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 نینو ینظام اقتصاد تیبا محور رانیا یکلان شهرها ییفضا یزیبرنامه ر یهامطالعه چالش

 (زیکلان شهر تبر ی)نمونه مورد 

 1رضاپور یول

 2 یموسو دیسع ریم

 3 یلیبهمن هاد

 چکیده

اي کلان شهرهاي ايران بر اساس تغييرات ساختارهاي هدف اين مقاله بررسي ميزان تأثير پذيري رويکرد سازماندهي فضايي شهري و منطقه
ساختار فضايي کلان شهرها، که عامل رشد  رسد در شرايط عدم تطابقاقتصادي عصر جديد با تاکيد بر کلان شهر تبريز است. زيرا به نظر مي

جهان، با اقتصادهاي ملي و ارتقاء دهنده جايگاه بين المللي و جهاني کشورها هستند، با نقش و عملکرد متناسب با تغييرات ساختارهاي روز اقتصادي 
 مسدود خواهد شد. هاشهرهاي بزرگ براي آنشان مواجه شده و راه جهاني شدن کشور از طريق بايسته نقش هاي کالبدي نسبت بهمشکل تناقض

اي و ضرورت توجه به نقش و جايگاه کلان شهرها با استفاده از آرا و نظريه اي براي برنامه ريزي فضايي شهري و منطقهدر اين مقاله، اصول پايه
بستر، يونجي ماسودا، سيمون نورا، آلن منک، مارک هاي صاحب نظران اين حوزه از جمله دانيل بل، فريتز ما کلوپ، آلوين تافلر، فرانک و پردازي

هاي توسعه و عمران کلان شهر هاي مرتبط با جامعه اطلاعاتي هستند، بررسي شده و مباني نظري طرحاوري پورات و مانوئل کاستلز که داراي ديدگاه
 تحقيقات نوع از روش و ماهيت اساس بر و کاربردي تحقيقات نوع از هدف براساس حاضر پژوهشتبريز مورد مقايسه تطبيقي قرار گرفته است. 

 ريزيبرنامه متخصصان و خبرگان شامل تحقيق اين آماري جامعه. باشدمي پيمايشي صورت به ها،داده گردآوري روش و بوده تحليلي -توصيفي
 هدفمند و غيرتصادفي گيرينمونه شيوه به شهري ريزيبرنامه متخصصان و خبرگان از نفر 52 تحقيق اين آماري نمونه و تبريز شهر کلان شهري
هاي مقاله ترين يافتهچنين در تجزيه و تحليل اين مقاله از روش تحليل محتوايي، تطبيقي و آزمون استفاده شده است. عمده . هماند شده انتخاب

ها و اسناد ستفاده از پارادايم اطلاعات در تدوين انگارههاي سازمان فضايي کلان شهرها بر اساس الزامات جامعه اطلاعاتي و ميزان اعبارتند از: ويژگي
 اند.به امروز تهيه شده 0172اي کلانشهر تبريز که از سال هاي توسعه و عمران شهري و منطقهطرح

 جهاني شدن. کلان شهرها، سازماندهي فضايي، برنامه ريزي فضايي، جامعه اطلاعاتي،: واژگان کلیدی

 و بیان مساله:  مقدمه

ها و سرانجام کانون مصرف انبوه هاي فرهنگي، انواع ايدئولوژيکلان شهرهاي امروزي کانون ثروت، قدرت، توليد انبوه، نوآوري
(. 512: 0122آيند )شکويي، شوند. به عبارت ديگر کلان شهرهاي هر کشوري، ثروت اجتماعي و اقتصادي آن به شمار ميمحسوب مي

گيرد و نيروهاي اقتصادي به طور مستقيم و غير شهرها به شدت تحت تأثير اقتصاد شهري قرار ميساخت فيزيکي و اکولوژيک کلان 
آمدند، اما امروز با اي به شمار ميکلان شهرها مرکز اصلي توليدات کارخانه گذارند. در گذشته،مستقيم در الگوهاي زندگي مردم تأثير مي

هاي صنعتي منتقل شده و نقش جديدي متناسب با وضعيت جديد ها به حومهنقش آنتغييرات ايجاد شده در ساختارهاي اقتصادي اين 
اند. امروزه جهان در حال تجربه موج سوم از تحولات ها تعريف گرديده است. در نتيجه ساختارهاي فضايي دچار دگرگوني شدهآن

 (.50 :0121باشد )تافلر، ( مي0اقتصادي مرتبط با ماهيت تکنولوژي توليد )فرا صنعت

                                                   
 مرند، ايران واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامي، ،يشهر يزيبرنامه رو جغرافيا گروه ي دکتر يدانشجو .0
 091Tel:  -ms.moosavi@iaut.ir  :Email   41141761)نويسنده مسئول(اسلامي، تبريز، ايرانزاد آدانشگاه واحد تبريز،  ،سازيرهشگروه  ارياستاد. 5
 زيدانشگاه تبر ،يشهر يزيبرنامه رجغرافيا و گروه  ارياستاد .1
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. پردازند مي بافت ساختار و خيابان، اراضي، کاربري ها،ساختمان شامل شناسانه، ريخت عناصراصلي وتکوين بررسي به شناسانريخت 
 مولفه آيا که است اين اصلي مساله که طوري به است، اساسي امري کالبدي هاي مولفه راستاي در شناسي ريخت هاي شاخص شناخت

 بهبود باعث شناسانه ريخت تغييرات ايجاد آيا همينطور و.باشند مي شهري فضاي درکالبد بندي طبقه و تبيين قابل شناسي ريخت هاي
-چالش با شهرنشيني، گسترش و جمعيت از ايفزاينده درصد گرفتن دربر با شهرها (. 0112همکاران، و شد)اقوامي خواهد بافت عملکرد

 اهميت حائز بسيار جمعيت، افزايش هايچالش تجمعي آثار علت به شهرهاکلان نقش. دهستن روبرو فضايي نابرابري جمله از مهمي هاي
 و شود)رشتبرنمي توزيع برابر صورت به مناطق بين نوآوري سطح اما شده، گرفته نظر در نوآوري مرکز عنوان به شهرها اينکه با. است

 (.0111همکاران، 

ها بلکه مناطق کلان شهري هستند. بنابراين به جهاني آن، نه کشورهاي استاني اقتصاد در قلمروي روشن است که قطعات سازنده
 دهي نمايند. بايست همه ساختارهاي خود را در هماهنگ سازي با تحولات مذکور سازماندلايل اهميتي که ذکر آن رفت، کلان شهرها مي

اي سازمان بررسي و تغييرات ايجاد شده در اصول پايه مقاله حاضر قصد دارد بر اساس متون موجود تحولات ساختارهاي اقتصادي را
در  (دهي فضايي کلان شهرها را تبيين نماييد و با استفاده از يک مطالعه تطبيقي ميزان استفاده از پارادايم عصر جديد )جامعه اطلاعاتي

 هاي توسعه و عمران کلان شهر تبريز را ارائه نمايد.ها و اسناد طرحتدوين انگاره

ها علاوه بر نقش کند. اين شهرپارچگي جهاني، نقش استراتژيک جديدي براي مادر شهرها ايجاد مي ب پراکندگي مکاني و يکترکي
کنند؛ نخست، به عنوان مراکز داري بين المللي دارند، چهار کارکرد جديد نيز پيدا مي اي که به عنوان مراکز تجارت و بانکتاريخي

سوم، به  ؛... هاي مالي و خدمات تخصصيازمان اقتصاد جهاني دوم، به عنوان نقاط کليدي براي شرکتفرماندهي بسيار متمرکز در س
: 0111ها )کاستلز، به عنوان بازارهايي براي محصولات و نوآوري هاي توليد، از جمله توليد نوآوري در صنايع پيشتاز؛ چهارمعنوان پايگاه

57 .) 

