام ي يهمگان) کد( نظام رمز ينوع يفرهنگ مصرف

و  يان کاالها و اقالم ماديم يريدله پذت مبايقابل
ن است که آل مصرف کننده يم. کند مي جاديا ياقتصاد

سازد  يق که شده خود را وارد کل نظام مصرفيبه هر طر
  .»خود در درون نظام مذکور دست و پا کند يبرا ييو جا

  )۲۴۸، ۱۳۷۹ ينوذر(
ترنت نيا، يماهواره ا يها شبکه، متعدد يها رسانه   
شهر را ، بوردها ليببر تابلوها و  ير رنگيم تصاوو تما

 يها سالن. ها ساخته است ها و سمبل عرصه جوالن نشانه
شوند  مي در شهر متمرکز يون همگيدکوراس، يطراح، مد

ش نقش صادرکننده عناصر يش از پيو کالن شهرها ب
موجب  ICT. را عهده دار هستند يفصل يباشناختيز

ا که ساکن هستند با هر يدن يشده است تا در هر جا
سر زدن به تمام  ييباز هم توانا يزمان – يفاصله مکان

 نيآنالد يتوان مي شما. ديها را داشته باش بازارها و سالن
زمان به  –د و فارغ از فاصله مکان يد کنيخر

د شما يداشته باش يمدنظر خود دسترس يها تيمطلوب
ه خود متعدد و مورد عالق يها د در کالسيتوان ي ميحت

 ن مجال را به شمايک ايآموزش الکترون، ديثبت نام کن
د چرا که هر فرد در يت نکنيمودهد تا احساس محر مي

ل به يخواهد بود که م يشهروند جهان کي ICTعرصه 
 نوابخش( شود مي شيشتر از پيمصرف در او روز به روز ب

  )۱۴۴‐۱۴۳، ۱۳۸۸ مطلق و
ها  گر بخشيهمانند د نيبنابرا ICTحضور ن يبنابرا 

بر  ير گذار بوده است و حتّيز تأثيبر فرهنگ شهرها ن
 دهينام ينيو فرهنگ شهر نش يآنچه که سبک زندگ

نان امروزه تنها به يشهرنش يسبک زندگ چرا کهشود؛  مي

ي  هشود بلکه در محدود نمي آنها محدود يشهر يفضا
ت و روند آن يتوان آن را نظاره کرد و ماه مي زين يجهان

اطالعات  يتکنولوژ. ديسه به قضاوت طلبيضمن مقارا در 
شهروندان  يرفتار يو ارتباطات بر نحوه نگرش و الگوها

معمول آنها را به  يارها و استانداردهاياثر گذاشته و مع
در مورد  ين مسئله حتّيا، چالش کشانده است
، مثال يبرا. کند مي ز صدقين يپژوهشگران فرهنگ شهر

باشد  ي ميشهر ين جامعه شناسشمندايورث از جمله اند
 يشهر پرداخته است و با کتاب يکه به فرهنگ عموم

در » يبه منزله سبک زندگ ينيشهر نش«تحت عنوان 
را مطرح نموده و  يشهر يزندگ يها يژگيو ۱۹۳۸سال 

، يشهر يزندگ يژگين بود که وياو ا ياستدالل اساس
ن علت که همه ياست؛ بد ياجتماع يسازمان يانزوا و ب
ورٍث  نيبنابرا. متراکم و ناهمگونند، بزرگ، شهرها

شهر دانسته و  يمذکور را مختص به زندگ يها يژگيو
 را محفوظاي  ن رابطهيچن يماد ين نوع اسکان و زندگيب

 يها تيهو يشهر يعالوه معتقد است زندگه ب. داند مي
 ين انواع خاصيقدرتمند را نابود کرده و همچن ياجتماع

 يها شيگراو  يشناخت روان يها يژگيو، ها تيشخصاز 
ساوج ( ستن و بودن در شهر مرتبط استيبا ز يزندگ
۱۳۸۵، ۱۳۸ ‐ ۱۳۷.(  
د که يآ مي به شمار يشناسان جامعهز از جمله يمل نيز
قرار داده و به  يته را مورد نقد و بررسيمدرن يفضا

نان در کالن شهرها پرداخته يه شهرنشيفرهنگ و روح
 يفرهنگ چهار گونهاور است که ن بيمل بر ايز. است

 يشهر يها طيمحگر در يکديمتفاوت اما مرتبط با 
، يحسابگر، تيعقالن: شوند که عبارتند از مي مشاهده

  .در عواطف يشتن داريو خو يياعتنا يو ب يزدگ دل
مورد » ياقتصاد پول«مرکز ي  هاو نقش شهر را به مثاب

 يت ابزاريهو ما يدهد و سلطه اقتصاد پول مي قرار يبررس
 يات ذهنيو به دنبال آن در ح يشهر يآن را در زندگ

  .داند مي ار پررنگ و مهميبس نانيشهرنش
باعث شده تا ارتباطات  يشهر يدر زندگ ICTحضور 

ز شکل ين نينو ين تکنولوژيبر ا يمبتناي  تازه ياجتماع
کرد تحت  مي که ورث در شهر بدان اشاره ييرد و انزوايبگ

