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تحلیلی بر مفهوم توسعۀ شهری دانشبنیان با تأکید بر
عامل شکاف دیجیتال در کلانشهرهای ایران (مورد :تبریز )8102
شهریور روستایی
بهزاد رنجبرنیا
محمدرضا پورمحمدی

0
8
3

چکیده
مفهوم توسعۀ شهري دانشبنيان در برنامه ريزي شهري ،به عنوان پارادايمي در حال تکوين مطرح است و از آن به عنوان يکي از مهمترين
نظريههاي توسعۀ شهري قرن  50ياد مي شود .در اين راستا ،شهرها جهت ايجاد رقابت و توانمندسازي خود و افزايش کيفيت زندگي شهروندان
نيازمند قرار گرفتن در اين مسير از توسعه هستند .در راه نيل به اين هدف ،چالشهايي مي تواند مانع از تحقق چنين مفهومي در شهر شود .يکي از
اين مسائل که از آن به عنوان يکي از چالشهاي اساسي توسعۀ شهري دانشبنيان ياد مي شود ،عامل شکاف ديجيتال است .شکاف ديجيتال به
نابرابري در سطوح دسترسي به امکانات و تسهيلات تکنولوژي اطلاعاتي و ارتباطي اطلاق مي شود .در اين رابطه ،هدف پژوهشگران ،تحليل و بررسي
عوامل تأثيرگذار عامل شکاف ديجيتال در توسعۀ دانشبنيان در شهر تبريز به صورت ايجاد معادلۀ ساختاري متشکل از يک سيستم از متغيرهاي
شکاف ديجيتال و توسعۀ شهري دانش بنيان است .روش به کار گرفته شده ،در اين پژوهش توصيفي ،تحليلي ،علي و رويکرد حاکم بر آن پيمايشي
است .در اين راستا ،متغيرهاي شکاف ديجيتال و توسعۀ شهري دانشبنيان در نرمافزار  MiCMacبا استفاده از نظرات کارشناسان تحليل گرديد و
عوامل تأثيرگذار در توسعۀ شهر دانشي مشخص گرديد .بر اساس نتايج بدستآمده در اين پژوهش ،متغيرهايي نظير مداخلات مديريتي ،دسترسي باند
پهن ،کيفيت زندگي ،تأثير دولت ،دولت الکترونيک ،رهبري کارا و  ...از عوامل کليدي در جهت چيرگي بر شکاف ديجيتال و همچنين تحقيق شهر
دانشبنيان محسوب ميشوند.
واژگان کلیدی :شکاف ديجيتال ،تحليل ساختاري ،Micmac ،توسعۀ شهري دانشبنيان ،تبريز .5101

مقدمه
طرح مسأله

جهاني شدن و نوآوري در عرصه هاي فناوري اطلاعات سبب گرديد تا شهرها در فضاي فرا ملي همانند شرکت هاي چند مليتي،
رقابت روز افزوني را براي کسب منافع اقتصادي با يکديگر داشته باشند ،و در ساختار شبکه اي با شهرهاي ديگر در رقابت باشند تا جايگاه
خود را در شبکه ارتقاء دهند و بر ساير رقبا خود غلبه نمايند (.مهارتي و جلالي .)5 :0930 ،از دهۀ  ،0331بعد از حرکت اقتصاد و جامعه از

