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ارزیابی الگوی تعامالت شهروندان با پروژههای اراضی
عباسآباد تهران با تا کید بر رویکرد شهروندی فضایی*
غزاله سادات قریشی** ،1مجتبی رفیعیان ،2منوچهر فر جزاده
 1کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 2دانشیارگروه شهرسازی ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
 3استاد گروه جغرافیای طبیعی ،دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.
3

(تاریخ دریافت مقاله ،95/5/2 :تاریخ پذیرش نهایی)95/9/3 :

چکیده
در دو دهه اخیر بخش عظیمی از ارتباطات انسانی از فضاهای حضوری به مجازی منتقل شده است.
رویکــرد شــهروندی فضایــی با هدف ســنجش ایــن موضوع در زمینه برنامهریزی شــهری ایــران در این
پژوهــش بــکار گرفته شــده اســت .به همیــن منظور پروژههــای بزرگ مقیاس شــهری به عنــوان یکی از
عرصههای سیاس ـتگذاری انتخاب شــده اســت .از آنجایی که احداث پروژههای بزرگ مقیاس اراضی
عباسآباد در تهران بدون مشارکت شهروندان صورت گرفته ،این سوال مطرح است که آیا توسعه این
اراضی با مطالبات شهروندان همخوانی دارد؟ به منظور پاسخگویی به این سوال ،ژئومدیا "عباسآباد
ما" به عنوان ابزار این رویکرد طراحی و بکار گرفته شد .ژئومدیا شامل دو بخش است :پیمایش آنالین
کــه نظــر  510کاربــر ژئومدیــا در خصــوص پروژهها را مورد ســنجش قرار داد کــه با اســتفاده از تحلیل آمار
تکنمون ـهای ،میــزان رضایــت شــهروندان از پروژههای عباسآبــاد مثبت ارزیابی شــد .در بخش دوم،
ً
 136کاربر به صورت مشــارکت فعال میزان اســتقبال خود را از هر پروژه نشــان دادهاند .نهایتا این روش
ابــزاری اســت کــه منجر بــه افزایش مشــارکت و کمک به شفافســازی اطالعــات ،تســهیل در بهرهوری
اطالعات در حل مسائل شهری شده است.

واژههای کلیدی
پروژههــای بزرگمقیــاس شــهری ،شــهروندی فضایی ،ژئومدیــا ،اراضی عباسآباد  -تهران ،مشــارکت
شهروندی ،پیمایش آنالین.
* این مقاله برگرفته از پایاننامه کارشناســی ارشــد نگارنده اول با عنوان "ارزیابی الگوی تعامالت شــهروندان با پروژههای بزرگ مقیاس شــهری با
تا کید بر رویکرد شهروندی فضایی ،مورد پژوهشی :اراضی عباسآباد  -تهران" است که با راهنمایی نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم در تاریخ
 29شهریور ماه  1395در دانشکده هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس مورد داوری قرار گرفته و به تصویب رسیده است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-88277381 :نمابر.E-mail: gh.ghorashi@gmail.com ،021-44206198 :
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مقدمه
در عصــر ارتباطــات ،شــکل روابــط انســانی تغییــر کــرده اســت و
ارتباطــات از فضاهــای جمعــی و حضــوری بــه فضاهــای مجــازی
انتقــال پیدا کردهاند .این امر پتانســیلهای جدیدی از کارکردهای
مختلــف را ایجــاد کــرده اســت .در عرصــه شهرســازی ،ایــن ظرفیت
میتوانــد فرصــت مشــارکت را بــرای گروههــای مختلــف شــهروندان
فراهم نماید ،گروههایی که گرچه پیش از این در فضاهای حقیقی
در امــر برنامهریــزی مداخلــه نمیکردنــد ،امــا در فضاهــای مجــازی
اتفاقــات متفاوتــی را رقــم میزننــد و ایــن اتفاقی اســت که به ســبب
ویژگیهای خاص فضای مجازی رخ میدهد .از جمله آن که افراد
را از ارتباط رو در رو خالص میکند و در همین راســتا عرصه خوبی را
بــرای اظهار نظر آنان فراهم میکند .لــذا رویکردهای جدیدی حول
این موضوع شــکل گرفتهاند که از این ویژگیها بهره جســته است.
شــهروندی فضایــی ،1از جملــه ایــن رویکردهاســت .برای ســنجش
ایــن رویکــرد کــه پیش از این در زمینه مســائل شــهری ایــران به کار
گرفته نشــده اســت ،ارزیابی پروژههای بزرگ مقیاس به عنوان یکی
از عرصههــای سیاس ـتگذاری شــهری انتخــاب گردیــد .بــه عنــوان
نمونــه نیــز پروژههای بــزرگ مقیــاس منطقــه عباسآباد هــدف قرار
گرفــت .از آنجــا که بنا بر مصوبه شــورای عالی معماری و شهرســازی
ایــران در تاریــخ  ،84/5/2اراضــی عباسآبــاد به عنوان یک مســاله
مهــم برنامهریــزی و مدیریــت شــهری مطــرح گردیــد و مصوب شــد
کــه ایــن اراضی در مقیــاس فراملی ،ملی ،کالنشــهری ،منطقهای و

محلی عملکرد داشــته باشــند .از این رو شــهرداری تهــران با تعریف
پروژههای بزرگمقیاس ،این اراضی را مورد استفاده قرار داد .مصلی
تهران ،پارک آب و آتش  ،بوســتان نوروز  ،فرهنگســتانها  ،کتابخانه
ملــی و نظایــر آن ،تنهــا گوشــهای از پروژههــای متعــددی اســت که
در ایــن اراضــی به اتمام رســیده یــا در حال اجرا هســتند .با توجه به
ایــن کــه ایــن پروژهها با نظارت مدیریت شــهری و تولیگری شــرکت
نوسازی عباسآباد انجام گرفته است ،این نکته جای تامل دارد که
تــا چه حد شــهروندان تهرانی از اجــرای این پروژههــا رضایت دارند،
آیــا ا گــر برنامهریــزی این اراضــی با همراهــی و همفکری شــهروندان
نیــز صــورت میگرفت ،ایــن پروژههــا در اولویت انتخاب شــهروندان
قرار داشــتند؟ برای پاســخگویی به این سوال مشــارکت شهروندان
ضروری مینماید .در این پژوهش با استفاده از این رویکرد ،فضایی
فراهم شــده اســت تا شــهروندان تهرانی در آن نقطه نظــرات خود را
پیرامــون پروژههای بزرگمقیاس عباسآباد مطــرح نمایند و بدین
طریــق یک بازخورد نســبت بــه کارآمدی ایــن پروژهها بدســت آید.
بنابرایــن هــدف اصلی این پژوهــش از دیدگاه پژوهشــگران در وهله
اول ،ســنجش میــزان موفقیــت تحقــق موضوع شــهروندی فضایی
در بســتر ایران اســت ،که بدین منظور ارزیابی پروژههای عباسآباد
بــه عنوان یکــی از عرصههای تصمیمســازی در برنامهریزی شــهری
مــورد اســتفاده قــرار گرفته اســت .مفاهیــم مرتبط با ایــن موضوع و
رویکــرد و مبانــی نظــری آن در گام بعــدی توضیــح داده میشــود.

