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کالبدی_  ساختار  بر  نوین  ارتباطی  و  اطالعاتی  فناوری های  اثــرگــذاری 
فضایی شهر با رویکرد شهر خالق

مطالعه موردی: شهر اصفهان1

احمد شاهيوندی2 - استادیار برنامه ریزی شهری، دانشگاه هنر اصفهان.
کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، دانشکده معماری و شهرسازی. الهام موسوی پور - 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

که با حمایت معاونت  کارشناسی ارشد تحت عنوان تحلیل تاثیر فناوری های نوین در تحقق شهر خالق)نمونه موردی شهر اصفهان(  1. برگرفته از پایان نامه 
پژوهش و فناوری شهرداری اصفهان تدوین شده است.

  A.shahivandi@aui.ac.ir :2 نویسنده مسئول مقاله
3  فناوری اطالعات و ارتباطات

تاریخ دریافت: 1395/02/10
تاریخ پذیرش: 1396/11/16

چکيده
که اساس دیدگاه شهر خالق، بهره گیری از توان همه شهر برای رشد فضاهای عمومی، فرهنگ، امنیت، ایمنی  از آنجایی 
کند، فناوری های نوین از جمله شبکه های  کمک  که می تواند به این امر  و ارتباطات می باشد، یکی از مهمترین ابزارهایی 
گیری و به روز بودن به عنوان شاخص های فناوری  ارتباطی والکترونیک می باشد.در این پژوهش ویژگی هایی مانند تنوع، فرا
کالبدی_فیزیکی شهر و ویژگی های  اطالعات در راستای تحقق شاخص های شهر خالق، خالقیت و توان بومی، ساختار 
از نظر روش شناسی توصیفی_  کاربردی و  از نظر هدف  گرفته است. نوع پژوهش  اجتماعی_ اقتصادی مورد مطالعه قرار 
کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. داده های میدانی از طریق  گردآوری اطالعات از روش  تحلیلی می باشد. برای 
توزیع پرسشنامه بین 210 نفر از کارشناسان شهرسازی و30 نفر از کارشناسان فاوا3 در شهر اصفهان به دست آمده است. برای 
کالبدی_ فضایی شهر از روش مدل سازی معادالت ساختاری  سنجش اثرگذاری فناوری های اطالعاتی و ارتباطی بر ساختار 
که عامل به روز بودن بر همه  کی از آن است  گرافیك استفاده شده است. نتایج به دست آمده حا در محیط نرم افزار آموس 
کالبدی_ فیزیکی شهر و ویژگی  های اجتماعی_اقتصادی تأثیرگذار است.  ابعاد شهر خالق یعنی خالقیت وتوان بومی، ساختار 
گیر بودن تنها بر  گیر بودن و تنوع فناوری های نوین( می  باشد. عامل فرا همچنین تأثیر آن، مهم  تر از عوامل دیگر )مانند فرا

خالقیت و ارتقای توان بومی و عامل تنوع فناوری  های نوین بر روی عملکرد اجتماعی_اقتصادی شهر اثرگذار است.

گیری، به روز بودن. گليدی: شهر خالق، فناوری  های اطالعاتی وارتباطی نوین، تنوع، فرا گان  واژ
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1. مقدمه 
یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در جامعه، زمینه سازی فرهنگی 
که در آن همگان در تالش برای رشد دادن دیگری هستند و  است 
کنند. فلسفه  کمك می  با تأثیر بر روی یکدیگر به پیشرفت جامعه 
که در هر شهری همیشه ظرفیتی بسیار بیشتر  شهر خالق آن است 
ــر بتوان  گ از آنچه ما در وهله نخست تصور می  کنیم ،وجــود دارد.ا
که مردم بتوانند براساس تخیالت بلندپروازانه،  کرد  شرایطی فراهم 
کنند و فرصت های توسعه به طور مداوم  فکر، برنامه ریزی و عمل 
تکامل یابد، می توان به تحقق شهر خالق نزدیکتر شد. از سوی دیگر 
امروزه فناوری اطالعات به عنوان محور تشکیل جوامع اطالعاتی، 
که  گونه ای  گرفته است، به  کشورهای جهان قرار  کثر  مورد توجه ا
که  آنجا  از  آنها برخوردار است.  برنامه توسعه  از جایگاه خاصی در 
فناوری ها از جمله فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزارهایی هستند 
که می  توانند به عنوان سازوکاری به منظور استقرار شهرهای خالق 
کنند، مطالعه  کمک  گرفته در جهان  با توجه به تجربیات صورت 
کلیه زمینه های اجتماعی،  گیری این فناوری در  کار  چگونگی به 
شهر  اســت.  اهمیت  حائز  شهرها  فرهنگی  و  سیاسی  اقتصادی، 
در  ایــران،  تاریخی  و  فرهنگی  شهرهای  از  یکی  عنوان  به  اصفهان 
را  خاصی  شهرسازی  و  معماری  سبک های  مختلف  دوره هـــای 
کثر این بناها براساس نیاز انسان و با  در پیکره خود دیده است. ا
توجه  که  به طــوری  گرفته،  آن شکل  بوم  زیست  به شرایط  توجه 
به جنبه های روحی و روانــی و فیزیکی مردم در آن نمایان است. 
افراد  وجــود  کالبدی،  الگوهای  این  شکل گیری  علت های  از  یکی 
که به عنوان معمار و شهرساز در دوران مختلف و از  خالقی است 
انواع  و  آمده اند  ِگرد هم  این شهر  نزدیک در  و  پیرامون دور  نقاط 
مسیرهای  مساجد،  میادین،  پل ها،  مانند  تاریخی  بناهای  و  آثار 
گذر زمان و تغییر و تحوالت عصر  گذر و غیره را خلق نموده اند .با 
فناوری، نیاز به تغییر نگرش به سبک معماری و شهرسازی است 

که متناسب با نیازها و مشکالت روزمره مردم باشد.
ICT نقش مهمی در ارتباط بین ذی نفعان شهری و انگیزه بخشی 
به تداوم ارتباط بین آنها به وجود می آورد. همچنین در مدیریت 
از تصمیم گیری مدیران  چند بعدی و پیچیده شهری و حمایت 
اطالعات  فــنــاوری  دیگر  جهتی  از  می باشد.  مهم  بسیار  شهری 
گذاری  ک  اشترا امکان  و  می کند  متصل  را  شهرها  ارتباطات،  و 
زیست  زمینه های  فراهم می سازد. در  را  زیرساخت های مشترک 
محیطی، فناوری اطالعات و ارتباطات برای سازگاری و انطباق با 
تغییرات اقلیمی از جمله طوفان ها،سیل و آلودگی های هوا شهر 
ارائه  دنبال   به  شهری،  برنامه ریزی  بعد   در  ســازد.  می  آمــاده  را 
و  کــار  زندگی،  امکانات  آوردن  فراهم  بــرای  نــوآورانــه  راه حــل هــای 
سرگرمی برای افراد در نزدیک منزل آنها می باشد. در شهرداری ها، 
کاهش  جمله  از  دارد؛  کاربرد  برنامه ریزان  از  بسیاری  بــرای   GIS
محیط زیست  از  حفاظت  بــر  نــظــارت  شــهــری،  کــولــوژی  ا پــای  رد 
مدیریت  زودهــنــگــام،  هشدار  شهری،  خطرات  کاهش  شهری، 
مهم،  زیــرســاخــت هــای  بــرنــامــه ریــزی  عــمــومــی،  امنیت  ــحــران،  ب
از  استفاده  برنامه ریزی  کاداستر،  حمل ونقل،  شهری،  خدمات 
زیرساخت   .)Renner,2008(  ... و  شهری   منطقه بندی  زمین، 