از  يزنان که گاه يب حتّين ترتيبد. دريشعاع قرار بگ
 يشهر يزندگ ياقتصاد ‐ياجتماعهاي  تيفعالي  هچرخ

توانند به  مي نترنتيشوند با حضور ا مي کنار گذاشته
ت را از منازل يوصل شده و کار و فعال يشبکه جهان

 زين سالخوردگان نيهمچن. رنديبگ يخود پ يشخص
خود را  ياجتماع ينترنت از انزوايتوانند با کاربرد ا مي

 کاربرانز امروزه خودِ يکودکان و نوجوانان ن. برهانند
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 يها گروهق ين طريند که از ايآ مي نترنت به شماريا
 دهند و اوقات فراغت خود را پر مي ليتشک يدوست
به منابع  يکه دسترس ين همه افراديهمچن. کنند مي

 خود يدانش و آگاه يدارند با ارتقا يو ارتباط ياطالعات
ب ين ترتيبد. ا برهاننديمحدود به جغراف يها طيمحرا از 

بود با اقتصاد  يشهر يکه مشخصه زندگ »ياقتصاد پول«
 يه مبتنيکند؛ چرا که سرما مي داين پينو يفضا ياطالعات

  .است يامروز يبر اطالعات مورد نظر شهرها
ج يه به تدريبر سرما يدانش مبتن، ياز لحاظ فرهنگ«
بر دانش داده است و  يه مبتنياخود را به سرم يجا
ن يشود و بد ي ميتلق يه فرهنگيسرما ينوع يآگاه
قائل  يه ماليسرما يگذشته برا يايکه دن يتياهم، بيترت

ت ياز اهم يبر آگاه يمبتنهاي  هيافته و سرمايل يبود تقل
  »ده استيبرخوردار گرد يشتريب

وقوع ه ب ICTي  هنيکه در زم ين تحوالتيهمچن
و  ها ملتو آداب و رسوم  يفرهنگ يها ارزش بر، وستيپ

 يکيالکترون يها فرهنگگذاشت و  يادير زياقوام تأث
ن معنا که ساکنان يبد. را به عرصه ظهور رساند يمتفاوت

 يبه تکنولوژ يکه دسترس ييايآس يک شهر در کشوري
 يتوانند با شهرها ي مياطالعات و ارتباطات دارند به راحت

ش شناخت و يا کنند و با افزاديپ ييگر جهان آشنايد
افراد نسبت به تنوعات  يفرهنگ يتحمل و مدارا، يآگاه

ن افراد تحت يهمچن. گردد مي شتريبها  يو گوناگون
 يآموزش برا چرا کهرند؛ يگ مي ز قراريآموزش از راه دور ن

 نترنتيا يمجاز يايق دنيهمه و بطور مستمر از طر
 يها تيمحدودون بد پژوهان دانشتواند اعمال شود و  مي
، تاليجيدهاي  توان استفاده از کتابخانه يو زمان يمکان
 »گتس«. درا داشته باشن يجهان المعارف رهيداقات و يتحق

ع اطالعات و ارتباطات يمعتقد است جهان به شاهراه سر
که شهرها توسط  همان گونه، متصل خواهد شد

 ،در وضع آموزش يبهبود. به هم متصل هستندها  بزرگراه
ن تحوالت يا، مردم است يبرا يمساو يها فرصتجاد يا

شده  ياطالعات جهان يها ساختر يش زيدايموجب پ
 يبرا يت جهانيک مسئوليت آموزش يامن؛ لذا است
را تمام يز، خواهد بود ها ساختر ين زيت از ايحما

 زرگر( .شود مي بر اساس آن انجامها  ارتباطات و واکنش
۱۳۸۵، ۱۳۷(  

افراد  يکيان نزديت است بيحائز اهم به هر حال آنچه
فارغ از اشتراک  چرا کهباشد؛  مي نترنتيا يبا شبکه جهان

کاربران  يو مکان يو زمان يمذهب، ينژاد، يزبان، يمل
ق يو سالها  کنند و دانسته مي نترنت با هم ارتباط برقراريا

 يتوان در فضا مي بين ترتيبد، شوند مي کيخود را شر

 ين را تجربه کرد که قوم مدارين تمريا يتاليجيد
 يو احترام اجتماع يخود را به بردبار يمتعصبانه جا

هاي  در حوزه ينترنتياهاي  شبکه ينچه به برترآ. دبده
و  يداريارتباط د يت برقراريمختلف کمک نموده به تقو

است که سبب زنده  ينوشتاري  هويعالوه بر ش يداريشن
ان افراد در يم ياط جهانا بودن ارتباط شده و به ارتبيو پو
رسانده است  ياريمختلف هاي  شناخت فرهنگ يراستا
ن يمتقابل ب يند فرهنگ سازيکه به فرآ ييتا جا
را ممکن  يفرهنگ جهان يريشکل گ، ديانجام ها فرهنگ