شود. ظهور نظام جهاني توليد، بازار، امور مالي، خدمات، ارتباطات در شهرهاي بزرگ حادث ميويژه در ماه جهاني شدن در شهرها، ب
: فريدمن و والف، 0111پيوندد )آلگر، اي جهاني از شهرها به وقوع ميها، از نظر فضايي و در درون شبکهراه دور، فرهنگ و سياست

(. تغييرات اقتصادي، فرهنگي و سياسي در مقياس جهاني اثرات بنيادين 0117؛ ساسن 0112؛ ناکس و تيلر، 0121گيلبرت،  : نايت و0125
گذارد. به موازات رقابت تنگاتنگ بين شهرها، در مقياس جهاني، تجديد ساخت در تجديد سازمان و باز ساخت شهرهاي جهان بر جاي مي

: ماشيمورا 0116، گراهام و اسپني 0110، 0110، فضايي، پيامد شهري ديگري براي جهاني شدن اقتصادي به همراه دارد )بيوريگارد
 (. 12تا  00: 0111، شورت و کيم، 0115، زوکلين، 0110: پر ايک، 0115

 نمونه) شهري فضاي در شناسانه ريخت کالبدي هاي مولفه تبيين» عنوان تحت( 0112همکاران، و اقوامي تحقيق نتايج همچنين،
 ترافيک کاهش و بافت کل در توابع عملکرد بهبود باعث ريخت در بهينه تغيير ايجاد که داد ننشا(«  تهران شهر قيطريه محله: مطالعاتي

 . و نيز نتايج(0112همکاران،  و بودن است)اقواميمستقيم و بينابيني دسترسي، توابع با مرتبط تاثيرپذيري بيشترين که هرچند است، گشته
: موردي مطالعه) نوآور شهر هايشاخص از برخورداري در شهري مناطق اييفض تحليل»تحت عنوان (0111)همکاران و رشتبر تحقيق

 لذا،. دارد وجود ها شاخص توزيع در فضايي تمرکز و نشده توزيع عادلانه صورت به نوآور شهر هايشاخص نشان دادکه« (تبريز شهر کلان
 تمرکززدايي و نوآور شهر هايشاخص عادلانه توزيع طريق از نوآوري تحريک نيازمند نوآور شهر تحقق راستاي در تبريز شهرکلان مديريت

 .(0111همکاران، و است)رشتبر مرکز از

خارق العاده با تغييرات کمي و کيفي بيروني  بنابراين در عرصه جهاني شدن و اطلاعات، نظام شهري به عنوان يک نظام باز به سرعت
ناسي تجديد سازمان اقتصادي و تکنولوژيکي و به تبع آن اجتماعي، به عنوان (. از آن بين، بازش022: 0122هماهنگ خواهد شد )زياري، 
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جهاني در تعاقب خود اقتصاد ملي  (. پويايي اقتصادي و اجتماعي010: 0112، 0عوامل کليدي، تغييرات امروزي را رقم زده است )وبستر
تحولات يعني کلان شهرها منجر شده است. مجموعه عوامل ترين کانون ها در مهمي نقشيکشورها را تحت تأثير قرار داده و به جابجا

 اند که عبارتند از: ها خصوصا کلان شهرها نهادهاساسي در پيش روي شهر فوق دو چالش

  5. تغيير نقش براي همگامي در فرايند جهاني شدن0

 . سازمان يابي فضايي براي همگامي با نقش جديد پذيرفته شده. 5

گردد. چرا که فرآيندهاي يکپارچه شدن اقتصاد جهاني در رشد بر مي 1حوزه به برنامه ريزي و مديريت شهريها در اين تمامي تلاش
چه اکنون مورد نياز است  شتابان شهري، برنامه ريزي سنتي و راهبردهاي سياسي در اين مناطق را با مشکل مواجه ساخته است. آن

ها است. در تمامي هاي نوين عملياتي براي مهار منافع و کنترل تأثيرها منفي آنو راههاي جديد انديشيدن درباره چنين فرآيندهايي راه
اند. علت اين جهاني شدن، به مراکز زندگي مدرن تبديل شده کشورهاي توسعه يافته، کلان شهرها به جاي از بين رفتن توسط فرآيندهاي

ي هر گونه فعاليت توليدي، چه در توليدات صنعتي يا خدماتي و چه در هاها را به عنوان پايهامر آن است که جهاني شدن، اهميت آن
 بخش هاي برخوردار از فناوري پيشرفته يا ابتدايي، دوباره يادآور شده و به کار گرفته است. 

تصادي عصر آيا تغيير ساختارهاي اق جا سوال اين است که اند. در اينحال که اغلب کلان شهرها به ميزان کم يا زياد دگرگون شده
اي کلان شهر تأثير داشته است؟ اين تأثيرها به چه ميزاني بوده ها و اسناد برنامه ريزي فضايي شهري و منطقهجديد در تدوين انگاره

 است؟

 تعاریف و مفاهیم 

تصاد اطلاعاتي هم به اي از روابط اجتماعي مبتني بر اقتصاد اطلاعاتي است. اقجامعه اطلاعاتي: جامعه اطلاعاتي مجموعه يا شالوده -
کند )دانشگاه شود، تحقق پيدا ميدرصد توليد ناخالص ملي از بخش وسيع اطلاعات تأمين مي 21نوبه خود، در هر جا که بيش از 

 (.0،1201مونترال

ن شهر ممکن ها برتري دارد. ايگاهمادر شهر: شهري است که از نظر مرکزيت دولتي و فعاليت اقتصادي يا فرهنگي بر ديگر سکونت -
و گاهي پايتخت آن باشد. در نظريه مکان مرکزي، مادر شهر به شهري گفته  است شهر اصلي يک ناحيه، يک استان يا يک کشور

 .شود که حداقل داراي يک ميليون نفر جمعيت باشدمي

اي که ميان .. در جهان به اندازه. هاي ملي وهاي اجتماعي، نهادها، دولتجهاني شدن: عبارت است از افزايش روابط افراد، گروه -
ديگر وجود نداشته باشد و در نتيجه  ها وابستگي متقابل ايجاد کند و تراکم اين روابط به حدي باشد که امکان تفکيک اجزا از يکآن

 .نوعي يکپارچگي ايجاد شود

نه سرزمين )شهر، منطقه و کشور(. برنامه برنامه ريزي فضايي: عبارت است از نحوه توزيع و سازمان يابي انسان و فعاليت در په -
و اقتصادي  ريزي فضايي روندي است براي بهره ور سازي آرايش منطقي، حفظ تعادل و هماهنگي بين جمعيت، و تأسيسات اجتماعي

  اي.شده در فضاي ملي و منطقه ايجاد

                                                   
1 . Webster 

2 . Globalization  
3 . Urban Management 
4 . University of Montreal 
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 مبانی نظری

يد، ارتباطات الکترونيکي و تحولات آگاهي بخش به حقوق فردي امروزه تحولات اقتصادي ناشي از تغييرات در ماهيت و تکنولوژي تول
و اجتماعي و شکل گيري ساخت سازمان بندي اجتماعي در جهان مدرن و فرامدرن آينده را موجب گرديده است. سازمان فضايي جامعه، 

از عوامل گذشته نظريه نظام فضايي  جاي خود را به سازمان اجتماعي فضا که در آن عوامل اقتصادي و سياسي و فرهنگي اهميتي بيشتر
ها، سهم مهمي در شکل دهي دهد. در واقع شبکه اجتماعي جديد و فضاي جرياندارند، مي «هندسه و فاصله»، «هندسه و فضا»همچون 
اي بين ابقهاي در دنياي امروز خواهند داشت. دهه جاري شاهد ايجاد رابطه پر معنا و بي سهاي شهري، جهاني، ملي و منطقهبه نظام