کاربردی  خوشه های  مداوم  توسعه  و  شهری  گیر  فرا باند  پهنای 
و  شکل  زمینه  در  را  نــوآورانــه ای  شیوه های  می تواند  خدماتی  و 
جدید  شیوه های  انــرژی،  سیاست  شهری،  برنامه ریزی  الگوی 
گیر شدن فناوری  کند. فرا کار و سبک زندگی جدید ایجاد  کسب و 
اطالعات و ارتباطات و ظهور وب ها، تأثیرات چشمگیری بر بافت 
بهره وری  سیاست های  همچنین  و  شهر  اقتصادی  و  اجتماعی 
انرژی دارد)Villa and Mitchell,2010(. انتشار اطالعات از طریق 
سایت های  وب  و  الکترونیکی  پست  طریق  از  ارتباط  اینترنت، 
شهرداری ها و استفاده از واقعیت های مجازی ارتباطی در نشان 
برای  جدید  ابــزار  عنوان  به  برنامه ریزی  فرآیند  یک  نتایج  دادن 
سیستم های  در  کارایی3  و  پاسخگویی2  شفافیت1،  به  دستیابی 
شهری محسوب می شود. شهر توانا در زمینه ICT شاهد تغییرات 
که تقریبًا تمام  مرحله ای از نظر شدت و توسعه ارتباطات می باشد 
انرژی،  تا  حمل ونقل  شبکه های  جمله  از  زیرساختی  جنبه های 
خیابان ها  درختان   و  مسکن  شهری،  فاضالب  و  آب  شبکه های 
گیرد و این اطالعات می تواند از طریق حسگرها و شبکه ها  را در بر 
که  انتقال یابد)ICT in urban services,2015(. از جمله مشکالتی 
پیکره  بر  زیادی  و ساالنه خسارات  را می آزارد  اصفهان  کنون  هم ا
هــوا، شلوغی  آلــودگــی  بــه  تــوان  مــی  مــی گــذارد  کنینش  و سا شهر 
کار، توجه صرف به ساخت وساز  ترافیک، فاصله محل سکونت و 
توزیع  فراغت،  اوقات  گذران  برای  کافی  زمان  نداشتن  کالبدی، 
ــاربــری هــا در هــمــه مــحــالت شــهــری و ...  ک از  بــرخــی  نــامــنــاســب 
خالصی  مشکالت  این  از  می توان  چگونه  راستی  به  نمود.  اشاره 
کلکسیونی از آثار تاریخی  یافت؟ عالوه بر آن شهر اصفهان دارای 
که می توان از طریق فضاهای مجازی به معرفی آنها به  می باشد 
الکترونیکی  پرداخت.ابزار  اصفهان  شهر  به  سفر  برای  گردشگران 
از  عمده ای  بخش  بــود.  خواهد  مجازی  دنیایی  خلق  دنبال  به 
فعالیت های روزانه از راه دور، سریع و به روز انجام خواهد شد. در 
بعد برنامه ریزی شهری به دنبال خلق مکان های خرید، اداری، 
به  چندانی  نیاز  که  گونه ای  به  می باشد؛   ... و  تفریحی  بانکی، 
کالبدی نخواهد داشت و افراد خالق با بهره گیری از  ساخت وساز 
باال  کیفیت  با  خدماتی  ارائــه  دنبال  به  خود  هوش  و  فنی  دانــش 
زیرساخت های  به  را  خود  جای  کالبدی  بناهای  و  بود  خواهند 
که  دانــه  بــزرگ  مــکــان هــای  و  داد  خواهند  شبکه ای  و  ارتــبــاطــی 
جای  به  و  شد  خواهند  شکسته  اســت،  کاربری  یک  به  مختص 
کامپیوتری، اتاقک های  کیوسک های اطالعاتی، سیستم های  آن 
شیشه ای و پورت ها و دریچه های ارتباطی جایگزین خواهد شد. 
مکان های  به  شهری  فضاهای  از  عمده ای  بخش  حال  عین  در 
این  این روی، در  از  فراغت مبدل خواهد شد.  اوقات  و  تفریحی 
پژوهش با سنجش فناوری های نوین از نظر، تنوع، به روز بودن 
به  غــیــره،  و  مسکونی  اداری،  تــجــاری،  کــز  مــرا در  ــودن  ب گیر  فرا و 
بر اصفهان  کید  تأ با  نوین در شهر خالق  فناوری های  تأثیر نقش 

پرداخته شده است.

1 Transparency
2 Accountability
3 Efficiency
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2. چارچوب نظری
2.1. شهر خالق

یا  انــگــاره  یک  آوردن  وجــود  به  یا  پــرورش  توانایی  یعنی  خالقیت 
اندیشه جدید می باشد. در بحث مدیریت مانند به وجود آوردن 
ایجاد  در  شخص  توانایی  خالقیت،  اســت.  جدید  محصول  یک 
ایده ها، نظریه ها، بینش ها یا اشیای جدید و نو و بازسازی مجدد در 
که به وسیله متخصصان به عنوان پدیده  علوم و سایر زمینه هاست 
یا  اجتماعی  و  فناوری  علمی،زیبایی شناسی،  لحاظ  از  و  ابتکاری 
ارزش اســـت)Kordi,2007:12(. فلوریدا در سال 2002 سه شاخص 
تسامح  و  تساهل  و  تــوانــایــی)اســتــعــداد(2  )فـــنـــاوری(،  تکنولوژی1 
)قدرت مدارا( را برای سنجش خالقیت در یک شهر مورد استفاده 
ــت)Shafiee&others,2014:260(. نظریه شهر خالق،  ــ قرار داده اسـ
محلی،هویت  فرهنگ  بــازســازی  و  تقویت  بــرای  را  بالقوه ای  تــوان 
پاسخی  شهرخالق  نظریه  و  دیدگاه  می کند.  ارائــه  زندگی  وکیفیت 
که خود وابسته به تغییرات تکنولوژیکی  است به تغییرات اجتماعی 
محصوالت و افزایش روزافــزون اهمیت تبادل اطالعات در دنیای 
 Hospers دیــدگــاه  ــت.)Medeiros, 2005:29(. از  ــ اسـ مــدرن  پست 
نــوآور،  تکنولوژیکی  شهرهای  از  عبارتند  خالق  شهر  انــواع   )2003(
فناورانه_سازمانی در تجزیه و  و  فکری_فرهنگی، فرهنگی_فناورانه 
تحلیل خالقیت های شهری چهار اصل انعطاف پذیری3، ابتکار4، 
شهر خالق مورد  خطرپذیری 5و رهبری6به عنوان اصول حقیقی 
 Research Center of Islamic Council of( توجه قــرار می گیرد 

.)Mashhad, 2006

2.2. شهرها در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات
فناوری اطالعات و ارتباطات به شهرها اجازه می دهد تا به صورت 
مجازی در یک فضا حضور داشته باشند. طراحی و به روز رسانی 
ابزار قدرتمند  با محتوای واقعی می تواند یک  وب سایت مناسب 
کیفیت زندگی را برای  کار باشد. شهر مجازی  کسب و  برای خلق 
شهروندان بهبود می بخشد و باعث تنوع محله ای، شناخت هنر و 
فرهنگ مردم و همچنین دسترسی به فضاهای سبز و فعالیت های 
بهره گیری  با  اوقات فراغت می شود. شهرهای هوشمند  با  مرتبط 
این  از زیرساخت های شبکه ای به صورت متمرکز عمل می کنند. 
اقتصادی،  بــهــره وری  بهبود  توانایی  دیجیتالی،  زیرساخت های 
استفاده از منابع و مشارکت سیاسی را برای کاربران فراهم می سازند. 
کاراتر  فیزیکی  و  فرهنگی  اجتماعی،  توسعه  باعث  وضعیت  ایــن 
از فناوری های دیجیتال، شهرها  از طریق استفاده  شهر می شود. 
کاربری زمین، زیرساخت ها، ساختمان ها و حمل ونقل   می توانند 
فناوری  از  استفاده  همچنین  باشند.  داشته  شده ای  برنامه ریزی 

1 Technology
2 Ability

3 توانایی داشتن نگاهی متفاوت به محیط و رفتاری متناسب با آن.
کارگیری راه حل ابتکاری برای مشکلی دیرین. 4 به معنای توانایی به 
جمله مسائلی  خطرپذیری از  5 توانایی قبول پیامدهای شکست. 
است که دولت ها بیشترین مشکل را با آن دارند و از آن پرهیز می کنند.  

در یك شهر خالق بزرگترین خطر، خطر نکردن است.
6 توانایی یک شخص برای هدایت شهر.

کربن  اطالعات می تواند نقش مهمی در اجتناب از انتشار و توسعه 
داشته باشد)Nunes Silva,2010(. یکی از مسائل مهم جهانی در 
کنان  گاهی عمومی سا سکونتگاه های غیررسمی ، فقدان یا ضعف آ
اجتماعی،  امنیتی،  مختلف  جنبه های  از  مشکل  این  می باشد. 
حفاظت محیطی و مصرف انرژی  قابل تحلیل و بررسی می باشد. 
همچنین به نظر می رسد، یکی از بزرگترین مشکالت شهرداری ها 
که با افزایش پروژه های غیرقانونی و حاشیه ای  در مناطق شهری 
اقــدامــات  بــا  تقابل  در  بومی  کنان  سا مقاومت  هستند،  روبـــه رو 
گاهی شهروندی، فناوری  شهرداری می باشد. به منظور افزایش آ
اطالعات و ارتباطات می تواند به عنوان یک حامی اطالعاتی عمل 
به  می تواند  دوستانه  و  هزینه  کم  ابــزارهــای  عنوان  به   ICT کند. 
کند، فضای ارتباطی  کمک  کم درآمد  ارتقای سطح آموزشی افراد 
گسترش دهد و احساس تعلق به محیط شهری و محله  جامعه را 
را افزایش دهد. دموکراسی دیجیتالی از طریق یادگیری الکترونیکی 
گــذاری،  ک  اشترا مشارکت،  شناخت،  در  شهروندان  به  می تواند 
 De Filippi and(کند کمک  اقدامات  و  پروژه ها  از  انتقاد  و  بهبود 

 .)Balbo,2011 
از  را  اقتصادی  مقررات منطقه بندی موجود تالش می کند توسعه 
طریق استفاده از زمین و تقسیم شهرها و طبقه بندی هر منطقه 
کند. با این حال، در نتیجه  برای یک نوع فعالیت خاص هدایت 
کم رنگ شده  از راه دور، این مرزها  ارتباطی  توسعه سیستم های 
گزارش های شرکت در قطار یا البی سینما ویرایش می شوند.  است. 
کار در اتوبوس یا سوپرمارکت انجام می شود.  کسب و  تماس تلفنی 
تغییر  را  کــار  محل  و  خانه  بین  تفکیک  مخابراتی،  سیستم های 
کارکرد اداری، تبدیل خودرو به محل  می دهند. تغییرات اساسی و 
کار و جابه جایی خیابان به فضای سایبری انجام می شود. حفظ 
که شهرهای امروز در حال انجام اند،  و انجام همه وظایف حیاتی 
شهری  طــراحــی  و  معماری  بــرنــامــه ریــزی،  در  یکپارچگی  بــه  نیاز 
ارزیــابــی و  ابــزارهــای  از جمله مدل ها و   .)Fernback,2010(دارنـــــــد
مطالعاتی فناوری های نوین می توان  به نرم افزار جی پی آر7)ارزیابی 
انرژی  سریع  ارزیابی  تریس8)ابزار  فناوری  محیطی(،  زیست  اثرات 
هیدرولیکی  مدل سازی  سیم9)سیستم  تی  سی  نرم افزار  شهری(، 
کیفیت آب شهری(،  ــزار واتــرکــد10 )ارزیــابــی مصرف و  اب و حــرارتــی(، 
نرم افزار  )یک  مدلر12  ترنس  شهری11،  تحرک  شبیه سازی  سیستم 
که در  کوتکت13 )ابزاری است  شبیه سازی ترافیک چند منظوره( و ا
کل شهر  میان برنامه های دیگر، جنبه های روشنایی و سایه اندازی 

