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Highlights

— The development of information and communication technology is an important change that causes paradigm shift in 
urbanism.
— The COVID pandemic emphasizes the importance of information and communication technology.
— This study seeks to trace urban studies on information and communication technology and the COVID pandemic and 
provide appropriate data and knowledge for urban policy-making and future studies.

Extended abstract
Introduction 
The advent of the information age in the 20th century due to the great changes in the field of information and communication 
technology (ICT) has led to the prevailing approach to maximizing the solution of urban problems for advancing urban 
planners, designers, and policy-makers. The rate of growth and extensive development of urban studies has provided a 
wide range of interactions between its different sections. Coinciding with its growing trend, the corona virus has been 
spreading around the world since December 2019, re-examining the role of ICT.

Theoretical Framework 
There is a lack of domestic research on ICT and the city. Given the existence of the gap and the importance of considering 
the area in urban studies, the purpose of this article is to identify, extract, and provide an interactive research space 
between the development of ICT and the subfields of urban studies in order to introduce and classify topics, approaches, 
methods, and results.

Methodology 
Using the method of systematic review, the content of published foreign scientific research was reviewed and analyzed. 
This was carried out with a search for valid articles, a study of the abstracts and research results of more than 150 articles 
and their review, and a final selection of 93 articles after entering them into the Excel software environment.

Results and Discussion 
The selected articles have been published in English in the period of 30 years between 1990 and 2020. Monitoring, 
examining, and extracting the key themes of the articles led us to 8 categories, including 1) urban policy, 2) electronic 
participation, 3) smart city, 4) city structure and spatial organization, 5) travel behavior, 6) digital gap, 7) public space, 8) 
and competitiveness, and 30 sub-themes. About 90% of the articles have been published in reputable scientific journals, 
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and the rest appear in books and conference articles. An examination of the frequency of articles shows the growing 
worldwide trend in concern for this field in urban studies in recent years. According to the analysis made in the research, 
the use of ICT is applicable to planning theories at all levels, including the two levels of access and data processing 
and communication independent of time and place. These technologies enhance and promote the development of 
networks, social cohesion, and smart development of the city. The digital gap is intrinsically related to digital and urban 
inequalities. In network-oriented cities and societies, the issue of communication poverty is as important as traditional 
poverty. Many discussions have been raised by researchers on the impact of ICT on the structure and spatial organization 
of the city. Despite the initial premise of using the technology, which was to reduce concentration and increase urban 
dispersion, two more approaches, the centralization approach and the dual approach, have also been proposed in the 
field. The development of ICT has profound consequences on urban economic competitiveness. ICT is the basic driver 
for smartness in cities. A provider of access to the transfer of information and planning tools, granting the opportunity to 
share modes of transportation and work from a distance, the technology is of considerable importance for transportation 
systems. The relationship between the urban public space and technological developments and the development of ICT 
with the spread of the corona virus has been taken into consideration. Recent studies show that the spread of the corona 
virus has multiplied the use of ICT, which will definitely change the severity of its impact on urban planning and design 
more rapidly. Therefore, this article is presented in order to explain the various dimensions of this issue.

Conclusion
Given the application of ICT in the field of urban planning, it is comprehensible that the creation of links with urban 
planning and design has proceeded slowly despite the increasing development of telecommunication technologies. It is 
necessary to consider the complex relationship between the city and ICT. On the one hand, the relationship has raised 
the challenge of polarization, inaccessibility, and urban injustice, and on the other hand, it has involved benefits such as 
increased participation and social networking, urban innovation and creativity, and urban sustainability and intelligence. 
In fact, it is necessary to fill the gap between ICT and urban planning. The central solution framework of the smart city 
is based on the city rather than intelligence. One of the most important challenges discussed in the previous studies is 
the issue of accessibility among different social classes. In spite of the initial hypothesis that the importance of place 
is reduced as that of distance decreases due to the development of ICT, place still matters. The point to be considered 
in regard to the relationship between the density and spread of the corona virus is the absence of a direct relationship 
between its population density and death. In fact, the ever-increasing development of ICT and the persistence of policies 
of closure and maintenance of social distancing during the pandemic are themselves factors effective in the development 
of digital facilities and technologies in the city. Urban spaces are changing and transforming due to the development of 
new technologies. In fact, the urban space paradigm established in 2020 promises the emergence of virtual open spaces. 
Future studies will be focused especially on an understanding of the shift towards the digital space and the emergence of 
a combination of the real space and the virtual space in developed countries. Moreover, it is necessary to know the social 
dimensions of urban spaces according to the conditions imposed by the corona virus in order to understand the type and 
method of changing the public space of the city and social interactions. Finally, the study and review of the valuable 
articles published in the area of the interface between the city and ICT has raised wide, diverse issues that require 
familiarity, mastery, and theoretical specialization besides their practical applications for policy-makers, planners, and 
urban designers and managers.
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بر مطالعات شهری:  کووید 19  ارتباطات و پاندمی  اثرات فــن آوری اطالعات و 
مرور سیستماتیک1

گروه شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمی، قزوین، ایران. نیکو مدقالچی - 
سید حسین بحرینی2 - دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

مجتبی رفیعیان - دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1400              تاریخ پذیرش: 26 مهر 1400

که توسط نویسنده اول  1 این مقاله برگرفته از رساله دکتری رشته شهرسازی با عنوان" تبیین تأثیرات ICT بر دگرگونی فضا و مکان شهری)مطالعۀ موردی: محالت شهر تهران(" است 
و با راهنمایی نویسنده دوم و مشاوره نویسنده سوم در دانشگاه آزاد اسالمی قزوین دفاع شده است. 

hbahrain@ut.ac.ir :2 نویسنده مسئول مقاله
3 ICT(Information & Communication Technology)
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مقاله پژوهشی

نکات برجسته
که باعث تغییر پارادایم در شهرسازی می شود. توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات تغییر مهمی است   -

کید دارد. کووید بر اهمیت فناوری اطالعات و ارتباطات تا پاندمی   -
کووید، داده ها و دانش خوبی را برای سیاست گذاری شهری  گیری  ردیابی مطالعات شهری در زمینه فناوری اطالعات و ارتباطات و همه   -

و مطالعات آینده ارائه می دهد.
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چکیده
کثری  ظهور عصر اطالعات در قرن 20 به واسطۀ تحوالت عظیم حوزۀ فن آوری اطالعات و ارتباطات3، رویکرد غالب حل حدا
مسائل شهری و نجات بخشِی این فن آوری ها را پیِش روی برنامه ریزان، طراحان و سیاست گذاران شهری قرار داده است. 
مختلف  بخش های  بین  در  را  گسترده ای  میان کنش  آن،  گستردۀ  توسعۀ  و  رشد  سرعت  تحوالت،  این  جدیدبودن  باوجود 
مطالعات شهری فراهم ساخته است. همزمان با روند روبه افزایشی فناوری اطالعات و ارتباطات، سرتاسر دنیا با شیوع ویروس 
کم )در حدود  کرونا از دسامبر  2019، مواجه شد و نقش آن را مورد بازخوانی مجدد قرار داد. با توجه به پژوهش های داخلی 
17 عنوان مقاله( در ارتباط با فن آوری اطالعات و ارتباطات و شهر و وجود خأل در این ارتباط و اهمّیت توجه به این حوزه در 
مطالعات شهری، هدف این مقاله، شناسایی، استخراج و ارائۀ فضای تعاملی و پژوهشی بین توسعۀ فن آوری های اطالعات 
همچنین  و  روش ها  رهیافت ها،  موضوعات،  طبقه بندی  معرفی،  منظور  به  شهری،  مطالعات  زیرحوزه های  بر  ارتباطات  و 
بهره گیری از نتایج پژوهش ها است. در این راستا با استفاده از روش مرور سیستماتیک، محتوای پژوهش های علمی خارجی 
نتایج  و  با مطالعۀ چکیده  و  آغاز شد  با جست وجوی مقاالت معتبر  امر  این  گرفت.  قرار  و تحلیل  بررسی  انتشاریافته مورد 
کسل، انجام پذیرفت.  تحقیق بیش از 150 مقاله و پایش آن ها و در نهایت انتخاب 93 مقاله پس از ورود در محیط نرم افزار ا
مقاله های انتشار یافته به زبان انگلیسی و بین فاصلۀ زمانی 30 سالۀ 1990-2020 هستند. پایش، بررسی و استخراج محورهای 
ج در ذیل شامل 1( سیاست گذاری شهری، 2( مشارکت  گانۀ مندر کلیدی و اصلی مقاالت در نهایت ما را به طبقه بندی هشت 
الکترونیک، 3( شهر هوشمند، 4( ساختار و سازمان فضایی شهر، 5( رفتار سفر، 6( شکاف دیجیتال، 7( فضای عمومی و 8( 
کار و یافته های تحقیقات  ح، روش انجام  که به تفکیک هر یک، نویسندگان مطر رقابت پذیری و 30 زیرمحور هدایت نمود 
کرونا ویروس میزان بهره مندی از فن آوری های اطالعات و  که شیوع  گویای این موضوع هستند  گردید. مطالعات اخیر  ارائه 
کرده است و این امر به طور قطع شدت اثرگذاری آن بر شهر و برنامه ریزی و طراحی شهری را با سرعت  ارتباطات را چندین برابر 

گون این موضوع ارائه می شود. گونا کرد. از این رو این مقاله در راستای تبیین ابعاد  بیشتری دچار تحول و دگردیسی خواهد 

کرونا ویروس. گان کلیدی: فن آوری اطالعات و ارتباطات، شهر، مطالعات شهری،  واژ
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مدقالچی و دیگران
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1.مقدمه   
اطالعاتی  چهارم  انقالب  قالب  در  وجودآمده  به  تغییرات  و  تحوالت 
پــیــشــرفــتــه(  ســـرمـــایـــه داری  حــــوزۀ  در  )تـــحـــول   21 قـــرن  ــۀ  ــان آســت در 
جامعۀ  به  صنعتی  جامعۀ  از  حرکت  با   ،)Neubauer,2011: 195(
تورن( آلن  از  اولیه  توصیف  )با  پساصنعتی  جامعۀ  به عنوان  اطالعاتی 
 Bell,2000:(آن گستردۀ  ترویج  و   )Gessner&Nelken,2007:163(
8-7( همراه با پیش بینی تحوالت و تغییرات آتی ناشی از این موضوع 
بر ساختارهای اجتماعی توسط دنیل ِبل)Bell,1976:576( و همزمان 
مدرن،  محاسبه گری  قابلّیت  با  زیرساخت  حوزۀ  در  توسعه  و  رشد  با 
فن آوری های اطالعاتی و ارتباطی را پدیدآورد و دسترسی به اطالعات 

.)Talvitie,2004: 3(را از طریق ارتباطات از راه دور فراهم ساخت
جامعۀ  به منزلۀ  خــود،  اطالعاتی  »جامعۀ  کتاب  در  یونجی ماسودا 
پسا صنعتی«، قیاس تاریخی دو جامعۀ صنعتی و اطالعاتی را در سه 
حوزۀ اصلی فن آوری های نوآورانه، ساختارهای اجتماعی _اقتصادی 
هستۀ  از  تغییر  حوزۀ  در  او  کرد. بیان  ح  مطر پارامتر   20 در  ارزش هــا  و 
اطالعاتی  قدرت  قدرت،  جای  به  محاسبه گری  جایگزینی  یعنی  اولیه 
به جای قدرت مادی، آغاز شد و عملکرد پایه را در تقوّیت قّوۀ ذهنی 
به جای قّوۀ فیزیکی و تغییر مرکز تولید برپایۀ ابزار اطالعات)شبکه های 
کــارخــانــۀ مــدرن)مــاشــیــن و  اطــالعــاتــی و بــانــک هــای داده( بــه جــای 

 .)Masuda, 1981: 30-31(عنوان  نمود )تجهیزات
منبع  بین  تمایز  در  را  جامعه  دو  این  بین  تمایز  مهمترین  ِبل  دنیل 
دانش  به  وابسته  بشرّیت،  تاریخ  در  جامعه ای  هر  می داند.  ــوآوری  ن
که انباشت و توزیع  بوده، اما فقط در این دوران)سال های اخیر( است 
ح  شده و تغییرات  دانش نظری، به صورت نیروی تغییر و نوآوری مطر
مبتنی بر اطالعات، دانش، نمادها، نشانه ها و تولید ایده ها، در شهرها 
کز پذیرندۀ فن آوری های جدید، نوعی از اقتصاد جدید و  به عنوان مرا
 Kasvio & et.al, 2001:(اســـت کــرده   ایجاد  را  فرهنگی  جدید  بستر 

 .)176
به طور قطع ظهور چنین فن آوری هایی در همۀ حوزه ها، اثرات خود را 
برجای می گذارد و در حوزۀ شهرسازی نیز از جنبه های مختلف مورد 
ارتباطات  و  اطالعات  فــن آوری  از  بهره گیری  اســت.  گرفته  قــرار  توجه 
سبب خلق نوآوری شهری و مجموعه ای از اقدامات تغییر و دگرگونی 
در راستای ارتقای زیرساخت های فیزیکی، منابع دانشی و زیرساخت 
بهتر  ادارۀ  اجتماعی،  یکپارچگی  اقتصادی،  بازسازی  برای  اجتماعی 
شهر و مدیریت زیرساخت می شود. با این حال به دلیل نقش مرکزی 
شهرها،  شکل دهی  در  فرهنگی  و  اقــتــصــادی  سیاسی،  زمینه های 
نمی توان انتظار رخداد یک پارادایم واحد برای تحّول شهر در جهان 
اهمیت  حائز  خصوص  ایــن  در  متعدد  نیروهای  ایــن رو  از  داشــت.  را 
این  بر  نیز  گراهام  کید  تأ  .)Neirotti &et.al, 2014: 25-26(هستند
در  اقتصادی  محرکۀ  نیروهای  اصلی ترین  از  یکی  که  اســت  موضوع 
که سبب  شهرها و مناطق شهری، فن آوری اطالعات و ارتباطات است 
شهری  توسعۀ  همچنین  و  متعدد  _اجتماعی  فضایی  ــرات  اث ایجاد 
نئولیبرال  شهری  فضاهای  توسعۀ  الگوی  براساس  محور  کسب وکار 
از  شهری  حکمروایی  الگوهای  تغییر  حال  در  قابلّیت  این  می شود. 

