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  چکیده

فضاي . نیازمند حرکت از میان جهان واقعی به دنیاي مجازي و برعکس است ،امروزه درك کامل شهر

عنوان  تکنولوژي به. یابد ات مدنی در آن جریان میشهري، بستري است که روابط اجتماعی و حی

نوعی  ناپذیر از زندگی، شهرها را تحت تأثیر تغییراتی بنیادین و کارکردي قرار داده و به جدایی ءجز

دو فضایی شدن زندگی و  ،ها این دگرگونی. شود ویژگی نوین آنها در قرن بیست ویکم شناخته می

دیگر فضاي شهري هیبریدي،  بیان به. تاري را در پی داشته استتبع، شهروندانی با استحاله رف به

پژوهش حاضر از نظر ماهیت، کیفی . مجازي را خلق کرده است-شهروندي با عملکرد دوگانه واقعی

ها عالوه بر مطالعات میدانی و اسنادي، از طریق  آوري داده جمع. و از نظر هدف، کاربردي است

ازآنجاکه جامعه موردمطالعه نامحدود . ی ساده صورت گرفته استصورت تصادف پرسشنامه آنالین به

پرسشنامه آنالین  660تعیین که جهت اطمینان بیشتر  559بوده، تعداد نمونه بر اساس فرمول کوهن 

 35روایی پرسشنامه از طریق پرسشنامه آزمون به تعداد . شده است  منطقه شهر تهران تکمیل 22از 

دهد که همبستگی و رابطه  ها نشان می یافتهتحلیل . رونباخ سنجیده شده استآلفاي کبا عدد و پایایی 

معنادار و متقابلی میان متغیرهاي پژوهش شامل روابط اجتماعی، کالبد شهر و شهروندان وجود دارد و 

شده و  ویکمی خلق عنوان نماد شهر قرن بیست از برآیند این تعامالت فضاي هیبریدي در تهران به

کند؛ این تعامالت هر روز بیش از روز قبل  ش تسهیلگر ارتباطی را در این بین بازي میفناوري نق

  .گیري است شده و نووارگی اجتماعی در حال شکل  تقویت
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  مقدمه

مار مرکز اطالعات سازمان ملل متحد در طبق آ. اي بدون پایان است شهرنشینی پدیده

رود  کنند که انتظار می از مردم جهان در شهرهاي مختلف زندگی می% 54، 2014سال 

  .)2014مرکز اطالعات سازمان ملل متحد، (برسد % 66به  2050تا سال 

میلیارد  5/2درمجموع با رشد کلی جمعیت، شهرنشینی در عرض سه دهه آینده،  

جهان  .)Giffinger et al., 2007: 7185(شهرها اضافه خواهد کرد نفر دیگر را به 

هاي عظیمی را پشت سر  همواره در تکاپو و تغییر بوده و بشر از دیرباز دگرگونی

گذاشته و همواره تکنولوژي در تسهیل عبور از این رویدادها مؤثر بوده تا آنجا که 

سال  20طی . خشیده استمایه تحوالت شده و بر آنان سرعت ب فناوري خود، دست

اخیر، ظرفیت ارتباط و اتصال مداوم در ارتباطات اجتماعی با بستر مجازي که متکی به 

هاي متعدد و شتابان اطالعات است منجر به تأثیرگذاري بر و تأثیرپذیري از  تکنولوژي

هرچند پیشینه این موضوع به  .عنوان بستر کالبدي، بروز بیشتري داشته است شهر به

میالدي  1960سرعت تغییرات در قرن بیستم و در دهه  ؛گردد تر برمی هاي قبل دهه

میالدي بسیار زیاد بوده و به دلیل  1980و  1970هاي  مشهودتر از گذشته و در دهه

میالدي به  1990هاي علمی و فنی در دهه  فراگیري ارتباطات ناشی از پیشرفت

روزافزون داشته است و تا آنجا جهان  شدن انجامیده و از آغاز هزاره جدید رشد جهانی

به هم نزدیک شده است که مک لوهان
1

قومی یاد -اي عنوان جهانی دهکده از آن به 

هاي گذشته و پیشرفت فزاینده تکنولوژي، واضح  داده در دهه کند؛ با تغییرات رخ می

نیازمند به شهروند  يشهراینگونه است که آینده از آن شهرهاي هوشمند است و 

پاي  نوا شده و پا به شهروندان باید بیاموزند که چگونه با تغییرات هم .مندهوش

برآنند تا استفاده از  ،اگرچه در اکثر مواقع متخصصان امر .تکنولوژي خود را ارتقا دهند

                                                
1. Marshall McLuhan 



   

  

  

  

 39     …نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندي و 

عنوان اپلیکیشن یا هر تغییر دیگري که در ارتباط و تعامل با شهر قرار  آنچه که به

ت استفاده راحت داشته باشد اما شهروندان نیز باید گیرد براي کاربران قابلی می

این انطباق و . هوشمندانه و آگاهانه با تغییرات برخورد کنند و با آنها پیش بروند

هماهنگی با تغییرات شکل نوینی از روابط اجتماعی همراه خواهد بود که نووارگی 

ر برخالف گذشته که تغییر در عصر حاض. زند اجتماعی بین شهروندان و شهر را رقم می

اي است و این هجمه از اطالعات و استفاده از  بسیار سریع و لحظه ،و کند بوده ئیبط

آنها اگر آگاهانه براي شهروندان رخ ندهد، افراد را به کاربرانی ماشینی و ابزاري تبدیل 

  .دهد الشعاع قرار می کند و نیز فضا و اطالعات شخصی آنان را تحت می

هاي گروهی،  شهر، محفل و بستري است براي ایجاد فعالیتاز سویی دیگر، 

گاه تکنولوژي و تغییرات آن، شهروندان را از  ؛خاطرات جمعی و هویت عمومی

اند که  انزوا و استقالل دو روي یک سکهدر واقع کند و  هاي اجتماعی تهی می داشته

فتمان، بحث و پرسشگري، دیالوگ و گ. آورد تکنولوژي براي شهروندان به ارمغان می

در بسیاري از موارد در عصر حاضر از بعد واقعی و حقیقی به فضاي ... چالش و

برداري آگاهانه از  بهره. شود مجازي کشیده شده و کمتر بستري براي تعامل پویا مهیا می