توانند  ها مي شهيو اندها  ب ذائقهين ترتيبد. ساخته است
عد ت متقايره کننده ماهيخاي  گونه به ICTبه واسطه 
شده افراد  يدرون يها ارزشز ين يدا کنند و گاهيکننده پ

ده شده و خواهان سنجش آنها در يز به چالش کشين
 ياست که فرهنگ جهان يهياما بد. باشند يظرف جهان

 شتر و شناخت اشتراکات افراديب يدرصدد همگون
. ديان آنها را فراهم نماينه کنش متقابل ميباشد تا زم مي

در حوزه فرهنگ  ICTرومند ين ابزار نآنچه که به عنوا
 يشهر يرا در جوامع و زندگ يقيتوانسته تحوالت عم

چاپ نشد ، يچند رسانه اهاي  حضور آورده. ديجاد نمايا
 نترنتيدر کنار ماهواره و ا يکيو مطبوعات الکترون

مخاطبان  يداريو شن يت حواس بصريباشد که به تقو مي
مداوم افراد  يوزشط آمين حال شرايکمک نموده و در ع

  .دينما مي ايرا مه
مدرن به  يشهرها يز در بررسيمل نيکه ز طور همان

 ير حواس در فرهنگ شهريبه سا يينايسلطه حس ب
 تيز تقوين يبا شناختيحس ز نيبنابرا. ديورز مي ديتأک
در شهرها رشد  يقيو موس يتجسم يگردد و هنرها مي

قبل تحت هاي  شتر از دورهيکرده و شهرها را به مراتب ب
  .شعاع قرار داده است

  
  شهرها ياسيحوزه س يدگرگون
در  ICTحضور  ياسيس يها يژگيو نيتر مهماز 
، وتريزان استفاده از کامپيتوان به م مي شهرها

 يدولت يها بخشنترنت در يو ااي  شبکههاي  ستميس
و  يگانيبا، ياطالعات اجتماع ياشاره نمود که جمع آور

ژه ياطالعات را به و ينوساز پردازش و، سرعت رجوع
ت يت وضعيامن، بهداشت، تياطالعات مربوط به جمع

ارشد هاي  ار ارگانيشهرها را به سهولت در اخت يعموم
 الزمه قرار هاي ميو اخذ تصم يزيجهت برنامه ر يدولت
به مراکز  را شهرها يد تکنولوژيموج جد، امروزه. دهد مي
 و ساکنان شهرهال نموده است يتبد ياطالع رسان ييايپو
هاي  ادارات و سازمان يها تيساتوانند با رجوع به وب  مي
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آنها  يند ساختار و کارکرد سازمانينه تنها از فرآ، يدولت
هاي  و بخش يکيق پست الکترونيمطلع شده بلکه از طر

شنهادات و انتقادات خود يا پيو هاي  دگاهيد ينظر سنج
دم در اصل مشارکت مر. ندين مطرح نمايرا مسئول

اطالعات و  يو تکنولوژ يو اجتماع ياسيسهاي  تيفعال
 ير جامعه امروزيناپذ ييجداهاي  ارتباطات از شاخص

هاي  و کارکردها  تيان ساختن ظرفينما ياست برا
 ييو اجرا يزيکه در سطوح برنامه ر ياجتماع ‐ياسيس

 يو تکنولوژ يفناور، دانشي  هيبه ناچار بر پا، وجود دارد
بر  يشهر يزندگ. ارتباطات استوار خواهد بوداطالعات و 

که به علت يشود بطور مي اداره يکيتکنولوژ يمبنا
نترنت يماهواره و ا ‐يمجاز يگسترش ارتباطات فضا

ن کشورها حالت يب ييايو جغراف ياسيس يمرزها يحت
ن مکان قرار يفرد در ا که يحالکنند در  مي دايپاي  وهيج

ز حضور داشته باشد و ين يگريتواند در محل د مي، دارد
فرا  يطيد و شراينما يريگيخود را پ يازهايو ن ها تيفعال
  .نديرا تجربه نما يکيزيف يو فارغ از مرزها يمل

 يايمعتقدند جوامع از دن »اندرسون«و  »يهاندل«
شبکه  يعني يبريا ساي يمجاز يايدن يبه سو يکيزيف
ز ر ايموارد ز. اند شدهنترنت منتقل يا يالملل نيب

  .افته استيانتقال ي  هات جامعيخصوص
، يعلم يها تيفعالشامل : يبريت سايفعال ‐
 ...و يحيو اطالعات تفر يات صنعتيو عمل يمهندس
هاي  در قالب پرونده يبريسا يباشد که در فضا مي

 يکيشود و نسخه الکترون مي انجام يو عموم يخصوص
  .گردد مي ن نسخه مکتوبيگزيجا

روند انتقال اسناد و : يربينقل و انتقال سا ‐
ق ياز طر يدولتهاي  تيگر و فعاليد يمالهاي  حواله
  .رديگ مي انجام يبريساهاي  وتر و شبکهيکامپ
و  يماد يب حفظ ساختارهايضر: يبريحفاظت سا ‐
ابد و ي مي شيافزا يکيالکترون يزيتوسط برنامه ر يکاربرد

 زرگر( است ير کنترل سنتيبه مراتب بهتر از تداب
۱۳۸۵،۱۴۱‐ ۱۳۸(.  