.)Hollands, 2008: 307(کارآفرینی است رویکرد مدیرّیتی به رویکرد 
اثــرات  به  توجه  پارادایمی،  تحّول  از  گونه ای  جایگاه  در  بنابراین 

حائز  شهرسازی  حــوزۀ  در  ارتباطات  و  اطــالعــات  فـــن آوری  توسعۀ 
البته  است،  شهری  طراحان  و  برنامه ریزان  برای  ویــژه ای  اهمّیت 
پیچیدۀ  رابطۀ  وجود  بر  مبنی  هوالندز  ح شدۀ  مطر نکتۀ  بر  کید  تأ با 
که بر روی شکل شهر و متابولیسم  شهری تأثیرگذار  بین شهر و فن آوری 
فــن آوری هــای  قابلیت های  و  ظرفیت ها  از  بهره گیری  امکان  اســت. 
اطــالعــاتــی و ارتــبــاطــی، سبب شــده اســت تــا شــهــرهــا، آرمــان شــهــری 
توسعۀ  الگوی  کنند.  تصور  خود  آیندۀ  بــرای  را  دیجیتال  و  هوشمند 
ساختارها  مکانیزم ها،  روی  بر  هوشمند  پایۀ سیستم های  بر  شهری 
امکان  برپایۀ  حقیقت  در  است.  اثرگذار  شهری  فضای  تولید  فرآیند  و 
کیفیت زندگی  هوشمندسازی شهر، چشم انداز شهرها بر محور ارتقای 
معضالت  و  مشکالت  حل  و  شهر  پــایــداری  به  دستیابی  همچنین  و 

.)Hollands,2008:303-304(شهری هستند
با وجود توسعۀ روزافزون ابزار و امکانات فن آوری های جدید و اهمّیت 
گون آن در حوزۀ شهرسازی، بررسی پژوهش های  گونا ابعاد  توجه به 
جست  اســت.  ارتباط  این  در  کم  توجه  گویای  صورت گرفته،  داخلی 
و  ارتباطات  و  اطالعات  فــن آوری  چــون  اصلی  کلیدواژه های  وجــوی 
از 20  کمتر  بارگذاری  به  شهر، شهر مجازی، فضای مجازی و رسیدن 
گویای  مقالۀ فارسی در پایگاه مرکز اطالعات علمی جهاد دانشگاهی1، 
کم این حوزه و ضرورت  این مسئله است. بنابراین به دلیل 1( شناخت 
و  ارتباطی  و  اطالعاتی  فن آوری های  توسعۀ  شتاب  دلیل  به    موضوع 
کار و فعالیت  گریزناپذیر آن بر روی الگوها و سبک های زندگی،  اثرات 
همچنین  و  متقابل  و  متضاد  آرای  و  نــظــرات  ــود  2(وجـ شــهــرونــدان، 
فــن آوری  پذیرش   چگونگی  درخصوص  جدید  سئوال های  ح  طــر  )3
کرونا،  اطالعاتی و ارتباطی توسط شهر مدرن در دوران شیوع ویروس 
پژوهشگران  و  این مقاله تالش می شود حوزۀ مطالعاتی محققین  در 
برای  تولیدشده  منابع  جــمــع آوری  طریق  از  جهان  کشورهای  سایر 
طبقه بندی موضوعات، رویکردها، رهیافت ها و نتایج تحقیقات، مورد 

گیرد. بررسی، تحلیل و ارزیابی قرار 

2. چارچوب نظری
2.1.فن آوری  اطالعات و ارتباطات

ــا،  ــزاره ــاطـــات)ICT( گــســتــرۀ وســیــعــی از اب ــبـ ــات و ارتـ ــالع فــــن آوری اط
کاربران  بین  فّعال  بستری  در  را   ... و  برنامه ها  شبکه ها،  سیستم ها، 
همۀ  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری  به کارمی گیرد.  گون  گونا و  متعدد 
را  سیستم ها  و  اپلیکیشن ها  ساخت  و  حضور  شبکه سازی،  برای  ابزار 
برای مردم و سازمان ها  کنش تجمیعی در جهان دیجیتال  امکان  با 
قرار داده  توجه  ترافیک مورد  از  گونۀ جدیدی  به صورت  و  به کارگرفته 
توسط  متیک2  تله  فرانسوی  واژۀ  ح  طر  .)Talvitie,2004: 32(اســــت
نورا و مینک3 در 1978، به منظور بیان خدمات و زیرساخت هایی بود 
که با ایجاد ارتباطات از راه دور، رایانه ها و ابزارهای رسانه ای دیجیتال 
و  دیجیتال  فــن آوری  یکپارچه سازی  با  و  می کند  متصل  یکدیگر  به  را 
از  ارتباطات  می گیرد.  شکل  ارتباطات  فن آوری  توسعۀ  در  کامپیوترها 
راه دور، پایه و اساس فناورانه ای را برای نوآوری سریع در شبکه سازی 

1 SID
2 Télématique
3 Nora and Minc
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فراهم  ویدئویی  و  تصویری  داده ای،  صوتی،  ارتباطات  و  رایــانــه ای 
.)Graham and Marvin, 2002, 2-3(می کند

2.2.فن آوری اطالعات و ارتباطات و شهر
توسعۀ فن آوری اطالعات و ارتباطات در بستر شهر، آغازگر رشد و توسعۀ 
الگوهای حل مسائل و مشکالت شهری است. در این راستا در متون 
از  راه دور، بسیاری  از  ارتباطات  اهمیت  و  روزافــزون  استفادۀ  مختلف، 
سئواالت عمیق و اساسی را در ارتباط  با شهرها و زندگی شهری در حال 
بسیاری در  ادعــای  آیــا شهرها همانند  اســت.  کــرده  آینده مطرح  در  و 
دوره های پیشین درخصوص تأثیر راه آهن و اتومبیل بر شهرها، از نظر 
کالبدی با پیشرفت ها در ارتباطات از راه دور تحت تأثیر قرار می گیرند؟ 
نوع  این  از  تأثیراتی  چه  آنها  فضایی  سازمان  و  ساختار  شهرها،  کم  ترا
فــن آوری  هــای  بی مکانی  مشخصۀ  پــذیــرفــت؟  خــواهــد  جــدیــد  تــحــّول 
خواهد  تحّوالتی  چه  دچــار  را  شهری  فضاهای  ارتباطی،  و  اطالعاتی 
کرد؟ آیا مکان های شهری شاهد عدم حضورپذیری شهروندان خواهد 
مشارکت  فرصت های  می تواند  جدیدی  فن آوری های  چنین  آیا  بود؟ 
چنین   

ً
اخیرا  .  ... و  ســازد؟  فراهم  را   محالت  کنین  سا هم پیوندی  و 

گمانه  زنی ها و بحث های زیادی را دربارۀ آیندۀ شهرها و  پرسش هایی، 
کرده  نقش پیشرفت در ارتباطات از راه دور در دگردیسی شهری تحریک 
است. از یک سو، آرمان گرایان و آینده گرایان، ارتباطات از راه دور را راه حّل 
قطعی و سریع برای مشکالت و بحران های اجتماعی، زیست محیطی 
سوی  از  درنظرمی گیرند.  صنعتی  جامعۀ  و  صنعتی  شهر  سیاسی  یا 
دیگر، ضد آرمانگرایان چهره هایی از دورۀ شهری به شدت دو قطبی و 
 Graham(ناامیدکننده را تحت سلطۀ شرکت های جهانی ترسیم می کنند
با  فــن آوری اطالعات پیشرفته  کمک  به  and Marvin, 1999: 5(. شهر 
ایجاد تغییرات در الگوهای متنوع متکی بر زمینه های تاریخی، قلمرویی 
و نهادی در حال تغییر است. سیستم های ارتباطات از راه دور، به منزلۀ 
برای  برای سیستم های جابه جایی و حمل ونقل، جانشینی  گزینه ای 
جابه جایی فیزیکی مردم و خدمات، مطرح می شوند و ارتباط جدیدی 
 .)Drewe,2005:35(ــنــنــد مــی ک مطرح  شهری  برنامه ریزی  حــوزۀ  در  را 
افزایش  سبب  به شدت  دیجیتال  و  اطالعاتی  فــن آوری هــای  گسترش 
می شوند.  شهری  زندگی  پایۀ  و  اصلی  مؤلفه های  شهرها،  پیچیدگی 
کار و فراغت، از  این موضوع در حوزه هایی چون مسکن، حمل ونقل، 
منظر منطقی، فضایی و زمانی با افزایش تعداد و نوع میان کنش ها بین 
ایجاد  افراد، شرکت ها، سیستم های فنی و محیط های خارجی باعث 
مکان ها  و  تجهیزات  مــردم،  بین  جدیدی  ترکیب   می شود.  پیچیدگی 
فضایی  ســازمــان  در  چشمگیری  تغییر  نتیجه  در  و  مــی آیــد  ــود  وج بــه 
 Moss(خ می دهد کالنشهری ر فعالیت ها، درون شهرها و مناطق بزرگ 
Townsend,2000:1 &( و رابطۀ فضا و زمان و همچنین  شیوۀ حضور در 
مکان را بدون وابستگی به حرکت تغییر می دهد. دیجیتال در عملکرد 
را  جامعه  در  سازماندهی  حالت های  کوسیستم،  ا یک  به منزلۀ  خود 
را دچار تحول  بازسازی می کند و شرایط تعامل بین اجزای آن  مجدد 

.)Ayon,2017:1(می کند

کرونا ویروس 3.2. فن آوری اطالعات و ارتباطات و پاندمی 
در  جهان،  سرتاسر  در  کرونا  ویــروس  پاندمی  رسمی  اعالم  با  مصادف 

گرفتند. این  دسامبر 2019، شهرها در مواجهه با تحّوالت بسیاری قرار 
موضوع فضای بازاندیشی در بسیاری از ارکان شهر را برای برنامه ریزان، 
دنیا  سرتاسر  در  و  آورده  وجــود  به  شهری  سیاست گذاران  و  طراحان 
اندیشمندان حوزۀ شهری را به تفکر درخصوص اصول پذیرفته شده 
نقش  دربــارۀ  بازاندیشی  فرصت  کروناویروس  شیوع  اســت.  واداشته 
وظایف  ادغــام  و  تثبیت  تقویت،  موقعّیت های  تولید  در  برنامه ریزی 
برنامه ریزی  با  مرتبط  عمومی  بخش  مختلف  بخش های  اقدامات  و 
شهری و حّل مسئله را تحت چارچوب یکپارچه و واحد فراهم ساخته 

 .)Daneshpour,2020: 2(است
ســیــاســت بــســتــه شــدن شــهــرهــا، مــوضــوع فــاصــلــه، در خــانــه مــانــدن، 
جدیدی  اندیشۀ  فضای   ،... و  عمومی  فضای  و  عمومی  حمل ونقل 
همچنین  است.  کرده  ح  مطر نیز  را  جدیدی  چالش های  و  گشوده  را 
طراحی  برنامه ریزی،  الگوی  تحّول  چگونگی  با  ارتباط  در  سئواالتی 
کرونا در شهرها مورد توجه قرارگرفته  شهری و مدیریت شهری پس از 

.)Avetisyan,2020:1-3(است
کروناویروس باورهای پیشین در خصوص رشد و توسعۀ شهرها را مورد 
که همواره  را  کم شهری  ترا برای مثال  قرار می دهد.  بازخوانی مجدد 
بحث هایی  و  می دهد  قــرار  سئوال  مــورد  اســت،  بــوده  شهرها  افتخار 
افزایش احتمال  و  کم جمعیتی  ترا با  پیرامون آسیب پذیری شهرهای 
سختی  و  کنان  سا بین  در  نزدیک  فاصلۀ  دلیل  به   ویــروس  کنش  پرا
کرده است. این در حالی است  ح  کنترل فاصله گذاری اجتماعی را مطر
با  آمریکا  شهرستان   900 از  بیش  با  ارتباط  در  پژوهشی  در  یافته ها  که 
خ  نر و  کم  ترا بین  همبستگی  که  می کند  بیان  مؤلفه ها،  سایر  کنترل 
کروناویروس وجود ندارد. بلکه آنچه حائز اهمیت است،  باالی ابتال به 
فقر شهری و دسترسی و یا عدم دسترسی به زیرساخت های فن آوری 
 Hamidi(که بر میزان شیوع تأثیرگذار است و ارتباطات از راه دور است 
تأثیرات  بررسی  با  ارتباط  در  دیگری  پژوهش  در   .)& et.al,2020:12
باال  تحقیق  مشابه  نتیجۀ  بــه  محققان  نیز  شهرها  بــر  کــرونــاویــروس 
که مؤلفه های فرهنگی و  رسیده اند. در این تحقیق بیان شده است 
در  جمعیتی،  کم  ترا مانند  شهری  مؤلفه های  سایر  به  نسبت  نهادی 