 .0دانشيار گروه جغرافيا و برنامه ريزي شهري ،دانشکده برنامهريزي و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز
 .5دانشجوي دکتري گروه جغرافيا و برنامهريزي شهري ،دانشگاه تبريز( نويسنده مسئول) Email:b.ranjbarnia@gmail.com@gmail.com - Tel:09143089950
 .9استاد گروه جغرافيا برنامهريزي شهري ،دانشکده برنامهريزي و علوم محيطي ،دانشگاه تبريز
 این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی داخل دانشگاه تبریز با عنوان "تحلیلی بر تأثیر شهر الکترونیک بر توسعۀ شهری دانش بنیان در کلا نشهرهای ایران (مورد :تبریز)" است.
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فورديسم به پست فورديسم ،پارادايم جديدي از شروع قرن جديد پديدار شد .بر اساس توصيف بنجه 0و همکاران ( ،)5100آيندۀ اقتصادي
شهرها و مناطق شهري به صورت فزاينده بر ظرفيت جذب ،توليد ،نگهداري و ايجاد خلاقيت ،دانش و نوآوري وابسته است .پارادايم مورد
نظر ،با عنوان توسعۀ شهري دانشبنيان ،5در اواخر قرن  51ميلادي با توجه به تأثير اقتصاد دانشي بر جوامع شهري پديد آمد
( .) Yigitcanlar et al., 2008a: 64توسعۀ شهري دانش بنيان به عنوان راهبرد کاربردي مديريتي ،براي ساکنان شهري در زمينۀ رشد
پايدار اجتماعي ،اقتصادي ،شهري و توسعۀ پست مدرن مناطق شهري مورد توجه واقع شد.
از مهمترين تحولات دورۀ ما ،مسائلي همچون انقلاب اطلاعاتي و ديجيتالي ،فنآوري ارتباطات ،مجازيسازي ،خصوصيسازي و
اقتصاد شبکهاي است ،که اين خود نقش برجسته اي در توسعه و اقتصاد دانش بنيان دارد ( .)Castells, 1996در اين بين ،با وجود مزاياي
ورود تکنولوژي هاي برتر اطلاعاتي و ارتباطي يه عرصه هاي شهري و مخصوصا مباحث مربوط به اين تکنولوژيها در تسريع روند توسعۀ
شهري دانشبنيان ،اين مورد ميتواند باعث ايجاد چالشهايي اساسي در امر توسعۀ متوازن شهري شود .يکي از اصليترين اين موانع،
ايجاد شکاف ديجيتال است .شکاف ديجيتال به نابرابري در دسترسي همۀ اقشار جامعه از لحاظ کميت و کيفيت به تکنولوژيهاي
اطلاعاتي و ارتباطاتي اطلاق ميشود .در بيشتر جامعهها ،حق ايجاد اطلاعات به طور عملي در اختيار همگان قرار ميگيرد ،اما توزيع يا به
اشتراکگذاري ،از آنان گرفته ميشود؛ از اين رو ،منابع اطلاعاتي به طور يکسان مورد بهرهبرداري جامعه قرار نميگيرد .يک جامعۀ سالم
در صورتي ميتواند رفاه عادلانه براي افراد خود فراهم کند که افزون بر منابع اقتصادي ،منابع اطلاعاتي را نيز به طور يکسان در اختيا ر
همگان بگذارد ( .)Lievrouw and Farb, 2003: 414برخي از جوامع از نظر فناوري اطلاعات ،دچار شکاف ديجيتالي ژرفي هستند که
اين نيز به نوبۀ خود تحقق شهر دانشي را با اختلال فراوان روبرو ميکند  .در منابع گوناگون ،از شکاف ديجيتال به عنوان يکي از موانع
شهر دانش بنيان ياد ميشود( .)Butcher, 2009: 59 & Norris, 2001با توجه با مطالب مذکور و از آنجا که يکي از مهمترين
معيارهاي تحقق توسعۀ پايدار شهري و شهر دانشبنيان متوازن در قرن  ،50تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات ( )ICTاست ،از اينرو توزيع
عادلانۀ اين تکنولوژي و کاهش فاصلۀ شکاف ديجيتالي نقش مهمي در شکلگيري شهرهاي دانشي و نزديک شدن به اهداف توسعهاي
دارد.
بر اساس آمار مستخرج از مرکز آمار ايران 2 ،شهر پيشتاز ايران در زمينۀ نفوذ اينترنت به ترتيب عبارتند از :تهران ،اصفهان ،تبريز ،يزد
و شيراز .بر اساس مطالعات سازمان ملل که در مجلۀ الکترونيکي اين سازمان نيز منتشر شد ،شهر تبريز به عنوان زيباترين و
توسعهيافته ترين شهر ايران انتخاب شد .همچنين بر اساس انتخاب سازمان ملل ،اين شهر به عنوان شهر سالم در ايران برگزيده شد .به
موارد مذکور ،انتخاب اين شهر به عنوان پايتخت گردشکري جهان اسلام در سال  5101را نيز اضافه کنيد تا به اهميت اين شهر و لزوم
انجام مطالعات گوناگون در راستاي تبديل تحقق شهر دانايي محور پي برده شود .با اين حال ،با وجود دارا بودن موقعيت مناسب از نظر
امکانات  ICTدر کشور ،ميتوان نشانههاي شکاف ديجيتال در بين شهروندان شهر تبريز را مشاهده نمود .بر اساس سالنامۀ آماري شهر
تبريز ،مثالي از اين شکاف را ميتوان در جدول شمارۀ ( )0مشاهده نمود.
جدول ( :)0نسبت درصد جمعیت ،جمعیت تحصیلکرده و درصد  ICTدر شهر تبریز
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مأخذ :مرکز آمار ايران و سالنامۀ آماري شهر تبريز0939 ،

با ملاحظۀ موارد مذکور ،کلانشهر تبريز براي تبديل شدن به شهر دانش محور و رعايت ارکان اصلي آن نيازمند نيل به اهدافي چند
است .يکي از اين اهداف ،شناخت تأثير عوامل تأثيرگذار شکاف ديجيتال بر عوامل توسعۀ شهري دانشبنيان است .از اينرو ،تمرکز اين
مقاله بر روي بررسي تأثير عوامل شکاف ديجيتال بر متغيرهاي توسعۀ شهري دانشبنيان در شهر تبريز است.
پیشینۀ پژوهش