 -۱مبانی نظری و مفاهیم پژوهش
مبانــی نظــری ایــن پژوهــش از دو رکــن تشــکیل شــده اســت:
نخست ،پروژههای بزرگمقیاس که ماهیت پروژههای عباسآباد
را شــکل میدهند و رکن دوم ،شهروندی فضایی به عنوان رویکرد
مــورد اســتفاده .ذیل ایــن پژوهش ،کارکــرد پروژههــای عباسآباد
بــا اســتفاده از روش شــهروندی فضایــی مــورد ارزیابــی مشــارکتی
شــهروندان قرار میگیرد .در این بخش مبانی نظری پژوهش مورد
بررسی قرار میگیرد.
 -۱-۱پروژههای بزرگ مقیاس شهری
پروژههای بزرگمقیاس 2یا اب ــرپروژهها در اقتصاد ،پروژههایی
بــا ارزش یــک میلیون دالر (پونــد ،یورو و غیره) هســتند که در طی
صد ســال گذشــته مهمترین پروژههای جهان را تشــکیل دادهاند
(" .)Flyvbjerg, 2016یــک پــروژه بزرگمقیــاس ،ریســکی عظیــم و
ً
پیچیده اســت کــه معموال معادل یک بیلیون دالر یا بیشــتر ارزش
دارد و بــرای احــداث و توســعه آن زمــان زیــادی الزم اســت .یــک
پــروژه بزرگمقیــاس ،ذینفعان دولتی و خصوصی دارد و ب ــر زندگی
میلیونهـ�ا نفـ�ر تاثیـ�ر میگـ�ذارد" ( .)Flyvbjerg, 2014, 8پروژههای
بزرگمقیاس را با پنج ویژگی توصیف شدهاند :هزینه سرمایهگذاری
3

زیاد  ،مدت زمان باالی ســاخت و برنامه ضربالعجلی ،نیازمندی
آن بــه پشــتیبانی و تکنولــوژی قــوی و نیازمنــدی بــه ورودیهــای
چندضابطــهای از ارگانهــای مختلــف؛ ایــن چهــار ویژگــی منجــر
بــه شــکلگیری یــک "شــرکت مجــازی" بــرای اجرایــی کــردن پروژه
میش��ود ( .)Brockman and Girmscheid, 2007, 223در پــارهای
از پژوهشهــا نیــز جنبههــای مختلــف پروژههــای بزرگمقیاس در
منحصربهفــردی ،پیچیدگــی ،هدفگرایــی (فنی ،مالــی و زمانی) و
ماهیت و تعداد مالکان پروژه دانسـ�ته شـ�ده است (.)Grün, 2004
یکــی از ویژگیهــای جداییناپذیر پروژههــای بزرگمقیاس ،تجاوز
هزینـ�ه و زمـ�ان آن از مقـ�دار پیشبینـ�ی شـ�ده اسـ�ت (Flyvbjerg,
 )2005, 54کـ�ه گـ�رون نیز ( )Grün, 2004, 230ایــن موضوع را تایید
میکنــد .در واقــع ایــن پروژههــا همان چیزی هســتند کــه "فجایع
محشــر برنامهریــزی"  4نامی��ده ش��دهاند ( )Hall, 1980, 47یــا بــه
تعبیــر دیگــر یــک" تخریــب خالقانــه" 5اسـ�ت (Schumpeter, 2013,
 .)45بررســی پروژههــای بزرگمقیاس در شــهرهای اروپایی نشــان
میدهــد کــه "اندازههــای اســتثنایی" 6در مــورد آنها معمول اســت
( .)Swyngedouw et al., 2002, 550پروژههــای بزرگمقیــاس
ً
عمومــا در چارچــوب برنامهریزیهــای قانونــی موجــود قــرار دارنــد
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امــا مفاهیــم ،طراحــی و اجــرای آن در حاشــیه برنامهریزی رســمی
قــرار گرفته اســت .آن چــه بیش از هر چیــز این پروژههــا را پیچیده
میکند ،اندازه و نیاز آن به پهنههای وسیعی از زمین است (�Foll
 .)mann, 2015, 220ا گرچــه تعــدد پروژههــای بزرگمقیــاس در
جهــان بســیار زیاد اســت ،امــا میتوان در چهار دســته زیرســاخت
(نظیر راهآهن و سیســتم آب و فاضالب) ،اســتخراج (نظیر معادن و
گاز و نفت) ،تولید (نظیر پارکهای تولیدی) و مصرف (نظیر توسعه
امـلا ک و مسـ�تغالت ) آنها را دسـ�تهبندی کـ�رد (Gellert & Lynch,
 .)2003, 20هــر چنــد که یک پروژه بزرگمقیاس میتواند در یک یا
ترکیبی از این دستهها نیز قرار بگیرد.
سیاس ـتهای مختلــف در اقتصاد و توســعه جهانــی به صورت
ســنتی منجــر به ســاخت ابرپروژههــا شــدهاند .تفکر غالــب در پس
این پروژهها ،توســعه شــهری و نیاز به بازســازیهای گسترده پس
از جنگ جهانی دوم بوده است .هرچند که سیاستهای ساخت
ایــن پروژههــا را نمیشــود از تاثیــرات آن تفکیــک کــرد امــا دالیــل
متعــددی وجود دارد که ایــن پروژهها را محبوب سیاس ـتمداران
کــرده اســت .چهــار دلیــل بــرای محبوبیــت ایــن پروژههــا نــزد
سیاستمداران وجود دارد:
" )۱برتری فنی" :7این اصطالح به معنای فرصتهایی است که
در نتیجــه ســاخت این پروژهها در اختیار مهندســان قــرار میگیرد
تــا مرزهای فنــی و تکنیکی را جابجا کنند ،به عنوان مثال ســاخت
بلندتریــن بــرج یــا بزرگتریــن توربین و ماننــد آن که هــر کدام یک
چالش مهندسی محسوب میشوند.
" )۲برتــری سیاســی" :8به معنای جذبهای اســت کــه ابعاد این
گونه پروژهها برای سیاستمداران دارد و آن را ناشی از قدرت خود
میداننــد .ایــن پروژههــا بصــورت معمــول یک دســتاورد نمایشــی
برای سیاستمداران قلمداد میشوند.
" )۳برتــری اقتصــادی" :9منظــور از آن جاذب ـهای اســت کــه این
پروژهها برای شــهروندان عادی و بخش تجاری در خصوص ایجاد
فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری دارد.
" )۴برتــری زیباییشناســانه" :10ایــن پروژههــا به طــور معمول از
طراحیهای منحصربهفردی برخوردارند که حس زیباییشناسانه
بینندگان را برمیانگیزند (.)Flyvbjerg, 2014, 10
در حقیقــت ســرمایهگذاری صحیــح در ابرپروژههــا ،منافــع
متعــددی نظیــر افزایــش فرصتهــای شــغلی ،افزایــش تولیــد و
رقابتپذیری به همــراه کاهش هزینههای تولیدکنندگان ،افزایش
ســود مشــتریان به واســطه خدمات با کیفیت بهتر و بهبود محیط
زیس��ت را در پ��ی دارد ( .)Helm, 2008, 47لیکــن فالیوبیرگ پس از
بررســی 300پــروژه بزرگمقیاس در  20کشــور جهان عنــوان میکند
کــه غالــب این پروژهها بــا فریب افکار عمومی طراحی و اجرا شــدند
( .)Flyvbjerg, 2005, 2014وی بیان میکند که اغلب این پروژهها
نــه بــه دلیــل برتری بلکــه بر اثــر میــزان موفقیتــی که طراحــان این
پروژهها و مقامات دولتی در جوســازی و فریب شهروندان در مورد
ناچیــز انگاشــتن هزینههای ایــن پروژهها ،میــزان درآمد باالی آن،
تاثیــر کــم آن بر تخریب محیطزیســت و اثرات باالی توســعه ناشــی
از آن داشــتهاند ،اجرا شــدهاند (همان) .از نظر سیاسی ،ابرپروژهها