کنترل ویروس، نقش مهم تری ایفا می کنند. انتشار و 
کروناویروس، ساخت  از این رو در مدیریت بیماری های ویروسی مانند 
که  شهری  ساختارهای  و  زیرساخت  ــن آوری،  فـ سیستم ها،  ایجاد  و 
بی جهت  سیاست  اجــرای  جــای  به  باشند  تـــاب آوری  گسترش دهندۀ 
چارچوبی  اســت)Kang & et.al,2020: 297(؛  اهمیت  حائز  کندگی،  پرا
که در ارتباط با توسعۀ فن آوری اطالعات و ارتباطات در شهر با محوریت 
برنامه ریزی و توسعۀ  حّل مسئله و ایجاد تغییر در نحوۀ نگرش آن در 
شهری حائز اهمیت است. در جوامع مدرن، امروزه مفهوم فن آوری های 
هوشمند در محیط های شهری و تأثیر آن ها بر اشکال شهری و سبک 
در  روبــه رشــد  و  شــده  شناخته  چالش های  از  یکی  به  ــّره،  ــ روزم زندگی 
 Abusaada &(ادبیات برنامه ریزی و طراحی شهری تبدیل شده اســت
کروناویروس در حقیقت موضوع  اهمّیت   .)Elshater,2020: 420-421
و توجه به توسعۀ فن آوری اطالعات و ارتباطات در شهرها را به صورت 
در  گرفته  صــورت  غفلت های  و  داده  قــرار  بازخوانی  مــورد  چشمگیری 
توسعه نایافتگی زیرساخت های این حوزه را مورد توجه سیاست گذاران، 

مدیران و برنامه ریزان شهری قرار می دهد.
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 3. روش
گونه شناسی تحقیقات انجام  گفته شده و ضرورت  با توجه به مطالب 
اثــرات  درخــصــوص  مخالف  و  موافق  نظرات  و  آرا  وجــود  بنابر  و  شــده 
مرور  روش  از  مقاله  ایــن  در  شهر،  بر  ارتباطات  و  اطــالعــات  فـــن آوری 
مرور  سیستماتیک،  مرور  است.  شده  استفاده  ادبیات  سیستماتیک 
که برای تعیین، ارزیابی و سنتز بهترین شواهد موجود  ادبیاتی است 
پاسخ های مفید  تا  با موضوعی مشخص استفاده می شود  ارتباط  در 
 Boland, Cherry, & Dickson, 2017:(دهـــد ارائــه  را  شاهد_مبنا  و 
41(. مرور سیستماتیک توسط پتریکریو و رابرتز1 به عنوان روشی برای 

به  پاسخ   به منظور  و  ابزار  و  اطالعات  از  وسیعی  بدنۀ  ساخت  و  ایجاد 
شده  تعریف  نشده،  انجام  آنچه  و  شده  انجام  آنچه  دربــارۀ  سئواالت 
و  دیــگــران  و  جسون  توسط  بیان شده  مــراحــل  از  استفاده  بــا  اســت. 
فینک مراحل اصلی روش شناختی برای این مقاله، به صورت جدول 
شمارۀ1 در شش مرحله تعیین شده است: 1(تعیین سئوال تحقیق/
داده،  و  منابع  پایگاه های  تعیین  و  فرآیند  طراحی   )2 تحقیق،  عنوان 
تعیین معیارهای شمول  گان تحقیق، 4(  واژ و  تعیین اصطالحات   )3
 Jesson &(تجزیه وتحلیل  )6 و  منابع  مرور  انجام   )5 شمول،  عدم  و 

 .)et.al, 2011: 12

و  اطالعات  فــن آوری  اصلی  مفاهیم  بین  اولیه  رابطۀ  یافتن  به منظور 
شهری  طراحی  شهری،  برنامه ریزی  شهری،  مطالعات  ارتباطات، 
این  بر  شــد.  ایجاد  وجــو  جست  در  ترکیبی  روابــط  شهری،  توسعۀ  و 
 2020 تا   1990 زمانی  بــازۀ  در  مقاالت  یافتن  بــرای  وجو  جست  اســاس 
حدود  در  اولیه  نتیجۀ  در  که  گردید  محدود  داده،  پایگا ه های  در 
با  مطابق  گرفتند.  قــرار  بازخوانی  مــورد  چکیده  مطالعۀ  با  150مقاله 
با لحاظ معیارهای شمول در ماتریس  سئوال اصلی، مقاالت مرتبط 
که درنهایت 93 مقاله  کسل وارد شدند  مشخصات مقاالت در نرم افزار ا
کلیدی،  گــان  واژ چکیده،  مجدد  مطالعۀ  گرفتند. با  قرار  تأیید  مورد 
با  مطابق  متصل  و  مرتبط  محورهای  مقاله،  جمع بندی93  و  نتایج 
هشت  درنهایت  مجدد،  بازخوانی  با  و  گردید  تعیین   1 شمارۀ  تصویر 
با  آن  از  پس  گردید.  مشخص  شده،  انجام  مطالعات  در  اصلی  محور 
به منظور  مقاالت  مرور  محور،  هر  مقاالت  مرتب سازی  و  دسته بندی 
استخراج زیرمحورها انجام پذیرفت و در نهایت 30 زیرمحور استخراج 

شد. )تصویر شماره 1(
که  اســت  ضـــروری  نکته  ایــن  بــه  توجه  پایایی  و  روایـــی  خصوص  در 
است.  متفاوت  کّمی  تحقیقات  با  کیفی  تحقیقات  پایایی  و  روایــی 
محققاني که تحقیقات کیفي را برعهده مي گیرند، با مشاهدۀ جامعی 
تحلیل  به  نسبت  خــودشــان  جهان بینی های  بــراســاس  و  موضوع  از 

تحقیقات  در  مهمی  بسیار  نقش  محقق  بنابراین  می پردازند.  عناصر 
اندریس2 در سه دستۀ  از منظر  کیفی  اعتبار روش  ایفا می کند.  کیفی 
بررسی داده ها و  با  ترتیب  به  بیرونی،  اعتبار درونی و  اعتبار ســازه ای، 
کسب اطالعات دقیق، استفاده از رویه هاي ویژۀ کدگذاري و  یافته ها، 
 Abbaszadeh,2012:(می شود تعیین  داده ها  غنی  توصیف  و  تحلیل 
کیفّیت مقاالت از منظر دربرگیرندگی  27-24(. در این مقاله با توجه به 
و  بحث  مـــورد  حـــوزۀ  اصــلــی  و  مــرجــع  مــقــاالت  و  کلیدی  نویسندگان 
از  شده  جمع آوری  داده هــای  میزان  مجالت،  رتبۀ  و  اعتبار  همچنین 
روش  اعتبار  بر  کیدی  تأ منفی  و  مثبت  راستای  دو  در  متعدد  منابع 

کیفی این مقاله است. 
ــایــی تــحــقــیــق کــیــفــي بیشتر  ــای کـــه درخـــصـــوص پ شـــایـــان ذکـــر اســـت 
ــاي  ــ صــاحــب نــظــران بــه مباحثی چـــون قــابــل اعــتــمــاد بـــودن داده ه
دقــت به کارگیری روش  جــمــع آوری شــده، صحت آن هــا و همچنین 
دارند و بحث تعمیم نتایج به زمینه هاي دیگر  اجراي تحقیق توجه 
در اولویت نیست)Abbaszadeh,2012: 24-27( و با توجه به اهمیت 
تکرارپذیری  کیفی،  پارادایم  در  اصل  یک  به عنوان  اصالت  و  حقیقت 
کیفی، از  فاقد معنی در این روش است و روایی و پایایی در پژوهش 
طریق تعامل بین داده ها و تحلیل بین آنها در راستای ظهور ایده های 

.)Rezapour Nasrabad, 2017: 494(جدید صورت می پذیرد

جدول شمارۀ1: شش مرحلۀ مرور سیستماتیک

مشخصاتمراحلردیف

انتخاب سئوال تحقیق1
گرفته است؟ توسعۀ ICT در ارتباط با چه حوزه هایی از مطالعات شهری مورد بررسی و مطالعه قرار 

کرده است؟ کرونا ویروس، اهمیت توسعۀ ICT را در چه حوزه هایی از مطالعات شهری مطرح  پاندمی 

2
طراحی فرآیند و انتخاب پایگاه 

منابع و دادۀ تحقیق
Google Scholar, ScienceDirect Elsevier

3
گان  انتخاب اصطالحات و واژ

تحقیق
فن آوری اطالعات و ارتباطات و مطالعات شهری، اثر فن آوری اطالعات و ارتباطات بر برنامه ریزی و طراحی شهری، توسعۀ شهری، 

ارتباطات از راه دور و برنامه ریزی شهری و...

معیارهای شمول مقاالت4
کتاب ها، وضعیت چاپ: منتشر شده با متن  کنفرانس ها،  بازه زمانی: 1990-2020، زبان: انگلیسی، نوع مطالعات: مقاالت مجالت، 

کامل 

 انجام مرور منابع5

تشکیل ماتریس مشخصات خالصه شدۀ مقاالت 

گان کلیدیسالنویسندگانعنوان تعداد ارجاعنتایج اصلیمحور اصلی تحقیقروشواژ

مرور سیستماتیک با استفاده از معیارها برای ارزیابی نقادانۀ ادبیات تولید شده در ارتباط  با موضوع مشخص و سئوال اصلی تحقیقنوع تجزیه و تحلیل نتایج6

.)Jesson & et.al, 2011: 12( ،)Dadashpoor & Yousefi, 2018:4-5( مأخذ: نویسندگان برگرفته از

1 Petticrew and Roberts2 Andreas
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گرام چگونگی دستیابی به محورها و زیرمحورها تصویر شمارۀ1: دیا

نمودار شمارۀ1: فراوانی مقاالت به تفکیک سال

4. بحث و یافته ها
4.1. توزیع تاریخی مقاالت

از بین 93 مقالۀ انتخاب شده، در حدود 90درصد مقاالت در مجالت 
یا  و  کتاب  به  مربوط  مــوارد  بقیۀ  و  رسیده اند  چــاپ  به  علمی  معتبر 
پهنای  توسعۀ  به  توجه  با  هستند.  سمینارها  و  کنفرانس ها  مقاالت 
حوزۀ  در  گسترده  تحوالت  آغــاز  نقطۀ  و   2000 ســال  در  اینترنت  باند 

ارتباطات و اطالعات1، مطابق با نمودار شمارۀ1، فراوانی مقاالت طی 
مقاله است.  و 88  پنج   ترتیب  به   2000 از سال  و پس  دو دورۀ پیش 
گویای نشر 28  بررسی فراوانی مقاالت طی دو دورۀ زمانی 15 ساله نیز 
که نشان از روند  مقاله قبل از سال 2005 و 65 مقاله پس از آن است 
سال های  در  دنیا  شهری  مطالعات  در  حوزه  این  به  توجه  رو به رشد 

اخیر است.   

1 https://www.tomorrowsworldtoday.com/2019/04/16/the-evolution-of-the-internet/



100 | مطالعات شهری، 1401، 11 )44(، 114-95

مدقالچی و دیگران
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4.2.ارجاع به مقاالت
خیلی  دستۀ  چهار  در  انتخاب شده  مقاالت  به  ارجــاع  میزان  بررسی 
کم)50 تا 100 ارجــاع(، زیــاد)100 تا 150 ارجاع( و  کم)کمتر از 50 ارجــاع(، 
خیلی زیاد)باالی150 ارجاع( تحلیل شده است. بر این اساس از بین 
که از  93 مقاله، ُنه مقاله دارای تعداد ارجاع زیاد و خیلی زیاد هستند 
این بین نیز، فقط دو عنوان مقاله باالترین میزان ارجاع)532 و 542( 
کثری پژوهش ها به  گویای توجه حدا که  را به خود اختصاص داده اند 
این عناوین است. مضمون و محتوای این دو مقاله پیرامون شکاف 
و  ارتباط  و  اطالعات  فــن آوری  حــوزۀ  معروف  نظریه پرداز  از  دیجیتال 
رقابت پذیری  موضوع  و   )Graham, 2002(»گـــراهـــام »استفان  شهر 
این  بــا  مطابق  اســت.   )Van Den Berg & Braun, 1999(شــهــری

بررسی، رتبۀ اهمیت مقاالت در بین محققان از  منظر فراوانی و ارجاع 
ح جدول شمارۀ2 قابل مقایسه است. میزان ارجاع به مقاالت  به شر
به ترتیب فراوانی دسته ها نیز منطبق با نمودار شمارۀ2 مورد ارزیابی 

گرفت.  قرار 
مطابق با جدول شمارۀ2، محور های سیاست گذاری شهری، مشارکت 
خود  به  را  ارجــاع هــا  و  مقاالت  فــراوانــی  بیشینۀ  به  ترتیب  الکترونیک 
حجم  باال بودن  باوجود  که  است  حالی  در  این  داده انــد.  اختصاص 
و  اســت  کمتری  تعداد  آنها  به  ارجــاع  میزان  هوشمند،  شهر  مقاالت 
کم، تعداد ارجاع های  برعکس محور شکاف دیجیتال با وجود فراوانی 
باالیی را به خود اختصاص داده است. در ادامه توصیف و مشخصات 

هر محور به  همراه دسته بندی تفصیلی ارائه می شود.