ات يبر ح يشهر يدر زندگ ICTگسترش 
ز اثرگذار بوده است و مشارکت يک جوامع نيدموکرات
کارشناسان  ينيش بيپ«. تت نموده اسيرا تقو يشهروند

، گسترده شهروندان به اطالعات ين است که دسترسيا
 ينسبت به مسائل زندگ تر يمنطقو  تر قيعم يها نگرش
ي اجتماع يورد و از انزواآ مي را فراهم يشهر يجار
چند  ياز تکنولوژ يگر برخورداريد ياز سو. کاهد مي

 ياطالعاتهاي  به کار گرفته شده در شبکهاي  رسانه
تر و افق نگاه شهروندان را  را مستند يشناخت عموم

 يمحسن( »دهد مي توسعه يشهر ينسبت به زندگ
۱۳۸۰، ۱۴۸(.  
طات اطالعات و ارتبا ين صورت حضور تکنولوژيبد
ک يدولت الکترون يريبه شکل گ ياسيسهاي  ستميدر س

از يمنجر شده است تا با ارائه خدمات متناسب با ن
در دسترس  يقرار گرفتن خدمات دولت، شهروندان
ت يريو مد ياجتماعهاي  ر شدن شبکهيفراگ، شهروندان

 توأمانو درک  يب مشارکت مردمياطالعات به ترغ
  .درسان يارين و شهروندان يمسئول

 يريگ يهمچون رأ يسنت ير الگوهاييبا تغ
ي رأهاي  صندوق يحضور در پا يبه جا يکيالکترون
با تحوالت  ياسيساختار س ييتوان به همسو مي

ن با ورود بخش از يهمچن. برد ين پينو يکيتکنولوژ
، ين اجتماعيتأم، يابيمانند اشتغال و کار يخدمات دولت
 ياطالعات يها بزرگراهبه نظام ... و يخدمات شهر

رات ييتغ خوش دستنه ين زميدر ا يدولت يها تيفعال
از  يريتوان جلوگ مي شده است و از اهداف آن ياديز

ت يو تقو يند اداريساده کردن فرآ، نهياتالف وقت و هز
 ينترنتيا يها تيسا. اشاره نمود يمدار شهروند
دهد که درباره حقوق  مي به مردم امکان يدولت يها ارگان
اورند و يبه دست ب يشتريخود اطالعات ب فيو وظا
را بدون ضرورت مراجعه به  يگوناگون ادار يها فرم

. ل و ارسال کننديتکم، مربوطه اخذهاي  سازمان
ن حال يخود را به ثبت برسانند و در ع يدرخواست ادار

 يريگيپهاي  وهياز مقررات حاکم بر درخواست خود و ش
  .)۱۴۷ ‐۱۵۱، ۱۳۸۰ يمحسن( آن آگاه شوند

  
  شهر ييايجغراف ‐يمکان حوزه يدگرگون

اطالعات و ارتباطات باعث شده که حوزه  يتکنولوژ
با وارد . دا کنديپ ياديز يشهرها دگرگون يمکان – ييفضا

ها  شرفته فاصلهيپ يمخابرات يها ستميوتر و سيشدن کامپ
ز دچار انقباض يجه زمان نيبرداشته شده و در نت

 يشهروندان شهرها نيبنابرا. شده است يريچشمگ
 يزيبرنامه ر ياز تکنولوژ يريتوانند با بهره گ ي ميامروز
دنز معتقد است که يگ. از قبل داشته باشند يمتفاوت
ر يفضا و زمان و نفوذپذ يق بازسازيشدن از طر يجهان

کنش از راه  ياجتماع يساختن مرزها و گسترش فضا
از ن موجب يدور را ممکن ساخته است و همچن

زمان و  ييشود که در جدا ي ميشيو بازاند يکندگجا
  .شود مي انيشتر نمايمکان ب
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  زمان و مکان ييجدا
ل ياست که وسا يع زمانيوس يريشرط فاصله گ 
  .کند مي را فراهم يو مکان يق زمانيدق يبند ‐ منطقه
  
  ياز جاکندگ يها سميل مکانيتحو

» کند مي وا« يمحل يها نهيرا از زم يت اجتماعيفعال
 – يبزرگ زمان يها را در پهنه فاصله يابط اجتماعو رو
  .دهند مي د سازمانيتجد يمکان

  
  شانه دانشيص بازانديتخص
به بخش ، ياجتماع يد دانش با نظام درباره زندگيتول
 يشود و زندگ مي ليد نظام تبدير باز توليناپذ ييجدا

دنز يگ( سازد مي نت رهاس يها تيطعقرا از  ياجتماع
۱۳۷۷ ،۶۴(.  
جامعه هستند و  يتجل ه اعتقاد کستلز مکان و فضاب  