تکنولوژي و ارتباطات هوشمند، دستاوردهایی مفید چون کسب اطالعات، آگاهی از 

عت از اتالف وقت و مدیریت زمان، آگاهی از امکانات و مسیرهاي دسترسی و ممان

را به همراه داشته و گاه استفاده ناآگاهانه موجب مواجهه با ... دریافت خدمات شهري و

توجه به موضوع تعامالت . گردد ارزش و یا اتالف وقت می اطالعات نامناسب و بی

مضاعفی دارد؛ چرا که ویژه در بستر مجازي در دوران فرا تجدد اهمیت  اجتماعی به

رویکرد بنیادین و تعامالت اجتماعی در این دوره به طرز شگرفی نسبت به گذشته 

  .تر به تکنولوژي است تغییریافته و بسیار وابسته
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  بیان مسئله

روز رو به  شود، شهر قرن بیست و یکم روزبه گونه که از مقدمه استنباط می همان

مند تعامل نوین و دوسویه شهروندان با شهر هوشمندي بیشتر است و هوشمندي نیاز

هاي تلفن  ، خط1شهري که قابلیت اتصال به شبکه گسترده اطالعات جهانی. است

ها را دارد  سایر تکنولوژيتجزیه و تحلیل آنها و ها و  آوري داده همراه، سنسورهاي جمع

هاي  انههاي نظارتی در اجراي قانون، سام ابزارهایی شامل سیستمداراي و همچنین 

هاي خیابانی مجهز به سنسورهاي حرکتی و حتی شبکه  ترافیکی هوشمند، چراغ

طور حتم نیازمند بازتعریف روابط شهر  است به... هاي آب آشامیدنی و هوشمند سیستم

  :و شهروند است؛ پس بر این مبنا، سؤال اساسی این است که

و شهر و یا به عبارتی  آیا در شهر قرن بیست و یکم، رابطه دوسویه بین شهروندان

  تعامالت اجتماعی آنها و فضاي کالبدي وجود دارد؟

عالوه بر تأثیرات و ارتباطات مثبت دوسویه هوشمند شدن شهرها و شهروندان 

هاي  طور مداوم از طریق سنسورها و تلفن این شهرها، به .آنها معایبی نیز وجود دارد

کنند و اینکه با  این شهرها زندگی می شناسایی افرادي که در .گیرند هوشمند قدرت می

کاري هستند،  کنند و حتی اینکه در حال حاضر مشغول انجام چه چه کسانی مالقات می

شوند،  تر می هرچه شهرهاي هوشمند دقیق .تر نسبت به گذشته است عملی راحت

شود و همپاي منافع  هاي مربوط به حریم خصوصی افراد نیز بیشتر می مسائل و دغدغه

هایی نیز در دنیاي واقعی براي شهروندان ایجاد  تسبه از فضاي مجازي، محدودیتمک

شده درمجموع نووارگی اجتماعی در تعامل متقابل و  تمام مزایا و معایب مطرح. کند می

صورت دوگانه و  زند و فضاهاي شهري را به دوسویه بین شهر و شهروندان را رقم می

  .نماید هیبریدي تبیین می

                                                
1. World Wide Web  
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  ظريمبانی ن

امروزه درك جهان زیستی بدون بررسی تعامل فضاي واقعی و مجازي و رویکرد ارتباط 

شهر در قرن بیست و یکم به خاطر ماهیت فناورانه  .راحتی میسر نیست ها به توأمان آن

  .خود مرزهاي کالبدي را درنوردیده و عملکردي وراي شهرهاي گذشته دارد

ییرند و نیاز مبرمی به توسعه راهبردي سرعت در حال تغ جوامع مدرن امروزي به

» شهروند«به » شهرنشین«شدن  تبدیل ،نخستین نمود بارز شهري شدن جهان .دارند

شهرهاي امروزي به افرادي نیاز دارند که پویا بوده و در امور شهري مشارکت . است

شهروندان بر مدیریت شهري نظارت و آن را . مؤثر و حق رأي و انتخاب داشته باشند

دانند، دوراندیشند و  شهر جاي کسانی است که شهر را متعلق به خود می. ارزیابی کنند

کنند و  نسبت به آن احساس مسئولیت می. تفاوت نیستند در مقابل رویدادهاي شهر بی

د تا کیفیت زندگی مناسبی نشهرها در تالش. شهر متعهد هستند زیست در مقابل محیط

  .)Pelton & Sing, 2009( براي شهروندان خود فراهم سازند

یافته و  مفاهیم، اصول و نهادهاي مربوط به شهروندي طی قرون متمادي گسترش

شهرهاي سومر، یونان و روم  شهروندي، ریشه در دولت. ستهاي طوالنی  داراي پیشینه

ها اهمیت مبناي مادي شهروندي و ارتباط بستر کالبدي و شهروند  آتنی. دارد... باستان و

  .)Ibid(وبی تشخیص داده بودند خ را به

با مرور مباحث مطروحه در حوزه شهروندي آنچه مبرهن است این است که 

تر  هاي اجتماعی طلبی فردي به الیه هاي ابتدایی حق مرور، مفهوم شهروندي از پایه به

تر شده و به  ارتقا یافته و از بعد حقوقی به بعد مدنی و پیوسته به کالبد نزدیک

کند، در تعاملی دوسویه  کسی که در شهر زندگی می .پیوندد ختلف شهر میهاي م حوزه

گیرد تا آنجا که براي امروز پتمن با شهر قرار می
1

شهروندي را مبنایی اجتماعی براي  

تضمین و تأمین برخورداري یکسان اعضاي جامعه از حقوق، امکانات، امتیازات و رفاه 

                                                
1. Dominic Pettman 
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تعاریف جدید، بحث تکنولوژي نیز به داند و در  اجتماعی توسط دولت مدرن می