جدول شمارۀ2: مقایسۀ رتبۀ فراوانی و رتبۀ ارجاع به تفکیک هشت محور مطالعاتی

    محور
رتبه

شهر هوشمندمشارکت الکترونیکسیاست گذاری شهری
ساختار و سازمان 

فضایی شهر
رقابت پذیری شهریفضای عمومیشکاف دیجیتالرفتار سفر

12345567رتبۀ فراوانی
12674385رتبۀ ارجاع

کل ارجاع به مقاالت در هر محور نمودار شماره2: 

4.3. سیاست گذاری شهری
ارتباطات  و  اطالعات  فــن آوری  از  استفاده  شمارۀ3  جدول  با  مطابق 
در  که  است  سطوح  تمام  در  برنامه ریزی  نظریه های  بر  انطباق  قابل 
دو سطح دسترسی و پردازش داده و ارتباط، مستقل از زمان و مکان 
کرده  ایجاد  را  الکترونیک  برنامه ریزی  جدید  مفهوم  و  است  تأثیرگذار 
ابزاری  عقالنیِت  برنامه ریزی،  تدریجی  و  سینوپتیک  نظریۀ  در  است. 
می شود.  استفاده  ــزار  اب به عنوان  صرفًا  ارتــبــاط  و  اســت  اصلی  ارزش 
ارتباطی  عقالنّیت  اصلی  ارزش  حمایتی،  و  تعاملی  برنامه ریزی  در 
که  هستند  ابـــزاری  تنها  محاسبه کننده  و  تحلیلی  ابــعــاد  کــه  اســت 

استفاده  شفاف تر  و  گاهانه تر  آ سطح  یک  به  ارتباط  انتقال  به  منظور 
کاربرد فن آوری اطالعات و ارتباطات،   .)Larsen, 2003: 1-2(می شوند
عامل  جایگاه  در  را  شهری  برنامه ریزی  در  مهم  نقشی  ایفای  توانایی 
از طریق  و دانش،  ک اطالعات  اشترا ابزار ساده سازی،  حمایت کنندۀ 
درکنارهم قراردادن بازیگران متعدد چون مقامات محلی، شهروندان 
این  همچنین  مــی دهــد.  نشان  _اقــتــصــادی  اجتماعی  مؤسسات  و 
نتیجه  در  و  شبکه ها  توسعۀ  ارتــقــای  و  تقویت  سبب  فـــن آوری هـــا، 
پیوستگی اجتماعی، قلمرویی و توسعۀ هوشمندانۀ شهر می شود)& 

.)Virtudes Sá,2017: 2-3 
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یافته هاروشنویسندگانزیرمحور

1-1 ساخت استراتژی 
 ICT و سیاست گذاری

– محور شهری

RJ Firmino)2005(, A Van der 
Meer, W Van Winden)2003(, N 
Odendaal)2011(, W Van Winden, 
A Van Der Meer, L Van Den Berg 
)2004(, G Cohen-Blankshtain, P 
Nijkamp)2004(, SD Graham, GR 
Dominy)1991(, SD Graham)1992(, 
Jonathan Rutherford)2011(, WJ 
Huang)2012(

مــقــایــســۀ  و  بـــررســـی 
ــه مــــــــوردی،  ــ ــون ــمــ ــ ن
بازیگران  با  مصاحبه 
اصـــلـــی، تــوصــیــفــی _ 
ــی، تــحــلــیــل  ــل ــی ــل ــح ت

لگاریتم خطی

،ICT نیاز به استراتژی های یکپارچه برای فضاهای شهری و الکترونیک، به منظور پیشبرد و توسعۀ -
- استراتژی های برنامه ریزی شهری به عنوان عامل نشان دهندۀ ارتباطات پیچیده بین ارتباطات از راه دور، 

فرم شهری و حمل ونقل به  صورت خالقانه ،
- تفاوت در سیاست و موقعیت های محّلی و تاریخی به  دلیل وجود تضاد آشکار در مدیریت و توسعۀ اجرای 

،ICT
کشورها و شهرهای مختلف به عّلت  موقعیت های مّلی مانند درجۀ تنظیم بازار  - موفقیت و شکست در 

ارتباطات از راه دور و سطح عمومی توسعۀ اقتصادی،
- نداشتن دیدگاه جبرگرایی به ICT، به عنوان راه حّلی فّنی در موفقیت شهرهای مختلف و

- نقش بسیار مهم شهرداری در اجرا و توسعۀ ICT در شهر با درنظرگرفتن اثر تحوّلی آن.
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گانۀ مربوط به سیاست گذاری شهری ← ادامه جدول شمارۀ3: زیرمحورهای ُنه 

یافته هاروشنویسندگانزیرمحور

 2-1
برنامه ریزی)شهری(

)الکترونیکی()جدید(

J Talvitie )2004( , RJ Firmino, 
F Duarte, T Moreira)2008(, K 
Houghton, E Miller, M Foth)2014(, 
TK Larsen)2003(, AL Virtudes, J 
Sa)2017(, H Priemus, P Hall)2004(, 
AJ Njoh)2012(, M Foth, B 
Bajracharya, R Brown, G Hearn 
)2009(, Y Choi , J Kim , K O Lee 
, Sugie Lee , I  K Park, J Park & I 
Seo)2020(, AL Virtudes, J Sa)2017(, 
B Bajracharya, J Allison)2008( 

پرسشنامۀ نخبگان، 
بـــــــررســـــــی نـــمـــونـــۀ 
مصاحبه  ــوردی،  ــ ــ م
ــگــران اصــلــی،  ــازی ــا ب ب

توصیفی _ تحلیلی

به  الکترونیکی  و  فیزیکی  اقدامات عمومی حوزه های  با  ارتباط  برنامه ریزی شهری در  فّعال بودن  - عدم 
گاهی، عدم عالقه، عدم وجود دغدغه در شهرداری، عدم شناخت  کمبود دانش و آ دالیل مختلفی چون 

َمفصل اتصال بین توسعۀ شهری و شمول ICT در برنامه ریزی شهری،
 - درنظرگرفتن ICT در برنامه ریزی شهری و منطقه ای به عنوان نیروی محّرک در توسعۀ جامعۀ اطالعاتی،

- ضرورت شناخت ICT توسط برنامه ریزان و آموزش روش های نو براساس تئوری های جدید فضایی و 
شهری، 

کاربران  با  ارتباط  جامعه،  خالقّیت  ایجاد  برنامه ریزی،  تئوری  آتی  توسعۀ  بــرای   ICT بــاالی  پتانسیل   -
فضاهای عمومی و تطبیق مکان ها به روش های سریع،

روند  در  پیچیدگی  و  برنامه ریزی  نظریه های  پــارادایــمــی  هسته های  بین  تنش  افــزایــش  چالش  حــّل   -
برنامه ریزی به دلیل توسعۀ برنامه ریزی الکترونیکی و حمایت عقالنّیت ابزاری و ارتباطی فقط با افزایش 

،ICT استفاده از
- شناخت بهتر مقامات برنامه ریزی شهری نسبت به وضعیت شهر در حوزه های مختلف با استفاده از 

این فن آوری  و
شفافّیت  و  دموکراسی  تقویت  موقعّیت،  با  متناسب  عمومی،  سیاست های  بر  نظارت  و  تعریف  امکان   -
کارآمدی های مرتبط با روند  کاهش نا کمّیت محّلی و ارائۀ خدمات به اقشار ضعیف با امکان اطالع و  حا

برنامه ریزی شهری.

1-3 شبکۀ شهری
J Rutherford)2011(, H Priemus, P 
Hall)2004(

پرسشنامۀ نخبگان، 
توصیفی-تحلیلی

- تأثیر ICT بر شکل شهر با توجه به اهمّیت اتصال بازیگران شهری به سایر بازیگران، شرکت ها و ارتباطات،
ارتباط بخش های  روابــط شبکه،  از  گاهی  آ به جهانی،  از محّلی  امکان پیوند سطوح مختلف مقیاس   -
تحریک  خصوصی،  و  عمومی  ابتکارات  پیوند  عملکردی،  چند  محدودۀ  توسعۀ  در  مختلف  سیاستی 

کمّیت. مشارکت شهروندان و دادن حق حا

1-4 داده و اطالعات 
شهری

Y Long, L Liu)2016(, MJ Collier, 
Z Nedovic-Budic, J Aerts, S 
Connop & ... )2013(, AL Virtudes, 
J Sa)2017(, N Chrysoulakis, R Vogt, 
D Young, SCB  Grimmond, D Spano 
& S Marras )2009(, RJ Firmino, F 
Duarte, T Moreira)2008(, M Kang.

توصیفی _ تحلیلی

ک داده و  - نقش مهم ICT در برنامه ریزی شهری به عنوان ابزاری ساده، درخصوص جمع آوری و اشترا
اطالعات شهری،

- بهره گیری از G-ICT ترکیبی از ICT و GIS در فرآیند برنامه ریزی با امکان تجزیه و تحلیل، ارتباط و تجّسم 
گسترده ای از ابزارها، روش های تحلیلی و مدل سازی تغییرات، تأثیرات و تصمیم گیری های  توسط طیف 

گون و گونا
- امکان اتخاذ رویکرد از پایین برای متابولیسم شهری با استفاده از ICT، با ارائۀ ابزارها و تکنیک ها برای 
درک تأثیرات زیست محیطی صنعت، تجارت، زیرساخت ها و رفتار خانوارها به عنوان یک کّل واحد سیستم.

- ایجاد روایت های همه جانبه و تؤامان برای هدایت و تکامل روند برنامه ریزی شهری،

1-5 فضای )فیزیکی(
)دیجیتال(، واقعیت 

افزوده، واقعّیت 
مجازی

M Foth, B Bajracharya, R Brown, 
G Hearn )2009(, Ashraf M. 
Salama)2020(, Tom Jefferies, 
Jianquan Cheng & Laura 
Coucill)2020(

 ، تحلیلی - صیفی تو
آزمــــــــــون نــــــرم افــــــزار 
بررسی  شبیه سازی، 
نــمــونــۀ  ــه  ــس ــای ــق م و 

موردی

- نیاز طراحی شهری پایدار و زیست پذیر با تعامل بین شیوه های دیجیتال تأمین خدمات و فضای فیزیکی،
- افزایش دانش مردم و پایداری مردم با فن آوری جدیدی مانند Second Life، در پروسۀ برنامه ریزی و 

طراحی،
- برنامه های واقعیت مجازی مانند Second Life تنها به عنوان مکّمل و نه جایگزینی برای همکاری های 

چهره  به چهره بین برنامه ریزان و جوامع و
- وجود خأل در ارتباط با چگونگی استفاده برنامه ریزان از وب 2.0، رسانه های جدید و فن آوری های سه 
بعدی واقعّیت افزوده و مجازی برای تجزیه وتحلیل ، برقراری ارتباط و همکاری در مورد چالش های شهری 

قرن بیست و یکم.

1-6 توسعۀ )شهری(
)اقتصادی(
)هوشمند(

RJ Firmino)2005(, MR Levy, I 
Banerjee)2008(, M Kang, Y Choi, 
J Kim, K O Lee , S Lee, I K Park , J 
Park & I Seo)2020(, B Bajracharya, 
J Allison)2008(

تحلیلی،   _ توصیفی 
مــقــایــســه  و  بـــررســـی 

نمونه موردی

عوامل  با  ارتباط  برقراری  راستای  در  کوچک  سرمایه گذاری های  توسعۀ  بر   ICT توسعۀ  مثبت  تأثیرات   -
متعدد،

- اهمّیت ساخت سیستم ها، فن آوری، زیرساخت و ساختارهای شهری در راستای تقویت تاب آوری به 
کووید19 و کندۀ بدون جهت در مواجه با پاندمی  جای اجرای سیاست پرا

- نیاز به بازگرداندن معامالت جهانی و ارتباطات اقتصادی، حصول اطمینان از رعایت اصول مدیرّیِت حریم 
کووید19 مبتنی بر فن آوری داده، ردیابی و  کنترل  خصوصی، مانند شفافّیت و رضایت داوطلبانه به دلیل 

حریم خصوصی انسان.

کووید   7-1
19)فاصله گذاری 
کم( اجتماعی، ترا

A M. Salama)2020(, M Kang, Y 
Choi, J Kim, K O Lee, S Lee, I K 
Park, J Park & I Seo)2020(

بـــــــررســـــــی نـــمـــونـــۀ 
موردی

کنش معماری، شهری و سالمت عمومی در جهان مجازی و  - نیاز به سینرژی بین آموزش، تحقیق و 
جهان پسا پاندمی و

کم  ترا چون  شهری  گی های  ویژ با  مقایسه  در  اجتماعی  و  نهادی  مؤلفه های  بیشتر  بسیار  اهمّیت   -
کووید19 مطابق با یافته های مطالعات. جمعّیتی برای مواجه با حملۀ بیماری ها مانند 

بررسی نمونه)1A M Salama)2020-8 هنجار جدید
کاربردهای شهری و فضایی _اجتماعی  - نیاز به ارائۀ چارچوب مفهومی بین رشته ای به منظور تحلیل 

کووید19. سنجه های 

1-9 خوشه های 
کارآفرینی  ،ICT

 F Lasch, F Robert, F L Roy)2013(,
 &W Van Winden, A Van Der Meer 
van Der Berg)2004(

ــون  ــ ــی ــ ــرس ــ مـــــــدل رگ
بررسی نمونه

- تأثیر تفاوت در زمینه های محلی و مّلی در ایجاد تنوع روش های توسعۀ خوشه های ICT و
کارآفرینی و انسانی در محل همکاری شرکت های  - اثرات مثبت تمرکز بر ایجاد سرریز دانش و سرمایۀ 

.ICT
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4.4. مشارکت الکترونیک
ارتــبــاطــات سبب  و  ــن آوری اطــالعــات  ــ ف بــا جـــدول شــمــارۀ4  مطابق 
کم  ترا با  با ایجاد شبکه های  کنش جمعی  تسهیل مشارکت جامعه و 
از  استفاده  ضــدآرمــان گــرایــی،  پیش بینی های  خــالف  بر  اســت.  بــزرگ 
کاهش  کاهش اندازۀ چرخه های اجتماعی یا  اینترنت به  طور ذاتی به 
اجتماعی  پیوستگی  سبب  و  نمی شود  مرتبط  اجتماعی  سرمایۀ 
می شود)Hampton, 2003: 426-427(. این فن آوری ها بستر برخط را 
تعداد  شمول  جهت  ظرفّیتی  که  می سازد  ممکن  جمعی  کنش  برای 
نهایت میان کنش، دموکراسی  و در  گروه های ذی نفع است  از  زیادی 
 Stratigea & et.al,(مـــی دهـــد ارتقا  را  برنامه ریزی  فرآیند  شفافّیت  و 