ها اند تا در ساماندهي فعاليتهاي بي شماري با هم آميختهفرآيندهاي نوآوري تکنولوژي و سازماندهي اقتصادي و اجتماعي است. نوآوري
(. وضعيت پيش آمده يک فرصت استثنايي براي جبران 05: 0120هاي عظيم پديد آورند )معتمد نژاد، و روابط داخلي جامعه، دگرگوني

باشد هاي عصر صنعت براي کشورهاي در حال توسعه به صورت تحقق يک جهش اساسي در ورود به دوران فراصنعتي مياندگيعقب م
 (.0122: 057 )محمد يباري،

 تحولات ساختارهای اقتصادی  

هر عصر را به لحاظ کند، و ( تحولات حيات اجتماعي و اقتصادي بشري را از ابتدا تا به امروز به سه عصر تقسيم مي0121) 0تافلر
نمايد. بدين ترتيب موج اول تمدن بشري با انقلاب در حاکميت شيوه توليد، شيوه زندگي و روابط اجتماعي به عنوان يک موج تبيين مي

 ها هزار سال پيش شروع شده )هشت هزار سال قبل از ميلاد( و هزاران سال ادامهگردد. اين موج از دهشيوه توليد کشاورزي شروع مي
( هنوز فرو ننشسته بود که انقلاب صنعتي همه جا را فرا گرفت. با انقلاب صنعتي در سال 0721) 06يافت. موج اول تحول، تا پايان قرن 

ديگر تشکيل يافته بود که  سال به طول انجاميد. عصر دوم از مجموعه شش اصل وابسته به يک 511موج دوم شروع شد و حدود  0621
هاي شد و بر همه جنبهکرد. اين اصول که به طور طبيعي از تفکيک توليد و مصرف منتج ميان را برنامه ريزي ميها انسرفتار ميليون

تراکم، بيشينه  گذاشت، عبارت بودند از: استاندارد کردن )همسان سازي(، تخصصي کردن، همزمان سازي،مي زندگي از روابط اجتماعي اثر
ظاهر شد. اما مفهوم جامعه اطلاعاتي در  0171اعاتي در توصيف جامعه معاصر از اوايل سال هاي سازي و تمرکز. انديشه يک جامعه اطل

 0121به بعد به کرات مورد استفاده واقع گرديد. سال  0111ويژه از نيمه دوم ه مورد اشاره قرار گرفت، ب 0121و  0161طول سال هاي 
ديگر، تاريخ مهم براي جامعه  هاي همکاري با يکانديشه، شيوه توليد و قاعده به دليل ابداع شبکه جهاني و همراه شدن شيوه اطلاعاتي

هاي ترين تحول اقتصادي عصر سوم در ساختار اشتغال بخش(. مهم0120نژاد:  و معتمد 0122رود )محمد ياري: اطلاعاتي به شمار مي
از اقتصاد مبتني بر صنعت  تغيير« تافلر»ني گرفت. به نظر اقتصادي ظاهر شد. در اين عصر تعداد کارمندان و متخصصان بر کارگران فزو

چه در موج سوم  عصر صنعت نبوده بلکه به لحاظ تغيير در بنياد انرژي ايجاد کننده صنعت بوده است. آن بلوغبه فرا صنعت به خاطر 
دانيل بال سير  گيرد.دگي اجتماعي شکل ميافتد انبوه زدايي زمان است که به طور دقيق به موازات انبوه زدايي ديگر وجوه زناتفاق مي

 کند.هاي جوامع را به اختصار به شرح جدول شماره يک بيان ميتحول از جامعه سنتي به جامعه اطلاعاتي ويژگي

 

 

 

 هاهای هر یک از آنسیر تحول از جامعه سنتی به جامعه اطلاعاتی ویژگی (: 1)جدول 

 ه اطلاعاتيجامع جامعه صنعتي جامعه سنتي شکل توليد

                                                   
1 . Toffler 
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نيروي طبيعي: باد، آب، حيوانات نيروي  منابع دگرگون  ساز
 انساني

نيروي مصنوعي: برق، نفت، گاز، زغال 
 ايسنگ، نيروي هسته

 هاي ارتباطي و رايانهاطلاعات: رسانه

 دانش سرمايه مالي مواد خام منابع استراتژيک

 (021 :0120) 0شماره  -ي مأخذ: فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمع

هاي اوليه و ثانويه موتوري است که فرايند دگرگون سازي روز افزون در بخش« بهره وري»اظهار مي دارد: « بل»به نقل از « وبستر»
 .آوردصنعتي که در آن خدمات تسلط دارد، به حرکت در مي - اي پسارا براي رسيدن به دوره

اند دگرگون صر اطلاعات معاني و مفاهيم فضا، مکان، زمان و فاصله با اهميتي که در گذشته داشته( در ع5111) 0به نظر جوا تالويتي
ها، فشردگي زمان و هاي الکترونيکي، فضاي مجازي، فضاي جرياناي، کلبهچون جامعه اطلاعاتي، جامعه شبکهشده و مفاهيم جديدي هم

خواهيم اثرات فن آوري اطلاعات و ارتباطات را در عرصه زندگي بشر بررسي کنيم، اند. او معتقد است؛ اگر بمکان و غيره مطرح گرديده
چون مسکن، اشتغال، بدون شک شهر و ناحيه بهترين انتخاب است. زيرا اين دو عرصه تبلور فضايي کارکردهاي اساسي زندگي انسان هم

 باشد. ... مي فعاليت اقتصادي، تفريح و اوقات فراغت، حمل و نقل و ارتباطات، آموزش و

دهد. بر اين اساس گويد فن آوري اطلاعات و ارتباطات و کاربردهاي آن، در جريان زمان، توسعه فضايي را تحت تأثير قرار مياو مي
هاي قديمي فاقد کارايي و ها و نظريهاطلاعات( روش)ضروري است اين مهم در امر برنامه ريزي فضايي مد نظر قرار گيرد. در اين عصر 

هاي توسعه ساختارهاي فضايي پشتيباني نمايند. به نظر وي در نتيجه توسعه جامعه ثر بخشي بوده و بيش از اين قادر نيستند. از طرحا
اطلاعات و فن آوري اطلاعات و ارتباطات، معني و مفهوم فضا مکان، فاصله و زمان، به عنوان تعيين کنندگان عوامل مکان گزيني، تغيير 

دهد. در اقتصاد جديد رقابت عه جامعه اطلاعات، توسعه فضايي و به دنبال آن، برنامه ريزي فضايي را تحت تأثير خود قرار مياند. توسيافته
شان در ترکيب ظرفيت اطلاعاتي، کيفيت زندگي، و ميزان ارتباط با شبکه و توليد و بهره وري مناطق و شهرها در نتيجه يا توسط توانايي

شود. از اين رو، منطق جديد فضايي و ويژگي شهر اطلاعاتي، توسط اهميت ي در سطح ملي و بين المللي معين ميمراکز اصلي کلان شهر
ها بيشتر شده و سمبل تمايز ها، از فضاي مکانگردد. اهميت فضاي جريانها معين ميها بر روي فضاي مکانفوق العاده فضاي جريان

هاي جامعه پسا صنعتي را به شرح زير ( ويژگي0161) 5گردد. دانيل بالو عملکرد )هدف( ميزياد بين نيرو و تجربه، جدايي بين معني 
 کند: بيان مي

پايه گذاري شده، بر مبناي تکنولوژي فکري شکل « تکنولوژي ماشيني» جامعه پسا صنعتي بر خلاف جامعه صنعتي، که بر اساس
صر ساختاري عمده جامعه صنعتي را تشکيل مي دهند، اطلاعات و معرفت، دو دهي گرديده است. همچنين در حالي که سرمايه و کار، عنا

جامعه »براي نخستين بار در آثار خود به جاي اصطلاح  0161ساختاري اساسي جامعه اطلاعاتي به شمار مي آيند. دانيل بال در سال  عنصر
 (. 20: 0120معتمد نژاد، ) را به کار برد« جامعه اطلاعاتي»، اصطلاح «صنعتي - پسا