نقشی اساسی را در رسیدن به وفاق در پست دموکراسی داشتهاند،
چــرا کــه نــگاه جامعه را از آرمانگرایی به ســمت فنســاالری ســوق
دادند و مرکز مباحث پوپولیستی قرار گرفتند .وفاقی که بر اثر ایجاد
این پروژهها به وجود میآید ،بر مبنای قدرت فریبندگی و نمادین
بــودن یــک پروژه معمــاری اســت .ابرپروژهها به نماد حــس غرور و
هویت محلی تبدیل میشوند ،خصومت اجتماعی را دور میکنند
و اذهــان عمومــی را از جایگزینهــای احتمالــی بــرای کارآفرینــی
منح��رف میکنن��د ( .)Vento, 2016, 18پروژههــای بزرگمقیــاس،
تاثیر ش��گرفی بر تقویت غ��رور اجتماعی بین س��ا کنان دارند( (�Loft
 .)man & Nevin, 1996, 1001ایــن موضــوع را دوکــه و همکارانــش
در نوســازی منطقــه کپ فن زویــد 11اثبات کردهانــد ،پژوهشهای
آنــان نشــان میدهــد هــر چقــدر کــه شــهروندان بــه ایــن منطقــه
نزدیکتــر بودهانــد و تجربــه اســتفاده بیشــتری از آن را داشــتهاند،
حــس مثبتتــری در خصــوص پروژههــای ایــن منطقه داشــتهاند
( .)Doucet, 2009, 105امــا از آنجایــی کــه اغلــب ســرمایهگذاریها
در چنیــن پروژههایــی در دســت بخــش دولتی اســت ،توجــه ویژه
بــه مناطقــی خاص را در پی دارد که باعــث القای حس بیتوجهی
مســئوالن نســبت بــه ســایر مناطــق زندگی شــهروندان میشــود و
شــهروندان را نســبت بــه صــرف منابــع دولتــی بیاعتمــاد میکنــد
( .)Loftman & Nevin, 1996, 998بیشــترین تاثیــر یــک پــروژه
بزرگمقیــاس در فضــا ،ایجــاد گسســتهای فضایــی بیــن مناطق
مختلــف شــهر اســت ،بــه طــوری کــه ایــن پروژههــا جزیرههایــی را
در شــهر خلــق میکنند کــه منجر بــه تفاوتهای فضایــی بین این
پروژههـ�ا و مناطـ�ق پیرامونشـ�ان میشـ�ود (Loftman & Nevin,
 .)1996, 1001; Doucket, 2009, 106بیانچینی نشان میدهد که
یک نابرابری و محرومیت فضایی نســبت به ســا کنین این مناطق
درمناطــق همجــوار آن وجــود دارد کــه بــه تفــرق اجتماعــی دامــن
میزن��د ( .)Bianchini, 1990, 153وی همچنیــن معتقد اســت که
ا گر چه ظاهر پروژههای بزرگمقیاس مطابق با سلیقه قشر خاصی
از جامعــه اســت ،امــا به دلیــل همخوان نبــودن آن با بســتر ،مورد
اســتقبال همــه شــهروندان و ســا کنین منطقــه نیســت (همــان).
 -2-1شهروندی فضایی
شــهروندی فضایــی ،عبارتســت از توانایــی هــر فــرد بــه منظــور
تعامــل و مشــارکت در تصمیمســازیهای اجتماعــی  -فضایــی به
واسطه استفاده تعاملی از ژئومدیا( 12برای مثال نقشهها ،کرههای
مجازی و .)GISدر این فرآیند ،استفاده و تولید اطالعات همزمان
ب��ا برق��راری ارتب��اط ص��ورت میگی��رد ( .)SPACIT, 2014گیــرل و
همکارانش عنوان میکنند که «شهروند فضایی هر فردی است که
انگیزه ،دانش ،مهارت و صالحیت دسترسی و استدالل با استفاده
از اطالعــات جغرافیایــی( )GIرا بــرای مشــارکت در فرآیندهــای
دموکراتیک داشـ�ته باشـ�د» ( .)Gryl et al., 2010, 8بدین معنا که
شــهروندان قادر هستند با اســتفاده از ژئومدیا ،چشمانداز موجود
بــرای یــک فعالیــت را در یــک فضای معین زیر ســوال ببرنــد ،برای
مثــال آنچــه کــه در قوانیــن اجتماعــی یــا برنامهریزیهــای فضایی
مورد نظر آنها نیست را به چالش بکشند و به جای آن در خصوص
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تولیــد چش ـمانداز فضایــی جایگزین ،بحث کنند .بــه عبارت بهتر،
یک شــهروند فضایی قادر اســت میان سه فضایی که در آن زندگی
میکنــد ،فضاهــای بازنمایــی شــده در قالب عکس ،فیلــم و غیره و
بازنماییهای فضایی که به شکل نقطه ،خط و پلیگون در محیط
 GISتعریف میشود ،ارتباط برقرار کند و بر این اساس تصمیمگیری
نماید ( .)SPACIT, 2014در واقع شهروندی فضایی از دو سرمنشا
نظری شــامل آموزش شــهروندی و جغرافیــای اجتماعی (مباحث
مرتبط با تخصیص فضا) نشــات میگیرد .مباحث همپوشــان این
دو حوزه منجر به شــکلگیری ژئومدیا شــدند که ابزار اصلی در این
رویکرد است(تصویر .)1
در ایــن بحــث ،ژئومدیــا یــک عنصــر اصلی محســوب میشــود.
منظور از "ژئومدیا ،رسانههایی هستند که از بومیسازی اطالعات
اســتفاده میکنند .بنابرایــن ژئومدیا میتواند انــواع بازنماییهای
فضایــی بــا طیــف گســتردهای از خروجیهــا اعــم از توصیفهــای
شـ�فاهی تـ�ا دادههـ�ای بصریسـ�ازی شـ�ده باشـ�د"(Gryl & Jekel,
 .)2012, 22بــه دلیــل ایــن کــه هــدف اصلــی ژئومدیا ،کار کــردن با