ناشی  پیامدهای  کاهش  و  کنترل  روش های  از  یکی   .)2015: 47-48
کرونا ویروس، مشارکت شهروندان بیان شده است. مون در مقالۀ  از 
پــرداخــتــه، مشارکت و تمایل  ایــن مــوضــوع  ارتــبــاط بین  بــه  کــه  خــود 
از  یکی  را،  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  در  شهروندان  داوطلبانۀ 
کرونا    .)Moon, 2020: 653(می کند معرفی  مؤثر  مدیریتی  روش هــای 
محافظت  سیاست های  و  اخالق   با  عجین شده  موقعّیت های  ما  به 
که  می کند  گوشزد  ما  به  همچنین  می دهد.  نشان  برنامه ریزی  در  را 
رفاه هیچ فردی نمی تواند مستقل از فرد دیگری باشد. بنابراین این 
انسانی  و همبستگی  متقابل  وابستگی  به وجود  را نسبت  ما  ویروس 

.)Jon,2020: 333-33(گاهی از سرنوشت جمعی هوشیار می سازد در آ

جدول شمارۀ4: زیرمحورهای چهار گانۀ مشارکت الکترونیک

یافته هاروشنویسندگانزیرمحور

شـــبـــکـــه)ســـازی(   1-2
اجتماعی

 KN Hampton)2003(, J Fernback
 )2005(, M Bilandzic, J Venable)2011(,
Y Shin, DH Shin)2012(

نظرسنجی و 
مشاهدات مردم 
نگاری و مصاحبه

- تسهیل مشارکت و کنش جمعی و افزایش تعامل و یکپارچگی با ایجاد شبکه های بزرگ 
گروه های اجتماعی ضعیف با استفاده از ICT به عنوان ابزار نظم دهنده و کمی از  و مترا

سازندگان،  شهری،  برنامه ریزان  بین  مؤثر  مشارکت  ساخت  ضــرورت  بر   ICT کید  تأ  -
دولت، آموزش و جوامع محلی شهری با برقراری پیوند بین جامعه با حضور فیزیکی 

کز رسانه ای و با ایجاد شبکه های مجازی مشارکت. مرا

2-2 شمول اجتماعی
S Smith, P Bellaby, S Lindsay)2010(,F 
De Filippi, S Pantanetti )2014(, M 
Foth, B Adkins)2005(, M Hanzl)2007(

بررسی و مقایسه 
نمونه های موردی

-ICT به عنوان میانجی گر اجتماعی در راستای توسعۀ فعالّیت همکارانه و جمعی در 
کاهش  واحدهای همسایگی محروم، با ایجاد فرصت مشارکت قدرتمند مردم محلی، 

هزینه ها همراه با افزایش ایمنی و امنّیت،
گزارش شفاف فعالّیت ها  افزایش پاسخگویی دولت در راستای مسئولیت پذیری و   -

،ICT بواسطۀ توسعۀ
کاربرد  - شمول اجتماعی، پایداری شهری و اقتصادهای محلی به  دلیل ظرفیت باال در 

کمک به شکل گیری و توسعۀ جامعۀ سالم تر، ICT در ساخت سرمایۀ اجتماعی و 
از رسانه های جدید به منظور 1(ساخت سکوی ارتباطی  - ایجاد مشارکت با استفاده 
 )3 و  دورتــر  افــراد  برای  ارتباط  برقراری  امکان  غیرحرفه ای بودن،2(  سّد  سرکوب  برای 

مدیرّیت فرآیند برنامه  ریزی مشارکتی و
.ICT دو نتیجۀ متضاد شمول و محرومّیت شهروندان، حاصل از توسعۀ -

خــوب  مــدیــریــت   3-2
شهری

 J Turner, L Holmes, FC
 Hodgson)2000(, SI Chiodi)2016(, Z
 Khan, D Ludlow, W Loibl, K Soomro
)2014(

توصیفی-تحلیلی، 
مرور ادبیات نظری 

و مصاحبه با 
کلیدی، ابزار  افراد 

شبیه سازی

کاربر در توسعه و  کارشناس، مدیر و  - ظرفّیت ICT در بازتعریف روابط بین مشتری و 
مدیرّیت شهری،

- ICT به عنوان ابزاری ارزشمند برای افزایش برنامه ریزی مشارکتی،
-  ایجاد شهرهای امن تر با اعمال رویکرد مشارکت الکترونیک در برنامه ریزی شهری، 

بــرای رفــع چالش مدیرّیت شهری با جلب   ICT ــۀ ــوآوران ن ــۀ راه حــل هــای  ارائ - نیاز به 
مشارکت ICT _ محور برای رسیدن به حکمروایی خوب شهر و مدیریت فّعال محیط 

شهری و
- توسعۀ سیاست همکارانه با استفاده از نرم افزارهای مختلف در مقیاس های متفاوت 

با وابستگی شدید به دسترسی داده و ایجاد هارمونی و یکپارچگی بین آنها.

GIS-ICT 4-2
 S Gullino)2009( R Kingston, D Babicki,
 J Ravetz)2005(, T Yigitcanlar, S
Baum, RJ Stimson)2003(

نمونه موردی، 
توصیفی-تحلیلی

- انطباق سیستم GIS بر ICT، به عنوان ابزار تقویت ارتباط بین بازآفرینی و دسترسی 
دموکراتیک تر به اطالعات و 

گسترده تر به شرط نمایش ارتباطات مجازی در فضای واقعی. - ایجاد تعامل و تعهد 

4.5. شکاف دیجیتال
بر اساس یافته های جدول شمارۀ5 شکاف دیجیتال در ارتباط درونی 
مورد  در  غالب  اســت. روندهای  شهری  و  دیجیتال  نابرابری های  با 
اجتماعی،  بی طرفی  از  ارتباطات  و  اطالعات  ــن آوری  ف فعلی  پسوند 
با  تنگاتنگ  بسیار  ارتــبــاط  در  اســت.  بـــه دور  فرهنگی  یــا  جغرافیایی 

قــدرت  تمرکز  و  شهرنشینی  جــهــانــی شــدن،  گــســتــرده تــر  فــرآیــنــدهــای 
گسترش قدرِت قدرتمندان در فضا، زمان و مردم  به  شرکتی، تمایل 
رشد  اجتماعی،  قدرت  تجربۀ  نسبی بودن  درعین حال،  دارد.  وجود 
می تواند  مجازی  فضاهای  و  برخط  جهان های  انفجاری  گسترش  و 
حاشیه ای  فضاهای  و  گروه ها  اجتماعی  فرهنگی  و  اقتصادی  قدرت 
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گانۀ شکاف دیجیتال جدول شمارۀ5: زیرمحورهای سه 
یافته هاروشنویسندگانزیرمحور

)3S Graham)2002-1 سبک ارتباطات
توصیفی-تحلیلی، 

بررسی نمونۀ 
موردی

افزایش  با  و در حاشیه مانده  آفالین  گروه های  اقتصادی  و  فرهنگی  ازبین رفتن قدرت    -
فضاهای مجازی،

کمبود مسکن، غذا، آب،  - اهمیت توجه به "فقر ارتباطات" به اندازۀ فقر سنتی ناشی از 
کار و خدمات،

-"فقر ارتباطات" عامل محدودکنندۀ توانایی فرد یا گروه برای گسترش فعالّیت خود در زمان 
و مکان و

- ضرورت شناخت رابطۀ پیچیدۀ بین ICT و مکان ها.

3-2 نابرابری شهری
M Crang, T Crosbie, S 
Graham)2006(,M Gilbert)2010(

توصیفی-تحلیلی

- تفکیک های دیجیتالی وابسته به سبک ها، زمان و شدت استفاده از ICT تا جغرافیای 
دسترسی یا عدم دسترسی،

و  مکانی  زمــانــی،  مــحــدودیــت هــای  شکل دهندۀ   ،ICT از  نابرابر  استفاده  روش هـــای   -
لجستیکی نابرابری های شهری،

- نیاز تحقیقات در حوزۀ شکاف دیجیتال به تئوری وسیع تر ناعدالتی در خصوص تحلیل 
فضا، مکان و قدرت به  منظور شناخت بهتر مکانیزم های عّلی،

- ضرورت مورد آزمون قرار گرفتن چگونگی توسعۀ ظرفیت تکنولوژیکی افراد مشارکت کننده 
در صورت های فلکی مختلِف روابط قدرت در چندین محور و در زمینۀ سرمایۀ مشخص  

اجتماعی و فّنی مکان_محور،
کاربرد ICT  برای آن ها و - امکان ارزیابِی میزان توانمندی افراد در ارتباط با چارچوب های 

- تشدید شکاف دیجیتال با توسعۀ سیاست های رفع آن بدون پرداختن به نابرابری های 
گروه ها و مکان ها. گسترده  بین 

فرهنگی  ساخت   3-3
و اجتماعی

R Pinkett)2003(, L van den Berg, W 
van Winden)2002(

تحلیل کّمی

- ضرورت ایجاد چشم اندازهای جدید در خصوص ساخت چارچوب نظری ساخت گرایی 
فرهنگ اجتماعی و رویکردی مبتنی بر دارایی حوزه فن آوری جامعه و ساخت آن،

 - نیاز به تغییر، توسعه و پیشرفت نظریه ها، عملکردها، بودجه، سیاست ها و تحقیقات و
کنار مؤلفه های آموزشی  - ضرورت درنظرگرفتن مؤلفه های ابزاری استقرار خدمات ICT در 

و اجتماعی.

را به خطر بیندازد و از بین ببرد)Graham,2002: 33-36(. در شهرها 
و جوامع شبکه محور، موضوع فقر ارتباطات به اندازۀ فقر سنتی حائز 
گروهی از افراد را در اثرگذاری آنها  اهمیت است. فقر ارتباطات توانایی 
به روابط محّلی و  را  آنها  روابط  و  بر روی زمان و فضا محدود می کند 
در   .)Gilbert, 2010: 1001-1002(می کند محدود  مکان  بر  مبتنی 
کشورها،  بین  تمایز  کرونا ویروس،  پاندمی  از  ناشی  کنونی  وضعیت 
فن آوری  حوزۀ  در  خدمات  ارائــۀ  به  قادر  که  شهرهایی  یا  و  استان ها 

چندگانه  سیاست های  اعــمــال  در  هستند،  ارتــبــاطــات  و  اطــالعــات 
کامل از این نوع  که امکان و ظرفیت بهره گیری  مشهود است. هر جایی 
کنترل سیاست های  گرفته است،  فن آوری ها در اختیار شهروندان قرار 
مقابله با همه گیری با موفقیت بیشتری همراه شده است. در حقیقت 
همراه  ارتباط  این  در  را  مهمی  نقش  دور  راه  از  خدمات  به  دسترسی 
از این ویروس به  کافی در خصوص خطرات ناشی  گاهی و دانش  آ با 

گوشزد می کند. برنامه ریزان و سیاست گذاران شهری 

4.6. ساختار و سازمان فضایی شهر
را  ــادی  زیـ بحث های  شـــده،  ارائـــه  شــمــارۀ6  جـــدول  در  کــه  همانطور 
و  ساختار  بر  ارتباطات  و  اطالعات  فــن آوری  تأثیر  حــوزه  در  محققین 
در  اولیه  پیش فرض  علی  رغم  کــردنــد.  ح  مطر شهر  فضایی  ســازمــان 
کنش  پرا افــزایــش  و  تمرکز  کاهش  بر  مبنی  فـــن آوری  ایــن  از  استفاده 
حوزه  این  در  نیز  تؤامان(  و  تمرکزگرا  )رویکرد  دیگر  رویکرد  دو  شهری، 
و  اطالعات  فــن آوری  تأثیر  بر  تمرکززدایی  نظریۀ  اســت.  شــده  ح  مطر
که می توان در مقاالت فاینشتاین  کید دارد  ارتباطات بر مرگ فاصله تأ
وبــر)1964(  گمانه زنی های  بر  تکیه  با  که  آتکینسون2  و  فاینشتاین1  و 
تمرکز  عدم  نظریۀ  شده،  نوشته  بی مکان«  شهری  »قلمروی  مورد  در 

فــنــاوری  توسعۀ  واســطــۀ  بــه  را  فاصله«  »مـــرگ  پــیــرامــون  پیشنهاد  و 
گوردون  کرد.  اطالعات و ارتباطات در سال های پایانی قرن 20 دنبال 
و  اطالعات  ــن آوری  ف در  پیشرفت  می کنند،  ادعــا  نیز  ریچاردسون3  و 
گروه دیگری  کندگی شهرها را تحریک می کنند. در مقابل  ارتباطات، پرا
که نقش شهرهای مرکزی  که از دهۀ 1990 ظاهر شدند، بر این باورند 
آنها  تقویت  سبب  فــن آوری  نوآوری های  حتی  و  می مانند  باقی  فّعال 
ح  نیز می شود)Maeng & Nedović-Budić, 2008:6( .کاستلز مطر
که به طور خاص اینترنت، نقش شهرهای بزرگ را در ارتباط با  می کند 
مکان گزینی صنایع و خدمات به دلیل ایجاد محیط نوآورانۀ شهرهای 
 Talvitie,2002:(می بخشد غنا  کالنشهر،  تمرکزگرایی  ماهّیت  و  بزرگ 

1 Fainstein and Fainstein
2 Fainstein and Fainstein

3 Gordon and Richardson
4 Gaspar and Glaeser
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در  پیشرفت ها  با  همزمان  که  داشتند  بیان  نیز  گــالزر4  و  َگسپر   .)6
فن آوری های اطالعات، تقاضا برای تمام انواع میان کنش های انسانی 
و  فعالیت ها  کز  مرا به منزلۀ  شهرها  نقش  سرانجام  و  یافت  افــزایــش 
ادبیات  با  مطابق  همچنین  مــی شــود.  تقویت  مختلف  تعامل های 
نظری حاضر، ترکیب پیچیدۀ تمرکزگرایی و تمرکززدایی بسیار محتمل 
که فن آوری ها در دو  نیز بیان داشتند  گاتمن و هارپر1 و هالی2  است. 