تعریفی ) 2011(بدان صورت که بنت، ولز، فریلون  .شود تعریف شهروندي افزوده می

هاي  ها معتقدند شهروندي فعال، واجد توانایی دهند؛ آن جدید از شهروندي ارائه می

چهارگانه دسترسی به اطالعات، اظهارنظر و منفعل نبودن، پیوستن به گروه و کنش 

  .دنی استم

هاي فضاهاي باکیفیت شهري که بستر  پردازان در بیان خصیصه هر یک از نظریه

هاي خاص از  تعامالت اجتماعی باشند، مفهوم خاصی را به کار گرفتند که بعضاً بر جنبه

  شهرهاي هوشمند  .)1395محمدي،  ؛سجادزاده(ویژگی چنین فضایی اشاره دارند 

هاي  هاي پیشرفته، فناوري جدید و روش با سیستمیا همان شهرهاي قرن بیست ویکم، 

نوین بازآفرینی تجربه شهري خود بر تحول جهانی تأثیر خواهند گذاشت، پیشرفت 

ویکم  شهر قرن بیست. فناورانه را ترغیب و تجربه انسانی را بازتعریف خواهند کرد

منظور  انی بهنگاهی بر آینده دارد و درصدد بهبود هوشمندانه توانایی انس همواره نیم

  اندیشمندان بر این باورند که . هایی است که در مقابل او قرار دارند غلبه بر چالش

برانگیزترین قرن در کل تاریخ نوع بشر است  ویکم دشوارترین و چالش قرن بیست

)Pelton, J; Sing, I, 2009(.  

جودیث دونات
1

مبحث شهر مجازي و ایده طراحی محیط اجتماعی بر خط  

که بر تعامل فرهنگ، سنت و اجتماع با فضاي مجازي تأکید دارد را مطرح  )1996(

کند؛ تمرکز این طراحی با رویکرد بازنمایی مجازي پدیده اجتماعی، نقش فضاهاي  می

هایی براي ارتباطات و تصویرسازي افراد در دنیاي  عنوان زمینه حاوي اطالعات به

 .)Donath, 1996(دهد  مجازي را نشان می

ها، مبحث شهر اطالعاتی را مطرح  ام میچل در کتاب خود با نام شهر ذرهویلی

اي براي معماران و شهرسازان  کند و معتقد است این موضوع باید زنگ بیدارکننده می

                                                
1. Judith Donath 



   

  

  

  

 43     …نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندي و 

باشد تا دوباره به شهر فکر کنند و متوجه روابط مهم بین تکنولوژي و ماهیت شهر 

  .)1393زارع استحریجی، (شوند 

میالدي که کلمن، بوردیو و پاتنام مفهوم سرمایه اجتماعی را وارد  80از اواخر دهه 

تا به امروز، این مفهوم همچنان سلطه خود را بر محافل علمی  .اند علوم اجتماعی کرده

تا آنجا که کارگیلو و همکاران  .)1396مومیوند،  ؛شالچی(جهان، حفظ کرده است 

هاي انسانی و  گذاري در سرمایه معتقدند، شهري هوشمند است که سرمایه) 2009(

به شیوه ) ونقل حمل(هاي ارتباطی، مصرف انرژي و سوخت  اجتماعی و زیرساخت

رشد پایدار اقتصادي و کیفیت باالي زندگی با مدیریت عاقالنه  1تی،.سی.مدرن آي

 ,Caragliu, A. et al(منابع طبیعی از طریق حکومت مشارکتی در آن انجام پذیرد 

2009: 49(.  

انري لوفوره
2

پردازد و با بسط مفهوم فضا،  به مفهوم فضا با رویکرد اجتماعی می 

در فضاست که این روابط جز در فضا و جز از انتزاعی به دنبال انضمام روابط اجتماعی 

کند تا مبانی تولید فضاي  او تالش می. طریق آن هیچ موجودیت واقعی دیگري ندارند

کند فضا حاصل روبناهاي اجتماعی و درمجموع  ید میلوفور تأک. اجتماعی را بیان کند

لوفور همواره در تالش است تا مفهوم فضاي اجتماعی و . اي اجتماعی است رابطه

نگاه لوفور بر . روابط بین فضاي ذهنی، فضاي انضمامی و فضاي فیزیکی را جا بیندازد

  .)1394ستاري، (وحدتی میان فضاي کالبدي، ذهنی و اجتماعی اشاره دارد 

دسوزا اسیلوا
3

کند؛  از نخستین کسانی است که براي این ارتباط عبارتی خلق می 

طور خاص براي توصیف ارتباط  از اولین تعابیري است که به ینا .»فضاي هیبریدي«

گاه  واقع هیچ امر دیجیتال، به«وي معتقد است . شده است  فضاي واقعی و سایبري مطرح

                                                
1. ICT: Information Communication Technology  
2. Henri Lefebvre 
3. Michel Souza da Silva 
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پذیري و  اند یک عامل کلیدي براي ارتقاي اجتماعتو جدا از کالبد نبوده و حتی می

  ).Gordon, E; de Souza e Silva, 2011: 274(» .ارتباطات در فضاهاي شهري باشد

تکنولوژي و کاربرد آن در بستر شهر تا زمانی که مورد وثوق مردم نباشد و 

شکل شهروندان در بهره بردن و استفاده از آن پا پیش نگذارند مفهوم شهر هوشمند 

گیري موفقیت  هاي اساسی شکل دیگر، شهروندان یکی از پایه عبارتی ؛ بهگیرد نمی

هاي اجتماعی مشتمل بر شهروندان و روابط و  زیرساخت. هوشمندي در شهرها هستند

نیازهاي آنها، شهرهاي هوشمند را که مخلوطی از آموختن و آموزش دادن، فرهنگ و 

. آورند شارکت اجتماعی است را به وجود میهنر، دادوستد و تجارت و مخلوطی از م

  تعریف 2012طور که توسط چورابی و همکارانش در سال  شهرهاي هوشمند همان

در واقع، فناوري دیجیتال به . ندا شده شده اساساً بر مشارکت مردم و جوامع در شهر بنا

 گیري درگیر شوند دهد تا با شهروندان در فرآیندهاي تصمیم شهرها اجازه می

)Berman, 2017(.  