واژۀ اقتصاد دانش بنيان براي اولين بار به وسيلۀ سازمان همکاري اقتصادي و توسعه ( ،) OECDدر سال  0332مطرح گرديد.
( .)Clarke, 2001: 189در رابطه با توسعۀ شهري دانش بنيان ،تحقيقات متعددي انجام پذيرفته است .از آن جمله ميتوان به
پژوهشهاي له ور ،)5115( 0اشيم ،)5105( 5نايت0332( ، 9و  ،)5111کونزمن ،)5111( 0ايگيتسانلار 5109 ،5105 ،5100 ،5111( 2و
)...و کاريللو ) 5111( 2اشاره کرد .مطالعات مذکور به علت جديد بودن موضوع ،به شاخص سازي و تعاريف و در بعضي موارد به سنجش
شاخصهاي پيشنهادي پرداختهاند.
فرناندز مالدونادو 5و رومين ( ،)5101در کنار ايگسانلار ( ،)5100توسعۀ داناييمحور شهري را به عنوان پارادايم جديد عصر دانش
اقتصاد جهاني معرفي ميکنند ،که هدفش نيل به تفوق اقتصادي ،ترتيب اجتماعي-فضايي ،پايداري محيط و ادارۀ خوب شهرها است .به
علاوه ،اين نوع توسعه ،به صورت هدفمند ،يک شهر را جهت توليد ،استفاده از دانش در يک محيط اقتصادي ايمن با عدالت اجتماعي و
محيطي پايدار در کنار مديريت موفق سکونتگاههاي انساني طراحي ميکند .از کاريللو ،ايگيتسانلار و نايت ،1به عنوان نظريهپردازان اصلي
شهر دانشبنيان ياد مي شود .در اين مطالعه از تئوري توسعۀ شهري دانشبنيان ( ،)KBUDمطرح شده به وسيلۀ ايگيتسلانلار ،استفاده
ميشود.
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در رابطه با عامل شکاف ديجيتال نيز مطلعات فراواني انجام پذيرفته است ،از آن جمله ميتوان به مطالعات ،سازمان توسعه و
همکاري اقتصادي ( ،)5110باقچي ( ،)5112دي مگيو و هارگيتاي ،)5110( 0پليکالاس ،)5111( NTIA ،)5100( 5ون ديک،)5115( 9
وينچستر ) 5113( 0و  ...اشاره کرد .ولي در رابطه با طرح اين موضوع در مسائل شهري ،مطالعات چنداني صورت نگرفته است .از آن جمله
ميتوان به تحقيقات هلبيگ ،گارسيا و فررو ،)5113( ، 2آنجل اورتيز و اچ تاپيا ،)5115( 2ياگيتسانلار ،اوکونور و وسترمن ،)5112( 5علي
آچيلار )5100( 1اشاره کرد.
استفاده از مفهوم شکاف ديجيتال در حيطۀ مسائل شهري ،موضوعي بکر و جديد است و اين موضوع تاکنون در مقياس شهري جز
چندين مطالعۀ پراکنده ،مورد مطالعه قرار نگرفته است .اين نکته نيز ،لازم به ذکر است که موضوع چالشهاي پيشروي توسعۀ شهري
دانشبنيان و بررسي آثار متغيرهاي شکاف ديجيتال و توسعۀ شهري دانش بنيان تاکنون در مقياس ايران و جهان مورد پژوهش قرار
نگرفته است و پژوهش حاضر گامي نو در اين مسير محسوب ميشود.
مبانی نظری
توسعۀ شهری دانش بنیان

در عصر اقتصاد دانشي ،دانش نه تنها نقش مهمي در رشد اقتصادي و رقابتي دارد ،بلکه اين مورد ،نقشي اساسي در توسعۀ اجتماعي و
محيطي دارد .بر اساس ديدگاه مي و پري ( ،)5100شهرها در مکانهايي اساسي مکانيابي شدهاند ،يعني جايي که چالشهاي رشد
دانشبنيان را در قرن  50ملاقات ميکنند .)Yigitcanlar and Sarimin, 2011: 260( .بر اين اساس ،توسعۀ شهري دانش بنيان به
عنوان يکي از موضوعات داغ مباحث علمي مطرح شده است .توسعۀ شهري دانش بنيان ،شکل ،رويکرد ،پارادايم جديدي از توسعه در عصر
دانش است ،که هدف نهايي آن ،توليد يک شهر طراحي شدۀ هدفمند ،جهت تشويق و توانمندسازي توليد و دايرۀ کار انتزاعي است
( .) Cheng et al., 2004: 98; Yigitcanlar et al., 2008a: 65جهت نيل به اين هدف ،اين توسعه ،تفوق اقتصادي و پايداري
محيطي را با يک ترتيب اجتماعي-فضايي همراه مي کند .از اين رو ،توسعۀ شهري دانش بنيان ،به عنوان پارادايمي با چهار گزينۀ توسعهاي
اصلي (توسعۀ اقتصادي ،فرهنگي-اجتماعي ،محيطي-شهري ،نهادي) نگريسته ميشود ( .) Yigitcanlar, 2012: 332اين چهار معيار،
ستونهاي اصلي توسعۀ شهري دانشينيان را شکل ميدهد .همچنين ،در رابطه با اين چهار گزينه ،ظرفيتهاي سازماني راهبردي و
پايداري نيز ،از عناصر حياتي توسعۀ شهري دانش بنيان شهرها و مناطق به شمار ميرود.
توسعۀ اقتصادي ،با رويکرد توسعۀ شهري دانش بنيان ،با هدف ايجاد اقتصاد دانشي بر اساس ايجاد ،ارزيابي و تجارت دانش ،به معني
استفاده از دانش براي توليد منافع اقتصادي مخصوصاً در حيطۀ تجارتهاي با تکنولوژي بالا و خدماتي مانند آموزش و تحقيق و توسعه
شکل مي گيرد .در عصر دانش ،موفقيت در توسعۀ اقتصاد محلي ،با شهرهاي با قابليت تطبيق با اقتصاد دانش بنيان به صورت گسترده به
هم گره خورده است (.)Nguyen, 2010
DiMaggio & Hargittai.
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شکل( .)0چارچوب مفهومی توسعۀ شهری دانشبنیان منبع)Yigitcanlar, 2012( :