و  اقتصادی  فعالیت های  کنش  پرا و  تمرکز  برای  می کنند؛  عمل  راستا 
اجتماعی)Maeng & Nedović-Budić, 2008:6(. همچنین پلون و 
نیز فن آوری اطالعات و ارتباطات را با عنوان »هستۀ نوآوری«  اسلی3 
جانشینی،  کنش،  پرا چــون  متفاوتی  رویکردهای  و  می کنند  تعریف 
تکامل و ترکیب مجدد را در رابطۀ بین فن آوری اطالعات و ارتباطات و 
 .)Dadashpoor & Yousefi, 2018:8(کرده اند ساختار شهر مشخص 

گانۀ ساختار و سازمان فضایی شهر جدول شمارۀ6: زیرمحورهای پنج 

یافته هاروشنویسندگانزیرمحور

و  تـــمـــرکـــزگـــرایـــی   1-4
تمرکززدایی

 DM Maeng, Z Nedovic-Budic)2010(,
 Raspe, FV Oort)2004(, H Dadashpoor,
Z Yousefi)2018(

تحلیل رگرسیون، 
تحلیلی _ توصیفی

کم بیشتر، - ظهور فعالیت مبتنی بر ICT به احتمال زیاد در مناطقی با دسترسی بهتر و ترا
کمتر  - جذب بیشتر شرکت های IT در محیط های شهری به دلیل دسترسی با محدودیت 

،ICT زیرساخت
کالنشهری و به عنوان نیروی  - ICT به عنوان نیروی تمرکزگرا و با توزیع فن آوری در منطقۀ 

گریز از مرکز،
،ICT برطرف شدن موانع مکانی و زمانی با پیشرفت -

کامل و وجود نشانه هایی از بازگشت به  - عدم حذف شبکه های مبتنی بر مکان به طور 
ارزش های مکانی،

کاری و سکونتی و کم ICT بر برنامه ریزی فضایی عملکردهای  - اثر 
- اتفاق نظر بر تأثیر ICT بر ساختار فضایی شهری ولی بحث برانگیزبودن راه این تأثیرات و 

پیامدها.

4-2 فرم شهری
 DM Maeng, Z Nedovic-Budic)2008(,
SE Bibri, J Krogstie)2017(

مرور ادبیات نظری

 ،ICT وجود رابطۀ متقابل در اثرگذاری بین فرم شهری و زیرساخت -
- ظهور استراتژی ها و سیاست های شهری برپایۀ میان کنش های بین ICT و فرم شهری در 

تمام سطوح،
کثری بازاریابی شهرها در بازار جهانی در مقابل رویکرد برنامه ریزی های سنتی، - رویکرد حدا
- برنامه ریزی شهری به عنوان یک عامل فّعال در راستای چگونگی اعمال ICT  در فضای 

شهری،
- تولید اشکال مختلف شهر پایدار هوشمند در مقیاس های مختلف از منظر تئوری و عملی و

- فراهم  کردن موج جدید محاسبات با امکان ارزیابی و بهبود مؤثر اشکال پایدار شهری.

توصیفی _ تحلیلی)4I Audirac )2005-3 رشد هوشمند

- درنظرگرفتن اثرات اجتماعی ICT به صورت تکاملی به جای انقالبی، با تحت تأثیر قراردادن 
فرآیندهای اصلی و

کم های  - مالحظۀ آمایش حمل  ونقل ICT-محور، برون سپاری منطقه ای و بین المللی و ترا
.ICT شدید

فــاصــلــه،  مـــکـــان،   4-4
مجاورت

 N Rangaswamy, LSI Bombay )2007(,
J Vicente, R Suire)2007(

توصیفی-تحلیلی

- اثرات منفی فن آوری به عنوان بخش اصلی تجارت هرروزه با مکان سازی تجاری خدمات
،ICT 

نظریۀ  با  دانــش،  انتشار  سرزیر  پشتیبان  مجاورت های  ماهّیت  ارتباط  برقراری  ضــرورت   -
مکان یابی متوالی و تجمعی،

- خوشه ها نتیجۀ همگرایی انتخاب های مکانی ناشی از رفتارهای تقلیدی و تعامالت برابر 
و تجمعی،

 - نقش عمدۀ اثرات اطالعات در شکل گیری خوشه های ICT با شرط پایداری اثرات شبکه و
- اهمّیت مکان در شبکه سازی خوشه ها.

حـــــــــرکـــــــــت،   5-4
جابه جایی

A Kellerman)2009(توصیفی-تحلیلی

- بی تفاوتی ICT نسبت به ساختارهای شهری و سازمان های فضایی از هر نوعی،
کامل ICT و عدم بروز نیازمندی های  - عدم آمادگی در تخریب شهرها در هنگام پذیرش 

فضایی مربوط به آن و
روش هــای  به  شهری  فضای  در  شهری  بازدیدکنندگان  و  کنان  سا حرکت  ایجاد  امکان   -

هوشمندانه تر و کارآمدتر.

1 Gottman and Harper
2 Hawley

3 Pollone and Occelli
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4.7. رقابت پذیری شهری
کاربرد، دسترسی به فن آوری اطالعات و ارتباطات، پیامدهای  توسعه، 
جهانی  اقتصاد  سطح  در  شهری  اقتصادی  رقابت پذیری  بر  عمیقی 
به  می تواند  شهری  رقابت پذیری  شــمــارۀ7  جــدول  با  مطابق  دارد. 
کارآمدی ساختار حکمروایی شهری در تأمین محیط تجاری  کارآیی، 
شود.  مرتبط  خدمات  ارائــۀ  و  استراتژیک  سیاست  توسعۀ  حمایتی، 
شهرهای جهانی، تالش های بسیاری را در به روزرسانی زیرساخت های 

حمایت  به منظور  فناورانه  پایۀ  تأمین  برای  خود  دور  راه  از  ارتباطات 
و فرهنگی پیچیده و چند الیه  اجتماعی  ارتباطات شبکۀ  اقتصاد،  از 
تأثیرات  با  همزمان   .)Keivani & et.al, 2003: 20(می دهند انجام 
کرونا، این  فن آوری های اطالعات و ارتباطات بر اقتصاد، شیوع ویروس 
کرونا ویروس، سبب پیشرفت  تأثیر را چندین برابر نموده است. قطعًا 
در  بین منطقه ای  اقتصاد  چرخه های  تقویت کنندۀ  استراتژی های 

.)Kunzmann: 2020,23(مواجهه با بحران های سالمت خواهد شد

جدول شمارۀ7: زیرمحور رقابت پذیری شهری

یافته هاروشنویسندگانزیرمحور

5-1 بازار و بازاریابی
 L Van den Berg, E Braun)1999(, R
Keivani, A Parsa, B Younis)2003(

توصیفی-تحلیلی

کوچک و توسعۀ مناطق شهری چندمرکزی با دامنۀ  - افزایش تعامل بین شهرهای بزرگ و 
گسترده تر فضایی، 

-  بازتعریف رابطۀ شهرها به صورت رقابتی و مکّمل نسبت به هم،
- رشد بازاریابی به عنوان سالحی در برابر رقابت شهرها در راستای سرمایه گذاری شهرها در 

حوزۀ منابع انسانی و دانش برای مدیرّیت شهرها و
- ارتقای اقتصاد دانش و موفقّیت تجاری با ساخت و ایجاد زیرساخت مّلی ICT، مبتنی 

بر عملکردهای خدمات صادراتی به ویژه تجارت الکترونیکی، خدمات فن آوری اطالعات و 
اینترنت، خدمات مالی، توسعۀ رسانه ها.

4.8. شهر هوشمند
فـــن آوری اطــالعــات و ارتــبــاطــات، مــحــّرک پــایــه ای بــرای هوشمندی 
فلسفۀ  به  وابستگی  به  دلیل  عمل  در  ایــن حــال  با  شهرهاست.  در 
نیاز  از  هوشمند،  شهرهای  شهری،  کارآفرینی  و  فــن آوری  جبرگرایی 
به انتخاب و برقراری تعادل بین اهداف برای توسعۀ یکپارچۀ شهر و 
 Wolfram,:171-179(می شوند غافل  ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری 
گذشته هدف گذاری  2012(. مطابق با جدول شمارۀ8 طی سال های 
با  پایداری  و  رفاه  اهداف  به  دستیابی  راستای  در  شهری  نظریه های 
بهره گیری از فن آوری پیشرفته و هوشمندسازی صورت پذیرفته است؛ 
و  کز  مرا کــردن  غیرفعال  با  کــوویــد19،  پاندمی  که  است  حالی  در  این 

زندگی بخش و نشاط آور شهری وجود شکاف بین عمل  فعالیت های 
بر  بازاندیشی  اهمیت  امر  این  این رو  از  است.  کرده  پررنگ تر  را  نظر  و 
روی فن آوری موجود را در خصوص چگونگی اثرگذاری بر روی فضاها 
 & Elshater, 2020:418, 421(و مکان های شهری خاطرنشان می کند
کانزمن1 در مقاله ای با عنوان »شهرهای هوشمند بعد از   .)Abusaada
که سیاست های توسعۀ شهر  پیش بینی می کند  کووید 19-10روایــت« 
 .)Kunzmann, 2020:20(کرونا افزایش خواهد یافت هوشمند پس از 
کروناویروس از طریق  شهرهای هوشمند در مواجهه و مبارزه با پاندمی 
کمک کنندۀ  از فن آوری های هوشمند، سنسورها و داده ها،  استفاده 

.)Avetisyan: 2020, 1(کمان شهری هستند دولت ها و حا

گانۀ شهر هوشمند ← جدول شمارۀ8: زیرمحورهای سه 

یافته هاروشنویسندگانزیرمحور

و  بـــرنـــامـــه ریـــزی   1-6
مدیریت شهری

 T Yigitcanlar)2015(, RP
 Dameri)2017(, OY Ercoskun)2011(,
 E Ferro, B Caroleo, M Leo, M Osella
,E Pautasso )2013(

مرور ادبیات 
نظری، توصیفی-

تحلیلی

- شناخت شهرهای هوشمند با برنامه ریزی ارتباطی و چشم انداز چندبعدی برای جامعۀ 
پایدار و زیست پذیر،

و  داده_پایه  ارزش_محور،  مدل های  فعال سازی  طریق  از  هوشمند  شهرهای  مدیریت   -
گسترده« و انتشار رسانه های اجتماعی و شبیه سازی مبتنی  کمّیت  مشارکتی با عنوان »حا

بر رایانه در سیاست گذاری و
- نقش ICT در حکمروایی شهرهای هوشمند در دهه های آینده با ارائۀ چارچوب مفهومی 
پیشنهادی در ادارۀ شهرهای هوشمند در سه بخش اصلی 1( راه اندازی فرآیندهای جدید 
تولید، توزیع و حکمروایی، 2( تغییر در آرایش های سازمانی و نهادی و 3( اطالعات مربوط 

به انتخاب ها و رفتارهای فردی.

1 Kunzmann
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گانۀ شهر هوشمند ← ادامه جدول شمارۀ8: زیرمحورهای سه 

یافته هاروشنویسندگانزیرمحور

6-2 پایداری شهری

F Bifulco, M Tregua, CC Amitrano, 
A. D’Auria )2016(, A Stratigea, CA 
Papadopoulou , M Panagiotopoulou 
)2015(, A Staffans, L Horelli)2014(, 
M Wolfram )2012(

تحلیل مضمون، 
توصیفی-تحلیلی، 

نظرسنجی

گستردۀ برنامه های پیشرفتۀ پایدار شهری  - روایت »شهر هوشمند« پرداختن به استقرار 
ICT _ محور،

گیر« در فعال سازی فرآیند هوشمندسازی، - نقش اساسی پایداری و ICT  به عنوان »عناصر فرا
در  گاهانه  آ تصمیم گیری  با  و  کارآمدتر  شبکه ای  شهری  فعالیت های  و  مناطق  ایجاد   -
رقابت  و  جذابّیت  افزایش  با  کمیت(  حا و  ساختمان   جابه جایی،  اصلی)انرژی،  حوزه های 

مکان و مالحظۀ منافع بازیگران مختلف،
- ضرورت شروع راه حل های شهر هوشمند با شهر، نه با هوشمندی و نیاز به تغییر از یک 
برنامه های هوشمند و توجه به  و  ابزارها  با فن آوری ها،  برنامه، متناسب  فــن آوری به یک 

اهمّیت حیاتی درک محیط و بافت خاص شهری، 
بر   ICT تهدید  علی رغم  باهم  دیجیتالی  و  واقعی  فضاهای  سازماندهی  به  حیاتی  نیاز   -

پایداری اجتماعی و فرهنگی،
- استقبال شهر هوشمند از فرصت های ICT پایدار همراه با برآورده کردن ارزش های محلی 

کو _ فنی، در محیطی ا
کاهش  از حمل ونقل و  کمتر  کاهش مصرف منابع، استفاده  ICT در  از  نتیجۀ استفاده   -

آلودگی،
- تقویت همه شمولی در جوامع اطالعاتی و بهره برداری از پتانسیل آن در سکونتگاه های 

کو _ فنی، مدل ا
کارآیی و شفافّیت بیشتر در عملکرد دولت در تمام  -کمک ICT به برابری، ارتقای مشارکت، 

مقیاس ها با رویکرد صرفه جویی در وقت و هزینه در تصمیم گیری و
قابل  مختلط،  محله های  توسعۀ   ،ICT از  استفاده  با  شهرها  محیطی  عملکرد  بهبود   -

پیاده روی و پایدار.