هاي اجتماعي معاصر ريشه در نتايج نوآوري تکنولوژيک از ديگر نظريه پردازان عصر جديد معتقد است که دگرگوني 1مانوئل کاستلز
اي از سرمايه اي صورت تازهدارد، که داراي ساختار سرمايه داري است و در جستجوي هويتي براي خويش است. به تعبير او جامعه شبکه

باشد. از اين رو خصلت عصر معاصر شيوه اطلاعاتي توسعه است. به اعتقاد او در اطلاعات درون مايه و هسته مرکزي آن ميداري است و 
هاي ارتباطي در يک شبکه مشخص به کنند و تکنولوژيهاي مسلط در يک زمان بي زمان عمل مياي کارکردها و گروهجامعه شبکه

 پردازند. فضا مي لحذف عام

                                                   
1 . Jvatalvyty 

2 . Daniel Ball 

3 . Manuel Castells 
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اي شدن مراکز جمعيتي در روابط داخلي و خارجي قدرت يافتن چشمگير سرمايه در برابر عطاف پذير، تمرکز زدايي، شبکهمديريت ان
نيروي کار، فردي شدن و تنوع روز افزون روابط کار، مشارکت گسترده زنان در بازار کار، دخالت دولت براي آزاد سازي گزينش بازارها، 

ها به ماهيت نيروها و نهادهاي سياسي هر جامعه بستگي دارد و افزايش رقابت جهت گيري آنهاي رفاهي که شدت و حذف دولت
هاي بارز اين تجديد اقتصادي جهاني در شرايط متمايز فزاينده جغرافيايي و فرهنگي که زمينه انباشت سرمايه و مديريت است، از ويژگي

 (. 52تا  56: 0111رود )کاستلز، ساختار به شمار مي

ديگر ارتباط  رش انقلاب تکنولوژي اطلاعات نيازمند شکل گيري محيط نوآوري است که در آن اکتشافات و کاربردها با يکگست
روند. ترين مراکز نوآوري و توليد در تکنولوژي به شمار ميترين مناطق کلان شهري قديمي جهان صنعتي، مهممتقابل باشند. بزرگ

انقلاب تکنولوژي اطلاعات در سراسر جهان به اين نکته اشاره دارد که عنصر حياتي در توسعه اين  هايويژگي کلان شهري بيشتر پايگاه
انقلاب تازگي محيط نهادي و فرهنگي نيست، بلکه توانايي آن براي ايجاد همياري بر اساس دانش و اطلاعات است که مستقيما بر توليد 

جديد تکنولوژيک  رهنگي و تجاري کلان شهرها آن را محيط متمايز اين انقلابشود. استحکام فصنعتي و کاربردهاي تجاري مربوط مي
 .(21: 0111کند )کاستلز، کند، به اين ترتيب عملا از مفهوم بي مکاني نوآوري در عصر اطلاعات ابهام زدايي ميمي

ه تر از ديگر روندهاست و بکه گسترده نخستين روند تکامل سازماني در انتقال از صنعت گرايي به اطلاعات گرايي 6به نظر کوريات 
اند، گذار از توليد انبوه به توليد انعطاف پذير يا از فورديسم به پست فورديسم مورد شناسايي قرار گرفته 1و سي بل 2ويژه در اثر پيشتاز پايور

ها توسط يک شکل سازماني خاص به است. مدل توليد انبوه بر اساس افزايش بهره وري استوار بود که از طريق صرفه جويي در هزينه
آمد. اين شکل سازماني خاص عبارت از سازمان بزرگي است که بر پايه ساختار عمودي و تقسيم کار نهادينه اجتماعي و فني دست مي

تر يينسازماندهي شده است. ويژگي ساختارهاي عمودي اين است که خدمات برتر در بالاي نظام و خدمات مياني و پاييني در سطوح پا
هاي مکاني و انساني براي عرضه کالا و خدمات گيرند. اما در ساختار افقي که از ويژگي هاي عصر جديد است، آرايشي از مزيتقرار مي

 گيرد.قابل رقابت در عرصه ملي و جهاني صورت مي

 های ارتباطی و شکل فضایی شهر فن آوری

ي نيرومندي براي تسهيل تمرکز زدايي دارند. ليکن اين تمرکز زدايي به طور عمده زيستهاي ارتباطي و اطلاعاتي امکانات همفن آوري
تري را تحت حوزه تر مي شود و حريم باز وسيعافتد. منطقه بزرگ مادر شهري وسيعها بسط يافته مادر شهري اتفاق ميدر متن منطقه

شود. با افزايش کاربردهاي فن آوري ارتباطات در رد کمتر ميگيدهد و شمار سفرهايي که به قصد کار صورت ميارتباطي خود قرار مي
اند، شتاب ايجاد کلان شهرها که بعضي از مفسران آن را مشخصه شهر فرا فورد گرايانه با فرا مدرن دانسته« پراکندگي دروني»روند 

 گردد.مي

بيند و مي« ( شهر را در حال پيش برهنگي0126) 1شود. به همين نحو ويريليومي« 5کج و بي مرکز»شهر  0به عقيده شارپ و دالاک
تر مي شود. انبساط فضايي يا مکاني پود بافت آن، شهر هر چه سازمان زدوده هاي الکترونيکي در تار وگويد که بر اثر رخنه فن آوريمي

شهرها از حدود و مرزهاي خود خارج شود تا گردد. پراکندگي در تمرکزها سبب ميها ميجايگزين انقباض فضايي يا مکاني آن هافعاليت
توانند ند و مياهاي دانش بنياد مهم(. مادر شهرها از لحاظ تنوع و تعداد نيروهاي مغزي براي استقرار فعاليت21: 0112شوند )بورژل، 

تکنولوژي، ايجاد  شتيبانيمراکز انباشت سرمايه به شمار رفته و در سازماندهي فضايي ملي براي تعامل با اقتصاد جهاني نقش فرماندهي، پ

                                                   
1 . Sharp and Dalak 

2 . Tipping and Center 

3 . Virilio 
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هاي نظري ابتدايي و ( يکي از چارچوب0122) 0مراکز نوآوري و راهبري ساير مناطق سکونتي ايفاي نقش نمايند. آرمسترانگ و مک گي
ي، دانند. يعني شهرها در گرد آوردن سرمايه هاي داخلهاي انباشت و مرکزيت انتشار ميمفيد براي بررسي تحول نقش شهرها را عرصه

تواند انرژي کنند. هر قدر سرمايه انکشاف يافته باشد ميخارجي، جمعيت هاي نخبه، اشتغال و خدمات مدرن نقش چشمگيري بازي مي
 (.0112:60، 5چه بيشتر بازار، و حذف بيشتر فضا توسط زمان به کار بندد )هاروي زمان براي گسترش هر بيشتري را به طور هم

 اساس الزامات عصر جدید  های سازمان فضایی برویژگی

هاي مختلف تاريخ بشر، ميزان شود. در دورهسازمان فضايي از برآيند عوامل توليد، روابط توليد و تسلط نظام اقتصادي تعريف مي
هاي هاي ارتباطي، انواع مختلفي از سيستمهاي کارکردي ميان شهرها و حوزه نفوذ آن با توجه به شرايط حمل و نقل و زمينهوابستگي

هاي داخلي ويژه ها، شهرهايي با جمعيت معين، شکل فضايي معين و سطح همبستگيشهري به وجود آورده است، در هر يک از اين دوره
 وجود داشته است. 