.)Oregi, et all,2015(اشاره نمود )می پردازد
علت  بــه  ــا  اروپـ شــهــری  مناطق  و  شهرها  امـــور  اداره  ــروز  امـ اســاســًا 
این  بــه  اســـت.  شــده  مــواجــه  مشکل  بــا  گسترده  پیچیدگی های 
عوامل  بین  چندگانه  تعامل  و  همبستگی  از  باالیی  سطح  ترتیب 

7 GPR software
8 TRACE  Technology
9 City sim
10 Water CAD
11 Simulation of Urban Mobility)SUMO
12 Trans Modeler
13 Ecotect  
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مانع  عنوان  به  محدوده  یک  در  محیطی  و  اجتماعی،اقتصادی 
عمده ای برای اجرای مؤثر توسعه پایدار شهری محسوب می شود. 
کوچک،  کردن برخی از امور به شهرهای  مدیریت شهرها و محول 
ایجاد  شهری،  مدیریت  در  پیشرفته  اطالعات  از  استفاده  به  نیاز 
حمایت  و  شهری  پیچیدگی  ارزیابی  برای  کارآمد  داده  پایگاه  یک 
را  نوین  فناوری های  شهری1،   API پــروژه  دارد.  تصمیم گیری ها  از 
فراهم می کند  و مدل های حکومتی سازگار  برای مدیریت شهری 
راستای  در  شــهــرونــدان  تصمیم ساز و  ذی نــفــعــان  مشارکت  از  تــا 
بــرخــوردار  پــایــدار  شهری  سیاست های  تــدویــن  و  توسعه  ارتــقــای 
برنامه ریزی  تالش های  ابتدا  از   .)Ludlow, et all, 2013(بــاشــنــد
شهری، استفاده مطلوب از فناوری اطالعات و ارتباطات به عنوان 
که می تواند برنامه ریزان و معماران  نرم افزار شبیه سازی  می باشد 
را در مکانیابی بهینه ساختمان ها، مدارس، خدمات بهداشتی و 
کند. کمک  کاهش رفت وآمدهای روزمره  حمل ونقل عمومی برای 
کربن صفر است.  همچنین به دنبال حمایت از شیوه های زندگی 
پورتال های  از  استفاده  با  الکترونیکی«  »برنامه ریزی  شیوه های 
اطالعات  با داده هــای سیستم  ارتباط  در  قابل دسترسی  عمومی 
که می توانند مشارکت شهروندان  جغرافیایی )GIS( انجام می شود 
فناوری  گــر  ا کنند.  تسهیل  را  شهری  برنامه ریزی  فرایندهای  در 
مدیریت  و  برنامه ریزی  طراحی،  درستی  به  ارتباطات  و  اطالعات 
مدیریت  در  عملکرد  بهبود  آن،  از  استفاده  نهایی  نتیجه  شــود، 
بهداشت، ایمنی و خدمات خانواده، آموزش، تأمین و استفاده از 
 Nunes(کاال است انرژی و آب، حمل ونقل و تدارکات ورود و خروج 
فعالیت ها  کنش  پرا و  ترکیب  عملکرد،  شهر،  شکل   .)Silva,2010
همواره به شدت تحت تأثیر قابلیت های شبکه زیرساخت آن بوده 
تحوالت  موجب  صنعتی  انقالب  که  طــور  همان  بنابر این  اســت. 
و  اطــالعــات  فــنــاوری  زیرساخت  شــد،  آن  بافت  و  شهر  در  اساسی 
شده  شهر  کالبد  در  گــســتــرده ای  تــحــوالت  موجب  نیز  ارتــبــاطــات 
است. تغییر و تحوالت در عصر فناوری اطالعات و ارتباطات همه 
که مهمترین ابعاد آن  جنبه  های زیرساختی شهر را در بر می گیرد 
که مرتبط با مباحث شهرسازی است، در جدول شماره1 ارائه شده 

است.
بخش  دو  در  پــژوهــش  پیشینه  مــوضــوع،  مــاهــیــت  ــه  ب تــوجــه  ــا  ب
پژوهش  این  هدف  و  شده  ارائــه  خالق  شهر  و  نوین  فناوری های 
که در  ارتباط بین دو بخش یاد شده می باشد. از جمله مطالعاتی 
با عنوان  لندری2  کتاب  به  انجام شده می توان  زمینه شهر خالق 
برای  راهکارهایی  ارائـــه  ضمن  اثــر  ایــن  در  ــرد.  ک اشـــاره  شهرخالق 
که  خالقان شهری درشهرها، به موضوع شهرخالق پرداخته است 
از نظر وی مسائل شهری باید به صورت خالقانه و با تفکرجمعی 
کنارمدیران و  صاحبان اصلی فضاهای شهری، یعنی شهروندان در 
گیرد و به واسطه این همراهی،  برنامه ریزان شهری مورد بررسی قرار 
پذیری  زیست  میزان  افــزایــش  و  شهر  محیطی  کیفیت  ارتــقــای  از 
درمحیط شهری بهره می برند)Landry, 2000(. هاسپرز درمقاله ای 

1 urbanAPI applications at the three urban contexts: 
neighbourhood (3D), city (PME) and urban region (UGS)

  2

با عنوان شهرهای خالق مکان های پرورش یافته دراقتصاد دانش، 
به بررسی عملکرد شهرها دراقتصاد دانش پرداخته و به این نتیجه 
کــه درصـــورت فــراهــم بــودن شــرایــط اســاســی، دولــت هــای  رســیــده 
دهند. افزایش  را  شهری  خالقیت  ظهور  شانس  می توانند  محلی 
با  خــود  کارشناسی ارشد  پایان نامه  در  .)Hospers,2003(دادپـــــــور 
عنوان "آفرینش مکان های جاذب طبقه خالق: راهنمای طراحی 
برای شهر تهران " براساس تحقیقات ریچارد فلوریدا، جذب و حفظ 
که طرح ها یا راه حل های نوآورانه ای را  گروه خالق ) افرادی  طبقه یا 
خلق و ارائه می کنند( در سطح وسیع ضروری می داند. بر این مبنا، 
خالق  طبقه  بــرای  تهران  شهر  شرایط  بهبود  وی  پژوهش  نتیجه 
گروه خالق در آینده  کن در آن و ارتقای وضعیت آن برای جذب  سا

.)Dadpoor,2009(بوده است
مقاله  به  می توان  شهری  خدمات  و  نوین  فناوری های  زمینه  در 
ارتباطات  و  اطــالعــات  فــنــاوری  تأثیر  عــنــوان  بــا  هــمــکــاران  و  نموتو 
که فناوری اطالعات و استفاده  کرد  برسیستم تدارکات شهری اشاره 
اقتصادی،  مبادالت  سرعت  افزایش  باعث  الکترونیکی  ابزارهای  از 
فعالیت  های  انجام  ــرای  ب حمل ونقل  وسایل  از  استفاده  کاهش 
کمک به دولت  روزمره، افزایش استفاده از وسایل ارتباط از راه دور، 
کاهش  کاهش آلودگی های محیطی،  کشور،  در جهت مدیریت بهتر 
زمینه  در   )Nemoto &others,2001(اســـت شده  غیره  و  سفر  زمــان 
تصمیم گیری و مدیریت شهری مطالعات جیمز  و همکاران در مقاله 
بهبود فرایند تصمیم گیری در برنامه ریزی فضایی شهری با استفاده 
نتیجه  این  به  ارائــه شده  که در دانشگاه سالفورد  ازICT پیشرفته 
که استفاده از ابزارهای پیشرفته مانند فناوری اطالعات  رسیده اند 
و ارتباطات)ICT(، اینترنت، سیستم اطالعات جغرافیایی )GIS( و 
فضاهای مجازی)VR(، قدرت تصمیم گیری را باال می برد و می تواند 
 )James(نقش عمده ای در سیستم برنامه ریزی شهری داشته باشد
others,2004&. نوبخش و مطلق در مقاله ای با عنوان تأثیر فناوری 
اطالعات و ارتباطات شهری بر توسعه پایدار که با استفاده از معادالت 
ک نگاشته اند، به این نتیجه رسیده اند  ساختاری در ارتباط با  شهر ارا
که فناوری اطالعات و ارتباطات )ICT( اثرات خیلی زیادی بر روی 
ک داشته و رابطه مستقیمی بین استفاده از  توسعه پایدار شهر ارا
 Navabakhsh,ابزارهای الکترونیکی و توسعه پایدار شهری وجود دارد
)and Motlaq,2009(. از جمله منابع  داخلی می توان به کتاب جاللی 
با عنوان شهر الکترونیک اشاره نمود. در این اثر نتایج ناشی از تالش 
گرفته در راستای تحقق فناوری اطالعات و  و فعالیت های صورت 
گسترش آن را بررسی نموده و مشکالت پیِش روی این فناوری را در 
پایان نامه  در  شاهیوندی   .)Jalali,2004(می شمارد بر  کشور  سطح 
مقطع دکتری با عنوان "تحلیل فضایی قابلیت های شهر اصفهان 
جهت تحقق شهر الکترونیک" با تحلیل شاخص های مهم فناوری 
اطالعات و ارتباطات و نحوه اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم آنها بر 
که با  روی تحقق شهر الکترونیک در اصفهان به این نتیجه می رسد 
توجه به وضعیت دسترسی، سرمایه گذاری، زیرساخت های فناوری 
ویژگی های  و  اینترنت  از  استفاده  فرهنگ  ارتباطات،  و  اطالعات 
تا حدود  اصفهان  در  الکترونیک  نیروهای متخصص، تحقق شهر 