6-3 کووید 19

H Abusaada & A Elshater(2020), 

K R. Kunzmann(2020), S 

Avetisyan(2020)

توصیفی-تحلیلی

- وجود سه اثر مشخص بحران پاندمی بر اقتصاد، برنامه ریزی و طراحی شهری، 
و  طــراحــی  اصـــول  پــیــرامــون  ســئــوال  ح  طــر بــحــران،  دوران  در  شــهــری  اقتصاد  اهمیت   -
گسترده در مدل های شهر هوشمند در راستای ایجاد اسکلت  سازماندهی شهرها، اصالح 

دیجیتال برای شهرها،
بهبود  برای   ICT روبه رشد  استفادۀ  با  بلندمدت  در  پایدار  شهری  محیط های  ارتقای   -

مشارکت شهروندان، 
گونه های  با  کاربران  برای  جدید  اپلیکیشن های  و  خدمات  بهبود  برای  هدف گذاری   -

متنوع، 
راه حل های  از  یکی  به عنوان  بــزرگ  دادۀ  تحلیل های  کاربرد  بــرای  ظرفیت ها  -توسعۀ 

هوشمندانه،
کروناویروس، کارآمدی فن آوری های فعلی در اپیدمی  - مشخص شدن نا

از  جلوگیری  در  همچنین  و  ــوده  آل افــراد  شناسایی  در  مختلف  اپلیکیشن های  کمک   -
خطرات ناشی از ویروس ها،

با  مقابله  در   ICTs از  استفاده  در  توسعه  حــال  در  کشورهای  شهرهای  کــارآمــدی  نــا  -
خسارت های پاندمی،

فــن آوری  به  صرفًا  کارآیی  نظر  از  شهرها  ایــن  محدودشدن  دلیل  به  شهرها  شکست   -
دیجیتال هوشمند،

کاربرد فن آوری هوشمند مبتنی  - شهر هوشمند با اندازه گیری قابلیت های شهروندان در 
گیر،  بر تجزیه وتحلیل داده های بزرگ از طریق اتصال بی سیم مناسب و قوی به صورت فرا

ایمن و بدون هزینۀ اضافی و در دسترس همه و
دلیل  به  توسعۀ شهر هوشمند  نوآور در سیاست های  روبه افزایش ذی نفعان  استقبال   -

کووید19. پاندمی 

4.9. رفتار سفر
به  دسترسی  تأمین کنندۀ  به عنوان  ارتباطات،  و  اطالعات  فــن آوری 
فرصت   فراهم کنندۀ  برنامه ریزی،  ابــزارهــای  و  اطالعات  جابه جایی 

اهمّیت   ... و  از فاصلۀ دور  کار  و  ک مدل های حمل ونقل  اشترا برای 
 .)Gossling, 2018:1(قابل توجهی برای سیستم های حمل ونقل دارد
به  فـــن آوری  ایــن  از  استفاده  افــزایــش  که  می دهد  نشان  پژوهش ها 
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گانۀ رفتار سفر جدول شمارۀ9: زیرمحورهای سه 

یافته هاروشنویسندگانزیرمحور
 1-6

سیاست گذاری)سیاست 
)ICT

G Cohen, I Salomon, P 
Nijkamp)2002(

توصیفی _ تحلیلی

گونه بندی دو شکاف جریان دانش تصمیم گیرندگان شهر در حوزۀ ICT و حمل ونقل)1(عدم   -
اطمینان از تأثیرات واقعی ICT در مسائل شهری، و )2( دانش ارتباطی ناشی از  تعّصبات و 

بیان های بازیگران مختلف.

)6S Gossling)2018-2 حمل ونقل

- تأثیر ICT بر رفتار حمل ونقل با نتایج پیچیده و اغلب متناقض برای پایداری سیستم حمل ونقل و
- ضرورت درک پیامدهای ICT در رفتار حمل ونقل به دلیل وجود نتایج پایداری مثبت ناشی از 
نوآوری های اخیر ICT و همچنین افزایش تقاضای ناشی از بسیاری از تغییرات اساسی ایجاد شده 

توسط این نوآوری ها.

6-3 فعالیت )هرروزه(
)فراغت( انسانی

M Dijst)2004(, KJ Krizec, A 
Johnson)2007(, MP Kwan, MJ 
Dijst, T Schwanen)2007(, 
T Schwanen, M Dijst, MP 
Kwan)2006(, PL Mokhtarian, 
I Salomon, SL Handy)2006(

- همگرایی فضا_زمان، ارزیابی مجدد زمان سفر، فعالّیت ها و اقدامات و در نتیجه فرصت ها همراه 
با دانش بیشتر،

- نتایج استفاده از ICT در وابستگی زیاد به ویژگی های روان شناختی، جامعه شناختی و مکانی 
کنش مکان  فعالیت ها  افراد با گسترش انواع فضاهای کنشی و توسعۀ همپوشانی بین آن فضاها و پرا

به طور گسترده تر،
- نتایج تحقیقات گویای تأثیر مثبت جست وجوی آنالین بر تعداد سفرهای خرید حضوری و آنالین، 

گذران اوقات فراغت، - خرید الکترونیکی به  منظور صرفه جویی در وقت و همچنین فرصتی برای 
-  نقش عوامل مکان در تعامل بین خرید الکترونیکی و حضوری،

کنان حومۀ شهر به دلیل اتصال سریع تر  کنان شهری در خرید آنالین نسبت به سا - تمایل بیشتر سا
به اینترنت، 

کمتر  - وجود فرصت خرید در فاصلۀ 10 دقیقه ای برای افراد با دوچرخه، مساوی است با دفعات 
خرید آنالین،

- شکل گیری فضای مجازی در فضای فیزیکی، با نقش مکّملی و نه جانشینی برای ارتباط و فعالّیت 
چهره به چهره،

و  اجتماعی  شیوه های  تقوّیت  و  تحکیم  اجتماعی،  فضای  ضمیمۀ  به  عنوان  مجازی  فضای   -
هنجارهای فرهنگی،

- تأثیر  ICT بر فعالّیت های اوقات فراغت و سفر به چهار روش 1( جایگزینی فعالّیت های سنتی، 2( 
ایجاد فعالّیت های جدید)با امکان جابه جایی سایر فعالیت ها(، 3( تخصیص مجدد زمان به سایر 

فعالیت ها توسط ICT و ICT )4 به عنوان تسهیل کنندۀ فعالیت های اوقات فراغت و 
- پیشنهاد 13 ُبعد از فعالیت های اوقات فراغت مربوط به موضوع تأثیرات ICT، )عدم(وابستگی به 
مکان، تحّرک درمقابل ایستایی، )عدم(وابستگی زمانی، فعالّیت فردی در مقابل فعالّیت اجتماعی، 
مشارکت فّعال در برابر انفعال، جسمی در مقابل روحی، )عدم(وابستگی تجهیزات/ رسانه، ترتیبات، 

انگیزه و هزینۀ غیررسمی در مقابل رسمی.

تغییرات در مکان، زمان و مدت زمان فعالیت های مردم منجر می شود 
مرتبط  سفر،  و  فعالّیت  جدید  الگوهای  با  آن  از  گسترده  استفادۀ  و 
ارتباطات  و  اطالعات  فن آوری   .)Kwan & et.al,2007:121(می شود
تأثیر  و  رفتار سفر  تغییر  فعالیت ها، سبب  بر روی  تأثیرگذاری  از طریق 
رابطۀ )جانشینی، مکّمل،  نوع  افراد می شود و چهار  تقاضای سفر  بر 

جانشینی  رابطۀ  ارتباط  این  در  می دهد.  شکل  را  اصالحی(  و  خنثی 
و  زمانی  گی های  ویژ تغییر  سبب  مکّملی  رابطۀ  سفر،  کاهش  سبب 
فضایی الگوهای موجود سفر و رابطۀ اصالحی سبب بهبود رفتار سفر 

.)Mokhtarian, 2006:1-3(می شود و رابطه خنثی بدون اثر است

4.10. فضای عمومی شهری
رابطۀ فضای عمومی شهری با تحوالت فن آوری و توسعۀ فن آوری های 
گرفته  قرار  توجه  مورد  کرونا،  ویــروس  شیوع  با  اطالعات  و  ارتباطات 
است. در حقیقت تحوالت به وجودآمده ناشی از شیوع این ویروس 
و  شهر  عمومی  فضاهای  در  حضور  محدودشدن  و  جهان  سطح  در 
بسته  شدن برخی از فضاها و استفادۀ بیشتر از فن آوری های اطالعات 
در  تغییرات  رصــد  به  را  محّققان  گذشته،  با  مقایسه  در  ارتباطات  و 
 Jasinski, 2020:(ــت اس واداشته  از فضاهای عمومی  استفاده  شیوۀ 
آنچه در این ارتباط حائز اهمیت است، یافتن رابطه و نسبت ما   .)5

با فضاهای عمومی است. در حال حاضر به واقع ابهامات بسیاری در 
که آیا آثار بسته شدن فضاهای عمومی  این خصوص وجود دارد؛ این 
کرونا نیز باقی خواهد ماند؟ آیا میزان و نوع حضور مردم،  در دوران پسا 
کرد؟ آیا باید به توپولوژی  ک ما در فضای عمومی تغییر خواهد  نوع ادرا
فضای  در  فاصله  مفهوم  آیا  نمود؟  توجه  عمومی  فضای  از  جدیدی 
آرتور  کـــرد)Honey-Roses & et.al,2020: 2(؟  تغییر خواهد  شهری 
فاصلۀ  نوع  چهار  که  است  داشته  بیان  خود  مقالۀ  در  جاسینسکی 
ادوارد  عمومِی  فاصلۀ  و  اجتماعی  فاصلۀ  شخصی،  فاصلۀ  صمیمی، 
هرکدام  ــدازۀ  ان کرونا،  ویــروس  اســت.  شده  تغییر  و  تحّول  دچــار  هال 
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جدول شمارۀ10: زیرمحورهای دوگانۀ فضای عمومی شهری

یافته هاروشنویسندگانزیرمحور

فضای عمومی _ 
فضای خصوصی

A Jasinski)2020(, E Ulkeryildiz )2020(

توصیفی-
تحلیلی

- تغییر الگوی رفتاری در فضای عمومی و قوانین برنامه ریزی فضایی با همه گیری کووید19،
- تغییر فاصلۀ مبلمان شهری و تبدیل برخی از خیابان ها بسته به مسیرهای عابر پیاده،

- افزایش اختالف بین فقیر و غنی و تغییر رابطۀ ما با فضاهای خصوصی/شخصی و عمومی،
- افزایش ارزش فضای خصوصی همزمان با در اختیارگرفتن اینترنت و رسانه های اجتماعی 

و
که  کم درآمد  - ماندن در خانه در شرایط پاندمی مخصوص افراد مستعد و نه خانوارهای 
توانایی اجرای دستورات انزوای اجتماعی را ندارند و مجبور به انجام تعهدات شغلی خود 

و حضور عمومی هستند.

مکان سازی دیجیتال
K Houghton)2010(, AA Abdel-Aziz, H 
Abdel-Salam, Z El-Sayad)2016(

ارتقای  امکان  با  محله  توسعۀ  در  اجتماعی  سرمایۀ  توسعۀ  و  عمومی  فضاهای  نقش   -
ظرفیت ها و توسعۀ ICT در رابطه با فرم و چارچوب های شهری به منظور توسعۀ محیط های 

پایدار، سرزنده، آشنا و همه شمول،
- توسعۀ ICT در برنامه ریزی شهری، به عنوان ابزار خلق فضاهای شهری پاسخگو نسبت 

به تغییر رفتار و انتظارات،
- پتانسیل باال برای تشویق تعامل اجتماعی، در فضاهای عمومی مجازی و زندگی واقعی 

توسط رسانه های اجتماعی، 
- ارتقای فضای عمومی با استفاده از ICT با ایجاد نقاط دسترسی به اطالعات و حمایت 

از آموزش،
و  کــاربــران  جــذب  در  تکمیلی،  ابـــزار  جعبۀ  بــه عــنــوان  ــزوده  ــ اف واقــعــیــت  بــســزای  نقش   -

شخصی سازی تجربۀ شهری و
ابزار  با عملکرد  مرتبط  منابع  تأمین  ارتباط طراحی فضاهای عمومی درجهت  - ضــرورت 

دیجیتال.

فضای  در  اجتماعی  رفتار  روی  بر  که   داده  تغییر  را  فاصله ها  این  از 
عمومی تأثیرگذار است و به این علت، مصرف فضای شهری نیز تغییر 
کشورها پیش  گرچه در بسیاری از  یافته است)Jasinski, 2020: 5(. ا
دیجیتال  صورت های  به  فعالیت ها  از  برخی  کرونا،  ویــروس  شیوع  از 
از شیوع  به ویژه پس  این حال در سال های اخیر  با  یافت،  تغییر  خود 
کرونا، فعالیت هایی چون بازدید از موزه ها، اجرای موسیقی،  ویروس 

گالری ها، بانک ها، محیط های اداری، فعالّیت های آموزشی  بازدید از 
و ... نیز از طریق فن آوری های دیجیتال انجام می شوند. با وجود این 
تغییرات اما همچنان بین محّققان مختلف در خصوص ثبات تغییرات 
و پذیرش فضای مجازی و دیجیتال به صورت عرصۀ عمومی اختالف 

 .)Ulkeryıldız, 2020: 203(نظر وجود دارد

5. نتیجه گیری
در این مقاله تالش شد ضرورت و اهمّیت توجه به فن آوری اطالعات 
توسعۀ  و  رشد  باوجود  شود.  ح  مطر شهرسازی  حوزۀ  در  ارتباطات  و 
روزافزون فن آوری های مربوط به ارتباطات از راه دور و اثرگذاری آن بر 
حوزه های  با  هم پیوندی  برقراری  و  ایجاد  شهروندان،  روزمــرۀ  زندگی 
ظهور  است.  پذیرفته  صورت  به کندی  شهری  طراحی  و  برنامه ریزی 
پرسش گری  از  جــدیــدی  حـــوزۀ  جــدیــد،  نـــوآوری هـــای  و  فـــن آوری هـــا 
آتی  تحّول های  ماهّیت  و  اثــرگــذاری  چگونگی  و  چیستی  درخصوص 
اطالعات  فــن آوری هــای  اثــرگــذاری  می کند.  ح  مطر را  شهرها  روی  بر 
و  داده  افــراد،  پــردازش  و  جابه جایی  دسترسی،  منظر  از  ارتباطات  و 
ضروری  نکته  این  به  توجه  این  حال  با  است.  توجه  مورد  اطالعات، 
و  اطــالعــات  فـــن آوری هـــای  و  شهر  بین  پیچیده ای  رابــطــۀ  کــه  اســت 
شدن،  دوقطبی  چالش  سو  یک  از  رابطه  این  دارد.  وجود  ارتباطات 
دیگر  سوی  از  و  کرده  ح  مطر را  شهری  ناعدالتی  و  دسترسی ناپذیری 
اجتماعی،  شبکه سازی  و  مشارکت   افــزایــش  چــون  مطلوبیت هایی 

نوآوری و خالقّیت شهری، پایداری و هوشمندی شهری و ... را شامل 
شده است.