هاي اقتصادي و اجتماعي ميان پيوستگي در دوره فرا صنعتي، به علت افزايش تصور ناپذير سرعت و کارايي ارتباطات، اين روند در
ها و افزايش جمعيت آن، تغييراتي در گاهدارد. در نتيجه پراکندگي فضايي سکونترها به سرعت موانع فاصله را از ميان بر ميشه

آورد. به موازات افزايش کارايي ارتباطي، جدايي کارکرد شهرهاي بزرگ از شهرها و روستاها کاهش هاي شهري به وجود ميسيستم
هاي شهري در دوره گسترده در اطراف شهرها، از امتيازات شهرنشيني و شهر گرايي و از مشخصات سيستميابد. حومه نشيني در سطح مي

 آيد.فراصنعتي به شمار مي

هاي کردند. يعني عوامل سازماندهي به فضا را مؤلفههاي فضايي به فواصل دسترسي و اندازه جمعيتي تاکيد ميتاکنون اکثر مدل
هاي آن اند. اين الگو نوع سيستم و زير سيستمگرفتهسياسي مراکز شهري در نظر مي -معيتي و نقش اداري اي و آستانه جدسترسي جاده

(. اما امروز 015: 0121 ،1شد )پيتر هالفضايي متراکم خوانده ميکرد و از نظر را براي شهر يا منطقه در کل برآورد و پيش بيني مي
هاي کيفي جمعيت استوار است و برنامه هاي مکاني و ويژگياي و مزيتر ارتباطات غير جادهعوامل مورد استفاده در سازماندهي فضايي ب

 اند. اي دل مشغول رفتار فضايي اقتصاد با جامعهريزان شهري و منطقه

پذير  ها را امکانپارچگي همه نيروها يا دست کم بيشتر آن در جغرافيايي شهري جديد، سازمان سيستم شهري در تلاش است تا يک
ناحيه را  -هاي مختلف سياسي، اجتماعي و اقتصادي شهر سازد. به عبارت ديگر هر سازمان سيستم شهري يک روند مشترک ميان بخش

سازد. علاوه بر اين روند مشترک، لازم است هنگام بررسي سازمان سيستم شهري، مناسبات و روابط ميان در داخل يک مجموعه برقرار مي
هاي فرهنگي و هاي شهري کشور و گاهي دنيا مورد تاکيد قرار گيرد. در شکل سنتي اين روابط در کشورهايي که وابستگيشهر و سيستم

کرد، در کشورهاي در حال هاي شهري را به اين مناسبات خارجي وابسته ميتجاري بسياري با شبکه اقتصاد جهاني داشتند، آينده سيستم
آيد. استخراج معادن، تقاضاي بازارهاي در وسعت يابي سازمان سيستم شهري از عوامل مهم به شمار ميتوسعه صادرات مواد خام و اوليه 

خارجي براي مواد خام، عوامل تکنولوژيک، ميزان سرمايه گذاري در امر صادرات و در نهايت تقسيم کار بين المللي به سازمان 
 بخشد.اي ميهاي شهري شکل و کار کرد تازهسيستم

ويژه در کشورهاي صنعتي و در ه هاي شهري موثر است و اين امر، بيابي در صنايع ويژه، در تحول و تکامل سازمان سيستمتخصصي 
در اين کشورها جريان رشد و توسعه شهرها با سياست صنعتي شدن پيوند  شهرهاي پر جمعيت کشورهاي جهان سوم صادق است.

                                                   
1 . Armstrong and McGee 

2 .Harvay 

3 . Peter Hall 
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تم شهري، بر مدل تغييرات ساي از محققان، هنگام تحليل سازمان سيشود. عدهميخورد و توسعه صنايع، توسعه شهرها را سبب مي
هاي رشد اجتماعي به همراه افزايش سطح درآمد اقتصادي، ويژگي کنند. اين عده معتقدند با توسعهاجتماعي بيش از ديگر عوامل تاکيد مي

گيرد، و نتيجه آن، جايگزيني ناحيه صورت عملي به خود ميسطح تحصيلات و گسترش عدالت اجتماعي در همه نواحي يک کشور يا يک 
هاي قديمي است. نهادهاي زير ساختي، مانند سيستم سياسي، تدوين قوانين، سيستم توليد و توزيع هاي جديد زندگي به جاي شيوهشيوه

هاي شهري را ل و نقل و روند توليد، سيستماي مثل تکنولوژي ارتباطات، حميابند، که به همراه عوامل واسطهخدمات، تغييرات بنيادي مي
هاي جمعيتي و عرضه خدمات، نيروي حياتي و محرکه سيستم شهري هستند دهند. جريان کالا، افکار، تحرکبه شدت تحت تأثير قرار مي

 گر به حيات خود ادامه دهد.دي تواند به صورت منفرد، مجزا و بدون روابط متقابل با يکسازند. بدين سان هيچ شهري نميو آن را پويا مي

و در ارتباط با هم به منظور جريان  اي در ادوار گذشته، آرايش دادن به شهرها در يک فضاي معينهدف سازماندهي فضايي منطقه
ل ها( که از عوامهاي نسبي مکانهاي جمعيتي )مزيتهاي محيطي و آستانههاي جمعيتي و عرضه خدمات بود. توانکالا، افکار، تحرک

داد. ولي اي را تشکيل ميهاي اصلي تعيين کننده سازماندهي فضايي منطقهگرفت، مؤلفهها نشات ميها( مکانها و ضعفدروني )قوت
تر شدن عوامل ها( از يک طرف، و پر رنگها و ضعفها يا همان عوامل دروني )قوتهاي نسبي مکانامروزه به دليل ناپديد شدن مزيت

ها به هاي کمي آن و موقعيت ژئو استراتژيکي مکانجاي ويژگيه هاي کيفي جمعيتي بو تهديدها(، توجه به ويژگيها بيروني )فرصت
هاي اي شهرها بر اساس مؤلفهها، از طرف ديگر، سازماندهي فضايي منطقههاي توسعه در محيط بيروني آنلحاظ شکل گيري فرصت

تصادهاي بين المللي و جهاني را به شدت ناکارآمد ساخته است. در اين روش )روش گذشته براي رشد اقتصادهاي ملي و تعامل با اق
گذشته سازماندهي فضايي بر مبناي رويکرد استعمار جديد شکل گرفته بود و بر اساس يک تقسيم کار بين المللي و جهاني قصد داشت با 

اي، و مصرف کننده اد اوليه خام طبيعي و يا کالاهاي واسطهها را به توليد کننده مواستفاده از مزيت نسبي کشورهاي جهان سوم آن
هاي شهري بيشتر کشورهاي جهان سوم با اقتصاد بازار کالاهاي نهايي توليد شده در کشورهاي پيشرفته تبديل نمايد؛ بنابراين سيستم

ترين هاي اقتصادي در بزرگو فعاليت جمعيت شهري و افزايش تمرکز جمعيت اداره شده و داراي دو جريان موثر بوده است؛ رشد سريع
 توانمي را دو هر که است اين بر پافشاري مکان و فضا معاصر پردازيمفهوم در هاروي اصلي سهم نهايتاً (.7011 :101، 0شهرها )تارو

 (. 5112)هاروي، .کرد پردازينظريه

روي کار، متغيرهاي چندان معني داري نيستند. زيرا کل هاي سرمايه / نيدر دوران صنايع انسان ساخته مبتني بر نيروي مغزي ضريب
 دهد. دست مي تمايز بين سرمايه و نيروي کار مفهوم خود را از

دانش و مهارت، يعني سرمايه انساني، مانند سرمايه فيزيکي حاصل سرمايه گذاري است. منشاء منحصر به فرد مزيت نسبي امروز 
ياني سده بيستم دانش و مهارت در تعيين مکان استقرار فعاليت اقتصادي عامل اساسي به هاي پادانش و مهارت است و بس. در سال

اند. نظريه مزيت نسبي هنوز معتبر است، اما در اقتصاد مبتني بر دانش بايد جوامع خودشان مزيت نسبي خود را ايجاد کنند. رفتهشمار مي
هاي ترين عواملي که در آينده بر پويايي و تحول سيستم(. مهم001: 7011، 5کردند )تارونه مثل سابق که منابع خدادادي ايجاد مي