.)Shahivandi,2011(54درصد امکان پذیر می باشد
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جدول شماره1: تحوالت شهر در عصر فناوری اطالعات

تغيیر و تحوالتمعيارها

ی 
ها

فر 
ل س

قلی
ت

نه
وزا

ر

که نقش راه و  کار و زندگی، امکانات نوین ارتباطات و حمل ونقل عمومی موجب می گردد  به واسطه تغییر در نحوه ارائه خدمات شهری، ترکیب محل 
کاهش تردد سواره، امکان ارائه و   .)Rabiee&others,2009:14 ( کم رنگ شده و شکل شهر تا حدی از قید شبکه حمل ونقل رها شود شبکه حمل ونقل 
کاهش سطح آنها به نفع دیگر عملکردهای شهری و امکان  توسعه الگوهای ترکیبی عبور و مرور، کاهش آلودگی هوا، کاهش نیاز به توسعه معابر و امکان 

.)Short,2006:70( ارائه الگوهای جدید در زمینه ترکیب فضاهای مسکونی،کاری و فراغتی از مزایای این تغییر به شمار می آید
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کاربری های فعلی حذف یا تقلیل  کار و سکونت ادغام می شوند و بسیاری از  که فضای  کاربری ها را شاهد خواهیم بود. تا آنجا  کثر اختالط در  حدا
می یابند. تا پیش از توسعه و رواج فناوری اطالعات و ارتباطات و در دوره صنعتی، مکان های شکل گرفته در قلمروهای عمومی شهری به دلیل الزام 
جدایی فعالیت چهارگانه شهرها )سکونت، کار، ارتباطات و تفریحات( از یکدیگر به دو بخش ارتباطات و تفریحات تعلق می گرفت. توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات با ارائه فرصت های جدید و الزام جدا بودن محیط سکونت و کار را از بین برده است. به این ترتیب شاهد تغییراتی در الگوی 
مکان های عمومی شهرها خواهیم بود. این تغییر الگو با کاهش میزان مکان اختصاص یافته به زیرساخت های ارتباطی بزرگراهی و ترابری سنگین به 

 .)Rezai,2004:21( نفع افزایش مکان های اختصاص یافته به فضاهای عمومی و فراغتی همراه خواهد بود

کز  کاهش مرا
بزرگ خدماتی- 

اداری

کاربری  کاًل نقشه  بلوک های شهری عظیم مدرنیستی، مجموعه های خدماتی، اداری، تجاری و... به واسطه تغییر عملکردی آنها تقلیل می یابند و 
زمین شهر متحول می شود.

تغییر در حوزه 
بندی های 
اجتماعی – 

اقتصادی شهر

حوزه بندی های اجتماعی-اقتصادی شهر قدیم به تدریج شکسته شده و زمینه برای تحقق آرمان شهرسازان خردگرای متقدم یعنی مالکیت عمومی 
کالبد در برابر فعالیت، زمین دیگر یک کاالی سرمایه ای نخواهد بود(. این مهم، انقالبی  زمین شهری فراهم می گردد. ) چون به تدریج با کاهش اهمیت 

در زمینه تحقق پذیری طرح های شهری و مدیریت شهری به حساب می آید. 

تغییر در 
واحدهای 
همسایگی

جهانی شدن و زیر ساخت جدید شهری بر الگوی سکونت و واحد های همسایگی تأثیر می گذارند و امکان ساخت خانه های ییالقی منفرد و منزوی در 
طبیعت و مجهز به تکنولوژی ارتباطات فراهم می شود.

تغییر در الگوی 
فعالیت شهری

که در شب فعالیت و زندگی خود  منطقه بندی شهر مدرن و مشکالت آن )عدم توزیع هماهنگ فعالیت شهری در بعد زمانی : مناطق اداری، تجاری 
 Forozan,( کاربری ها و تغییر الگوی فعالیت شهر، به تدریج دگرگون می شود را از دست می دهند، افزایش سفرهای شهری و... ( به واسطه ادغام 

.)2014:178

تغییر در مفهوم 
دسترس

مفهوم دسترسی در شهر آینده به چالش کشیده می شود. در حقیقت الگوی دسترسی به عنوان یکی از راه های کنترل فضای عمومی، در دو بعد فضای 
شهری فیزیکی و دیجیتالی مطرح می شود. 
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که بنا بر نیازهای زمانی و تأثیرات فناوری با تغییراتی  برخی از صاحب نظران بر این عقیده اند که مکان نابود نمی شود و تنها الگوهای مکان هستند 
کارگیری قلمرو خصوصی خانه از سوی مردم هستیم.اقتصاد بزرگ مقیاس )کالن(  مواجه می شوند.در سطح خرد شاهد تغییراتی در چگونگی درك و به 
کارگیری و  و دگرگونی سیاسی با گسترش جامعه پسا صنعتی یا جامعه اطالعات محور در ارتباط است و درجایی بین دو سطح فوق شاهد تغییراتی در به 
طراحی قلمروهای عمومی مسیرهای پیاده، مغازه ها وفروشگاه های بزرگ هستیم)Ziari,2010:5(.انقالب دیجیتالی و نقش فناوری اطالعات در ایجاد 
تقابل بین فضای واقعی و فضای دیجیتالی )سایبر( و خلق فضای ترکیبی ) فضای سایبرنتیک (که واجد خصوصیات هر دو فضای واقعی و مجازی 
کالبد، سیمای شهری، ساختار و  است، فضای شهری آینده نیز متحول می شود. با توجه به تأثیر زیرساخت جدید فناوری اطالعات و ارتباطات، 
روند توسعه شهر نیز متحول خواهد شد )Aurigi & Graham,2000:493 (. طراحی مکان های با کیفیت که گروه نخبه را به خود جذب می کند، ضامن 
اجتماعات محلی در مقابل هجوم دیگران در برابر حرکت جهانی سازی است )Mitchell,2000:98(. وظیفه طراحان شهری در عصر اطالعات این است 
کنند  کمک ابزارهای الکترونیکی بهترین فضاها را خلق  که وجود دارد به  گزارشات و آمارهای رسمی  کیفی و  که با استفاده از اطالعات مکانی و اطالعات 
که حداقل صرف هزینه، انرژی، مسافرت و غیره را برای متولیان شهری و شهروندان داشته باشد و همیشه بایستی یک سئوال اساسی مد نظر طراحان 
کدامند و چگونه باید این شاخص های توسعه ای را در طراحی عملی  که یافته های حاصل از تحلیل های تأثیر ICT بر تغییر فضایی  باشد و آن این است 
که از فعالیت های برنامه ریزی منطقه ای و شهری حمایت و  کنند  گرفت؟ این سئواالت را همچنین مقامات، سازمان ها و مؤسساتی مطرح می  در نظر 
آنها را تنظیم می کنند)Talvitie,2003:20(. فضای مجازی)سایبر( یک فضای استداللی-برهانی است. » فضایی است که درآنجا بازشناسی اجزای فضا، 
که حضور یکی الجرم به ضعف  به وسیله نوشتار و المان های بصری قراردادی میسر می گردد. فضای سایبر و فضای واقعی دو روی یک سکه هستند 
دیگری با همه پیامدهایش می انجامد)mitra & Schwartz,2005:3(. فضای سایبر فاقد مرزهای جغرافیائی – سیاسی است اما این بدان معنا نیست 
کنترل می کند.  که دسترسی به فضای مجازی را  که حدود و قیود معینی ندارد، حدود مرز در فضای سایبر به صورت اسم رمزها و ورودیه ها هستند 

.)Berner&Keil ,2008:11( ،)steve,2011:2( تکنولوژی است )زیرساخت فضای مجازی)سایبر

تغییر و تحول 
در فعالیت های 

اقتصادی

جامعه انسانی در حال گذار به سمت گونه ای دیگر از دانش اقتصاد است که در آن سرمایه انسانی جایگزین تمامی انواع دیگر سرمایه ها می شود.این 
واقعیت که نیروی کار عالی رتبه تمایل به سکونت ،کار و تفریح در کدام نقطه مکانی دارد، در تبیین جغرافیای اقتصاد نوین نقش پایداری به خود گرفته 

.)Mitchell, 2000:98(است

ارتباط به شبکه 
اینترنت به عنوان 

شاخص توسعه

دسترسی یکی از مهمترین موضوعات مشترک بین شهرسازی و اینترنت است. میزان دسترسی جامعه به شبکه اینترنت از شاخص های توسعه 
اجتماعات مدرن محسوب می شود. 
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ــامـــه ــنـ ــلـ فـــصـ
 علمی-پژوهشی