در چند دهه اخیر، در جامعه ایران، بعد از اجراي چند دوره برنامه توسعه و 

توزیع نابرابر منابع، موضوع  ،افزایش شکاف طبقاتی و پیامدهاي ناخواسته و منفی

ریزان، سیاستمداران و نخبگان  برنامه. شهروندي و حقوق آن موردتوجه قرار گرفت

هاي عمومی، کوشیدند شهروندان را از  روندي در گفتماناجتماعی با طرح حقوق شه

رشد (حقوقشان آگاه کنند و نیز آنان را به مشارکت در تحقق این حقوق برانگیزند 

  ).1396دي  26آموزشی علوم اجتماعی، 

با نفوذ گسترده تکنولوژي به زندگی شهروندان و بستر کالبدي شهر، مفهوم 

م با گذشته متفاوت بوده و نیازمند بازنگري و شهروندي در شهرهاي قرن بیست و یک

بازتعریف است تا با شناخت بهتر و بیشتر زوایاي ارتباطی افراد با شهر، بتوان تعامل 

  .نیکوتري بین آنها برقرار کرد

امروزه اطالعات تکنولوژیک توسعه پیدا کرده و شکل کالبدي محیط زندگی و 

که توسط راباري –پوست دیجیتال شهرها . ستتعامالت انسانی با آن تغییر پیدا کرده ا



   

  

  

  

 45     …نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندي و 

طور دائم  هایی است و به هداراي سنسورها و انداز-شده است مطرح 2014و استورپر در 

بینی  شهر بستر این تحوالت است و پیش. دهد اطالعات در اختیار شهروندان قرار می

. ثرگذار باشدشود که تکنولوژي در مدیریت کالبدي شهر، متفاوت با گذشته بتواند ا می

اي را در آینده مدیریت شهرها  هاي مهم و فزاینده هاي اطالعاتی و ارتباطی نقش فناوري

دسترسی به . ها بازي خواهند کرد بر اساس تعامالت و تجربیات شهروندان ساکن در آن

دهد که از اطالعات  هاي تحلیلگر به هر شخصی این امکان را می اطالعات و پلتفرم

صورت  فناوري اطالعات به. ود از طریق کامپیوتر یا موبایل باخبر باشدشهر و منطقه خ

آوري اطالعات را مهیا کرده و  بستر و امکانی جهت جمع  کند و هم دوسویه عمل می

پوست دیجیتال شهرها در تالش . گیرد هم تعامالت و رفتار شهروندان با آن شکل می

تعامالت اجتماعی و ارتباط دادن آن  عنوان بستري مناسب جهت است تا از تکنولوژي به

هاي  صورت، الیه و بدین) Chirag; Stoper, 2013(با فضاي کالبدي شهري بهره ببرد 

قدرت در شهر تغییر کرده و اطالعات از شکلی محرمانه و قدرتمند در دستان 

گیران و تصمیم سازان به شکلی عمومی و مردمی درآمده و شهروندان را  تصمیم

نماید و آگاهانه مسئولیت  هارنظر در مسائل و موارد مختلف شهر میصاحب حق اظ

  .دهد مشارکت آنان را نیز افزایش می

کشورهاي دیگر در بهره بردن از تکنولوژي جهت ایجاد ارتباط اجتماعی بهینه 

ها  اند ازجمله آن مابین شهروندان و شهر تاکنون اقدامات خالقانه و خوبی را انجام داده

  :اي در ایتالیا اشاره کرد تجربه توان به می

توسط یک محقق به نام  2014از سال » برداري از ناپل نقشه«یک پروژه با نام 

ایالریا ویتلیو
1

این کار در واقع یک بستر ارائه داده در زمینه . با پشتیبانی دولت آغاز شد 

شده   یمبرداري تنظ برداري از امکانات نقشه ارتباطات شهري است که بر مبناي بهره

اي است که براي شهر  برداري، کنار زدن تصاویر کلیشه هدف اصلی از این نقشه. است

                                                
1. IIaria Vitellio 
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هاي گوناگونی بود که در  زبان«کارگیري  هدف دیگر، جلوگیري از به. شود ناپل ارائه می

این پروژه با ). Vitellio, 2016(» .شد این شهر براي تابلوهاي راهنما استفاده می

ها و یا  ها، ویدئوها، داستان از مردم خواسته شد تا عکس. گرفتمشارکت مردمی شکل 

کردند براي توصیف زندگی جمعی و روزمره جذاب و ابتکاري،  هر آنچه تصور می

ها و  ها، فضاهاي متروکه، ایده ها، صداها، داستان صورت، مکان بدین. ارسال کنند

. کت مردم معرفی شدندآفرینان و رویدادهاي فرهنگی در قالب مشار ها، نقش پروژه

ها و غیره  ها، یک نقشه از صداها، یک نقشه از داستان بدین ترتیب، یک نقشه از مکان

اي متفاوت از تصویر ذهنی همگان به شکل  در این فرآیند، شهر ناپل به شیوه. ایجاد شد

تصویري که بر پایه فرهنگ واقعی شهري شکل گرفت؛ . ملموس و عینی درآمد

هاي دیگر از فضاهاي عمومی،  هاي شهري، استفاده ابانی، بازيصورت هنر خی به

هاي مردمی که همگی مرتبط با خیابان بودند اما  هاي غیرعادي و داستان مواجهه

این تجربه از همکاري براي . گرفتند شده را نیز در برمی  ریزي رویدادهاي فرهنگی برنامه

کننده محلی  شهري و مؤسسات ادارهبرداري از ناپل، منافع متعددي براي مدیران  نقشه

هایی براي گسترش این طرح به سایر شهرها ازجمله رم و میالن نیز ارائه  داشت و ایده

  .شد

  

  

  

  

  

  

  

  بیان شماتیک از مفاهیم مبانی نظري -1شکل 

 

 شهر قرن بیست و یکم

 شهـــروند زیرساخت کالبدي تکنــولوژي



   