هاي کيفي جمعيت، توسعه اقتصادي، تکنولوژي حاکم بر توليد، تغييرات قشربندي شهري در آينده اثر خواهند گذاشت عبارتند از؛ ويژگي
هاي اقتصادي، مکان گزيني صنايع، غل به کار در بخشاجتماعي ساکنين شهرها، تخصص يابي در توليد، تغييرات سهم نيروي انساني شا

 هاي داخلي شهرهاي بزرگ، نقش بين المللي شهر و اقتصاد انحصاري.نوسازي بخش

 ای کلان شهر تبریز های توسعه و عمران شهری و منطقههای طرحویژگی

                                                   
1 .Taru 

2 .Taru 
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هاي حاکم بر سازماندهي لب بررسي انگارههاي توسعه عمران مادر شهر تبريز در قاهاي رويکردي طرحبه منظور شناخت ويژگي
(، 0112طرح جامع شهر تبريز )مصوبه شامل:  0171هاي تهيه شده پس از سال اي شهر تبريز طرحفضايي و توليد اسناد شهري و منطقه

( و 0122شهري )(، طرح مجموعه 0120(، طرح پايه آمايش استان )0121اي تبريز )(، طرح ناحيه0161طرح کالبد منطقه آذربايجان )
 طرح تفصيلي شهر تبريز )در دست تصويب( به شرح زير مورد بررسي قرار گرفته است.

 طرح کالبدی منطقه آذربایجان 

هاي اصلي سازمان فضايي شهرهاي منطقه آذربايجان در اين طرح عبارتند از؛ اندازه جمعيتي، تعداد شهرهاي هر يک از مؤلفه
شهرهاي مرکزي، سطح بندي خدماتي هر يک از سطوح شبکه شهري، نقش غالب اقتصادي شهرها از نظر ها، حوزه نفوذ عملکردي اندازه

 هاي اقتصادي. فعاليت

ها و خدمات ها براي رساندن فراوردهاي شهرها در اين طرح ايجاد تمرکز و سلسله مراتب در آنهدف سازماندهي فضايي منطقه
راسر سرزمين و نيز اعمال مديريت آسان ادارات دولتي در سراسر آن عنوان شده است. در آينده هاي گوناگون به شيوه کار آمد به سبنگاه

هاي صنعتي هاي فعاليتشود و بر ويژگينگري صنايع مستقر در منطقه هيچ يک از صنايع مبتني بر درون داد دانش يا اطلاعات ديده نمي
قه از نظريه مکان مرکزي، نظريه قطب رشد و محورهاي توسعه، و در تعيين عصر دوم تاکيد شده است. در آينده نگري شبکه شهري منط

 توزيع لگاريتمي و پارتو( استفاده شده است. -اندازه  -نظام سلسله مراتبي شهرها از مدل هاي رياضي )رتبه 

 طرح پایه آمایش استان آذربایجان شرقی 

گاهي عتقاد به توزيع عادلانه امکانات اوليه در قالب سلسله مراتب سکونتمطالعات، تفکر اساسي سازماندهي فضايي استان را بر پايه ا
قرار داده است. تا از قطبي شدن مناطق جلوگيري کرده و جلو تمرکز و تحرکات جمعيتي را بگيرد. طرح استفاده از نظريه قطب رشد و 

، و معتقد است نظرياتي که به نوعي موجب قطبي شدن کندها را تجربه شکست خورده تلقي ميپيرامون را مردود دانسته و آن -مرکز 
اند. طرح براي سازماندهي فضايي استان تئوري شوند، باعث بروز مشکلات زيادي در کشورهاي جهان سوم شدهبرخي از مراکز شهري مي

توسعه شهرهاي مياني با توزيع  را انتخاب کرده است. بدين مفهوم که با تمرکز زدايي از مرکز استان و« بسط متمرکز»و مدل مربوط به 
هاي ها و کانونها و خدمات برتر در اين شهرها تعادل فضايي به نفع سطوح مياني تقويت شده و باعث شکل گيري حوزهمتناسب فعاليت

بدي از وضعيت طرح کال گرديد. هر چند در اين مطالعات پيشنهادات مربوط به استقرار صنايع جديد در استان نسبت به جديد توسعه خواهد
بهتري برخوردار است. اما علي رغم حاکميت پارادايم عصر سوم در تدوين انگاره طرح ريزي، در ارائه راهبردهاي طرح و توزيع مراکز 

 عمده صنعتي سهم تبريز در صنايع عصر دوم زياد ديده شده است.

 ای تبریز طرح ناحیه

هاي در نظر گرفته شده نقش و فعاليت ز جمله مکان مرکزي استفاده شده است.هاي تمرکزگرا ادر ساماندهي فضايي ناحيه از تئوري
 صورت گرفته است. براي شهر تبريز بر اساس الزامات عصر دوم )صنعت(

 طرح مجموعه شهری 

دي طرح پارادايم است. اما در اسناد کالب پارادايم حاکم بر تدوين انگاره طرح ريزي و ارائه عناصر راهبردي اين طرح پارادايم اطلاعات
 مذکور کم رنگ ديده شده است.

 طرح جامع شهر تبریز

 هاي نظري طرح جامع براي توسعه و عمران شهر: اهم پايه
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هاي شهري منطقه، حفاظت نيروي کانون جمعيت: جلوگيري از افزايش جمعيت شهر و هدايت سر ريز جمعيت روستايي به ساير
 متخصص و ماهر شهر. 

 شهر و الويت در استقرار صنايع با سطح تکنولوژي بالا در توسعه صنايع جديد. (نعتي )سطح يکاقتصاد: حفظ نقش ص

خدمات: در خدمات تجاري و مبادلاتي در سطح ملي و فراملي، در خدمات آموزشي در سطح ملي و در خدمات بهداشتي و درماني در 
خواهد يافت. ارائه خدمات حمل و نقل و انبار داري در سطح  سطح استان و نقش مديريت شهر در سطح استان و منطقه شهري متبلور

نيروي انساني و اشتغال: هدايت سرريز  هاي فني و مهندسي، پزشکي وملي و فراملي، توسعه آموزش عالي به خصوص توسعه دانشکده
هاي و تأمين متناسب فرصت گونه نقاط هاي شغلي مناسب در اينهاي شهري منطقه و تأمين فرصتجمعيت روستايي به ساير کانون

 شغلي در شهر تاريخي، تأمين فضاهاي خدماتي مورد نياز و به خصوص فضاهاي سبز بزرگ و تجهيز شده، 

هاي شهري، احياء بافت تکميل شبکه ارتباطي، تغيير در مديريت کالبد شهر: کاهش تراکم در محلات بسيار فشرده شهر، ايجاد نشانه
 هاي زير بنايي گسترده. شهر و بالاخره احداث شبکه

 طرح تفصیلی 

 باشد.ها عين طرح جامع ميهاي طرح جامع است از نظر ويژگينظر به اينکه طرح تفصيلي تدقيق کننده برنامه

 روش تحقیق

 روش و بوده تحليلي -توصيفي تحقيقات نوع از روش و ماهيت اساس بر و کاربردي تحقيقات نوع از هدف براساس حاضر پژوهش
ريزي شهري کلان شهر تبريز باشد. جامعه آماري اين تحقيق شامل خبرگان و متخصصان برنامهمي پيمايشي صورت به ها،داده وريگردآ
به شيوه نمونه گيري غيرتصادفي و هدفمند  شهري ريزيبرنامه متخصصان و نفر از  خبرگان 52باشد. نمونه آماري اين تحقيق مي

 مي باشد. 26/1آن  0گيري اين تحقيق پرسشنامه بوده که آلفاي کرونباخ انتخاب شده اند. ابزار اندازه

 مدل تحلیلی 

منطقه اي( کلان شهرهاي ايران بر اساس الزامات و )با توجه هدف اصلي اين مقاله که سازماندهي سازمان فضايي دروني و بيروني 
 گردد:مدل تحليلي رسيدن به هدف مذکور به شرح زير ارائه ميباشد، با استناد به مباني نظري مطروحه پيامدهاي جامعه اطلاعاتي مي

 بيني جمعيت افق طرح در شهر تبريز استوار است. به ميزان نيروي کار پيش*

 
 مراحل انجام کار: (1)نمودار

                                                   
1 . Cronbach's alpha 
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 (2نمودار)

 ها یافته

هاي توسعه هاي طرحتدوين انگاره و برنامه کار رفته دره هاي به عمل آمده در خصوص مباني ببا استناد به مباني ارائه شده و بررسي
که عوامل مورد  اي و با توجه به اينو عمران کلان شهر تبريز و با استفاده از آرا و نظرات صاحب نظران برنامه ريزي شهري و منطقه

ه و نتايج جدول شماره دو و استفاد SPSSدر محيط نرم افزاري  tاشند براي آزمون فرضيه پژوهش از آزمون آماري بمقايسه دو گروه مي
 سه حاصل شده است.