دادههــای فضایــی اســت ،در نتیجه نقش اساســی در برنامهریزی
فضایـ�ی ایفـ�ا میکنـ�د ( .)Hennig & Vogler, 2013, 150بنابرایــن
در پیادهســازی ایــن موضــوع دو مبحــث ارتبــاط جغرافیایــی 13و
تجســم جغرافیایــی 14در خصــوص یــک ژئومدیــا اهمیت بســیاری
دارد .منظور از ارتباط جغرافیایی ،استفاده و ترکیب انواع مختلف
مولتــی مدیــا اعــم از متــن ،عکــس ،تصویــر ،انیمیشــن ،فایلهای
صوتــی و تصویــری و غیــره اســت .بنابرایــن یــک ژئومدیــا همــراه با
توضیحــات و تعــداد زیــادی مولتــی مدیا اســت کــه محتــوای آن را
تشــریح میکنــد (همــان .)152 ،منظــور از تجســم جغرافیایــی نیــز
مجموع ـهای از تکنیکهــا و ابزارهاســت که از طریق بصریســازی
به شــیوهای تعاملی به تحلیل دادههای فضایی کمک میکند و از
این طریق با کمک درک بشــری ،به ا کتشاف دادهها و فرآیندهای
تصمیمســازی میپردازد .برای مثال میتوان نقشههای رقومی را
در مقایســه با نقشــههای آنالوگ قرار داد که در نقشــههای رقومی
این امکان وجود دارد که کاربر با محتوای نقشه ارتباط برقرار کند،
ظاهــر آن را تغییــر دهــد ،اطالعاتی بــه آن کم یا اضافه کند و نقشــه

تصویر  -1دانشهای مرتبط با شهروندی فضایی.
ماخذ)Gryl et al., 2013, 285 ( :
جدول  -1ویژ گیهای یک ژئومدیا.

ویژ گیهای ژئومدیا

ماخذ

1

رسانهای که از بومیسازی اطالعات استفاده میکند

Gryl & Jekel, 2013

2

هدف اصلی :کارکردن با دادههای فضایی

Von Haaren, 2004
Hennig & Vogler, 2013

3

میانجی اطالعاتی – تکنولوژیکی در ژئو وب که فرصت مشارکت فراهم میکند

Elwood & Leszczynski, 2013

4

ابزار مدرن برای مذا کره بر سر منافع

Gryl & Jekel, 2012

5

مرجع جغرافیایی (فضایی)

Felgenhauer & Quade, 2012
Hennig & Vogler, 2012

6

ترکیب دیتابیسهای خارجی برای تولید نقشه

Felgenhauer & Quade, 2012
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بر رویکرد شهروندی فضایی

7

بازآرایی اجتماعی – تکنولوژیکی فضا و مکان

Felgenhauer & Quade, 2012

8

دارای دو بخش سخت افزار ( GPSو  )WLANو نرم افزارهای کارتوگرافیکی

Felgenhauer & Quade, 2012

9

توانایی گسترش تعامالت

Elwood & Leszczynski, 2013

10

ایجاد اطالعات جغرافیایی آنالین

Elwood & Leszczynski, 2013

11

خدمات و ارتباطات مکان مبنا از طریق پلت فرم رسانههای اجتماعی

Hennig & Vogler, 2012

تصویر  -2صالحیتهای مربوط به کار با دادههای فضایی.
ماخذ)Gryl & Jekel, 2012( :

را آن طور که مایل اس��ت هدایت کند (Hennig & Vogler, 2013,
.)155; Jiang & Li, 2005, 3 ; Jiang et al., 2003, 180
انــواع ژئومدیــا طیــف گســتردهای از ابزارها را شــامل میشــود:
ابزارهــای ســاده تحــت وب که امــکان تهیه نقش ـههای مشــارکتی
را فراهــم میآورنــد نظیــر  Google map،Open Street mapو
 ،Online ArcGISابزارهای سیســتم اطالعات مکانی مشــارکتی،15
پلتفرمهای رســانههای اجتماعــی16و پرتالهــای جغرافیایی 17که
بــا زیرســاختهای دادههــای فضایــی کار میکننــد .در ایــن میان
سیســتم اطالعات مکانی مشــارکتی که از  GISبه صورت مشارکتی
در تصمیمسازی استفاده میکند ،با اصل مفهوم شهروند فضایی
قرابــت بســیاری دارد و از ایــن جهت پیشــینه فکری آن محســوب
قتــر "یک
میش��ود ( .)Tulloch, 2007, 352بنابرایــن بــه بیــان دقی 
ژئومدیــا بــه صورت گســترده ،داللت بر هــر نوع اطالعات یا رســانه
دیجیتــال دارد کــه مرجــع فضایــی دارد و طیــف وســیعی از انــواع
بازنمایی از توصیف شفاهی تا نقشههای پیچیده رقومی را شامل
ً
میشود .مضافا بر این که خدمات و ارتباطات مکانمبنا از طریق
پلتفرمهـ�ای رسـ�انههای اجتماعـ�ی را نیز شـ�امل میشـ�ود" (�Hen
 .)nig & Vogler, 2013, 160در جــدول ،1ویژگیهــای اصلــی یــک
ژئومدیا توصیف شده است.
بهطور کلیبراییکشهروندفضایی،چهار دستهصالحیتوجود
دارد )1 :صالحیت ارزیابی موقعیتی به منظور اظهار نظر درخصوص
زمینه مورد نظر )2 ،صالحیت روششناســانه بــرای کار با دادههای
فضایــی )3 ،صالحیــت فنــی در ارتباط بــا ابزارهای مورد اســتفاده و
 )4صالحیــت برقــراری ارتبــاط کــه مربوط بــه تواناییهای شــهروند
فضایی در خصوص استفاده از شبکههای اجتماعی است (مطابق
تصویــر  .)Gryl & Jekel, 2012, 26( )2جزئیــات ایــن صالحیتهــا

در قالب ویژگیهای یک شــهروند فضایی در جدول  2آمده اســت.
در بحــث شــهروندی فضایی آن طور که ظهــور ابزارهای جدید
تحــت وب موجــب شــده اســت کــه شــهروندان از وظیفهگرایــی به
ســمت تحققگرایی حرکت کنند و تبدیل به شــهروندانی شوند که
نــه تنهــا رســانه اختصاصی خــود را در اختیار دارنــد ،بلکه همزمان
همین رسـ�انه ابزار اعمال قدرت آنان نیز محسوب میشود (�Ben
 .)nett, 2008, 15; Bennett et al., 2009, 110بنابرایــن بــا توجه به
نرخ روزافزون اســتفاده از شــبکههای اجتماعی توسط شهروندان
در صــورت توانمندســازی شــهروندان در خصــوص یــک شــهروند
فضایی ،این ابزارها بدون هیچ محدودیتی عامل اصلی در افزایش
دموکراسی و مدنیت جامعه هستند.

 -۲روش و شناخت محدوده
از آنجــا کــه بحــث شــهروندی فضایــی در ایران پیــش از این
مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت ،صالحیتهــای یــک شــهروند
ایرانی در خصوص شهروندی فضایی پیش از این مورد ارزیابی قرار
نگرفته اســت .از میان چهار دســته کلی صالحیتهای موقعیتی،
فنی ،روششناســانه و برقراری ارتباط ،شهروندان تهرانی به دلیل
عــدم دریافــت آموزش در مباحث شــهروندی فضایی ،به طور کلی
فاقــد صالحیــت روششناســانه میباشــند .صالحیــت موقعیتــی
شــهروندان بــه دلیل ارتبــاط و تاثیری کــه پروژههــای عباسآباد بر
زندگــی آنــان دارد ،مورد تایید قرار گرفته اســت .نــرخ  55درصدی
اســتفاده از شــبکههای اجتماعی در ایران (خدایــاری و همکاران،
 )181 ،1393ظرفیت برقراری ارتباط از طریق شبکههای اجتماعی
را نشــان میدهــد .در ایــن پژوهــش بــه منظــور سادهســازی و
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جدول  -2ویژ گیهای شهروند فضایی.