 شماره بیست وپنجم

با   )VivaCity 2020 پــروژه ویواسیتی)  عملیاتی_اجرایی،  بعد  در 
به  پروژه  این  انجام شده است.  لندن  همکاری چند دانشگاه در 
طراحی  مشکالت  حل  و  محیط  با  انسان  مناسب  تعامل  منظور 
بــیــســت وچــهــار ساعته  ــا بــهــره گــیــری از شــهــر  ب و مــدیــریــت شــهــری 
برنامه ریزی،  پــروژه، یک روش تحقیقاتی  تدوین شده است. این 
چگونگی  و  زمــان  تعیین  بــرای  را  مشاوره ای  فرایندهای  و  طراحی 
کرده  شهری اتخاذ  پایداری  با  مرتبط  کلیدی  تصمیم گیری های 
کلی این پروژه، حمایت از طرح توسعه شهری پایدار  است. هدف 
تصمیم گیری  منابع  و  ابــزار  توسعه  طریق  از  که  است  اجتماعی  و 
کاربردی عمل می کند. در پروژه  شهر ویوا2020،  گیر و  نوآورانه، فرا
محققان  وسیله  به  ــرم افــزاری  ن مهارت های  و  مختلف  ابــزارهــای 
که شامل به  پــروژه اجــرا خواهد شد  کــاری در سراسر  در هر بسته 
ک گــذاری اطــالعــات، بــرقــراری ارتــبــاط، جــمــع آوری داده هــا و  اشــتــرا
می باشد.  داده هــا  تحلیل  و  تجزیه  بــرای   GIS بسته های  از  برخی 
که بر   )WP8529 (کاری ویژه وجود دارد به طور خاص، یک بسته 
شهری  طراحی  بــرای  معیاره  چند  تصمیم گیری  ابــزار  توسعه  روی 
پایدار اثرگذار است. ویواسیتی بر استفاده از مدل سازی اطالعات، 
جغرافیایی  اطــالعــات  سیستم  )VR(و  مــجــازی  واقعیت  تجسم 
بهینه  راه حــل  یک  توسعه  آن  هدف  همچنین  دارد.  تمرکز   )GIS(
ICT برای مشکالت شناسایی شده در زمینه های طراحی شهری 
کشور مالزی، افزایش جمعیت  پایدار است)FU,C. et all,2005(. در 
کمبود ظرفیت فیزیکی، مدیریت ترافیکی شهری سنگاپور  شهری و 
بــزرگ روبــه رو ساخت. حــدود 12 درصــد از زمین های  را با چالشی 
شهری سنگاپور به شبکه ارتباطی و 15درصد از مساحت زمین ها 
ــاده ای  ج شبکه  گسترش  ــد  رون شــد.  داده  اختصاص  مسکن  بــه 
عنوان  بــه  حمل ونقل  رشــد  بــه  رو  تقاضاهای  بــه  رسیدگی  بــرای 
سفر  تقاضاهای  بــراســاس  نمی شود.  محسوب  پــایــدار  گزینه  یک 
شبکه  به  شهری  زمین های  از  بزرگی  ظرفیت  می بایست  موجود، 
طریق  از  سیاست گذاری  ابزارهای  شود.  داده  اختصاص  ارتباطی 
تکمیلی  راه حـــل  عــنــوان  بــه  هوشمند  حمل ونقل  فــنــاوری هــای 
جامع  طــرح  شــد.  استفاده  شهر  در  حمل ونقل  مراحل  طــول  در 
مــورد  خصوصی  و  دولــتــی  بخش  همکاری  بــا  زمینی  حمل ونقل 
گرفت. مسائل مختلف در امور حمل و نقل  بحث و تبادل نظر قرار 
کارکرد  و نحوه استفاده از زمین های شهری در این طرح دیده شد. 
LTA، ایجاد سیستم های حمل ونقل هوشمند با بخش خصوصی 
می باشد. تعدادی از رویکردهای نوآورانه برای جذب شهروندان از 
جمله برگزاری جلسات مشترک بین مردم با مدیران حمل ونقل، 
و  شد  داده  نمایش  شهرداری  پورتال  در  جلسات  آنالین  بازخورد 
کامپیوتری تهیه  چالش بزرگ حمل ونقل 2020 به صورت یک بازی 
کاربران در طرح  که از این طریق ایده های به دست آمده از  گردید 
 .)ICT in urban services,2015(گرفته است اصلی مورد توجه قرار 
بــه نحوی  ــدام  ک ایــن پژوهش ها هــر  ــده،  ــرور منابع معرفی ش م بــا 
گانه مورد  موضوعات شهر خالق و شهر الکترونیک را به صورت جدا
بررسی و کندوکاو قرار داده اند. پژوهش حاضر ضمن بررسی تفصیلی 
بین  ارتباط  کشف  به  الکترونیک  شهر  و  خالق  شهر  شاخص های 
ابعاد شهر الکترونیک و شهر خالق پرداخته است تا از این طریق 

کارگیری فناوری های نوین ارتباطی در تحقق شهرهای  اهمیت به 
ارتباطی  فناوری های  ضعف  و  قوت  نقاط  و  شده  روشن تر  خالق 

نوین نمایان تر شود.

3. روش شناسی
کید بر مطالعات پیمایشی  کمی و با تأ رویکرد پژوهش به صورت 
کاربردی  گروه پژوهش های  از نظر هدف در  نوع پژوهش  و  بوده 
ــه هـــدف اصــلــی پــژوهــش)ســنــجــش اثــرگــذاری  ــا تــوجــه ب اســـت. ب
ــه منظور  ــالق(و ب ــ ــر شــاخــص هــای شــهــر خ ــای نــویــن ب ــاوری ه ــن ف
از  نوین  فناوری های  و  خالق  شهر  گی  های  ویژ سنجش  و  بررسی 
شهرسازی  کارشناسان  از  تفکیک  به  ساخته  محقق  پرسشنامه 
کارشناسان فاوا نظرخواهی شده است. برای سنجش متغیرها  و 
دلیل  بــه  اســـت.  ــده  ش اســتــفــاده  لیکرت  ــه ای  ــوی گ پنج  طیف  از 
دست کم  پیمایشی  کارهای  برای  آماری  جامعه  نبودن  مشخص 
کــار و  ــت)Hafeznia,2004(. امــا بــرای بهتر شــدن  ــ ــ 100 نفر نیاز اس
همه  که  فاوا  و  شهرسازی  کارشناسان  بین  از  مناسب،  خروجی 
 210 تعداد  بــوده انــد،  باالتر  و  کارشناسی ارشد  مــدرک  دارای  آنها 
کارشناسان فاوا30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند.  نفر و از 
کارشناسان شهرسازی و  برای  برای سنجش روایی ابزار از نظرات 
کرونباخ استفاده شده است. میزان  آلفای  از روش  پایایی  برآورد 
گویای  پایایی سئواالت پرسشنامه باالتر از 0/7 به دست آمده و 
مدل سازی  روش  از  می باشد.  سنجش  ابــزار  بــودن  اعتماد  قابل 
معادالت ساختاری در محیطAmos  Graphic برای دسته بندی 
ابعاد  و  ارتباطی  نوین  فناوری های  ابعاد  بین  ارتباط  و  متغیرها 
شهر  ابــعــاد  تحلیل  زمینه  اســت. در  شــده  استفاده  خــالق  شهر 
استفاده  تأییدی  عاملی  تحلیل  مــدل  از  نوین  فناوری  و  خــالق 
فرض  تأییدی(  )مدل  نخست  مرتبه  عاملی  مدل  اســت.در  شده 
واقع  در  متغیر،  یک  در  مطالعه  مــورد  هر  نمرات  که  است  این  بر 
که به  کننده وضعیت آن در یک عامل زیربنایی تر است  منعکس 
دلیل پنهان بودنش امکان اندازه گیری مستقیم آن وجود ندارد.

اما این عامل زیربنایی و پنهان خود از ابعاد عامل پنهان دیگری 
محسوب نمی شود و در واقع تنها یک الیه از متغیر یا متغیر پنهان 
 AMOSنرم افزار از  استفاده  با  روش  این  در  دارد.  وجود  مدل  در 
گردیده سپس  Graphic ابتدا عامل های پنهان هر متغیر مشخص 
متغیرهای مرتبط با هر عامل اصلی براساس بار عاملی اندازه گیری 
برای  می گردد.  استخراج  عامل  هر  معیارهای  مؤثرترین  و   شده  
 IFIیا افزایشی  شاخص های  از  آن  بــرازش  و  مدل  صحت  بررسی 
تطبیقی  بــرازش  شاخص  یا  TLIو  توکرلوییس  بــرازش  شاخص   ،
باید  آن  مقادیر  مدل  تأیید  برای  که  است  شده  استفاده   CFI یا 
برازش  شاخص  در   p-value میزان  همچنین  از  0.9باشد.  باالتر 
نسبی  مزیت  گردد.  تأیید  مدل  تا  باید<p 0.05باشد  اسکوئر  کای 
که مدل سازی معادالت ساختاری نسبت به سایر روش ها مانند 
میزان  دقیق تر  بـــرآورد  دارد،   ... و  ســاده  رگرسیون  همبستگی، 
به  اصلی  عامل های  بین  ارتــبــاط  سنجش  و  پژوهش  خطاهای 
این   Spss محیط  در  عاملی  تحلیل  در  که  می باشد  مدل  صورت 

امکان وجود ندارد.
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4. بحث و یافته ها
جدول شماره2 به دسته بندی ابعاد شهر خالق، معیارهای هر بعد و 
میانگین نظرات کارشناسان در ارتباط با این معیارها پرداخته است. 
گرفته شده، عدد 2 می باشد. با توجه به جدول  میانگین در نظر 
که وضعیت  ارائــه شــده، همه شاخص ها فاصله زیــادی با عدد 3 
خوب را نشان می دهند، دارند. بر این اساس در بعد اقتصادی و 
که از میانگین باالترند،  اجتماعی، با فرض میانگین2، متغیرهایی 
می توان به وضعیت احساس امنیت و ایمنی، تمایل و رغبت مردم 
برای ورزش و تفریح در فضاهای شهری، تغییر در حوزه بندی های 
اجتماعی و اقتصادی نسبت به سال های قبل، بهبود مشارکت و 
گروه های مختلف در فعالیت های اجتماعی اشاره نمود. از  حضور 
گرفته اند، به ترتیب می توان به افزایش  که امتیاز پایینی  معیارهایی 
کاهش هزینه ناشی از سفر اشاره  کاهش هزینه شهروندان و  درآمد و 
که بیشترین امتیاز  نمود. در بعد خالقیت و توان بومی، متغیرهایی 