هايي هاي پرسشنامهمذکور از داده هايها و اسناد طرحدر اين آزمون در خصوص ميزان استفاده از پارادايم اطلاعات در تدوين انگاره
ي استان آذربايجان شرقي، شهرسازي استان آذربايجان شرقي، استاندار که از کارشناسان؛ وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان مسکن و

هاي توسعه و عمران در استان آذربايجان شرقي تکميل گرديده بود استفاده شده شهرداري کلان شهر تبريز و مشاورين تهيه کننده طرح
رنامه ريزي شود که استفاده از پارادايم اطلاعات در تدوين انگاره طرح در باست. بر اساس اطلاعات مندرج در جدول شماره دو ملاحظه مي

با  - 52.2شود که مقدار آزمون برابر درصد، نتيجه گرفته مي 21باشد که طبق آزمون انجام شده براي مقايسه با متوسط درصد مي 02
ها بسيار ضعيف و پايين بوده دست آمده است. يعني استفاده از پارادايم اطلاعات در تدوين انگاره طرحه ب P = 110/1سطح معني داري 

 است.

 عمران شهر و منطقه کلان شهر تبریز های توسعه و( میزان استفاده از پارادایم اطلاعات در تدوین انگاره طرحt: خروجی آزمون )(1)جدول

52 N تعداد متغيرها 

02/02  Mean  ميانگين 

002/0  Std Error Mean خطاي ميانگين 

76/07  Median ميانه    

15/2  Std Deviatio انحراف استاندارد 

11/12  Variance واريانس 

105/1  Skewness چولگي 

000/1  Std Error of Skewness خطاي استاندارد چولگي 

11/2  Minimum حداقل 

06/51  Maximum حداکثر 

Test Value=50 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 

020/52-  56 111/1  2025/10-  
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 02.02ه طبق نظر کارشناسان، متوسط استفاده از پارادايم اطلاعات در تدوين اسناد طرح چنين بر اساس اطلاعات جدول شماره س هم
درصد معني دار است. يعني از  21در مقايسه با متوسط  p = 1.110و با سطح معني داري  t=  51.6دست آمده است، که طبق معيار ه ب

 پارادايم اطلاعات در تدوين اسناد طرح استفاده نشده است.

 عمران شهر و منطقه کلان شهر تبریز های توسعه و( میزان استفاده از پارادایم اطلاعات در تدوین اسناد طرحtخروجی آزمون ):  (2)جدول 

52 N تعداد متغيرها 

02/02  Mean  ميانگين 

105/0  Std Error Mean خطاي ميانگين 

76/07  Median ميانه    

01/6  Std Deviatio انحراف استاندارد 

01/21  Variance واريانس 

571/1  Skewness چولگي 

000/1  Std Error of Skewness خطاي استاندارد چولگي 

11/2  Minimum حداقل 

06/51  Maximum حداکثر 

Test Value=50 

t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 
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اي کلان شهر ها شهري و منطقهطرح اده از پارادايم اطلاعات در تدوين انگاره و اسنادهاي استفچنين در آزمون اين فرضيه نمره هم
ها شهري و هاي استفاده از پارادايم اطلاعات در تدوين انگاره و اسناد طرحتبريز مورد مقايسه قرار گرفته و نتايج حاصل از مقايسه نمره

اي کلان شهر تبريز توجه به پارادايم اطلاعات هاي توسعه عمران شهري و منطقهدهد در تمامي طرحاي کلان شهر تبريز نشان ميمنطقه
 ها کم و در اسناد طرح نشده است.در تدوين انگاره

 نتیجه گیری 

نيمه دوم قرن بيستم شاهد تحولاتي بود که کليه ساختارهاي ملي و جهاني من جمله ساختارهاي اقتصادي را دچار تغيير و تحول 
، تغيير تکنولوژي )تغيير ماهيت توليد(، تغيير (حوزه؛ تغيير در روابط ملل )جهاني شدن اهم اين تغيير و تحولات را در چهاراساسي نمود. 

 از بسياري فقط نه پساصنعتي يجامعه دراند. ماهيت زمان )حاکميت زمان بي زمان( و تغيير اهميت مکان )بي مکان شدن مکان( بوده
 منابع از روزافزوني بخش بلکه کنندمي تغذيه نظري معرفت از هوافضايي و شيمي ايرايانه صنايع همچون جامعه اين به مختص صنايع

 صورت توسعه و تحقيق هايفعاليت و عالي آموزش از حمايت با امر اين و يابدمي اختصاص معرفتي چنين پروراندن به جامعه اين ملي
 هاي نقش پذيرنده تهران کلانشهر دهدمي نشان( 0112)فرزانه فتحي و تحقيق موسوي هاييافته (.0115 باتامور، و آوتوِيت)پذيردمي

 عملکردي تعاملات از متنوعي الگوهاي وجود پس. باشد مي دو آن بين نيز و منطقه ملي، فضاي از تويي در تو هاي مقياس در مرکزيت
. نمايد تزريق پيرامون نواحي و کلانشهر اين به اي تازه اييفض ماهيت بعدي هر از تواند مي پيرامونش شهرهاي و تهران کلانشهر بين
. باشند نزديک هم به مورفولوژيکي نظر از شهرمحور هاي سرزمين که گرديده موجب کنون تا فضايي هاي پديده به کالبدي صرفا نگاه
 سياسي و ارتباطي عملکردي، کي،مورفولوژي هاي مولفه از يافته شکل سيستمي عنوان به را فضايي هاي پديده که است شايسته پس
 .داد قرار تفکر و توجه مورد

توان در کليه در ساختارها از جمله اقتصادي، و از آن طريق در حوزه برنامه ريزي به طور اعم هاي چهارگانه را مينتايج تغيير در حوزه
اي سازماندهي فضايي و ر بر روي اصول پايهو برنامه ريزي فضايي به طور اخص ملاحظه نمود. در اين مقاله اثرات تغييرات مذکو
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پيامدهاي سازمان يابي بر اساس الزامات جامعه اطلاعاتي بر روي کلان شهرها به طور اعم و کلان شهر تبريز به طور اخص مورد بررسي و 
  :تحليل قرار گرفت و نتايج زير حاصل گرديد

الزامات جامعه اطلاعاتي )عصر سوم( نسب  اي کلان شهرها بر اساسهاي سازماندهي فضايي شهري و منطقهاي اصول پايهويژگي -0
 هاي بنيادي هستند. تفاوت هاي عصر صنعت )عصر دوم( دارايبه ويژگي

سوم( در حوزه مختلفي تغييرات اساسي  در صورت سازمان يابي فضايي کلان شهر تبريز بر اساس الزامات جامعه اطلاعاتي )عصر -5
 شد.  حاصل خواهد

اي کلان شهر تبريز که از سال منطقه هاي توسعه و عمران شهري وهاي طرحميزان استفاده از پارادايم اطلاعات در تدوين انگاره -1
 صفر ارزيابي شده است.  هااند، کم و در تهيه اسناد آنبه امروز تهيه شده 0122