هدف توسعۀ فرهنگي اجتماعي ،با دورنماي توسعۀ شهري دانش بنيان ،پيشرفت به سوي جامعۀ دانشي است ،که در آن توليد ،توزيع،
انتشار ،استفاده ،تلفيق و دخل و تصرف در دانش و اطلاعات ،مهمترين عمل اقتصادي ،سياسي و فرهنگي است .بنابراين ،براي توسعۀ
اجتماعي-فرهنگي ،حرکت به سوي افزايش مهارتها ،از دانش ساکنان به عنوان يک وسيلۀ ضروري براي توسعۀ فردي و اجتماعي ياد
ميشود ( .)Gonzalez et. al, 2005: 109سرانههاي اجتماعي و انساني يک جامعه به عنوان يک بستر بهم پيوسته با سطح دستيابي
بالا در گزينۀ توسعۀ فرهنگي-اجتماعي نگريسته ميشود (.)Frane et al., 2005
توسعۀ شهري-محيطي (توسعۀ هر دوي محيط طبيعي و ساخته شده) ،با دورنماي توسعۀ شهري دانش بنيان ،هدفش ارضاي نيازهاي
انساني در کنار حفظ محيط است ،با اين تأکيد که نه تنها نيازهاي نسل حاضر برآورده شود ،بلکه نيازهاي نسل آينده نيز پاسخ داده شود.
توسعۀ شهري-محيطي ارتباط سيستمهاي طبيعي با چالشهاي اجتماعي در برابر انسان را به هم پيوند ميدهد و يک ارتباط شبکهاي
فضايي قوي بين خوشههاي توسعۀ شهري ايجاد مي کند .بنابراين ،براي توسعۀ شهري -محيطي ،توسعۀ شهري پايدار و کيفيت زندگي،
مخصوصاً حوزۀ جامعۀ دانشي ،نقشي اساسي در شکلگيري فضايي از استراتژي هاي پايدار توسعۀ شهري دانشبنيان و نيل به
خروجيهاي پايدار آن نوع توسعه ،بازي ميکند ( .) Yigitcanlar, 2010توسعۀ نهادي با دورنماي توسعۀ شهري دانش بنيان ،هدفش
هماهنگي توسعۀ شهري دانش بنيان در شهر و يکپارچهسازي بازيگران اصلي با منابعي است ،که قادر به سازماندهي و تجهيز فعاليتهاي
فشردۀ دانش لازم و طرحريزي راهبردي براي شکلگيري شهر دانشي است ( .)Yigitcanlar, 2009: 236بنابراين ،براي توسعۀ نهادي،
ادارۀ توسعۀ شهري دانش بنيان به وسيلۀ اصول رهبري نهادي ،مديريت بهينه ،برنامهريزي راهبردي ،مورد هدف قرار دادن برابري
اجتماعي-اقتصادي و اجتماعي -سياسي و برندسازي شهري در جهت نيل به شرايط شهر دانشي خود ضروري است ( Baum et al.,
.)2007
جامعۀ اطلاعاتی و مسألۀ شکاف دیجیتال در شهر دانشبنیان

با شکل گيري ارتباطات جديد و طرح مفاهيم جديدي چون جون جامعۀ اطلاع اتي و معرفتي مسألۀ شکاف ديجيتال در شهرهاي
دانشي ،بيش از هر موضوع ديگري اهميت يافته است .در نظريۀ اشاعۀ راجرز ،0طبقۀ کم سواد (کارگر) آخرين گروهي است که به نوآوري
تمايل پيدا ميکند( .راجرز و شوميکر .)52 :0923 ،5تيکنور ،0ادعا ميکند افرادي که داراي وضعيت اجتماعي -اقتصادي پايينتري هستند،
Rogers
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از دستيابي به اطلاعات عقب مي مانند و به همين دليل نوعي شکاف آگاهي ميان اين طبقه با طبقۀ بالاتر پديد ميآيد .دروين ،5رسانهها را
مسبب و مسئول شکاف آگاهي مي داند؛ چرا که از نظر او رسانهها اطلاعات را کمتر از راههاي مؤثر و هدفمند به افرادي که به طور منظم
پيامها را دريافت نميدارند ،معرفي ميکنند (نقل از نورايي.)0912 ،
گرچه تعاريفي مختلف از شکاف ديجيتال وجود دارد اما همۀ آنها بر توزيع نابرابر ،تفاوتها و شکافهاي موجود در فرصتهاي
دسترسي و کابرد فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات در ميان گروههاي جمعيتي مختلف همچون افراد خانوادهها ،بنگاههاي تجاري و مناطق
جغرافيايي تأکيد دارند .بعضي از متخصصان بر اين تصور هستند که شکاف ديجيتال مفهومي در حد تکامل است که در مراحل اوليه به
تفاوت هاي ميان کاربران آي سي تي و افراد غير کاربر (شکاف عمودي) و د ر مرحلۀ دوم به تفاوت کيفيت و کثرت استفادهکننده در ميان
کاربران اين فناوريها (شکاف افقي) اشاره دارد (.)ITU, 2005: 3
شکاف ديجيتال به تفاوت در سطوح دسترسي به ابزارهاي اطلاعاتي مانند رايانه شخصي و اينترنت مربوط ميشود که به ميزان
بسياري براي موفقيت اقتصادي و پيشرفت شخصي مهم هستند .افرادي که به چنين فرصتهايي دسترسي ندارند ،طبقۀ جديدي از ندارها
را در جامعه تشکيل ميدهند (.)Noll et al, 2002
عوامل مرتبط با شکاف ديجيتال عبارتند از :کمبود منابع اقتصادي ،سرمايه گذاري محدود در زيرساخت ارتباطات و اطلاعات ،شرايط
نامسا عد جغرافيايي ،موانع قانوني ،سطح پايين سواد و مهارتهاي استفاده از فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات و همچنين فقدان دسترسي
به نيروي الکتريکي .پيشرفت هايي در کاهش شکاف ديجيتال صورت گرفته است ،اما سرعت کاهش در ميان فناوريها متفاوت است.
اسناد نشان ميدهند که اين کاهش بيشتر به دليل تلاش هاي کشورهاي داراي درآمد متوسط براي از بين بردن شکاف بوده است ( ITU,
.)2005: 203
دادهها و روش ها