ویژ گیهای شهروند فضایی

ماخذ:

1

تعامل و مشارکت در تصمیمسازیهای اجتماعی– فضایی

SPACIT, 2014

2

استفاده تعاملی از ژئومدیا

SPACIT, 2014

3

استفاده و تولید اطالعات همزمان با برقراری ارتباط

SPACIT, 2014

4

تحلیل و انتقاد چشمانداز موجود برای فضا و ارائه سناریو جایگزین

SPACIT, 2014

5

برقــراری ارتبــاط میــان ســه فضــای زندگــی ،بازنمایی شــده توســط عکس و فیلــم و غیــره و بازنمایــی فضایــی در محیطهای GIS

SPACIT, 2014

آموزش شهروندی
6

با سرمنشا نظری:

7

صالحیتهای مورد نیاز

جغرافیای اجتماعی

اساسی(فردی و ابزاری)

مرتبط با موضوع
مورد نیاز برای پیادهسازی

امکانسنجی تحقق رویکرد در زمینه ایران ،پیشفرض بر آن است
که توانمندیهای شــهروند در خصوص استفاده از فضای مجازی
(صالحیــت فنــی) بــرای مشــارکت در ایــن بحــث کفایــت میکنــد،
بنابراین ژئومدیای مورد استفاده نیز تا حد امکان به منظور تحقق
این موضوع ســاده طراحی شــده است .بررس ـیهای بعدی نشان
داد که این پیشفرض خالی از حقیقت نیست و شهروندان به حد
کافی بر دانش فناوری اطالعات و ارتباطات تسلط دارند (نمودار .)1
در خصــوص نمونهگیری و اندازه نمونه ،ویرســما اثبات میکند
کــه بــه دلیــل ویژگیهــای خــاص یــک فضــای مجــازی و پیمایش
آنالیــن ،هــر چند کــه میتوان بــا روشهــای مختلفــی نمونهگیری
انجــام داد ،اما بهترین حالت برای دورشــدن از خطا ،همان روش
نمونهگی��ری تصادفی اس��ت که اتفاق میافت��د (.)Wiersma, 2012
انــدروز و همــکاران نشــان دادهانــد کــه مهمتریــن عامــل متضمن
اعتب��ار پیمایش آنالین ،کیفیت پیادهس��ازی آن اس��ت (Andrews
 .)et al., 2003, 200از ایــن رو در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت

آشنایی با حقوق بشر و دموکراسی

Mitchel, 2004
Elwood, 2008

آشنایی با مفاهیم مرتبط با فضا

Gryl et. Al, 2013

مقایسه منابع مختلف اطالعاتی

SPACIT, 2014

برقراری ارتباط با دیگر شهروندان به منظور
مطرح کردن ایدههای جدید در خصوص
شهر
قضاوت در مورد قوانین اجتماعی
آشنایی با آموزشهای تخصصی در حوزه
 GISبه منظور پیشنهاد راهحل برای
مسائل شهری
رد یا پذیرش معنای ساخته شده توسط
جامعه برای یک فضای فیزیکی
طبقهبندی فضا در یکی از سه دستهبندی:
 )1تولیدکننده یا مصرفکننده
 )2آ گاهیدهنده یا معنا گرا
 )3هنجاری  -سیاسی
آشنایی با  web 2,0و ICT
تواناییهای مرتبط با حوزه نگاشت نقشه
و GIS

SPACIT, 2014
SPACIT, 2014
SPACIT, 2014
Gryl et. Al, 2010
Gryl et. Al, 2010
Hennig & Vogler, 2012
Hennig & Vogler, 2012

توانایی برقراری ارتباط با استفاده از ژئومدیا

Gryl et. Al, 2010

توانایی بازخورد با استفاده از ژئومدیا

Gryl et. Al, 2010

آشنایی با روش استفاده از تکنولوژی
ژئومدیا

Gryl et. Al, 2010

در حوزه دانش فضایی
در حوزه آموزش شهروندی
استراتژیهای پیادهسازی

Gryl et. Al, 2010
Gryl et. Al, 2010

کــه ســه حلقه پیرامــون پروژههــای عباسآباد به صــورت فرضی در
نظر گرفته شــود ،در کمترین فاصله منطقه  6و  7شهرداری تهران
کــه در بیشــترین ارتبــاط با ایــن پروژههاســت مطرح میشــود و در
ســطح دوم مناطــق پیرامونی شــامل مناطــق  12 ،8 ،2،3،4و 13و
در نهایــت امــر نیز ســایر مناطق تهران مد نظر هســتند .پخشــایش
متــوازن نمونــه در ایــن ســه حلقــه ،بــه نوعــی ســامت پیمایش را
نشــان میدهــد .در ضمــن بــرای تعیین حجــم نمونه نیــز به دلیل
عدم دسترسی به جامعه ،ویرسما فرمول کوکران جامعه نامحدود
را مناسب میداند که در سطح اطمینان  95درصد حداقل حجم
نمونه  384را بدست میدهد (.)Wiersma, 2012
ژئومدیا "عباسآباد ما" به عنوان یک ابزار مشارکتی در جمعآوری
دادههــا طراحــی شــد .ایــن ژئومدیا ،یک ســایت تعاملی و پاســخگو
اســت کــه نام "عباسآباد مــا" بر آن ،تا کیــد ویژهای بر یــک رابطه دو
سویه میان شهروندان و محدوده عباسآباد دارد .آدرس دسترسی
به آن نیز ( ) http://ourabasabad.webflow.ioاســت .ارکان اصلی
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آن کــه پشــتیبان مبانی نظری اســت ،شــامل :تجســم جغرافیایی،
ارتباط جغرافیایی و بحث تعامل و مشارکت است (تصویر .)3
تصویــر ،4بخشهــای مختلــف ژئومدیــا را نشــان میدهــد .در
بخــش اول تحت عنــوان "از عباس آباد چــه میدانید؟" ،اطالعاتی
بصورت عکس ،متن ،نقشــه و فیلم پیرامون پروژههای عباسآباد
قــرار گرفته اســت .در گــردآوری این اطالعــات که برگرفته از اســناد
پروژههاســت ،ســعی شــده اســت کــه تحلیــل مثبــت و منفــی
آثــار پروژههــا صــورت نگیــرد ،چــرا کــه ایــن امــر در بحــث ا کتشــاف
دادهها وظیفه شــهروندان اســت .همچنین لینکهــای مرتبط با
ســایتهای رســمی پروژهها نیز در ذیل هر پروژه آمده اســت .این
بخــش تحقــق ارتبــاط جغرافیایــی اســت کــه در مبانــی نظری یک
ژئومدیا به آن اشـ�اره شده اسـ�ت .در بخش دوم پلت فرم (map-/
 ،me (http://map-me.orgکه یکی از ابزارهای سیستم اطالعات
مکانی مشارکتی است ،به کار گرفته شده است .شهروندان در این
پلــت فــرم ،موقعیت آن دســته از پروژههای عباس آبــاد را که مورد

نمودار  -1میزان دانش فاوا کاربران ژئومدیا.

تصویر - 3چارچوب کلی ژئومدیا "عباسآباد ما".