 يساختار يها يدگرگون خوش دستاز آنجا که جوامع 
و  ها شکلفرض کرد که  يتوان به شکل منطق مي، اند شده
دار شدن يز در حال پدين يديجد ييفضا يندهايفرآ

سم ساختار يناميرا د ييفضا يندهايها و فرآ است و شکل
» منطقه«ا ي» شهر«ن يبنابرا. کند مي جاديجامعه ا يکل

 از فضا يصورت يا صنعتي يدر سازمان جامعه تجار
مسلط جوامع ما در  يکارکردها يوند مکانيپ. شود مي

 يتکنولوژ يدهد که ابزارها مي رخ ييها شبکه تعامل
چ ين شبکه هيدر ا. اند ساختهاطالعات آن را ممکن 

ه ب ها گاهيجاخود وجود ندارد چون  يبه خود يمکان
 ين شبکه ارتباطيبنابرا. شود مي فيتعر ها انيجرله يوس
رود  نمي نياز ب ها مکان: است ييفضا ياصل يکربنديپ

. شود مي آنها در شبکه جذب يبلکه منطق و معنا
 يفضا کند يمجاد يکه شبکه را ا يکيرساخت تکنولوژيز

  .)۴۷۸، ۱۳۸۰ ستلزاک( کند مي فيد را تعريجد
ها باعث شده است در شهر ICTحضور و گسترش 

. دريا تحت شعاع قرار بگيف وابسته به مکان و جغرافيتعار
نه تنها به  يمخابرات يا شرفتهيپن و يارتباطات نو يبزارهاا

ده بلکه يانجام يشهر يو ساختارها يها مکان يفشردگ
ز به يرا نها  مناطق و کشورها و قاره، مختلف يشهرها

 يالعاتاطهاي  شبکه. گر مرتبط ساخته استيکدي
سازد و  مي کيگر نزديدوردست را به همدهاي  مکان
ن زمان يگوناگون در سراسر جهان را در کمترهاي  گروه

 ونديگر پيکديدر خور توجه به  يتيممکن و با مطلوب
مهارت و ، توانند تخصص مي ب افرادين ترتيبد، دهد مي

م کنند و يگر تقسيخود را با افراد د يازهايو نها  يدانستن
  .شوند مند بهرهشاوره با آنها از م

شرفت در حوزه اطالعات و ارتباطات باعث شد تا يپ
از  يو اقتصاد يتجار يها تيفعالاز مبادالت و  ياريبس
نترنت انجام شود و يو ا يوتريکامپهاي  ق شبکهيطر
اقدامات  يبه منظور ارتقا يتجارهاي  يغات و آگهيتبل

و پست  ها تياسوب ، ديجدهاي  ق رسانهياز طر يبازرگان
  .به مخاطبان و مصرف کنندگان عرضه شود يکيالکترون

 يکيو تجارت الکترون يکيکه بانک الکترون طور همان
از به حضور يبدون ن، شکل گرفته و به ارائه خدمات

توانند  مي د و افرادينما مي انيبه مشتر يکيزيف
ا ينترنت و يق ايخود را در خانه از طر يمالهاي  تيفعال

تلفن همراه خود انجام ي  هليگر به وسيدهاي  ندر مکا
ق يبزرگ از طرهاي  توانند به فروشگاه مي نيهمچن. دهند
د يدات جديسر بزنند و محصوالت و تول يجهانهاي  شبکه
ل اقدام به يدر صورت تما مد را تماشا کنند و يها سالن
ق شهرها که ين طريند و بدينما يکيالکترون يداريخر
 يامروزه به کمک تکنولوژ، مد بودهاي ه شگر سالنينما

هاي  يژگياطالعات و ارتباطات همه شهرها با تمام و
 يشوند و برا مي گر متصليکديمنحصر به فرد خود به 

ت يبه سا يتواند به راحت ي ميتناميک جوان ويمثال 
س سر بزند و از مد روز يلباس پارهاي  و سالنها  فروشگاه
 يريو شکل گ يکيآموزش الکترون. ابدياطالع 
ن يرا از بها  ز بعد مکان و فاصلهين يمجازهاي  دانشگاه

ن نموده يگزيرا جا يبرده و آموزش از راه دور و مجاز
 يها ستميسبه حوزه  ICTن با ورود يهمچن. است
رسد  مي به نظر يز ضرورياطالعات ن، يشهر ييايجغراف
هاي  ن روشييو تع يله بتوان به ساماندهين وسيتا بد
را  يستميپردازش و ارائه اطالعات پرداخت و س، افتيدر

 يها تيفعالنمود تا در آن حدود و ثغور  يراه انداز
ره يذخ يچگونگ، ازيزان و نوع اطالعات مورد نيم، يشهر

 يچگونگ تر مهمو از همه ها  نحوه پردازش، يو نگهدار
ارتباط کاربران با اطالعات و استفاده از آنها مشخص 

ب از ين ترتيبد )۱۵۱، ۱۳۸۸ مطلق، نوابخش( .شود
ستم يبهبود س يبرا )GIS(  ييايستم اطالعات جغرافيس