گزیر ابعاد متنوع و متفاوتی از  توسعۀ فن آوری اطالعات و ارتباطات، نا
با این حال  کرد.  را دچار تحّول و دگرگونی خواهد  افراد  زندگی شهری 
حرکت در مسیر این تحّول و ظهور و بروز عینی آن در توسعۀ فضایی 
و  اطالعات  فــن آوری  کاربرد  و  توجه  شناخت،  واسطۀ  به  قطعًا  شهر، 
ارتباطات توسط تمام مدیران و برنامه ریزان شهری امکان پذیر است 
که فن آوری اطالعات و ارتباطات  و این امر محّقق نمی شود مگر این 
برنامه ریزی ها  شهری،  سیاست گذاری های  استراتژی ها،  تمام  در 
شهر  به  مجازی  شهر  رویکرد  از  تغییر  بر  تکّیه  با  شهری  برنامه های  و 
همه جا حاضر ورود یابد. سیاست گذاری شهری با محورّیت فن آوری 
هدایت کنندۀ  استراتژی  های  ساخت  فرصت  ارتباطات،  و  اطالعات 
گردهم آوری  برنامه ریزی الکترونیک شهری را از طریق رشد، توسعه و 
کارساز  ابزار، دانش، ذی نفعان و ذی نفوذان شهری در پیوندی مفید و 
فرصت های  ایجاد  بستر  در  شهری  مطلوب  کیفیت  افزایش  به منظور 
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خأل  است  ضروری  حقیقت  در  می سازد.  فراهم  شهری  رقابت پذیری 
شهری  برنامه ریزی  و  ارتباطات  و  اطــالعــات  فـــن آوری  بین  شکاف  و 
بر  این فن آوری ها  و فضایی  اقتصادی  اثرات  کم  از شناخت  ناشی  که 
شهری  تصمیم سازان  بین  دانــش  درجریان  شکاف  و  شهری  محیط 
است، با ایجاد چارچوب عملی در مدیرّیت و اجرای آنها از بین برود. 
در  فّعال  عامل  یک  به منزلۀ  باید  مسیر  ایــن  در  شهری  برنامه ریزی 
کاربرد فن آوری اطالعات و ارتباطات در فضای  شکل دادن به چگونگی 
اجتماعی  و  مــاّدی  شناختی،  منابع  بهبود  و  ارتقا  راستای  در  شهری 

شهروندان ظاهر شود.
با  هوشمند  شهر  توسعۀ  روبه رشد  تمایل  در  تحّول ها  این  از  بخشی 
جهت گیری جدید نظری و عملی اقتصاد شهری متبلور شده است که با 
کروناویروس پیش بینی می شود طی سال های آتی با  توجه به پاندمی 
گسترده تری روبه رو شود. در این رویکرد، ساختار و سیستم های  اقبال 
با  آن ها  ارتباطات  و  شهرها  در  شبکه ای شده  روابــط  از  شهری  مدرن 
ارتباطات حاصل می شود. این  بر اهمّیت فن آوری اطالعات و  کید  تأ
چارچوب بر مبنای ارائۀ راه حل های شهر هوشمند با تکیه بر شهر به 
برنامه ریزی فن آوری _ محور به  رویکرد  از  که  جای هوشمندی است 
گونه های  کاربردی شهر هوشمند، با امکان انطباق  رویکرد برنامه ریزی 
متفاوت هوشمندی با عملکردها و زمینه های متفاوت شهری دگرگون 

شده است. 
انجام  مطالعات  بین  در  بحث  مــورد  چالش های  مهم ترین  از  یکی 
شده، موضوع دسترسی به زیرساخت های دیجیتال در بین طبقات 
که  است  ضــروری  نکته  این  به  توجه  البته  اســت.  مختلف  اجتماعی 
موضوع شکاف دیجیتال باید بیش از الگوی دسترسی و فراتر از حضور 
یا غیبت بخش ماّدی فن آوری، سبک ها و سرعت های مختلف درک 
شود و به عنوان تعریف کنندۀ نابرابری های اجتماعی فضایی مالحظه 
شود. این امر ضرورت یافتن راه حل های متنوع را برای جوامع مختلف 
گی خود آن جوامع مورد توجه قرار می دهد و نیاز فوری  بر اساس ویژ
به انگاشت های جدید از شکاف های دیجیتال شهری را خاطرنشان 
دسترسی  فیزیکی  توزیع  نمایش  به  پرداختن  جــای  به  تا  مــی ســازد 
حالت های  آن  در  که  روش هایی  ارتباطات،  و  اطالعات  فــن آوری  به 
و  فضا  زمان،  مجدد  شکل گیری  برای  فن آوری ها  این  کاربرد  مختلف 
کمتر ثروتمند  گروه ها و مناطق  منطق های زندگی هر روزۀ شهری بین 

گیرد.  و ثروتمندان ساخته می شود، مورد توجه قرار 
دسترسی  عــدم  و  دسترسی  جغرافیای  به  کمتر  شهری  نابرابری      
تمایالت  و  سبک ها  حــالــت هــا،  در  تــضــاد  بیشتر  و  مــی شــود  مــربــوط 
در  بنابراین  اســت.  نظر  مــورد  ارتباطات،  و  اطالعات  ــن آوری  ف کاربرد 
فضاهای  و  شهری  فضاهای  یکپارچه  استراتژی  اتخاذ  خصوص  این 
ارتباطات   و  یکپارچگی سیاست های فن آوری اطالعات  و  الکترونیکی 
_ مبنا توسط دولت های شهری و جوامع محلی و پرهیز از جبرگرایی 
ــــن آوری، اســتــراتــژی هــا و چــشــم انــدازهــای جــدا، مــنــزوی یــا محدود  ف
سطح  در  دیجیتال  شــکــاف  کــاهــش  به منظور  مــی شــود.  پیشنهاد 
ارائــۀ  بــا  شــهــرونــدان  همۀ  دسترسی پذیری  مــیــزان  افــزایــش  اجــرایــی، 
آموزش های مربوط به نحوه و چگونگی استفاده از این نوع فن آوری ها 
یا  عمومی  مکان های  در  اینترنتی  ترمینال های  استقرار  هچنین  و 
ارائۀ اینترنت رایگان پیشنهاد می شود. این رویکرد همراه با مالحظۀ 

گروه های اجتماعی و همچنین توجه به مقیاس های متفاوت،  انواع 
برای  را  اجتماعی  دیجیتال  گستردۀ  مشارکت  ظهور  زمینۀ  می تواند 
انواع بازیگران )شهروندان، شرکت ها، سازمان ها و نهادهای محلی و 
با  باال  به  پایین  به سیاست های  نیاز  واقع  در  فراهم سازد.  دولت ها( 
مقیاس های  در  جوامع  توانمندسازی  چون  روش هایی  از  بهره گیری 
مختلف، تسهیل یادگیری اجتماعی و تقّدم مقیاس واحد همسایگی 
گی هایی چون افزایش جذابّیت شهری برای شهروندان و  است تا ویژ
کارآمدی خدمات دولت، ارتقای  شرکت ها، صرفه جویی در هزینه ها، 
کاهش عدم شمول اجتماعی، برای شهرها حاصل  دسترسی پذیری، 

گردد. 
مکان  اهمّیت  کــاهــش  بــر  مبنی  اولــیــه  فرضیه  های  وجـــود  علی رغم 
مرگ  چــون  اصطالحاتی  ظهور  و  فاصله  اهمّیت  کاهش  واسطۀ  به 
به  موضوع  ایــن  اســت.  مهم  همچنان  مکان  شهرها،  مــرگ  و  فاصله 
و  اطالعات  فــن آوری  به  وابسته  خدمات  و  فعالّیت ها  تمرکز  اهمّیت 
کیدی  تأ و  دارد  اشاره  چهره به چهره  ارتباطات  و  شهرها  در  ارتباطات 
قرن  در  متفاوت  با چهره ای  که  و مکان شهری است  اهمّیت فضا  بر 
حاضر می تواند در هم پیوندی با این فن آوری ها ظهور یابد. شهرها و 
کرونا  به طور خاص فضاهای عمومی شهری در زمان پاندمی ویروس 
ارتباط  با محدودّیت هایی روبه رو شدند. نکتۀ قابل تأمل و توجه در 
بین  مستقیم  رابطۀ  وجــود  عــدم  کرونا،  ویــروس  شیوع  و  کم  ترا بین 
اعمال  کروناست.  ویــروس  مرگ ومیر  و  مبتال  مــوارد  و  جمعیتی  کم  ترا
سیاست های  به  توجه  با  مختلف  کشورهای  بین  در  محدودّیت ها 
به  جــامــعــه ای،  هــر  فرهنگی  و  اقــتــصــادی  موقعّیت  و  شــرایــط  کـــالن، 
فضاهای  در  حضورپذیری  در  آن  عینی  نمود  با  متنوعی  صورت های 
ــن آوری  فـ تــوســعــۀ روزافـــــزون  یــافــتــه اســـت. در حقیقت  ــروز  بـ شــهــری 
اطالعات و ارتباطات و مستمربودن سیاست های بسته بودن و حفظ 
در  عاملی  منزلۀ  به  خــود  پاندمی،  زمــان  در  اجتماعی  فاصله گذاری 
توسعۀ پیش  از پیش امکانات و فن آوری های دیجیتال در شهر است.

به صورت  محدودکننده  سیاست های  که  کشورهایی  در  بنابراین 
ــت، قــطــعــًا مـــرز بــیــن فــضــاهــای عــمــومــی و  جـــدی در حـــال انــجــام اسـ
سطح  در  جدیدی  نیمه خصوصی  فضاهای  و  یافته  تغییر  خصوصی 
شهر  عمومی  فضاهای  از  استفاده  نحوۀ  همچنین  و  شکل گرفته  شهر 
نیز تحت تأثیر قرارگرفته است. با معکوس شدن رابطۀ فضای عمومی 
که فضای  از سکنه شده در حالی  و خصوصی، فضای عمومی خالی 
خصوصی به صورت فضایی لوکس، فقط برای ثروتمندان در دسترس 
و  ســاخــت  در  عینی  محتمل  نتایج  از  یکی  بنابراین  مــی گــیــرد.  قـــرار 
کشورهای  کالنشهرهای  در  به ویژه  شهری،  عمومی  فضاهای  ایجاد 
فضای  بیشتر  چه  هر  خصوصی سازی  تهران،  چون  درحال توسعه ای 
در  گسترده  ابعادی  و  سطح  با  شهری  مگاپروژه  های  ظهور  و  شهری 
فراهم  را  اجتماعی  فاصله گذاری  رعایت  امکان  که  است  شهر  سطح 

 سازد. 
کروناویروس فرصت ایجاد تغییر و تحّول در رویکرد و مواجهه با ساخت 
خیابان ها  فضای  آزادســـازی  امکان  با  را  شهری  فضاهای  طراحی  و 
برای پیاده روی و دوچرخه سواری فراهم می سازد و فضاهای شهری 
دگرگونی  و  تغییر  مسیر  در  جدید  فــن آوری هــای  توسعۀ  واسطۀ  به  را 
ظهور  نوید   ،2020 در  شهری  فضای  پــارادایــم  واقــع  در  می دهد.  قــرار 
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تصویر شمارۀ3: پیشنهادات در خصوص توسعه ICT در برنامه ریزی شهری

فضاهای باز مجازی را می دهد. مطالعات و تحقیقات آتی به طور ویژه  
از فضای  ترکیبی  تغییر در جهت فضای دیجیتال و ظهور  بر شناخت 
خواهد  متمرکز  یافته،  توسعه  کشورهای  در  مجازی  فضای  و  واقعی 
به  توجه  با  شهری  فضاهای  اجتماعی  ابعاد  شناخت  همچنین  شد. 
چگونگی  و  نوع  دریافت  به منظور  کرونا،  توسط  تحمیل شده  شرایط 
است.  ضروری  اجتماعی  تعامالت  و  شهر  عمومی  فضای  شکل  تغییر 
در نهایت، مطالعه و مرور مقاالت ارزشمند تولیدشده در حوزۀ فصل 
موضوعات  ارتباطی،  و  اطالعاتی  فــن آوری هــای  و  شهر  بین  مشترک 
تسّلط  آشنایی،  نیازمند  که  است  کــرده  ح  مطر را  متنوعی  و  گسترده 
برای  عملی  بــه صــورت  آن هــا  کاربست  همچنین  و  نظری  تخّصص  و 

گذاران، برنامه ریزان، طراحان و مدیران شهری است. سیاست 
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