در مقالۀ حاضر ،براي بررسي همه جانبه مدل مفهومي تحقيق از مدل معادلات ساختاري استفاده شده است (کلانتري .)0911 ،در اين
پژوهش ،از نظرات  21کارشناس استفاده شده است .در اين روش ،از شرکتکنندگان درخواست ميشود که نظريات و قضاوتهاي خود را
درباره پيشرفتهاي مهم مورد انتظار ،ارائه دهند و همچنين از آنها خواسته ميشود که درباره پيشنهادهاي ساير اعضا نيز داوري کنند .از
اينرو ،پژوهشگر آينده پژوه در زمينه موضوع مورد مطالعه ،پرسشنامهاي طرح کرده و آنرا در اختيار کارشناسان متخصص در زمينه موضوع
مورد مطالعه قرار ميدهد و کارشناسان تصوير خود را از آينده مطلوب در زمينه مورد مطالعه بيان ميکنند و با استفاده از دانش و تجربۀ خود
نسبت به احتمال وقوع و چگونگي تأثيرشان و ميزان اثربخشيشان قضاوت ميکند .لذا محققين ،جهت برآورد تأثير عوامل توسعه و شکاف
ديجيتال بر يکديگر ،با لحاظ کردن تعداد  95زيرشاخص توسعۀ شهري دانشبنيان (شمارۀ  09تا  )00و  05زيرشاخص شکاف ديجيتال
( 0تا  )05در چارچوب يک سيستم ،اقدام به تشکيل ماتريس  00X00نمودند ،که ماتريس مذکور جهت شناسايي تأثير هر زيرشاخص در
سيستم به صورت پرسشنامه در اختيار  21نفر کارشناس در اين زمينه قرار گرفت.
تحلیل ساختار با استفاده از نرمافزار میک مک ()MICMAC

روش ساختاري ،روشي است که براي تحليل روابط بين متغيرها خصوصاً در سيستمهاي گسترده و داراي ابعاد متعدد بکار ميرود .در
اين روش متغيرهاي مؤثر بر سيستم در يک ماتريس  N*Nقرار گرفته و بر اساس نظرات گروه کارشناسان در قالب 1،0،5،9،0
ارزشگذاري ميشود .خروجيهاي نرمافزار به صورت جداول و نمودارهاي مي توانند کمک بسزايي به درک ابعاد و روابط سيستم و
Teknor
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چگونگي عمل سيستم در آينده داشته باشد (رباني .)523 :0930 ،نرمافزار جديد ميک مک توسط مؤسسۀ نوآوري کامپيوتري فرانسوي
تحت نظارت مرکز سازمان تحقيقات و راهبرد چشمانداز طراحي است .اين نرمافزار جهت تصميمگيريهاي راهبردي و چشماندازسازي
مورد استفاده قرار ميگيرد (قلمبر .)059 :0931 ،روش پيشبيني ميک مک به وسيلۀ مايکل گودت ،0ابداع شد.

شکل (  . )8ماتریس تحلیل ساختاری منبع.)Godet, 2012: 15-16( :

گودت روش پيش بيني به وسيلۀ ميک مک را در دو مرحله ارائه داده است ( Godet, 2006: 12-18به نقل از تيموري)0930 ،که
عبارتند از :مرحلۀ  :0بررسي متغيرها مرحلۀ  :5بررسي ارتباط بين متغيرها.
تجزیه و تحلیل دادهها در رابطه با سؤالات

در ماتريس متقاطع ،جمع اعداد سطرهاي هر متغير نيز ميزان اثرپذيري آن متغير را از متغيرهاي ديگر نشان ميدهد .بر اساس نتايج
تحليلي (جدول شمارۀ  )5اين ماتريس ،متغير تأثير دولت ،برنامه ريزي راهبردي ،مداخلات مديريتي ،دسترسي باندپهن و پايداري اجتماعي
داراي بيشترين تأثيرگذاري مستقيم در سيستم هستند.
به منظور تحليل نتايج در نخستين قدم با يک روش ساده مي توان دريافت که تأثير متغيرها با در نظر گرفتن تعداد گروههاي ارتباطي
در ماتريس تشکيل شده ،قابل سنجش است .متغيري که بر تعداد محدودي از متغيرها اثر مستقيم دارد ،تأثيرگذاري اندکي نيز در کل
سيستم دارد .به اين ترتيب ،اثرپذيري مستقيم يک متغير را نيز مي توان با درنظر گرفتن ستون مربوط در ماتريس بررسي کرد .بنابراين،
مجموع عددهاي هر سطر نشان دهندۀ اثرگذاري متغير مربوط و مجموع هر ستون نمودار اثرپذيري آن متغير است ،پس تمام متغيرها و
محيط دربرگيرندۀ آنها را ميتوان با نمايش آنها در يک نمودار مفهومي با محور مختصات (اثرگذاري -تأثيرپذيري) نمايش داد.
جدول ( .)8تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل شکاف دیجیتال و توسعه بر یکدیگر
عوامل اصلی