کسب نموده اند، به ترتیب مربوط به افزایش فعالیت های خالق  را 
و میزان استفاده از تجربه نسل قدیم در شهرسازی شهر اصفهان 
کسب نموده اند، مربوط به  که امتیاز پایین تری  است. متغیرهایی 
میزان استفاده از نسل جوان وخالق در شهرسازی، میزان استقبال 
وجود  و  خــالق  ایــده هــای  از  اصفهان  شهری  مدیریت  پذیرش  و 
کالبدی  جشنواره ها و فستیوال های هنری و فرهنگی است. در بعد 
به  بــوده انــد،  امتیاز  بیشترین  دارای  که  شاخص هایی  فضایی،  و 
ترتیب شامل جذابیت فضاهای شهری، تأمین اطالعات از طریق 
فناوری های نوین، بهره گیری بیشتر از فضای سبز و باز برای تفریح 
کالبد و فضای فیزیکی آن  و استراحت و غلبه فعالیت های شهری بر 
ترتیب  به  را داشته اند  امتیاز  کمترین  که  می باشد. شاخص هایی 
شامل استفاده مناسب از زمان، تبدیل خیابان ها به قلمرو پیاده، 
کاهش سفرهای روزانه درون شهری و مقید نبودن شهر اصفهان به 

شبکه حمل ونقل فیزیکی شهری می باشد.

کارشناسان شهرسازی جدول شماره2: وضعيت شاخص های شهر خالق از نگاه 
کنش شاخص پرا

متغير
کنش شاخص پرا

متغير انحراف معيارابعاد ميانگين انحراف معيار ميانگين

0/72439 1/6329 کاهش هزینه های ناشی از سفر 0/77449 2/0335 گروه های مختلف در فعالیت های اجتماعی حضور 

عی
ما

جت
- ا

ی
اد

تص
اق

0/71245 2/0686
تفریح در فضاهای  و  برای ورزش  حضور مردم 

شهری
0/77449 2/0335 بهبود مشارکت

0/80303 2/1359 افزایش احساس امنیت وایمنی 0/77695 1/9856
اجتماعی  فعالیت های  در  زنــان  وفعالیت  مشارکت 

وفرهنگی
0/81149 1/9951 نقش اجتماعی میادین شهری 0/77078 1/9559 گسترش ارتباطات و مراودات اجتماعی

0/82573 1/9118
نظارت  از  ناشی  شهری  فضاهای  در  امنیت 

دیجیتالی
0/75020 2/0670

اجتماعی_اقتصادی  حــوزه بــنــدی  هــای  در  تغییر 
شهرها نسبت به سال های قبل

0/79391 1/5742 کاهش هزینه های شهروندان افزایش درآمد و 

0/79348 1/7073
ــالق در  ــ ــوان وخ ــ ــفــاده از نــســل ج مــیــزان اســت

شهرسازی
0/72905 2/0735

شهر  شهرسازی  در  بومی  ــوان  ت از  استفاده  مــیــزان 
اصفهان

ی
وم

ن ب
توا

ت و 
القي

خ

0/72905 2/0735
مـــیـــزان اســـتـــفـــاده از تــجــربــه نــســل قــدیــم در 

شهرسازی شهر اصفهان
0/79218 2/2878 افزایش فعالیت های خالق 

0/78874 1/8189
شهری  مــدیــریــت  پــذیــرش  و  استقبال  مــیــزان 

اصفهان از ایده های خالق
0/79224 1/9808 وجود جشنواره ها و فستیوال های هنری و فرهنگی

0/80344 1/8867 حضور همزمان در زمان ها وفضاهای مختلف 0/81283 1/9663 افزایش فضای سبز و پارک به جای پارکینگ
ی

یک
فيز

ی و 
بد

کال

0/74707 1/9212
تأثیرپذیری فضاهای شهری از داده های بصری 

واطالعاتی
0/81203 1/7548 ایجاد مسیرهای مناسب پیاده و دوچرخه

0/77648 1/9951
فضاها  شناسی  زیبایی  معیارهای  تغییرات 

ومیادین شهر
0/66945 1/4231 کاهش آلودگی هوا و صوتی در فضاهای شهری

0/73498 2/0500 کاربری اختالط  0/7863 2/2404 جذابیت فضای شهری

0/82762 1/8900
دسترسی مناسب به خدمات شهری از طریق 

فناوری های نوین
0/71882 1/8606 تحول در مفهوم فضا و فضای شهری

0/80838 1/9809 تبدیل فضاهای شهری به فضاهای مالقات 0/73098 1/6439 کاهش سفرهای روزانه درون شهری

0/79640 2/0191
کاربری اراضی شهری با  تغییر و تحوالت نقشه 

توجه به نقش فناوری اطالعات
0/75179 2/0048 میزان پویایی و تحرک فضاهای شهری در اصفهان

0/72226 2/0735
وفضای  کالبد  بــر  شــهــری  فعالیت های  غلبه 

فیزیکی آن
0/79991 1/8182 کاهش استفاده از وسایط حمل ونقل شهری

0/74414 1/8450
اداری،  خدماتی،  بــزرگ  مجموعه های  کاهش 

تجاری به واسطه تغییر عملکردی
0/75433 1/7157

حمل ونقل  شبکه  بــه  اصفهان  شهر  نــبــودن  مقید 
فیزیکی شهری

0/7909 2/1942
بهره گیری بیشتر از فضای سبز و باز برای تفریح 

و استراحت
0/87575 1/9522 کز تجاری مجازی برای همه شهروندان وجود مرا

0/73045 1/5942 استفاده مناسب از زمان 0/72918 1/7108
به  شــهــری  فعالیت های  در  نــفــوذپــذیــری  ــزایــش  اف

صورت مجازی
0/79890 2/1304 تأمین اطالعات از طریق فناوری های نوین 0/75880 1/6232 تبدیل خیابان ها به قلمرو پیاده

0/80551 2/1063 افزایش فضاهای مناسب و متنوع در شهر اصفهان
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جدول شماره3:وضعيت شاخص های فناوری های نوین از نگاه کارشناسان شهرسازی

کنش شاخص پرا
متغير

کنش شاخص پرا
متغير ابعاد

انحراف معيار ميانگين انحراف معيار ميانگين

0/76237 1/6268 تجهیز مبلمان شهری به سیستم دیجیتال 0/72692 1/9602 )ICT(به روز بودن فناوری ها

دن
 بو

وز
ه ر

ب

0/80148 1/6618 وجود تابلوها و مبلمان شهری مجازی 0/78127 2/1594
کنترل  بــــرای  ــکــتــرونــیــک  ال وســـایـــل  از  اســـتـــفـــاده 

ترافیک)مانند دوربین ها و GPS و).. 

0/71980 1/6602
روی  بر  لحظه ای  و  آنالین  اطالعات  وجود 

سایت های مهم اداری و سازمانی
0/80312 1/8986

بر جداره های شهری  از تصاویر دیجیتالی  استفاده 
یا  و  تبلیغ  اطالع رسانی،  بــرای  خیابان(  و  )میادین 

خلق نمادهای

0/77345 1/7751
حضور مجازی شهروندان در فعالیت های 

شهری  مانند خرید و سرگرمی
0/77240 1/8702

کمک  به  تبلیغات   و  اطالع رسانی  در  تنوع  ایجاد 
تابلوهای دیجیتال در جداره های شهر

0/71686 2/3732
استفاده  مورد  بانکی  الکترونیک  خدمات 

شهروندان
0/71609 1/5842

سایبرنتیک  صـــورت  بــه  شــهــری  فضاهای  تبدیل 
)ترکیبی  از فضای مجازی و واقعی(

0/70796 1/5784
ــرای  ــازی ب ــج ــه بــعــدی شـــدن فــضــای م س

استفاده بهتر
0/74135 1/7826 سرعت انتقال داده

0/79188 2/0195 کشورها امکان ارتباط همزمان با سایر شهرها و 

0/76362 1/9854
کز پلیس 10+  دسترسی مناسب مردم به مرا

در همه نقاط شهر اصفهان
0/75017 2/2426

همه  در  نت ها  کافی  بــه  ــردم  م مناسب  دسترسی 
نقاط شهر اصفهان

دن
 بو

گير
0/78635فرا 1/9660

اطــمــیــنــان بـــه وجــــود امــنــیــت در انــجــام 
فعالیت های الکترونیکی

0/58997 2/6439
همه  در  بانک ها  عابر  به  مــردم  مناسب  دسترسی 

نقاط شهر اصفهان

0/73902 2/3689
فعالیت  انجام  بــرای  مــردم  انگیزه  و  عالقه 

الکترونیکی
0/71156 2/2390

دسترسی مناسب مردم به دفاتر پیشخوان دولت در 
همه نقاط شهر اصفهان

0/66965 2/5874 استفاده از اینترنت در بین مردم 0/74199 1/7512
کــیــوســک هــای  ــه  ــ ــی مـــنـــاســـب مــــــردم ب ــرسـ ــتـ دسـ

اطالع رسانی شهرداری  در همه نقاط شهر اصفهان

0/75461 1/6355
وسیله  به  نوین  فــنــاوری هــای  از  استفاده 

افراد مسن
0/63090 2/6000 استفاده از فناوری های نوین به وسیله نسل جوان

وع
تن

0/68974 2/4433 دسترسی مناسب به بانکداری الکترونیک 0/73653 2/3252 استفاده از فناوری های نوین به وسیله زنان