اســتفاده قرار داده اند ،روی نقشــه رنگ کرده و مشــخص میکنند
که از نظر آنها ،کدام پروژهها کارکرد مناسبی دارند و کدام پروژهها از
نظر آنان میتوانستند با پروژههای بهتری جایگزین شوند .تعامل
شــهروندان بــر روی نقشــه و مشــارکت آنــان ،تجســم جغرافیایی را
محقق میســازد .مقایســه آمار مشــارکت در این بخش با آمار کلی
ســایت ،نشــان از میــزان رغبــت کاربــران در فرآینــد جدیدی اســت
کــه ذیــل ژئومدیــا رخ میدهــد .بخش ســوم یــک پیمایــش آنالین
است که به منظور استفاده حدا کثری از ظرفیت مشارکت کاربران
ســایت از آن اســتفاده شــده اســت چــرا کــه پیمایــش ،آشــناترین
شــیوه مشــارکت در ایران محسوب میشــود .این پیمایش ،میزان
رضایــت شــهروندان از پروژههــای عبــاس آبــاد را نشــان میدهــد.
شــاخصهای پیمایــش در دو دســته کلــی تدویــن شــدهاند ،یــک
دســته مربــوط به اصــل ماهیت بزرگ مقیاســی پروژههاســت ،این
ً
کــه اساســا آیــا شــهروندان بــا ایــن میــزان هزینــه و زمانی کــه صرف
ساخت و ساز این پروژهها شده است ،موافق هستند یا خیر .برای
تدویــن ایــن شــاخصها از مبانی نظــری پروژههای بــزرگ مقیاس
بهره گرفته شــده اســت .در دسته دوم هم تاثیر مســتقیم پروژهها
بــر زندگــی شــهروندان (اقتصــادی ،اجتماعــی -فرهنگــی ،زیســت
محیطی -ســکونتی و حمل و نقل) مورد پرســش قرار گرفته است.
بــرای تدوین این شــاخصها نیــز از پژوهشهایی کــه در خصوص
تاثیرگــذاری پروژههای بــزرگ مقیاس انجام شــدهاند کمک گرفته
شــده اســت (جــدول  .)3بخش چهارم کــه نمایش نتایــج را وعده
میدهــد ،بــه عنــوان مشــوق مشــارکت در نظر گرفته شــده اســت.
در بخــش پنجــم ،امــکان ارتبــاط بیــن متخصصــان شهرســازی و
شــهروندان و ارتباط شهروندان با شــبکههای اجتماعی به منظور
توسعه ژئومدیا فراهم شده است.
به منظور شناخت محدوده مطالعاتی ،جدول  4تهیه شده است
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تصویر  - 4اجزا اصلی ژئومدیا "عباس آباد ما".
جدول  – 3شاخصها و متغیرهای مورد استفاده در پیمایش.

شاخص

مربوط به ویژگیهای
بزرگمقیاسی پروژهها

اقتصادی

اجتماعی  -فرهنگی

زیست محیطی و سکونتی

متغیر

ماخذ

زمان ساخت

Gómez-Ibáñez, 2003
Brockmann & Girmscheid, 2007

هزینه ساخت و اجرا

Flyvbjerg, 2016

بزرگی به لحاظ فیزیکی :مساحت ،ارتفاع ،حجم و
غیره(خارق العادگی)

Flyvbjerg, 2016

کارکرد پروژهها در برآوردن مطالبات شهروندان

Weinstock & Goodenough, 2006

منحصر بفردی

Grün, 2004

اشتغال

(نوری)1393 ،

فعالیتهای اقتصادی

(نوری)1393 ،

مشارکت و تعامل اجتماعی

(پهلوان)1392 ،

حس تعلق

(پهلوان)1392 ،

امنیت اجتماعی

(نوری)1393 ،

وجود فضاهای گذران اوقات فراغت

(پهلوان)1392 ،

وجود فضاهای فرهنگی

(پهلوان)1392 ،

رویدادهای فرهنگی در منطقه

(پهلوان)1392 ،

وجود فضاهای عمومی سبز و باز

(پهلوان)1392 ،

وجود فضاهای پیاده

(پهلوان)1392 ،

حریم و اشرافیت

(پهلوان)1392 ،

آسایش

(پهلوان)1392 ،
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ادامه جدول .۳

حمل و نقل عمومی

(پهلوان)1392 ،

ترافیک

(پهلوان)1392 ،

پارکینگ

(پهلوان)1392 ،

حمل و نقل

که ناشــی از مقایســه ویژگیهای پروژههای بزرگ مقیاس بر اســاس
مبانــی نظــری بــا پروژههای عباس آباد براســاس اســناد ،مراجعه به

سایتهای رســمی پروژهها و نظر تخصصی پژوهشگران شهرسازی
است و نشان از بزرگ مقیاسی پروژههای عباس آباد دارد.

جدول - 4مقایسه ویژ گیهای پروژههای منطقه عباسآباد با ویژ گیهای پروژههای بزرگ مقیاس در ادبیات جهانی.

مصلی

کتابخانه ملی

پل طبیعت

پل ابریشم

فرهنگستان

گنبد مینا

موزه
دفاع مقدس

باغ هنر

بازار گل

بوستانها

ویژ گیهای پروژه های
بزرگ مقیاس

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

1

هزینهها و ارزش
با واحد میلیون(دالر ،یورو و غیره)
()Flyvbjerg, 2016

2

به لحاظ فیزیکی :ارتفاع ،حجم ،مساحت یا
وزن قابل توجه
()Flyvbjerg, 2016

*

*

*

3

ورودی های اولیه(اعم ازاطالعات،
دانش،آزمایشگاه و غیره) کمی یا کیفی،
بسیار عظیم و پیشرفته
()Flyvbjerg, 2016

*

4

تجهیزات پیشرفته برای خروجیهای تولید
شده
 ،کثرت خروجیها
()Stigler, 1958; Chandler, 2009

5

وجود انواع مختلف تقاضا از پروژهها (به
لحاظ کیفیت ،سرعت و عملکرد)
() Weinstock & Goodenough, 2006

6

زمان باالی ساخت ،طول عمر
(& Gómez-Ibáñez, 2003; Brockmann
)Girmscheid, 2007

7

برنامه ضرب العجلی ساخت
()Brockmann & Girmscheid, 2007

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8

ثبات مکانی
()Ansar, 2012

*

*

*

*

*

*

*

9

نیازمند پشتیبانی و تکنولوژی قوی
()Brockmann & Girmscheid, 2007

*

*

*

*

10

ایجاد یک «شرکت مجازی» برای
اجرایی کردن پروژه
()Brockmann & Girmscheid, 2007

*

*

*

*

11

تجاوز از هزینه و زمان در ساخت
()Flyvbjerg, 2003; Grün, 2004

*

*

*
*

*

*

*

*

*

12

هدفگرایی
(به لحاظ فنی  ،مالی و زمانی)
()Grün, 2004

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

13

منحصربفردی
()Grün, 2004

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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ادامه جدول .۴