از تحوالت در  يشود که خود حاک مي استفاده يشهر
  .است يشهر يايعرصه جغراف
توان به  مي ن حوزهيدر ا ICTگر خدمات ياز د
شهرها اشاره کرد که به صورت نرم  يکيالکترونهاي  نقشه
رد و يدر خدمت شهروندان قرار بگ تواند ي ميافزار
 که به رانندگان و مسافران کمکهايي  ابيرين مسيهمچن
ن شکل ير مورد نظر خود را به بهتريد تا مسينما مي

هايي  نيند و دوربيدا نمايزمان پ نيتر عيسرممکن و در 
از  يريجلوگ يرا برا يک شهريپر تراف يرهايکه مس
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ه يندگان وسائل نقلد تا رانينما يي مياتالف وقت شناسا
خود  ير بعديبه انتخاب مس يقبل يبتوانند با آگاه

  . بپردازند
 اطالعات و ارتباطات يبا استمداد از تکنولوژ نيبنابرا

گر نقاط يتوان نه تنها در شهر محل اقامت بلکه به د مي
نه داشت و از خدمات و يمطلوب و به يا دسترسيدن

استفاده  يالملل نيبهاي  شبکهي  هکه در محدود ياطالعات
بر سپس محدوده يسا يمجاز ير فضاد« چرا کهنمود؛ 
ک محل يا يخانه  يکيزيف يکاربر به مرزها يها تيفعال

ک يک کشور محدود نبوده و در ي يمرزها يکار و حت
با  يتواند در هر زمان و مکان مي کاربرنه هر يسطح کم هز

از جهان مالقات کند و همه اي  مردم در هر نقطه
مبادله کند بدون  يتيفيت و کيرا با هر کم يعاتاطال
 »مشخص باشد يت ويو هو ينکه محل حضور واقعيا
اب يت يستم موقعيسمثال  يبرا ).۱۳۸۵،۲۱۱ زرگر(

اي  ماهواره يابيريو مس يستم راهبريک سي ٣يجهان
ل شده يماهواره تشک ۲۴با حداقل اي  که از شبکه. است
االت متحده يرت دفاع ابه سفارش وزاها  ن ماهوارهياست ا

ستم در ين سيا .اند شده قرار دادهن يمدار زم و درساخته 
 ۱۹۸۰از سال  يداشته است ول يابتدا تنها استفاده نظام

ر يغ يها تيفعالدر  از آنم گرفته شد تا يبعد تصم به
ست که به يسامانه ا GPS. مهم استفاده شود ينظام

، ندک مي يابيجهت ها  از ماهواره يکمک گروه
ن يخود به دور زم يکه هر کدام در مدارهاهايي  ماهواره

بر اي  هژيو يها ستگاهيابا ها  ن ماهوارهيدر گردشند به ا
ت آنها در يو همواره موقع هستند  ن در تماسيزم يرو

، ينظام يها تيفعالمروزه جدا از ا. تفضا مشخص اس
و شکار هم  يريگيماه يحت يدرمسافرت و گردشگر

ن مجموعه در هر يخدمات ا .رديگ يمه قرار مورد استفاد
ن در تمام يو در هر نقطه از کره زم ييط آب و هوايشرا

 گان استيشبانه روز در دسترس است و استفاده از آن را
  .)۷۴‐۷۷، ۱۳۸۵ يزارع(

  
   يريجه گينت

عصر حاضر با فناوري اطالعات و ظهور جامعه 
فزونگي شود بدين ترتيب انسان با ا مي اطالعات شناخته
شود كه با پرداختن به اطالعات و  مي اطالعات نيز مواجه
كند از ابهامات اين انباشتگي  مي اطالع رساني تالش

ن يکند شناخت ا مي ن مقوله کمکيآنچه که به ا. بكاهد
بود که  يمختلف شهرهاي  و نقش آن در حوزه يتکنولوژ

، بعد سن ريتأثن يا يگستردگ .به آن پرداخته شد
 – يگاه اجتماعين پايا و همچنيجغرافت و يجنس

قرار داده  ريتأثتحت  يريافراد را تا بطور چشمگ ياقتصاد
  .است
 يبر ساختار و طراح ICT ريتأث گفت که توان يم
و  ياجتماع – ياقتصادهاي  توسعه، حمل و نقل، يشهر
مورد مطالعه قرار اي  هيناح )يسه بعد( ييفضا يريگ شکل

و  يشهرهاي  يزيق برنامه ريطراز  نيبنابرا .گرفته است
ک و به حساب آوردن يم کشش ترافيتنظ، اي منطقه

 يت مکانين موقعييژه در زمان تعيحمل و نقل و يازهاين
کنند که در  مي ديخواهد بود و تاک ريپذ امکان ها تيفعال
، ع اطالعاتيرات سرييم دوران تغيکن مي يزندگ يطيشرا

وانند اطالعات مدنظر ت مي اري از افراديبسدانش و جامعه 
هاي  سايتهاي  خود را از طريق كامپيوترها و نوشته

مربوطه بدست بياورند و با استفاده از پست الكترونيكي با 
 talvitie( واسطه تماس حاصل نمايند يسازمان و ب