ها پرداخته شده است، مويد نتيجه مقاله به آن 0-0ت هاي مذکور که در قسمهاي طرح ريزي و اسناد خروجي طرحبررسي انگاره
 باشد.حاصله از آزمون فرضيه پژوهش مي

 پیشنهادها 

  :گرددهاي آن موارد زير پيشنهاد ميبا توجه به نتايج حاصل از اين مقاله، به منظور کاربست و اشاعه يافته

جايگاه بين المللي يک کشور هستند  هاي ملي و ارتقاء دهندهاي، رشد اقتصادکه موتور محرکه توسعه منطقه با توجه به اين -0
 ها فراهم ساخت.هاي آمايشي شرايط تحقق چنين نقشي را در آنها در قالب برنامه ريزيبايست با باز تعريف نقش آنمي

ر تبريز و سازمان نقش بايسته کلان شه سازمان مسکن و شهرسازي به عنوان متولي امر جهت جلوگيري از ايجاد تعارض بين -5
 هاي جديد با رويکرد مثبت به تحولات مذکور اقدام نمايد.فضايي آن به تهيه طرح

تکنولوژيکي و فرايند جهاني شدن( از جمله  به منظور نقش پذير شدن کلان شهرها بر اساس الزامات عصر جديد )تحولات علمي، -1
ز در حد استانداردهاي بين المللي مورد توجه قرار گيرد. بدين منظور تدوين هاي مورد نيابايست ايجاد زيرساختکلان شهر تبريز، مي

 رسد.هاي جامعه اطلاعاتي ضروري به نظر مياستانداردهاي بين المللي براي ارزيابي ميزان دسترسي کشور به زير ساخت

هاي توسعه و عمران، ريزي در برنامه هاشود براي تکميل نتايج اين مقاله جهت استفاده بيش از پيش از يافتهپيشنهاد مي -0
 پژوهشي با هدف سنجش ميزان اطلاعاتي شدن اقتصاد کلان شهرها به عمل آيد.
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 ( 0127آتالويتي، جو« :)ترجمه جهانگير حيدري. «ای هناحی تأثیر فن آوری اطلاعات و ارتباطات بر برنامه ریزی شهری و ، 

 ،اول. چاپ ني، نشر: تهران چاوشيان، حسن يترجمه ،بیستم قرن اجتماعیعلوم فرهنگ ؛(0115) تام؛ تامور،با. ويليام آوتوِيت 

 ،شهری فضای در شناسانه ریخت کالبدی های مولفه بیینت(. 0112)سعيده زرآبادي، و زهرا سادات، حميد؛ ماجدي، نيکو؛ اقوامي 
 (.http://jupm.miau.ac.ir) قابليت دسترسي ،0112آبان 02 تاريخ از نلاينآ انتشار ،(تهران شهر قیطریه محله: مطالعاتی نمونه)

 ( ؛ 0166بورژل، گي)«شهيد بهشتي.  ، ترجمه سيد محمد سيد ميرزايي، انتشارات دانشگاه«شهر امروز 

 ( ؛ 0120تارو، لستر)« چاپ دوم، ترجمه عزيز کياوند، «جهان در نظام سرمایه داریآینده سرمایه داری: تغییر و تحول ساختاری ،
 نشر ديدار. 

 ( ؛ 0121تاري شورت، جان ويونگ هيون کيم)«احمد پور احمد و شايان )قهرمان( رستمي، ناشر  ، چاپ دوم ترجمه«جهاني شدن و شهر
 .مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي فرهنگ وپژوهشگاه علوم انساني، 

 ( ؛ 0127تافلر، آلوين)«نشر علم. ، چاپ هفدهم، ترجمه شهين دخت خوارزمي، تهران:«موج سوم 

 ،مطالعه) نوآور شهر شاخصهاي از برخورداري در شهري مناطق فضايي تحليل ؛(0111)رسول صمدزاده، و فر، حسين نظم هادي؛ رشتبر 

 (..(http://jupm.miau.ac.ir) سترسيد قابليت ،0111 ارديبهشت 11 تاريخ از آنلاين ، انتشار(تبريز شهر کلان: موردي

 ( ؛ 0120رنه شورت، جان)«اسماعيل چاوشي، ناشر دانشگاه تربيت معلم  ، ترجمه«نظم شهری: درآمدی بر شهرها، فرهنگ و قدرت 

 ( ؛ 0122زياري، کرامت الله)«انتشارات دانشگاه تهران.  «ه ایمکتب ها، نظریه ها و مدل های برنامه ریزی منطق 

 ( 0127سازمان مديريت و برنامه ريزي استان آذربايجان شرقي ،)«جلدهاي «سرزمین استان آذربایجان شرقی طرح پایه آمایش ،
 اول، پنجم، ششم. 

 ( ؛ 0122شکويي، حسين)«انتشارات سمت.  ، جلد اول، تهران«دیدگاه های نو در جغرافیایی شهری 

 مري اندي ديويد، هاروي- 02اقتصاد دنياي انتشارات فرهاديپور، محمدرضا ترجمة ميکند، کار چگونه ، اقتصاد (0110راجر) فارمر 
 .مهرويستا انتشارات کالنتري، خسرو ترجمة مالي، هاي شهري بحران هاي ريشه شهر؛ به حق(0110فيلد)

 ( ؛ 0122کاستلز، مانوئل)«ترجمه احد عليقليان و 1و  0، جلدهاي «شبکه ای جامعه عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ، ظهور ،
 افشين خاکباز، )چاپ پنجم(، تهران: انتشارات طرح نو.
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 ( 0121کي، هيو مک« :)مطالعه و توسعه  ، ترجمه رامين کريميان، تهران: دفتر«تحقیق در جامعه اطلاعاتی 

 ( 0122محمدياري، بهمن ،)«سازمان مديريت و برنامه ريزي استان ، «آذربايجان شرقي ر استانبررسي نحوه توسعه تکنولوژي اطلاعات د
 چاپ پيمان.  آذربايجان شرقي،

 ( ؛0161مرکز مطالعات و تحقيقاتي شهرسازي و معماري وزارت مسکن و شهرسازي) «جلدهاي سه «  طرح کالبدی منطقه آذربایجان(
 گانه برآيند مطالعات(. 

  فصلنامه مطالعاتي و تحقيقاتي وسايل ارتباط جمعي رسانه(،0127وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي )معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع رساني ،
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي.  تهران: سازمان چاپ و انتشارات

 ( ؛ 0127معتمد نژاد،کاظم)«هاي ش، مرکز پژوه«چشم اندازهاي جهاني هاي بنيادي، ديدگاه هاي اقتصادي وانديشه) اطلاعاتي جامعه
 کو تنبرگ.  ، نشر پديدهمطالعات راهبرديارتباطات، 

 ( ؛ 0127مهندسان مشاور زيستا)«شهرسازي استان آذربايجان شرقي  ، سازمان مسکن و«اي تبريزطرح توسعه و عمران ناحيه 

 ( 0122مهندسان مشاور زيستا :)«شهرداري تبريز  - «طرح تفصيلي شهر تبريز 

 ( 0122مهندسان مشاور زيستا) استان آذربايجان شرقي  ، سازمان مسکن و شهرسازي«طرح مجموعه شهري تبريز»؛ 

 ( 0167مهندسان مشاور عرصه ،)«استان آذربايجان شرقي  ، سازمان مسکن و شهر سازي«طرح جامع شهر تبريز 

 ( ؛ 0126هاروي، ديويد)«ترجمه عارف اقوامي مقام، نشر اخوان. «شهری شدن سرمایه ، 

 ( ؛ 0120هال، پيتر)«انتشارات پردازش و برنامه ريزي شهري )وابسته  ترجمه جلال تبريزي، تهران: ،«برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 به شهرداري تهران(.
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