  

  

  

 47     …نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندي و 

  شناسی روش

بررسی ساختار نوین اجتماعی شهري با رویکرد تعامل دوسویه شهروندان در فضاي 

آیا در شهر قرن : براي شهر تهران بر مبناي سؤال مطروحه) مجازي و واقعی(یدي هیبر

بیست و یکم، رابطه دوسویه بین شهروندان و شهر و یا به عبارتی تعامالت اجتماعی آنها 

این . ، در رویکردي پدیدارشناسانه مورد بررسی قرار گرفت»و فضاي کالبدي وجود دارد؟

ازآنجاکه نمونه موردي شهر . و از نظر هدف، کاربردي استاز نظر ماهیت، کیفی  همطالع

سال، ساکن تهران که دسترسی به دیوایس  15افراد باالي - تهران و جامعه موردمطالعه

الکترونیک
1

ها عالوه  آوري داده نامشخص و نامحدود بود، جمع -و فضاي مجازي دارند 

صورت تصادفی ساده صورت  بهبر مطالعات میدانی و اسنادي، از طریق پرسشنامه آنالین 

برداران از تلفن همراه و فضاي مجازي به منظورهاي  با توجه به طیف وسیع بهره. گرفت

خرید، تحصیل، کسب اطالعات، سرگرمی، دریافت خدمات و انجام کارهاي (مختلف 

پرسشنامه آنالین، امکان توزیع گسترده و پوشش همه مناطق شهر تهران را با ...) اداري و

ضمن اینکه با  .ها را تسهیل نمود ت بیشتري مهیا کرد و همچنین امکان تحلیل دادهسرع

این شیوه، جامعه هدف با دقت باالتري انتخاب شد چون لینک به دست کاربرانی 

  .داشتند موبایل را سترسی بهرسید که شرط د می

د عد 660تعیین که جهت اطمینان بیشتر  559تعداد نمونه بر اساس فرمول کوهن 

هاي  و رگرسیون چندگانه، تحلیل SPSSافزار  پرسشنامه تکمیل شد و با کمک نرم

نمونه . شود ها اشاره می ها و یافته گرفته است که در ادامه به مؤلفه  ها صورت پرسشنامه

درصد مرد را  4/27نفر یا  181درصد زن و  6/72نفر یا  479آماري از لحاظ جنسیتی 

 گانه تهران تحت پوشش قرار 22نش نیز، تمامی مناطق شود؛ از لحاظ پراک شامل می

  .گرفته است

                                                
1. Electronic Devices 
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عدد و  35روایی پرسشنامه از طریق تنظیم و پر کردن پرسشنامه آزمایشی به تعداد  

بر اساس آلفاي کرونباخآن پایایی 
1

توان به  هاي طرح می از محدودیت. سنجیده شد 

شنامه به تعداد برابر در همه گستردگی شهر تهران و دشواري توزیع متوازن لینک پرس

مناطق اشاره نمود و از سویی دیگر استفاده از فضاي مجازي عموماً امري شخصی و 

کارگیري و  افراد، امکان سنجش میزان به خصوصیمستقل بوده و رعایت حریم 

بیشتر بودن تعداد پاسخگویان خانم در این . کند اثرگذاري آن را محدود و کم می

ها استفاده  رسد که خانم که به نظر می تأمل است؛ یکی آن ر قابلپژوهش از دو منظ

بیشتري از فضاي مجازي دارند و دو آنکه غالب بودن جنس مؤنث در پژوهشگران و 

تنوع خدمات و نبود بستر اطالعاتی جامع در . تأثیر نبوده است ارتباطات آنان قطعاً بی

ه آمار توسط خدمات دهندگان در این بستر میزان استفاده و یا عدم تمایل ارائ ،ارائه آمار

  .ها است ز یکی دیگر از نقصاننی

 
گانه  22پراکنش جغرافیایی محل سکونت و تعداد پاسخگویان برحسب مناطق  -1شکل 

  شهر تهران

                                                
1. Cronbach's alpha 



   

  

  

  

 49     …نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندي و 

  ها یافته

آمده و مطالعات صورت گرفته، در پرسشنامه، سه بعد اصلی از  عمل هاي به طی بررسی

عنوان  به تعامالت اجتماعی: شرح زیر مدنظر قرار گرفت تلخیص موارد متعدد به

عنوان عامل  بهتکنولوژي  عنوان نماد شهر و به بستر کالبديشاخص اصلی شهروندي، 

  .ویکم اصلی تحوالت در شهرهاي قرن بیست

این سه مفهوم در تعریف نوین شهروندي و تبیین تعامالت دوسویه او، نقش 

براي شهر -شده براي هر یک بندي ر قالب سؤاالت دستهد -اساسی داشته و در پرسشنامه

  .تهران موردسنجش قرار گرفتند

ها، مشخص  آمده از پرسشنامه دست هاي به از طریق تحلیل رگرسیونی چندگانه داده

  :گردید که در شهر تهران

مؤثر بوده و ضریب  تعامالت اجتماعی شهريبر فضاي  ارتباطات تکنولوژیک .1

ین این دو متغیر وجود دارد و متغیر ارتباطات تکنولوژیک ب 57/0همبستگی مثبت 

درصد از تغییرات متغیر وابسته فضاي  33تواند در حدود  عنوان متغیر مستقل می به

  .تعامالت اجتماعی شهري را تبیین کند

  

  آزمون همبستگی بین ارتباطات تکنولوژیک و فضاي تعامالت اجتماعی -1جدول 

 ضریب همبستگی ضریب تعیین یافته یب تعیین تعدیلضر خطاي معیار ضریب تعیین

43860/0  327/0 328/0 573/0 

 
برابر با  کالبد شهريو  ارتباطات تکنولوژیکضریب همبستگی بین متغیرهاي  .2

عنوان متغیر مستقل و  رو بین متغیرهاي ارتباطات تکنولوژیک به باشد ازاین می 28/0

باشد و متغیر ارتباطات  مثبت برقرار می عنوان متغیر وابسته رابطه کالبد شهري به

  .درصد از تغییرات متغیر کالبد شهري را تبیین کند 8تواند تنها در حدود  تکنولوژیک می
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  آزمون همبستگی بین ارتباطات تکنولوژیک و کالبد شهري -2جدول 