2003(.  
بسياري از اهداف خود را از ها  سازمانن يهمچن

 هاختصاصي خود به مخاطبين عرضهاي  طريق سايت
 دارند و باز خورد آن را نيز به همان ترتيب دريافت مي
كنند اين مسئله خود سبب كاهش رفت و آمدهاي  مي

مختلف هاي  شود و از اتالف وقت و هزينه مي غير ضروري
اجتماعي  –اقتصادي هاي  كند كه در حوزه مي جلوگيري

   .)۱۳۸۸ ،مطلق( دارداي  و فرهنگي كاربرد گسترده
مجازي كه در ابتداي هاي  سازمانطرح  که ييجاتا 

هاي  رسيد به سرعت در كشور مي امر غير ممكن به نظر
توسعه يافته جاي خود را باز نموده است و بعد 

را به منازل ها  جغرافيايي را شكسته و حتي سازمان
كشانده است بسياري از افراد كارهاي خود را از طريق 

گيرند و  يم شخصي كه در منازل دارند پي يوترهايکامپ
مجازي با استمداد از ديگر ابعاد زندگي هاي  سازمان

  .نمايد مي الكترونيكي به كار آيي بهتر كمك
 يشمندانياز اند »ررانک وبستف«و  »نيام مارتيليو«

 يجوامع اطالعات يار را برايک پنج معيهستند که هر 
 يتوان برا مي مشابه را ييها يژگيوکه  اند نمودهمشخص 

 دير تاکيز يارهايبه مع »نيارتم«. گرفت آنها در نظر
  : ورزد مي
 يه اساسياطالعات منبع و پا: اطالعات يتکنولوژ  )۱

ت کننده و استحکام يباشد که نقش تقو مي جامعه
 .جامعه دارد يا مؤلفهر عناصر يسا يبخش برا

 يجوامع يپرداختن به ساختار اجتماع: يبعد اجتماع )۲
کند  مي افيرا ا يکه اطالعات در آن نقش اساس

شود  مي يت و سطح زندگيفيدر ک يراتييمنجر به تغ
مختلف  يها تيفعالان اطالعات در ين جريبنابرا
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هاي  نهيجامعه در زم يآگاه يسبب ارتقا ياجتماع
 . شود مي يو اجتماع يآموزش، يبهداشت

گاه اطالعات در نهاد يتوجه به جا: يبعد اقتصاد )۳
ش يپ ييجوامع تا جا يو ساختار اقتصاد ياقتصاد

از . ديبر اطالعات مطرح گرد يرفت که اقتصاد مبتن
 يبه خدمات توان يمن تحول يآشکار اهاي  نشانه

 يکيالکترون ياقتصاد يها تيفعالچون تجارت و 
 . اشاره نمود

بر نقش اطالعات بر  ياسيار سيدر مع: ياسيبعد س )۴
از لحاظ ارتباط  ياسيس يها گروه ياسيساختار س
. توجه شده است يگروهو برون  يدرون گروه

مثل  ها يريگم يش مشارکت مردم در تصميافزا
شبرد يآنها و پ ياسيس يآگاه يانتخابات و ارتقا
از  يالملل نيبو  يدر سطح مل يخدمات دولت

 .باشد مي ياسيار سيمع يها يژگيو
 خوش دستز يجوامع ت ينظام فرهنگ: يبعد فرهنگ )۵

افکار  .بر اطالعات شده است ير و تحوالت مبتنييتغ
گر و احترام به يکديتعامل افراد با ، ها نگرش، يعموم
ک چارچوب يد متفاوت صاحب نظران در قالب يعقا
 به واسطه يفرهنگ يو مرزها اند شدهمتحول  يارزش

 .اطالعات کمرنگ شده است يتکنولوژ
ش از يک بيار تکنولوژيز اگر چه به معين »ربستو«

ار ير از معيغن حال به يه موارد توجه دارد در عيبق
و  ييفضا، يو حرفه ا يشغل، يار اقتصاديبه مع يتکنولوژ
  )۸۶‐۸۸، زرگر( .ورزد مي ديز تاکين يفرهنگ

شهرها موجب  ياقتصادهاي  در شبکه ICTحضور 
از حالت تمرکز در  يتجار ‐ ياقتصادهاي  تيشده تا فعال
ط يخارج شود و افراد بتوانند از مح ها سازمانادارات و 
هاي  تيو فعال يز به امور اقتصادين يکار ريخانه و غ

 يز منحصر به شهريخود بپردازند و اقدامات آنها ن يتجار
ا يکه در آن حضور دارند نباشد و بتوانند نوع تجارت و 

به  يتا حيگر و يد يخود را با شهرها ياقتصاد يازهاين
فرا  يب زمانين ترتيبد. نديم نمايتقس يالملل نيبصورت 

و  ياقتصاد يدر نهادها يکيزيضور فد که عدم حيرس
و ها  تيب بودن از فعاليغا يبه معنا يمؤسسات تجار
اطالعات و  يمن تکنولوژيبه  يو اقتصاد ياقدامات تجار