نام متغیر

شکاف ديجيتال

 -0ميزان باسوادي
 -5دانش زبان
 -9هزينۀ دسترسي
 -0امکانات محلي
 -2هنجارهاي فرهنگي اجتماعي
 -2مهارتهاي اطلاعاتي
 -5مداخلات مديريتي

آثار مستقیم
ميزان اثرپذيري
ميزان اثرگذاري
553
552
510
520
522
501
509
531

592
550
591
033
501
053

آثار غیرمستقیم
ميزان اثرپذيري
ميزان اثرگذاري
590
555
512
520
520
512
505
530

510
550
501
031
509
051
Michel Godet.
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توسعۀ شهري دانشبنيان


 -1جنسيت
 -3سن
 -01معلوليت و توانمندي جسماني
 -00محل جغرافيايي
 -05وضعيت اقتصادي
 -09توليد ناخالص داخلي
 -00شرکتهاي بزرگ بينالمللي
 -02سرمايهگذاري مستقيم خارجي
 -02رقابت شهري
 -05اقتصاد نوآورانه
 -01تحقيق و توسعه
 -03درخواستهاي ثبت اختراع
 -51مخازن اطلاعاتي کارگر
 -50سرمايهگذاري آموزشي
 -55مهارت پايهاي حرفهاي
 -59اعتبار دانشگاهي
 -50دسترسي پهنباند
 -52تنوع فرهنگي
 -52پايداري اجتماعي
 -55وابستگي اجتماعي اقتصادي
 -51سطح بيکاري
 -53شکلگيري شهر سبز
 -91استفاده از حمل و نقل پايدار
 -90تأثير محيطي
 -95شکل شهري و تنوع
 -99کيفيت زندگي
 -90هزينۀ زندگي
 -92مسکن مقرون به صرفه
 -92امنيت شخصي
 -95تأثير دولت
 -91دولت الکترونيک
 -93برنامهريزي راهبردي
 -01برند شهري
 -00رهبري کارا
 -05شبکه و همکاري راهبردي
 -09تعامل جامعه
 -00عدالت و يکپارچگي اجتماعي

012
552
502
552
502
522
503
522
550
592
503
025
015
501
509
000
515
553
522
515
553
091
053
502
039
521
550
552
502
913
515
910
515
553
522
515
553

510
011
032
910
522
503
521
552
531
525
525
553
501
525
552
552
509
025
550
552
501
515
502
032
033
502
520
053
032
053
525
553
591
525
595
510
509

010
552
505
550
501
520
525
525
559
593
521
022
015
505
502
000
529
055
035
021
513
052
010
502
030
521
555
559
502
912
511
910
553
555
520
510
591

519
012
032
533
522
521
521
555
513
523
520
590
505
525
553
595
509
025
503
555
503
509
515
031
500
501
035
010
052
525
595
592
521
591
510
513
515

منبع :محاسبات نگارندگان در محيط نرمافزار ميک مک

در اين راستا ،تأثيرپذيرترين متغيرهاي مستقيم سيستم عبارتند از :محل جغرافيايي ،رقايتپذيري شهري ،سرمايهگذاري مستقيم
خارجي ،وضعيت اقتصادي ،تحقيق و توسعه .نتايج بدست آمده از متغيرهاي تأثيرگذار و تأثيرپذير غيرمستقيم سيستم را نيز ميتوان در
جدول شمارۀ ()5مشاهده نمود.
با مشاهدۀ نتايج بدستآمده ،به راحتي ميتوان نقش دولت ها در تأثيرگذاري مثبت يا منفي در جهت نيل به اهداف شهر ديجيتالي و
توسعۀ شهري دانش بنيان مشاهده نمود .متغيرهاي تأثير دولت ،برنامه ريزي راهبردي ،مداخلات مديريتي و  ...مبين اين نکته است که اهرم
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مديريت شهري ميتواند نقش تعيينکننده اي جهت کاهش شکاف ديجيتال و حرکت به سوي شهر دانشي داشته باشد و تأثير مثبت خود
را بر متغيرهايي نظير محل جغرافيايي ،رقابتپذيري و برند شهري ،سرمايه گذاري خارجي ،وضعيت اقتصادي و در نهايت حرکت رو به
توسعه داشته باشد.
بحث و بررسی
تأثیر مستقیم متغیرها بر همدیگر

در مجموع ،عوامل داراي دو نوع تأثيرند :مستقيم و غير مستقيم .در تحليل صفحۀ پراکندگي عوامل ميتوان اين دسته از عوامل را در
سيستم شناسايي کرد .براساس جدول شمارۀ ( ،) 5هر متغير با توجه به شمارۀ مورد نظر خود در نمودارهاي مستقيم و غيرمستقيم اثرگذار و
اثرپذير مشخص شده است .نتايج تحليل عوامل کليدي سيستم ،بر اساس تحليل ساختاري به اين شرح است:
 متغیرهای تعیینکننده و تأثیرگذار :با توجه به شناسايي سيستم به عنوان سيستم پايدار ،وجود عوامل ناحيۀ شمال غربينمودار ،نشاندهندۀ توان تأثيرگذاري کلان آنها بر کل سيستم است .اين متغيرها عبارتند از :مداخلات مدیریتی ،سن ،دسترسی
پهنباند ،هزینۀ زندگی ،مسکن مقرون به صرفه ،شبکه و همکاری راهبردی ،عدالت و یکپارچگی اجتماعی.
اين متغيرها ،بيشترين تأثيرگذاري و کمترين تأثيرپذيري در کل سيستم را دارا هستند.