بعد  نوین در سه  فناوری  براساس جدول شماره3، شاخص های 
گیر بودن و تنوع( دسته بندی شده اند.از نظر به  )به روز بودن، فرا
روز بودن وضعیت شاخص هایی مانند خدمات الکترونیک بانکی 
برای  الکترونیک  وسایل  از  استفاده  شهروندان،  استفاده  مــورد 
کنترل ترافیک)مانند دوربین ها و GPS ( و امکان ارتباط همزمان 
کشورها وضعیت مناسب تری داشته و از میانگین  با سایر شهرها و 
سه  مانند  هایی  شاخص  وضعیت  اســت.  بــوده  برخوردار  باالتری 
بعدی شدن فضای مجازی برای استفاده بهتر، تبدیل فضاهای 
شهری به صورت سایبرنتیک )ترکیبی  از فضای مجازی و واقعی(، 
اطالعات  ــود  وج و  دیجیتال  سیستم  بــه  شهری  مبلمان  تجهیز 
سازمانی  و  اداری  مهم  ســایــت هــای  روی  بــر  لحظه ای  و  آنــالیــن 
پایین تر  امتیازی  دارای  نیز  شاخص ها  سایر  نمی باشند.  مناسب 
شاخص هایی  وضعیت  بودن  گیر  فرا نظر  می باشند.از  میانگین  از 
مانند دسترسی مناسب مردم به عابر بانک ها در همه نقاط شهر 
انگیزه مردم  و  مــردم، عالقه  بین  اینترنت در  از  استفاده  اصفهان، 
و  داشته اند  مطلوبی  وضعیت  الکترونیکی  فعالیت  انجام  ــرای  ب
کیوسک های  به  مــردم  مناسب  دسترسی  مانند  شاخص هایی 
به  اطمینان  نقاط شهر اصفهان،  اطالع رسانی شهرداری در همه 
وجود امنیت در انجام فعالیت های الکترونیکی و دسترسی مناسب 

وضعیت  اصفهان  شهر  نقاط  همه  در  پلیس10+  کز  مرا به  مــردم 
تنوع،  نظر  داشــتــه انــد.از  شاخص ها  سایر  به  نسبت  ضعیف تری 
دسترسی  جــوان،  نسل  وسیله  به  نوین  فناوری های  از  استفاده 
مناسب به بانکداری الکترونیک و استفاده از فناوری های نوین به 
از فناوری های نوین به  وسیله زنان، وضعیت مطلوب و استفاده 

وسیله افراد مسن وضعیت نامطلوبی داشته است.
مدل مستخرج شده براساس مبانی نظری پژوهش حاصل شده؛ 
عامل  سه  در  نوین  فناوری  شاخص های  ابتدا  که  صــورت  بدین 
شده اند  دسته بندی  تنوع(  و  بــودن  گیر  فرا بــودن،  روز  )بــه  اصلی 
سه  قالب  در  و  خالق  شهر  اصلی  عامل های  شناسایی  به  سپس 
ویژگی های  و  بومی  تــوان  و  خالقیت  عامل)اجتماعی_اقتصادی، 
گردیده است. با توجه به )نمودار  کالبدی، فیزیکی شهر( مبادرت 
که اثر آن بر روی  شماره1( نخستین عامل )به روز بودن( می  باشد 
ویژگی  های اجتماعی_اقتصادی، خالقیت و توان بومی و ویژگی  های 
کالبدی و فیزیکی شهر سنجیده شده است. مقدار ضریب بتا اثر به 
که  روز بودن بر روی عامل اجتماعی و اقتصادی، 0/467 می  باشد 
گویای همبستگی متوسط بین این دو عامل می  باشد.  این ضریب 
مقدار P.Value  )سطح معناداری( نیز نشان از معنادار بودن این 
اثرگذاری با اطمینان 99 درصد می  نماید.این رابطه نشان می دهد، 
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به روز بودن سایت ها و شبکه های ارتباطی باعث تغییر و تحوالت 
اجتماعی و اقتصادی از جمله افزایش درآمد، ایجاد مشاغل جدید، 
کاهش  ارتباطات اجتماعی و  گسترش  بهبود مشارکت اجتماعی، 
هزینه های شهروندان خواهد شد. اثر به روز بودن بر روی خالقیت 
و توان بومی نیز معنادار می  باشد. مقدار 0/469 و سطح معناداری 
که هرچه شبکه های  گویای این وضعیت می باشد. به این مفهوم 
اطالعاتی و ارتباطی در شهر اصفهان به روزتر باشد، باعث افزایش 
مشارکت  و  ذهنی  خالقیت  شــهــرونــدان،  بومی  ــوان  ت و  اطــالعــات 
خواهد  محلی  و  بومی  فستیوال های  و  جشنواره ها  در  شهروندان 
کالبدی و فیزیکی  بر روی ویژگی  های  شد. عامل به روز بودن نیز 
که برابر با 0/550اســت، نشان  شهر اثرگذار است. مقدار ضریب بتا 
 p:0/00از این وضعیت دارد. مقدار بتا 0/549 و سطح معناداری آن
گفت، به  نشان دهنده رابطه معنادار می  باشد. به عبارتی می توان 
روز بودن فناوری اطالعاتی و ارتباطی باعث کاهش سفرهای روزانه، 
اختصاص  کاربری ها،  شدن  کوچک  صوتی،  و  هوا  آلودگی  کاهش 
فضاهای شهری به پیاده رو و افزایش نفوذپذیری در خیابان های 

شهری خواهد شد.
گیر بودن( بر روی ویژگی  های اجتماعی_اقتصادی و  عامل دوم)فرا
کالبدی_فیزیکی شهر اصفهان اثرگذار نبوده؛ به عبارت دیگر رابطه 
گیر بودن بر  که فرا معناداری بین آنها وجود نداشته است. هر چند 
همه ابعاد زندگی اثرگذار است اما با توجه به شکاف دیجیتالی که بین 

گروه های مختلف سنی، جنسی و درآمدی در شهر اصفهان وجود 
دارد، بسیاری از افراد جامعه دسترسی مناسب، سواد الکترونیکی 
و توان مالی مطلوبی در بهره گیری و استفاده از فناوری های نوین 
شهر  در  شــده  باعث  سبب  ایــن  به  و  نــدارنــد  ارتباطی  و  اطالعاتی 
گیر نباشد. تغییر و تحوالت  اصفهان استفاده از فناوری های نوین فرا
گیر بودن فناوری های نوین نبوده و براساس  کالبدی نیز متأثر از فرا

نظرات مهندسین و ضوابط شهرسازی طراحی شده اند. 
جدول  می  باشد.  تنوع  به  مربوط  نوین،  فناوری  های  سوم  عامل 
بر روی  که عامل تنوع فناوری  های نوین  شماره4 نشان می  دهد 
بتای  مــقــدار  اســـت.  ــذار  ــرگ اث شهر  اجتماعی_اقتصادی  عملکرد 
استاندارد0/192 می  باشد و سطح معناداری آن 0/00 می  باشد؛ به 
شبکه های  و  سایت ها  رسانه ها،  از  استفاده  تنوع  که  مفهوم  این 
ایجاد مشاغل جدید،  تنوع دسترسی، مشارکت،  باعث  اجتماعی 
تغییر در حوزه بندی  های اجتماعی_اقتصادی شهر و تنوع ارتباط با 
دیگران شده است.از جهتی دیگر اثر تنوع فناوری  های نوین بر روی 
افزایش خالقیت و توان بومی معنادار نمی  باشد. تنوع فناوری های 
اثرگذار  نیز  اصفهان  شهر  فیزیکی  و  کالبدی  ساختار  روی  بر  نوین 
نمی  باشد و رابطه معناداری بین این دو وجود ندارد. به این معنی 
بومی  افــراد  خالق  توان  افزایش  باعث  نوین  فناوری های  تنوع  که 
نشده و نتوانسته به شکل مطلوبی بر روی ساختار فیزیکی و تغییر 

کاربری ها و جانمایی آنها اثرگذار باشد.