 ضریب همبستگی ضریب تعیین یافته ضریب تعیین تعدیل خطاي معیار ضریب تعیین

71892/0 078/0 0793/0 281/0 

  

حدود  کالبد شهرو تعامالت اجتماعی شهري ضریب همبستگی بین متغیرهاي . 3

 - رو بین متغیرهاي تعامالت اجتماعی شهري و کالبد اجتماعی باشد ازاین درصد می 28

رغم اینکه در بیشتر موارد تعامالت  باشد و علی رابطه مثبت برقرار می ،شهروندي شهر

از کالبد است در اینجا، شکل نوین ارتباطات اجتماعی به مدد تکنولوژي اجتماعی متأثر 

درصد از تغییرات متغیر کالبد  8باعث شده است تا تعامالت اجتماعی شهري در حدود 

  .شهري را تبیین کنند

  

  آزمون همبستگی بین تعامالت اجتماعی شهري و کالبد شهر -3جدول 

 ضریب همبستگی ضریب تعیین یافته یلضریب تعیین تعد خطاي معیار ضریب تعیین

71970/0 076/0 077/0 278/0 

  

آمده، در قالب جداول استنباطی دوبعدي رابطه  دست جهت تحکیم اطالعات به

  :میان مفاهیم فوق در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد

ها و  مکان هرچه ارتباطات تکنولوژیک در سطح باالتري باشد، مراجعه به -

هاي جغرافیایی  فضاهاي شهري با استفاده از اطالعات فضاي مجازي که مبتنی بر نقشه

  .اي است، نیز بیشتر خواهد بود و تصاویر ماهواره

طورکلی میزان رضایت شهروندان از فضاهاي شهر در سطح متوسط رو به  به -

ید از فضاهاي عمومی پایینی قرار دارد و بیشتر تمایل پاسخگویان به مراجعه و بازد

  .شهري، مربوط به اماکن گردشگري، سرگرمی و چند عملکردي است

در بین تمام فضاهاي شهري، بیشتر تمایل پاسخگویان به گذاشتن عکس از  -

مانند رستوران، کافه، پارك (اماکن گردشگري، سرگرمی و محل کار و پرسه در شهر 

  .باشد می..) و



   

  

  

  

 51     …نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندي و 

بستر کالبد شهري که باعث تمایل و ترغیب به بیشترین رضایت شهروندان از  -

  .شود از اماکن چند عملکردي است گذاشتن عکس می

گسترش تکنولوژي باعث گردیده که رابطه قوي و مثبت میان فضاي مجازي در  -

موجب همچنین ها و فضاهاي شهري در تهران شکل بگیرد و  حفظ یا احیاي مکان

مانند موزه، کلیسا، (فرهنگی، هنري، تاریخی  حفظ یا احیاي بیشتر اماکنی با کاربرد

مانند رستوران، کافه، پارك (و گردشگري و سرگرمی ...) مسجد، باغ کتاب، نمایشگاه و

در شهر ) طبیعی -فرهنگی، تجاري، اداري، فودکورت(هاي چند عملکردي  و مکان..) و

  .تهران شود

و ایجاد فضاهاي تعاملی دهند که رابطه میان گسترش تکنولوژي  ها نشان می داده -

واسطه فضاي مجازي  جدید در شهر تهران وجود دارد و بیشترین فضاهایی که به

ها و پس از آنها فضاهاي ترکیبی  رستوران ها، کافه اند، مراکز فرهنگی و موزه ایجادشده

گردد که افرادي که استفاده بیشتري از تکنولوژي دارند،  همچنین مشاهده می. است

نتایج حاصله نیاز شهروندان به . کنند ضاهاي تعاملی جدید حضور پیدا میبیشتر در ف

  .کند تعامل در فضاهاي چند عملکردي و فرهنگی را تأیید می

  

  

  

  

  

  

  

  

نووارگی اجتماعی در تعامل فضاي واقعی و مجازي در شهر  از شماتیک طرح -2 شکل

 تهران

 تعامالت اجتماعی

 شهروند

 نوین 

  شهر

 )بستر کالبدي(

 تکنولوژي

 تــهران



 1398، تابستان 9اي، سال چهارم، شماره  ریزي توسعه شهري و منطقه فصلنامه برنامه     52 

توان گفت که تهران  بندي می یک جمعهاي مطروحه در  بر مبناي مباحث و بررسی

فقط یک مفهوم  تنهایی نه ویکمی، در حال حاضر به عنوان یک شهر قرن بیست به

طور حتم  فناوري به. لکه توسعه واحد اجتماعی استبمحیطی و یا تکنولوژیک -کالبدي

و یقین شرط الزم براي توسعه و ارتقاي زیست در تهران بوده اما درك شهروندان از 

عه جامعه شهري براي کیفیت بهتر زندگی، مستلزم عملکرد و رفتار دوجانبه توس

نووارگی اجتماعی در  .اي بر خط است متعارف و صحیح آنها بین فضاي واقعی و شبکه

تهران در ارتباطی تعاملی و دوسویه بین شهروندان با بستر شهر و با بهره بردن از 

شود  تر می تنیده روز این ارتباطات درهم وزبهعنوان واسط به وجود آمده و ر تکنولوژي به

  .آید و بر مبناي گفته لوفور فضاي اجتماعی به وجود می

  