شکل ( 3الف) .نقشۀ پراکندگی عوامل و جایگاه آنها در محور اثرگذاری -اثرپذیری مستقیم (منبع :یافتههای تحقیق)

شکل ( 3ب) .نقشۀ پراکندگی عوامل و جایگاه آنها در محور اثرگذاری -اثرپذیری غیرمستقیم (منبع :یافتههای تحقیق)

 متغیرهای دو وجهی :اين متغيرها داراي دو ويژگي مشترک اثرگذاري زياد و اثرپذيري زياد هستند و هر عملي روي آنها ،درمتغيرهاي ديگر نيز تغيير ايجاد خواهد کرد .در ناحيۀ شمال شرقي نمودار در شکل شمارۀ سه ،عوامل رقابت شهري ،کيفيت زندگي ،تأثير
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دولت ،دولت الکترونيک ،برنامهريزي راهبردي ،برند شهري و  ...قرار دارند .اين عامل بر عوامل ديگر هم تأثير زيادي ميگذارند و هم از
آنها بسيار تأثير ميپذيرند.
 متغیرهای تأثیرپذیر یا نتیجۀ سیستم :اين متغيرها در ناحيۀ جنوب شرق مشخص هستند و ميتوان آنها را متغيرهاي نتيجه نيزناميد .اين متغيرها از اثرپذيري بسيار زياد از سيستم و اثرگذاري بسيار کم در سيستم برخوردارند .در اين پژوهش ،درخواستهاي ثبت
اختراع ،مخزن اطلاعاتي کارگر ،سرمايهگذاري آموزشي ،مهارت پايه اي حرفهاي ،دانش زبان و وابستگي اجتماعي-اقتصادي از جملۀ اين
متغيرها هستند .اين عوامل بي آنکه بر ساير عوامل حوزه تأثير زيادي داشته باشند ،به مقدار زيادي از آنها متأثر ميشوند.
 -متغیرهای مستقل

اين متغيرها داراي اثرگذاري و اثرپذيري کمي هستند و در ناحيۀ جنوب غربي شکل  9قرار گرفتهاند .عوامل هنجارهاي فرهنگي و
اجتماعي ،معلوليت و توانمندي جسماني ،پايداري اجتماعي ،سطح بيکاري ،تأثير محيطي ،استفاده از حمل و نقل پايدار و  ...از جملۀ اين
عوامل هستند .در واقع ،عوامل مستقل نه بر ساير عوامل تأثير زيادي ميگذارند و نه از آنها تأثير زياد ميپذيرند .در اين رابطه ،نتايج
عوامل غيرمستقيم را نيز ميتوان از جدول شمارۀ ( )5و شکل (9ب) مشاهده کرد.
روابط عوامل مؤثر بر توسعۀ کلانشهر تبریز از دیدگاه شکاف دیجیتال

پس از مشخص کردن وضعيت هريک از عوامل توسعۀ شهر تبريز با لحاظ کردن شاخصهاي شکاف ديجيتال و توسعه ،روابط اين
عوامل در نرم افزار ميک مک مورد بررسي قرار گرفت که روابط تأثيرات عوامل به صورت مستقيم در نمودار زير نشان داده شده است.
چگونگي روابط عوامل از سطح بسيار ضعيف تا بسيار قوي در نمودارهاي زير نشان داده شده است.

شکل ( .)4نمودار تآثیرات مستقیم سیستم

تحلیل نتایج

مشکلات شهرهاي سنتي ايران (مانند تبريز) نظير آلودگي هوا ،ترافيک ،انتظار در صفوف اماکن خدمترساني عمومي ،بيکاري و ...
سبب شدهاند ،که شهروندان نياز به شهر ديجيتال را در صورت اطلاعرساني مناسب در خصوص آن را درک نمايند .ورود فنآوريهاي
جديد نظير موبايل و اينترنت و  ...در سالهاي اخير و همچنين استقبال فراوان مردم از آن نشاندهندۀ نگرش مناسب عمومي به نوآوري
است .شهرهاي ديجيتالي به دليل امتياز نسبي بيشتر ،سازگاري بيشتر ،پيچيدگي کم ،آزمايشپذيري بيشتر و مشاهدهپذيري زيادتر از نرخ
اقتباس مناسبي برخوردارند .در اين ميان ،جهت بهره وري و بازدهي مناسب اينگونه شهرها ،بايستي نهادهاي مديريتي در شهر ،به تدوين
برنامههاي راهبردي در جهت گسترش هدفمند تکنولوژي هاي اطلاعاتي و ارتباطي در بين اقشار مختلف جامعه بپردازند ،تا جوامعه شهري
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را از خطري به نام شکاف ديجيتال به سوي فرصت هاي ديجيتال سوق دهند ،که نتيجهۀ آن همانا ،توسعۀ اقتصادي و اجتماعي جوامع و
همچنين ظهور موفق شهرهاي دانشبنيان ميشود.
نحوۀ تصميمگيري دولتمردان تأثير بسزايي در ضريب نفوذ  ICTدارد و دولتهاي محلي بايد از طريق چارچوبهاي قانوني و
سياسي؛ ارائۀ زيرساختها ،محتوا و سرويس هاي مقرون به صرفه و قابل دسترس را تسهيل کنند .افزايش سرعت اينترنت ،کاهش
فيلترينگ ،محيا کردن مراکز دسترسي رايگان به اينترنت و اطلاع رساني به شهروندان ،از جمله وظايف دولتمردان براي گسترش امکانات
اطلاعاتي و ارتباطي و حرکت به سوي شهر دانش بنيان است .در اين راستا ،محورهاي مربوط به سياستگذاريها و نقش دولتهاي محلي
در دسترسي يه  ICTشامل -0 :اطلاعرساني  -5خدمات و برنامههاي آموزشي  -9فيلترينگ و سرعت اينترنت  -0قوانين و  -2دسترسي
رايگان به اينترنت و کامپيوتر ،ميشود.
نتیجهگیری