نمودار شماره1: رابطه واثرگذاری شاخص های فناوری های نوین و شهر خالق 

جدول شماره4: مقادیر کوواریانس)ضریب همبستگی( 

ß Estimate S.E. C.R. P Label
اجتماعی-اقتصادی ß به روز بودن 0/476 0/065 7/416 0/000

خالقیت و توان بومی ß به روز بودن 0/469 0/045 10/707 0/00
کالبدی-فیزیکی شهر ß به روز بودن 0/550 0/063 8/532 0/00
خالقیت و توان بومی ß گیر بودن فرا 0/549 0/047 12/587 0/00
کالبدی-فیزیکی شهر ß گیر بودن فرا 0/051 0/065 0/789 0/430
اجتماعی-اقتصادی ß تنوع 0/192 0/062 3/140 0/00
خالقیت وتوان بومی ß تنوع -0/073 0/043 -1/742 0/082

کالبدی-فیزیکی شهر ß تنوع 0/104 0/060 1/697 0/090
اجتماعی- اقتصادی ß گیر بودن فرا 0/087 0/068 1/361 0/173
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5. نتيجه گيری
در بررسی روابط بین عوامل شهر خالق و فناوری های نوین مشخص 
که عامل به روز بودن بر همه ابعاد شهر خالق شامل افزایش  شد 
کالبدی_فیزیکی شهر و ویژگی های  خالقیت و توان بومی، ساختار 
گفت  اجتماعی_اقتصادی تأثیرگذار است. به عبارت دیگر می توان 
آنالین می تواند  ارائه اطالعات  و  بودن سایت های مختلف  روز  به 
باعث افزایش خالقیت و ارتقای توان مردم بومی، تغییر در ساختار 
کاهش  کاهش رفت وآمد شهری،  کالبدی و فضایی شهر)از جمله 
دانش  ارتقای  همچنین  کــاربــری(و  نوع  تغییر  و  دسترسی  فاصله 

کاهش هزینه های ناشی از مراجعه حضوری شود. اجتماعی و 
و  اجتماعی_اقتصادی  ویــژگــی هــای  روی  بــر  بـــودن  گیر  فرا عامل 
خالقیت  روی  بر  اما  نبوده  اثرگذار  اصفهان  شهر  کالبدی_فیزیکی 
وارتقای توان بومی اثرگذار است. با توجه به عدم دسترسی جمعیت 
کم درآمد و با سواد پایین( عامل  زیادی از جامعه )به خصوص افراد 
اجتماعی  ویژگی های  در  تغییراتی  اســت  نتوانسته  بــودن  گیر  فرا
در  خــاص  گــروه هــای  نقش  خاطر  به  باشد.  داشته  درآمــدزایــی  و 
کم  تصمیم گیری های شهری نقش و جایگاه قشر عظیمی از جامعه 
گیر بودن می تواند بر روی  رنگ شده است. در عین حال عامل فرا
کنان مؤثر باشد. افزایش نوآوری و کمک به شناسایی توان بومی سا
عامل تنوع فناوری های نوین بر روی عملکرد اجتماعی_اقتصادی 

ساختار  روی  بــر  نوین  فــنــاوری هــای  تنوع  امــا  اســت  اثــرگــذار  شهر 
کالبدی و فیزیکی و همچنین بر افزایش خالقیت و توان بومی شهر 
اثرگذار نمی باشد. تنوع فناوری های نوین شامل استفاده از تلفن 
همراه، اینترنت، اینترانت و انواع دسترسی به شبکه های مجازی 
روی  بر  مختلف  اشکال  به  عوامل  این  که  می باشد  مــاهــواره ای  و 
و  امنیت  اجتماعی،  روابــط  ســواد،  جمله  از  اجتماعی  ویژگی های 
و  اشتغال  ایجاد  در  عمده ای  تغییرات  و  اثرگذارند  زندگی  سبک 
گفتنی است، فناوری های یاد شده  درآمدزایی جوانان داشته اند. 
کالبدی و فیزیکی  کننده ای در ساختار  نتوانسته اند نقش تعیین 
شهر داشته باشند. طبق نتایج به دست آمده، تأثیر به روز بودن 
وضعیت  اما  می باشد  دیگر  عوامل  از  مهم تر  خــالق،  شهر  ابعاد  بر 
که  مطلوب در جهت تحقق شهر خالق زمانی اتفاق خواهد افتاد 
فناوری های نوین از جنبه های مختلف بتوانند اثرات مثبت بر روی 

کالبدی واجتماعی شهر داشته باشند.  ساختار 
به منظور بهبود وضعیت فناوری های نوین ارتباطی واطالعاتی در 
شهر اصفهان و در راستای تحقق شاخص های شهر خالق و افزایش 

خالقیت فضاهای شهری، پیشنهادهای زیر ارائه می گردد:
استفاده از ایده های خالق نسل جوان در مدیریت و برنامه ریزی 	 

جابه جایی  شاهد  اصفهان  شهر  مدیریتی  ساختار  در  شهری: 
که با تغییر یک شهردار  گونه ای  مهره های مدیریتی هستیم؛ به 

که به بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل  جدول شماره 5 
گیر  که رابطه معنادار بین به روز بودن و فرا پرداخته، نشان می دهد 
سطح  و   0/485 بتا  مقدار  دارد.  وجــود  نوین  فناوری های  شدن 
متغیر  دو  این  بین  متوسط  همبستگی  از  نشان   0/00 آن  معنادار 
گیر بودن و تنوع در فناوری اطالعات  می نماید. رابطه معنادار بین فرا
وجود دارد. مقدار ضریب بتای استاندارد 0/390 و سطح معناداری 
گویای همبستگی متوسط بین این دو متغیر می باشد. رابطه  آن 
معناداری بین به روز بودن و تنوع وجود دارد. مقدار ضریب بتای 

استاندارد،0/399 و سطح معناداری نشان از همبستگی متوسط 
بین این دو متغیر می نماید.

ــدل را نشان  کــه بـــرازش م ــای شــمــاره 6و7  ــدول ه بــا تــوجــه بــه ج
 P:0/217 که برابر با 3/0 با سطح اطمینانCMIN می دهند، مقادیر
از  باالتر  آنها  همه  که   Baseline Comparisons جــدول  مقادیر  و 
0/95 می باشد، با اطمینان بسیار باالیی، مدل ارائه شده را تأیید 

می نماید.

جدول شماره5: مقادیر کوواریانس)ضریب همبستگی( 
ó Estimate S.E. C.R. P Label

به روز بودن ó گیر بودن فرا 0/485 0/017 6/243 0/00
گیر بودن فرا ó تنوع 0/390 0/016 5/205 0/00
به روز بودن ó تنوع 0/399 0/017 5/307 0/00

جدول شماره6: مقادیر کای اسکوئر و سطح معناداری 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF
Default model 19 3/051 2 0/217 1/526

Saturated model 21 0/.000 0
Independence model 6 625/417 15 0/000 41/694

 Baseline Comparisonsکمک جدول شماره7: برازش مدل به 

Model
NFI 

Delta1
RFI 

rho1
IFI 

Delta2
TLI 

rho2
CFI

Default model 0/995 0/963 0/998 0/987 0/998
Saturated model 1/000 1/000 1/000

Independence model 0/000 0/000 0/000 0/000 0/000
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از  شــهــری  مــدیــران  کــثــر  ا و  می شوند  جابه جا  قبلی  ــراد  افـ فقط 
پایین  آنها  الکترونیکی  و  فنی  دانــش  و  هستند  قبلی  نسل های 
است. بنابراین توجه به افراد با تحصیالت عالی و متخصص در 
کنار تجربه نسل های قبلی می تواند گره گشای بسیاری از مشکالت 

شهری باشد.
در شهر خالق استفاده از زمان بسیار مهم است ولی این وضعیت 	 

در شهر اصفهان مناسب نیست. بنابراین بایستی همه آموزش 
ببینیم و آموزش دهیم که چگونه از زمان به نحو مطلوبی استفاده 

کنیم.
برنامه ریزی بر مبنای پیاده مداری و استفاده از دوچرخه می تواند 	 

کند و شهر را متناسب با مقیاس های  کمک  به سالمت جامعه 
انسانی نزدیک تر نماید.

کاهش 	  ترغیب مردم به استفاده از فناوری های نوین در راستای 
کاهش آلودگی هوا. سفرهای روزانه و 

شهر 	  عنوان  به  صوتی  و  هوا  آلودگی  کاهش  منظور  به  در  تالش 
خالق؛ با توجه به آلودگی های زیست محیطی در شهر اصفهان 
به  می تواند  خــالق  ایــده هــای  و  نوین  فــنــاوری هــای  از  استفاده 

کند. کمک  کاهش معضالت آن 
ــع مــشــکــالت و مــســائــل مــربــوط بــه فـــنـــاوری هـــای ارتــبــاطــی 	  رفـ

)زیرساخت ها(؛ قشر عظیمی از مردم به وسایل ارتباطی روز مانند 
اینترنت پرسرعت به دالیل مختلف دسترسی ندارند.

و 	  وافــزایــش درآمـــد  الکترونیک  کــســب وکــار  فــرصــت هــای  ایــجــاد 
همچنین کاهش هزینه های روزمره.

کاهش 	  راستای  در  برخط  و  مجازی  تجاری  کز  مرا ایجاد  امکان 
مصرف سوخت، انرژی و زمان.

امکان استفاده بیشتر شهروندان از وسایل الکترونیکی و آنالین به 	 
جای سفرهای روزانه.

نزدیکی محالت مسکونی 	  گسترده در  و  باز  از فضاهای  استفاده 
برای مالقات های عمومی و روزمره.

ایجاد و افزایش فضاهای متنوع و فضای سبز و باز در شهر برای 	 
تفریح واستراحت و ورزش.

منظور 	  بــه  شــهــری  فعالیت های  همه  ــدن  ش دیجیتال  امــکــان 
نفوذپذیری واستفاده بیشتر شهروندان.

با توجه به توانایی محدود افراد مسن در دسترسی به همه نقاط 	 
شهر، بایستی زمینه های الزم برای بهره گیری از وسایل ارتباط از 
اینترنت، پست بانک، دیدار مجازی با دوستان و  راه دور مانند 
غیره فراهم آید تا از زمانشان برای اوقات فراغت به خوبی استفاده 

کنند.
کــه بــه عصر اطــالعــات مــعــروف اســت، 	  کنونی  بــا تــوجــه بــه عصر 

شهرداری به عنوان متولی شهر بایستی کیوسک های اطالع رسانی 
در همه جا نصب وراه اندازی نماید.

روز 	  ــه  ب نه تنها  ــی،  خــدمــات رســان ــز  ک مــرا و  ادارات  ســایــت هــای 
باعث  ســاده ســازی  و  شفافیت  وجـــود  عــدم  بلکه  نمی باشند، 
از  بهره گیری  با  است  نیاز  بنابراین  می شود.  کاربران  سردرگمی 
برچسب های سه بعدی و مجازی به ساده سازی و فهم درست 

کرد. کاربران کمک 
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