  گیري نتیجه

شهرهاي دنیا در رقابتی جهانی جهت تسهیل زندگی شهروندان  در حال حاضر اکثر کالن

ر ت برند و همواره از تکنولوژي در راستاي آسودگی، رفاه و حضور راحت خود به سر می

. کنند در بستر شهر استفاده و در تعاملی دوسویه مجاز و واقعیت همدیگر را تقویت می

تنیده خود و هم به خاطر ذات پیچیده  شهر عصر حاضر، هم به دلیل ماهیت درهم

تکنولوژي، مفهومی چندبخشی دارد و شکل جدیدي از مشارکت شهروندان از طریق 

این شهر حاصل تغییر و دگرگونی  .طلبد ع میپیوند الکترونیکی چند سطحی را با اجتما

یکباره و انقالبی نیست بلکه در روند تکاملی به وجود آمده است و وقتی فناوري با 

رسد که روند رو به رشدش شکلی تکاملی به خود  آمیزد به تعادلی می شهر در هم می

  .گیرد می

اطع ساختار تواند جایگزین ق ویکم نمی رویکرد تکنولوژیک در شهر قرن بیست

فیزیکی و کالبدي باشد بلکه ساختاري است که از هماهنگی بین فضاي مجازي و 

طور کامل از محدودیت  توقع و انتظار اینکه این شهر به. واقعی به وجود آمده است



   

  

  

  

 53     …نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندي و 

چون بافت کالبدي مکان هنوز براي شیوه  استکننده  زمان و مکان فراتر رود گمراه

طور کامل و یا بخشی از آنها در کالبد  و رویدادها یا به زندگی بشر مهم است و اتفاقات

توجه و اعتناي خود را خواهد داشت حتی اگر  دهد و کالبد همواره جایگاه قابل رخ می

دو فضایی و یا هیبریدي شدن فضا که در نتیجه آن شهروندي . این نقش متفاوت شود

بدین  .گیرد مجازي شکل میشود از امتزاج فضاي واقعی و  دوگانه یا دوسویه حاصل می

واسطه تکنولوژي  ترتیب، مفهوم حضور در شهر فراتر از فضاي کالبدي رفته و به

این دو فضا وابسته به هم و . اي نیز معنا پیدا کند تواند حضور توأمان در بستر شبکه می

کنند و این اتفاق  مکمل یکدیگرند و روابط نوین اجتماعی را شکل داده و تعریف می

ریزي،  که در فضاي مجازي برنامه... ها و هر تهران با انواع رویدادها و برنامهدر ش

روز در  روزبه ،دهد شود و در کالبد شهر رخ می رسانی عمومی می همرسانی و اطالع

  .تر شدن است حال پررنگ

  

  نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندي و فضاي هیبریدي در شهر تهران -4جدول 

هاي جغرافیایی و تصاویر  بیشتر به تکنولوژي، استفاده از اطالعات مبتنی بر نقشه با دسترسی

  .ها و فضاهاي شهري تهران بیشتر شده است اي جهت مراجعه به مکان ماهواره

گذاري عکس در فضاي مجازي از اماکن گردشگري، سرگرمی، چند  تمایل شهروندان به اشتراك

ضاها بیشتر است و با رضایت و رغبت این کار صورت عملکردي و محل کار نسبت به سایر ف

  .گیرد می

گسترش تکنولوژي موجب معرفی، ممانعت از تخریب و حفظ یا احیاي اماکن فرهنگی، هنري، 

  .شود و حتی محیط طبیعی می...) مانند موزه، کلیسا، مسجد، باغ کتاب، نمایشگاه و(تاریخی 

مانند رستوران، کافه، پارك (گردشگري و سرگرمی هاي  تکنولوژي موجب معرفی و رونق فعالیت

در شهر تهران شده ) طبیعی -فرهنگی، تجاري، اداري، فودکورت(هاي چند عملکردي  و مکان..) و

  .است
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تر نیز اشاره شد، میان تکنولوژي و فضاهاي تعاملی و خلق  طور که پیش همان

ها،  هنگی و موزهفضاي هیبریدي در شهر تهران رابطه وجود دارد و مراکز فر

ها و پس از آنها فضاهاي ترکیبی و چندمنظوره، بیشترین فضاهایی هستند  رستوران کافه

همچنین افرادي که استفاده بیشتري . کنند وسیله فضاي مجازي جذب مخاطب می که به

کنند و نتایج حاصله  از تکنولوژي دارند، بیشتر در فضاهاي تعاملی جدید حضور پیدا می

فضاي  .کند ندان به تعامل در فضاهاي چند عملکردي و فرهنگی را تأیید مینیاز شهرو

مجازي امکان ایجاد تورهاي مجازي و بررسی پیش از مراجعه و معرفی اماکن مختلف 

را فراهم آورده است و از منظر تبلیغات و جذب مخاطب و جلب نظر افراد بیشتر 

از مراجعه غیرضروري و یا پیش از سویی دیگر فضاي مجازي . جهت بازدید مؤثر است

ها ممانعت کرده و این امر خود باعث هدفمند شدن بیشتر  از موعد به بسیاري از مکان

  .شود وآمدها در شهر و کاهش ترافیک می رفت

گرا و تلفیقی، روابط اجتماعی آنالین، شکل و فضاي  در فضاي شهري دوگانه

هیبریدي، بر بازتعریف تعامل فضاي توسعه مفهوم فضاي . دهند ارتباطات را تغییر می

هاي گذشته، ارتباط  اي از تئوري کالبدي با فضاي مجازي تأکید داشته و برخالف پاره

یابد و  شود بلکه تغییر شکل می بین کاربران با بستر کالبدي از طریق فناوري ضعیف نمی

فضاي . ددگر می» اجتماعی«و » پرتحرك«، »مرتبط«گیري فضاهایی  ساز براي شکل زمینه

ها ساخته شود بلکه  تلفیقی دوگانه یا همان هیبریدي، فضایی نیست که از طریق فناوري

هاي اجتماعی  شود و از طریق شبکه از رابطه بین حرکت و روابط اجتماعی ساخته می«

» یابد کنند، نمود عینی می زمان در فضاي کالبدي و دیجیتال توسعه پیدا می طور هم که به

)Gordon & De Souza e Silva, 2011: 256(. 