در عصر حاضر ،ايجاد شهر ديجيتالي براي همگام شدن با مفهوم شهر دانشبنيان يک فرصت انکارناپذير جهت توسعۀ شهرهاي
بزرگ ايران از جمله تبريز است .دسترسي به فناوري اطلاعات و ارتباطات ،يکي از ابعاد شکاف ديجيتال و متأثر از زيرساختهاي  ICTو
سياستگذاريهاي دولتمردان و نهادهاي تصميمگيرنده در شهر در ارتباط با  ICTاست ،به نحوي که ضعف در اين زيرساختها و يا
نقش آفريني ضعيف دولتمردان در زمينۀ فناوري اطلاعات و ارتباطات ،موجب گسترش شکاف ديجيتال ميشود که ،نتيجۀ آن عدم موفقيت
در پيادهسازي موفق شه ر الکترونيک و همچنين تأثير منفي بر عدالت اجتماعي و در نهايت حرکت در جهت عکس مفاهيم شهر
دانشبنيان خواهد بود.
جهت برنامهريزي ساختاري توسعۀ شهري دانشبنيان ،عوامل دخيل در اين توسعه ،با ملاحظۀ عوامل مزاحم شکاف ديجيتال در تحقق
آن ،همچون سيستمي در هم تنيده ،و به صورت يک ساختار ،در نظر گرفته ميشود ،و ارتباطات اين عوامل باهمديگر مورد سنجش قرار
ميگيرند تا عوامل مهم و کليدي را از آن بتوان استخراج کرد .اين عوامل کليدي و تعيينکننده در توسعۀ شهري دانشبنيان بکار گرفته
ميشود تا خروجي مورد نظر به صورت يک برنامهريزي آيندهنگرانه در جهت فائق آمدن بر مشکلات ديجيتالي موجود در شهر درآيد و با
تبديل نکات منفي به عواملي با بازخورد مثبت ،راه تحقق توسعۀ شهري دانشبنيان فراهم شود.
در پژوهش حاضر ،جهت حل مشکلات شکاف ديجيتال در شهر و تبديل آن به برابري ديجيتال و کمک به امر توسعۀ دانشبنيان در
شهر تبريز ،عوامل و متغيرهاي مختلفي مورد سنجش قرار گرفت .در اين بين ،با بررسي نظرات کارشناسان و تحليل آنها در نرمافزار ميک
مک  ،شاخص هايي از سيستم متشکل از متغيرهاي شکاف ديجيتال و توسعۀ شهري دانشبنيان ،که بيشترين تأثيرگذاري و تأثيرپذيري
مستقيم و غيرمستقيم را برهم و از هم دارند ،مشخص گرديدند.
عواملي که بيشترين تأثير در سيستم را داشته اند و نيز عوامل دو وجهي ،به عنوان عوامل کليدي تعيين شدهاند .در اين راستا ،مداخلات
مديريتي ،سن ،دسترسي پهنباند ،هزينۀ زندگي ،مسکن مقرون به صرفه ،شبکه و همکاري راهبردي ،عدالت و يکپارچگي اجتماعي،
رقابت شهري ،کيفيت زندگي ،تأثير دولت ،دولت الکترونيک ،برنامهريزي راهبردي ،برند شهري ،ميزان باسوادي ،امکانات محلي،
مهارتهاي اطلاعاتي ،وضعيت اقتصادي ،توليد ناخالص داخلي ،اقتصاد نوآورانه ،تحقيق و توسعه و رهبري کارا به عنوان عوامل کليدي
شناسايي شدند.
با نظري اجمالي بر مفاهيم مورد استفاده در اين پژوهش ،مشخص ميشود که بين مفهوم شکاف ديجيتال و توسعۀ شهري دانشبنيان
تعارض وجود دارد .در اين راستا جهت از بين بردن اين تعارض ،بايد به افزايش کارايي برخي از متغيرها اقدام نمود .از جملۀ اين متغيرها
ميتوان به بهبود ابزارهاي مديريتي و سياستهاي موجود ،تقويت زيرساختهاي موجود در زمينۀ دسترسي آسان شهروندان به ، ICT
افزايش مهارت و آگاهي مردم و درنهايت تقويت اقتصادي مردم اشاره کرد ،تا با تبديل شکاف ديجيتال به فرصتهاي ديجيتال در شهر،
بستر را جهت تحقق موفق توسعۀ شهري دانشبنيان محيا نمود.
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