ن ينخست که يحالدر " .شود نمي ارتباطات در نظر گرفته
در  يکيو نزد يدور يبازارها بر مبنا ياقتصاد يها حرکت

امروزه اقتصاد بازار بر منطق ، ساختار شهرها به وجود آمد
از  يديجد ياياستوار شده و جغراف يکيارتباطات الکترون

گرچه ، مراکز پردازش و کنترل به وجود آمده است
کن کوتاه شدن يل، کامالً حذف نشدهها  ت فاصلهيمحدود

و ها  دولت، ها شرکت يدر واقع برا، زمان در ارتباطات
  .»ه استفراهم ساخت يشتريحق انتخاب ب، افراد

 يتمام نما برااي  نهييشهرها همچون آ که ييآنجااز 
اذعان داشت که  توان يم، ز در نظر گرفته شونديجامعه ن
 شهر جلوه گر يمايدر بطن و س ICTحاصل از  يدگرگون
هاي  يدادها و تکنولوژيرو گاه يشهر تجل چرا که گردد مي
جامع اي  دهيبه عنوان پد ICT، بين ترتيبدد است يجد
 ياز کاربردها يبشر يها تيفعالف کامل ير در طيفراگو 

 يشهرهاي  مختلف حوزه يها تيفعالگرفته تا  يشخص
، چندمنظوره يبه عنوان ابزار چرا که .است رگذاريتأث

 متعدد در نظر گرفته يها تيقابل ير و دارايانعطاف پذ
مناسب را در قالب هاي  که امکان راه حل، شود مي

مختلف  يازهاين نيتأمجهت ، يحلا مي يفرد يکاربردها
را وارد  ينيو شهرنش )UNDP1384: 24( آورد مي فراهم
به  يابيد که الزمه آن دستينما مي از تجربه ينيفاز نو
چون  يميمفاه کهيبطور است يکيتکنولوژهاي  مهارت

ک قابل طرح است که درصدد يشهروند الکترون
 نينوي ها يفناورهاي  تيشهروندان با قابل يتوانمندساز

ا يآنها مه يبرا ها فرصتاز  يباشد تا امکان برخوردار مي
  . گردد

  

 
  )۶۴، ۱۳۸۴ يجالل( کيمدل شهر الکترون: ۱شكل

                    
                      

 دولت الكترونيك سازمان الكترونيك زندگي الكترونيك

 زير ساختار الكترونيك
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در  اطالعات و ارتباطات يحضور تکنولوژن يبنابرا
ش شهر يدايط پيشرا، افتهيتوسعه  يکشورها يشهرها
شهروندان  يزندگ يفيک يک را به منظور ارتقايترونالک
به تمام خدمات  يکه دسترس يشهر. نموده است همافر

د يک از ديشهر الکترون. ر استيدر آن امکان پذ يشهر
ت است که از يک وب ساي، آن يرونيب يکاربر و از نما

 شود و مي انيک نمايق آن پرتال شهر الکترونيطر
به تمام نقاط شهر امکان  يهتوان در مدت زمان کوتا مي
مجهز شد  يمقتض يداشت و به هرگونه اطالعات يابيدست

و  ياداري  هروزمر يع کارهايآسان و سر يو به روش
  .را انجام داد يو تجار يبانک

  
  و مآخذ منابع

ندخت يترجمه شه .موج سوم. )١٣٧٤( .نيآلو، تافلر )١
 .نشر علم: تهران، يخوارزم

 يها يژگيو: ل جواننس. )١٣٧٧( .کاظم، يجاجرم )٢
 .يياياد مطالعات آسيبن: تهران .نسل نو يساختار

 :تهران .کيشهر الکترون .)١٣٨٤( .اکبر يعل، يجالل )٣
  .رانيا و صنعتدانشگاه علم 

 .عصر فرهنگ فناورانه .)١٣٨٥( .وبستر، نزيراب )٤
 .نشر توسعه: تهران .يداور يترجمه مهد

و  اطالعات ينقش فناور. )١٣٨٥( .محمود، ييرضا )٥
ن يم نويبا توجه به مفاه يشهر يارتباطات در طراح

رساله  .)شهر تهران يمطالعه مورد( يشهرساز
 .قاتيو تحقعلوم آزاد اسالمي، واحد دانشگاه  يدکتر

شدن و  يجهان .)١٣٨٤( .ونيم هيشورت و ک، يرنا )٦
 .يان رستميترجمه احمد احمدپور و شا .شهر

 .يانتشارات جهاد دانشگاه
د در جامعه يت و تهديامن .)١٣٨٥( .رضايعل، زرگر )٧

 .ميقد .ياطالعات
المعارف  رهيدابر  يدرآمد. )١٣٨٠( .باقر، يساروخان )٨

 .هانيک: تهران .يعلوم اجتماع
 يجامعه شناس .)١٣٨١( .ک و آلن وارديما، ساوج )٩

 .انتشار يشرکت سهام: تهران .يشهر
 .يشهر يجامعه شناس .)١٣٨٤( .يمحمدتق، يخيش )١٠
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