امروزه، فهم جهان واقعی منهاي درك جهان مجازي و بالعکس، مطالعه و نگاه را 

حل فرهنگی براي جهت دادن به فضاي مجازي، حکمرانی دو  راه. کند گرفتار خطا می

رنگ فضاي اول  فضایی بوده و الزمه این امر ساختن فضاي دوم بر مبناي فرهنگ و بوم

. سازي شود ین معنی که فضاي دوم بر مبناي هنجارهاي اجتماعی خودي بومیاست به ا



   

  

  

  

 55     …نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندي و 

طورکلی، فضاي ارتباطی جدید در هر سطحی تابع فرامتغیرهاي اساسی آن فضا  به

چیز را تحت  توان گفت فرامتغیر، عاملی است که همه در یک تعریف مختصر می. هستند

همچون مسائل فرهنگی، سیاسی و  دهد که مسائل اجتماعی فضاي مجازي تأثیر قرار می

  .)1391عاملی؛ حسنی، (نیست  یاقتصادي از این قاعده مستثن

هاي هوشمند در ذات خود موفقیت شهر را به همراه نخواهد  کارگیري تکنولوژي به

شود تا  داشت ولی نوآوري در سبک زندگی و ارتقاي قابلیت زیستی جامعه باعث می

تر شوند و بدین  ر مقیاس جهانی به یکدیگر نزدیکتر باشند و د شهرها قابل زندگی

شکل نووارگی اجتماعی هم در سطح ملی و هم فراملی تعریف شود که تهران نیز از 

هرچند که اکنون نیز بین تعامالت اجتماعی، کالبد شهر و . نیست یاین قاعده مستثن

هاي  طرح تکنولوژي در تهران همبستگی مثبت و کارا وجود دارد اما موفقیت بیشتر

ویکمی به شهروندان و بهره بردن روزافزون  شهر قرن بیست هوشمندسازي در این کالن

هاي افراد  ها در تشخیص نیازمندي گردد؛ هرچقدر فناوري هاي تکنولوژیک برمی از زمینه

تري را در فضاي واقعی در اختیار آنان  تر عمل کرده و خدمات بهتر و مناسب درست

شود؛ مفهوم نوین شهروندي با تمام مزایا  ده و موفقیت آنها بیشتر میبگذارند میزان استفا

هاي تکنولوژیک و هم  گرفته است و عالوه بر زیرساخت و معایبش در تهران شکل

طور حتم  سازي مداوم است چون به پیوندي آن با شهر، نیازمند آموزش و فرهنگ

تر خواهد شد و  پراهمیتمرور و بر پایه تحوالت فناورانه در دنیا این تعریف  به

وابستگی فضاي واقعی با فضاي مجازي و تعامالت اجتماعی شهروندان بیشتر شده و 

این دوگانگی در ارتباطی دوسویه با هیبریدي بودن فضاي شهري تهران یکدیگر را 

  .کنند تقویت می

دهد که بازنمود کالبدي روابط  آمده نشان می دست هاي به در نهایت تحلیل داده

ماعی در شکل جدید خود در گستره شهرهاي کنونی وابسته به عوامل و موضوعات اجت

متنوعی است و موارد متعددي در الگوهاي رفتاري و تعاملی شهروندان با شهر تهران 

گذارد تا آنجا که برخی فضاهاي واقعی در شهر از بین رفته و یا تغییر کارکرد  اثر می
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اما . اند گرفته شده و شکل واسطه روابط نوین خلق داده و یا گاه برخی فضاهاي جدید به

آنچه مسلم است این است که روابط دوگانه و دوسویه بین شهر و شهروندان وجود 

دارد و فضاي مجازي موجب تغییر شکل رفتاري و نگرشی شهروندان و حتی تأثیر بر 

فهوم در استحاله م. رسانی آنها شده است بستر کالبدي و فضاهاي شهري و خدمات

شهروندي، پیشرفت تکنولوژي و فضاي مجازي بسیار مؤثر بوده و در بستري غیر 

شدت تحت تأثیر قرار داده و تعیین،  کالبدي، الگوهاي زیستی در فضاي کالبدي را به

ویکم،  کند و اگر توجه و بازنگري رخ ندهد، شهروند قرن بیست تبلیغ و ترویج می

  .اراده در این چرخه خواهد بود هویت و بی اي بی عنوان مهره و بازیچه ناخودآگاه به

 



   

  

  

  

 57     …نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندي و 

  منابع

 ،شهرهاي آینده؛طراحی شهرهاي بهتر، هوشمندتر،  ،)1392( .سینگ .جوزفان و ایندو بی پلتون

 .هاي فرهنگی انتشارات دفتر پژوهش: تهران زاده، محمود عبداهللا :ترجمه ،تر پایدارتر و امن

 مطالعه  ل الگوهاي رفتاري در احیاي هویت محیط شــهر،تأثیر متقاب« ،)1392( .خطیبی، محمدرضا

 .70-63: 13سال هفتم، شماره  ،هویت شهر مجله ،»موردي محدوده ورودي ســنندج

 بررسی تطبیقی شهر اطالعاتی از دیدگاه ویلیام میچل و شهر « ،)1393( .زارع استحریجی، سمانه

 .مشهد ،مدیریت شهري ریزي و هبرنام کنفرانس ملی ششمین ،»عام از دیدگاه رم کولهاوس

 ،نقش کیفیت محیطی در ارتقاي تعامالت اجتماعی « ،)1395( .حسن و محمدي، فائزه سجاد زاده

ریزي شهري  فصلنامه علمی برنامه، »خیابان امان خمینی آمل :هاي شهري؛ نمونه موردي خیابان

 172-145: 2،شماره 1دوره  ،اي و منطقه

 دو فصلنامه علمی ،»گانه تولید فضاي هانري لوفور کتیک سهدیال« ،)1394( .ستاري، سهند-

 .114- 85: 28شماره  ،پژوهشی جستارهاي فلسفی

 ،سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهري در استان « ،)1396( .امین سمیه و مومیوند، شالچی

 .137-103: 3شماره  ،2دوره  ،اي ریزي شهري و منطقه فصلنامه علمی برنامه ،»همدان

 ها و آینده فرهنگ در جهان بازخوانی پارادایم دو فضایی شدن« ،)1395( .سعیدرضا ،عاملی«، 
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