14

زیست محیطی
()Grün, 2004; Gidado, 1996
نیروهای کاری
()Grün, 2004; Gidado, 1996
دانش فنی
()Grün, 2004; Gidado, 1996
میزان تعامالت مورد نیاز در
جریان پروژه
()Grün, 2004; Gidado, 1996
اجتماعی (& Brockmann
پیچیدگی
)Girmscheid, 2007
فرهنگ ی (�Brockmann & Girm
)scheid, 2007
عملیات ی (�Brockmann & Girm
)scheid, 2007
شناخت ی (�Brockmann & Girm
)scheid, 2007
عملکرد فعالیتها در فضا و
زمان (�Brockmann & Girms
)cheid, 2007

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
*

(9 )22( 14)22( 11 )22( 13)22( 16)22( 14 )22( 19 )22

 -3بحث و تحلیل
دادههــای بدســت آمــده از مراجعــه  510کاربر ژئومدیا ،بــا آزمون
 tتــک نمون ـهای مــورد ارزیابــی قرار گرفت .ســطح معنــی داری ()sig
بدســت آمده (جدول  )5برابر صفر اســت که به دلیل کمتر بودن آن

(8 )22( 7 )22( 7 )22

از ســطح خطــای  5درصــد( )0/05فــرض پژوهش مبتنی بــر رضایت
شهروندان از پروژهها را تایید میکند .نمودار  ،2که منطقه سکونت
کاربران را نشان میدهد ،پخشایش مناسب نمونه را در سطح شهر
تهران تضمین میکند چرا که بر حســب فاصلــه از پروژههای عباس
آباد شهروندانی از هر سه سطح مشارکت داشتهاند.
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 136کاربــر نیــز در بخــش دوم (مشــارکت) ژئومدیــا شــرکت
نمودند .نتیجه این مشــارکت الگوی رضایتی است که شهروندان
در خصــوص میــزان اســتفاده و رضایــت از هــر پــروژه بــروز دادهاند
(نقشــه  .)1ایــن درحالی اســت کــه اغلب پژوهشهــای جهانی که
در این خصوص انجام گرفته اســت ،به این نتیجه منجر شــدهاند
کــه جنبههــای منفــی یــک پــروژه بزرگمقیــاس و تاثیــرات مخرب
احتمالــی آن بســیار بیشــتر از جنبههــای مثبــت آن اســت و اغلب
پژوهشگران ،این پروژهها را نمودی از قدرتنمایی سیاستهای
حا کم در هر دوره دانستهاند و با نشان دادن تاثیرات منفی متعدد
آن بــر زندگــی اجتماعی ،محیط زیســت و اقتصاد بــه برنامهریزان،
دورشــدن از ایــن پروژههــا را توصیــه کردهاند .امــا در این پژوهش
نشــان داده شــد که پروژههــای منطقه عباسآبــاد علیرغم صرف
هزینههای سنگین مورد استقبال مخاطبین آن قرار گرفته است.
ایــن امر میتواند دالیل متعددی داشــته باشــد ،از جمله این که
ایــن پروژههــا بر خالف ســایر پروژههــای بزرگمقیاس نظیر ســد یا
تونــل ،تاثیری بر تخریب محیط زیســت نداشــتهاند ،بلکه همســو
بــا محیــط زیســت و تنهــا در جهــت بهرهبــرداری مناســب از آن در
محیط شــهری طراحی شــدهاند .این مســاله را میتوان از رویکرد
مثبتــی کــه شــهروندان در مــورد پروژههــای دوس ـتدار محیــط
زیســت نظیر پل طبیعت یا بوســتانها بروز دادهاند ،نتیجه گرفت
(ر .ک .نقشــه  .)1از طــرف دیگــر ایــن پروژهها ماننــد مرا کز تجاری

بزرگمقیــاس یــا حتــی هتلها و ورزشــگاههای المپیک نیســتند،
بلکه مرا کزی تفریحی در جهت اســتفاده عموم هســتند و کشــش
باالیی در ســطح شــهر یا حتی منطقه دارند و موجب شکافهای
طبقاتــی در ســطح مناطــق مختلــف شــهری نشــدهاند .عــاوه بــر
همــه ایــن موضوعات بــه اذعان ا کثریــت مخاطبان ،ایــن پروژهها
ســهم باالیی نیز در ایجاد حس تعلقخاطر نســبت به شــهر تهران
داشــتهاند .مســاله دیگری که مطرح میشــود ،مســاله دسترســی
بــه این پروژههاســت و از این جهت نیز توانســتهاند ارتباط خوبی
با شــهروندان برقرار کنند .به هر حال آن چه که مســلم اســت این
اســت کــه ایــن پروژههــا علیرغــم داشــتن ویژگیهــای پروژههــای
ً
بزرگمقیاس ،به دلیل رعایت منافع شهروندان ،ذاتا با پروژههای
بزرگمقیــاس دیگر تفــاوت دارند و از این رو به خوبی توانســتهاند
مخاطبان خود را جذب کنند.

نمودار  – 2پخشایش متوازن نمونه در مناطق شهری تهران.

نقشه  - 1مقایسه میزان رضایت شهروندان از پروژههای عباسآباد به تفکیک هر پروژه.

جدول  - 5آزمون  tتک نمونهای.

Test Value = 3
Confidence Interval of the Difference 95%
Upper

Lower

5442.

4481.

Mean Difference
49618.

(Sig. (2-tailed
000.

df
509

t
20.289

Result
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نتیجه
در پژوهــش حاضــر ،ژئومدیا "عباسآباد ما" بــه عنوان ابزاری در
جهــت اســتفاده مشــارکتمبنا در ارزیابی پروژههــای بزرگمقیاس
محــدوده عباسآبــاد از دیــدگاه شــهروندان بــکار رفــت .در واقــع
ارزیابــی پروژههــای بــزرگ مقیاس عبــاس آباد ،یک مثــال از کاربرد
این روش در شهرســازی اســت .این روش ،کارآمدترین روش برای
گــذار از مفهــوم مشــارکت از یک موضــوع ابزاری بــه موضوعی ذاتی
اســت .بدیــن معنــا که هر قــدر مشــارکت از ابزارهای قدرت بیشــتر
فاصلــه بگیــرد و امکانــی فراهــم شــود که مشــارکت خودجــوش و از
بطــن جامعــه اتفــاق بیفتد ،مســائلی کــه در خصوص شــهر مطرح
میشــود واقعیتر اســت و راهکارهایی که توســط خود شــهروندان
بــرای آن پیشــنهاد میشــود خالقان هتــر ،کمهزینهتــر و راهگشــاتر
خواهــد بــود .از آنجایــی کــه ایــن مســاله بــه کــرات در کشــورهای
مختلف بررســی شــده بود ،این نیاز احســاس میشــد که در زمینه
شــهرهای ایران نیز مورد بررســی قرار بگیرد .به عنوان مثال در یک
تجربه در کشــور کنیا ،اســتفاده از سیســتم  Majivoiceدر سیستم
آبرســانی کشــور ،باعث صرفهجویی اقتصادی و یافتن راهکارهای
اختصاصی با ســرعت بیشــتر برای حل مشــکالت مربوط به بخش
آبرس��انی ش��ده اس��ت ( .)World Bank, 2016همچنیــن نیــز در
تجربــه  Geocitizenدر ا کوادور ،یک سیســتم کارآمد برای پیگیری
مشکالت شهری با استفاده از ظرفیتهای شهروندان ایجاد شده
اســت ،کــه عــاوه بــر یافتن بهتریــن راهکارهــا در خصوص مســائل
ش��هری باعث تقویت انس��جام اجتماعی نیز بوده است( (�Atzman
" .)storfer et al., 2014, 251عبــاس آبــاد مــا" در مقــام مقایســه
بــا دو تجرب ـهی موفــق کنیــا و ا کــوادور در زمینــه مــد نظــر خــودش
ایــن موفقیــت را داشــت که بــه عنوان یک ابــزار کارآمــد و جدید در

تصویــر  – 5ســازوکار پیشــنهادی پژوهــش برای پیاده ســازی های آتی رویکرد شــهروندی
فضایی.

زمانی کوتاه نظرات شــهروندان را جمعآوری نماید .نتایج بدســت
آمــده از آن بدلیــل مکفی بــودن حجم نمونهگیری ،قابل اســتناد و
تعمیــم میباشــد .علیرغم این کــه نرخ مشــارکت در بخش اصلی
مشــارکتی ژئومدیــا  26/7درصــد اســت اما همین میزان مشــارکت
شــهروندان بــه طــور ضمنــی نشــان داد کــه بــا فراهم شــدن بســتر
مناســب برای مشــارکت ،شــهروندان در گروههای ســنی مختلف،
بــا داشــتن ســطوح مختلف تحصیــات ،میزان تســلط متفــاوت بر
دانــش فناوری اطالعات و ارتباطات و علیرغم این که از هیچگونه
آموزشی در این زمینه برخوردار نبودهاند ،در فضایی که هیچ گونه
اجبــار یا حتی تشــویقی برای مشــارکت آنان قائل نشــده ،به صرف
احســاس مسئولیت شهروندی مشــارکت فعال داشته باشند .این
امر گواه وجود زمینه برای پیادهسازی جدی و مستمر این رویکرد
در کشــور میباشــد .در حقیقــت بــا ایــن روش ،عالوه بر دســتیابی
بــه پاســخ پرســش پژوهــش در خصــوص پروژههــای عباسآبــاد،
بــه صــورت ضمنــی تمایــات شــهروندان در اســتفاده از ژئومدیــا و
آمادگــی آنــان در خصــوص اســتفاده از رویکــرد شــهروندی فضایی
مورد آزمایش قرار گرفت .در این روش ،عالوه بر افزایش مشارکت و
کمک به شفافســازی اطالعات ،تسهیل در بهرهوری اطالعات در
حل مسائل شهری نیز صورت پذیرفت و یک پایگاه مناسب شکل
گرفت که در آن ظرفیتهای شــهروندی شناســایی شــده تا بتواند
بــه عنــوان یــک منبــع غنــی از اطالعــات و پتانســیل همکاریهای
شــهروندان مورد اســتفاده قرار بگیرد .چندان کــه در این پژوهش
در خصــوص ارزیابــی پــس از اجــرای پروژههــای عبــاس آبــاد مــورد
اســتفاده قرار گرفت ،میتوان در زمینههای دیگر شهرســازی نظیر
کاربری زمین ،بازیافت ،مســکن و حتی حل مســائل روزمره شهری
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تصمیمســازی آنــان به تحقق مفهوم کنترل شــهروندی در نردبان
 نتایج.مشــارکت نزدیــک شــد و به تحکیــم دموکراســی کمک کــرد
 اعم از،پیادهســازی و موانعــی کــه در ایــن پژوهــش وجــود داشــت
عدم آموزش شــهروندان یا فقــدان یک گروه تخصصی در خصوص
 پژوهشگران را بر آن داشت که سازوکاری را در،مسائل فنی رویکرد
.) پیشنهاد بدهند5 خصوص پیادهسازی آتی این رویکرد (تصویر
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 یک فضای، از آنجایی که یک ژئومدیا.از ظرفیت ژئومدیا بهره برد
 بــه،غیررســمی و آزاد اســت و هویــت شــهروندان را پنهــان میکنــد
.آنــان ایــن امــکان را میدهــد کــه آزادانه مشــارکت داشــته باشــند
بنابراین با آموزش شــهروندان و تبدیل آنان به کاربران حرفهای
 میتــوان از ظرفیتهــای فکــری و عملی آنان بــا کمترین،ژئومدیــا
هزینــه بهرهمنــد شــد و با قــراردادن اطالعات در معــرض قضاوت و

پینوشتها
1 Spatial Citizenship.
2 Large-Scale Projects.
3 Mega-Projects.
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13 Geocommunication.
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rban large-scale projects have always been
a controversial topic of debates. These projects are time- and money-consuming and the rejection or approve of their functionality is based
on political intentions. In the last hundred years,
each of them costed billions of dollars from private
or public budgeting, used technical and human
resources. These risky-complex creatures are
built to fulfill different desires from infrastructural
needs like gas or oil projects up to luxurious projects like flagship projects in urban regeneration.
The planning and construction of them accelerated specially after the World War II. In Tehran,
Abasabad is a great example of these projects.
Abasabad is a complex of fields at the center of
Tehran, which they were used to be unused hills
and gardens. However, the majority of urban planning policies lead to turning them into large-scale
projects. All the process of planning and construction of Abasabad urban large-scale projects has
done in non-participatory way. So, the question of
whether Abasabad large-scale projects meet citizens’ interest or not has been arisen. It assumed
that citizens are satisfied with the function of
these projects. In order to prove the assumption,
“Spatial citizenship” as an applied participatory
approach was used. Spatial citizenship has been
created as a practical approach to use the special potential of virtual spaces and spatial data.
This method is supported by GIS and participation concepts via internet. The two main components of “Spatial citizenship” are “Spatial citizen”
and “geomedia”. A geomedia provides a space for
citizens to criticize urban planning trends without
concerning to be recognized. Therefore, citizens
can be easily part of planning procedures. To add

to the point raised before, this kind of planning is
more effective and creative in problem solving.
To start out with, “Our Abasabad” as a geomedia
of this approach, is designed and implemented.
There are two major sections in “Our Abasabad”.
Active participation takes place in the first section
based on PPGIS concept. An online survey is in
the second one. There are also other sections
based on a standard geomedia, e.g. geocommunication or geovisualization parts. During the test
time of geomedia 510 users used it. By analyzing
the answer of survey with statistical test of t- One
sample, it has been proved that citizens of Tehran are satisfied with Abasabad large-scale projects. When all is said and done, a broad spectrum
of research conducted in this area reveals that,
Abasabad large-scale projects have inherent difference from the other large-scale projects. Most
of these projects are environmental-friendly and
public beneficiary, they develop the sense of belonging and local identity of citizens. So that they
succeeded in capturing citizens’ attention and
made them satisfy. Consistent with this, the result
of satisfaction or dissatisfaction of citizen for each
project is depicted on a map due to 136 users
who participate in the second section. Finally, the
research concludes that spatial citizenship is a
method which leads to participation improvement,
power transparency and it is an effective way in
problem solving in urban planning.
Keywords: Spatial Citizenship, Geomedia, Urban Large-Scale Projects, Tehran- Abasabad,
Online Survey.

*this article is extracted from first author`s M.A. thesis entitled: “Surveying Citizen Engagement Pattern in Large-Scale Urban
Projects with Focus on Spatial Citizenship Concept, Case Study: Abbas Abad Area- Tehran”, under supervision of second and
third authors.
**Corresponding Author: Tel: (+98-21)88277381, Fax: (+98-21)44206198, E-mail: gh.ghorashi@gmail.com.

