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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 برنامه ریزی شــهری ایــران در این 

گرفته شــده اســت. به همیــن منظور پروژه هــای بزرگ مقیاس شــهری به عنــوان یکی از  پژوهــش بــکار 

که احداث پروژه های بزرگ مقیاس اراضی  عرصه های سیاســت گذاری انتخاب شــده اســت. از آنجایی 

که آیا توسعه این  ح است  گرفته، این سوال مطر عباس آباد در تهران بدون مشارکت شهروندان صورت 

اراضی با مطالبات شهروندان هم خوانی دارد؟ به منظور پاسخگویی به این سوال، ژئومدیا "عباس آباد 

گرفته شد. ژئومدیا شامل دو بخش است: پیمایش آنالین  ما" به عنوان ابزار این رویکرد طراحی و بکار 

کــه با اســتفاده از تحلیل آمار  کاربــر ژئومدیــا در خصــوص پروژه ها را مورد ســنجش قرار داد  کــه نظــر ۵۱۰ 

تک نمونــه ای، میــزان رضایــت شــهروندان از پروژه های عباس آبــاد مثبت ارزیابی شــد. در بخش دوم، 

کاربر به صورت مشــارکت فعال میزان اســتقبال خود را از هر پروژه نشــان داده اند. نهایتًا این روش   ۱۳6

کمک به شفاف ســازی اطالعــات، تســهیل در بهره وری  کــه منجر بــه افزایش مشــارکت و  ابــزاری اســت 

اطالعات در حل مسائل شهری شده است.
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مقدمه
کــرده اســت و  در عصــر ارتباطــات، شــکل روابــط انســانی تغییــر 
بــه فضاهــای مجــازی  ارتباطــات از فضاهــای جمعــی و حضــوری 
کارکردهای  کرده اند. این امر پتانســیل های جدیدی از  انتقــال پیدا 
کــرده اســت. در عرصــه شهرســازی، ایــن ظرفیت  مختلــف را ایجــاد 
گروه هــای مختلــف شــهروندان  می توانــد فرصــت مشــارکت را بــرای 
گرچه پیش از این در فضاهای حقیقی  که  گروه هایی  فراهم نماید، 
در امــر برنامه ریــزی مداخلــه نمی کردنــد، امــا در فضاهــای مجــازی 
که به ســبب  اتفاقــات متفاوتــی را رقــم می زننــد و ایــن اتفاقی اســت 
که افراد  خ می دهد. از جمله آن  ویژگی های خاص فضای مجازی ر
را از ارتباط رو در رو خالص می کند و در همین راســتا عرصه خوبی را 
بــرای اظهار نظر آنان فراهم می کند. لــذا رویکردهای جدیدی حول 
که از این ویژگی ها بهره جســته است.  گرفته اند  این موضوع شــکل 
شــهروندی فضایــی۱، از جملــه ایــن رویکردهاســت. برای ســنجش 
کار  کــه پیش از این در زمینه مســائل شــهری ایــران به  ایــن رویکــرد 
گرفته نشــده اســت، ارزیابی پروژه های بزرگ مقیاس به عنوان یکی 
گردیــد. بــه عنــوان  از عرصه هــای سیاســت گذاری شــهری انتخــاب 
نمونــه نیــز پروژه های بــزرگ مقیــاس منطقــه عباس آباد هــدف قرار 
که بنا بر مصوبه شــورای عالی معماری و شهرســازی  گرفــت. از آنجــا 
ایــران در تاریــخ 84/۵/۲، اراضــی عباس آبــاد به عنوان یک مســاله 
گردیــد و مصوب شــد  مهــم برنامه ریــزی و مدیریــت شــهری مطــرح 
کــه ایــن اراضی در مقیــاس فراملی، ملی، کالن شــهری، منطقه ای و 

محلی عملکرد داشــته باشــند. از این رو شــهرداری تهــران با تعریف 
پروژه های بزرگ مقیاس، این اراضی را مورد استفاده قرار داد. مصلی 
کتابخانه  تهران، پارک آب و آتش ، بوســتان نوروز ، فرهنگســتان ها ، 
که  گوشــه ای از پروژه هــای متعــددی اســت  ملــی و نظایــر آن، تنهــا 
در ایــن اراضــی به اتمام رســیده یــا در حال اجرا هســتند. با توجه به 
کــه ایــن پروژه ها با نظارت مدیریت شــهری و تولی گری شــرکت  ایــن 
که  گرفته است، این نکته جای تامل دارد  نوسازی عباس آباد انجام 
تــا چه حد شــهروندان تهرانی از اجــرای این پروژه هــا رضایت دارند، 
گــر برنامه ریــزی این اراضــی با همراهــی و هم فکری شــهروندان  آیــا ا
نیــز صــورت می گرفت، ایــن پروژه هــا در اولویت انتخاب شــهروندان 
قرار داشــتند؟ برای پاســخگویی به این سوال مشــارکت شهروندان 
ضروری می نماید. در این پژوهش با استفاده از این رویکرد، فضایی 
فراهم شــده اســت تا شــهروندان تهرانی در آن نقطه نظــرات خود را 
پیرامــون پروژه های بزرگ مقیاس عباس آباد مطــرح نمایند و بدین 
کارآمدی ایــن پروژه ها بدســت آید.  طریــق یک بازخورد نســبت بــه 
بنابرایــن هــدف اصلی این پژوهــش از دیدگاه پژوهشــگران در وهله 
اول، ســنجش میــزان موفقیــت تحقــق موضوع شــهروندی فضایی 
که بدین منظور ارزیابی پروژه های عباس آباد  در بســتر ایران اســت، 
بــه عنوان یکــی از عرصه های تصمیم ســازی در برنامه ریزی شــهری 
گرفته اســت. مفاهیــم مرتبط با ایــن موضوع و  مــورد اســتفاده قــرار 
گام بعــدی توضیــح داده می شــود. رویکــرد و مبانــی نظــری آن در 

1- مبانی نظری و مفاهیم پژوهش

مبانــی نظــری ایــن پژوهــش از دو رکــن تشــکیل شــده اســت: 
که ماهیت پروژه های عباس آباد  نخست، پروژه های بزرگ مقیاس 
را شــکل می دهند و رکن دوم، شهروندی فضایی به عنوان رویکرد 
کارکــرد پروژه هــای عباس آباد  مــورد اســتفاده. ذیل ایــن پژوهش، 
بــا اســتفاده از روش شــهروندی فضایــی مــورد ارزیابــی مشــارکتی 
شــهروندان قرار می گیرد. در این بخش مبانی نظری پژوهش مورد 

بررسی قرار می گیرد.

1-1- پروژه های بزرگ مقیاس شهری
پروژه های بزرگ مقیاس۲ یا ابـــرپروژه ها۳ در اقتصاد، پروژه هایی 
که در طی  بــا ارزش یــک میلیون دالر )پونــد، یورو و غیره( هســتند 
گذشــته مهم ترین پروژه های جهان را تشــکیل داده اند  صد ســال 
)Flyvbjerg, 2016(. "یــک پــروژه بزرگ مقیــاس، ریســکی عظیــم و 
کــه معمواًل معادل یک بیلیون دالر یا بیشــتر ارزش  پیچیده اســت 
دارد و بــرای احــداث و توســعه آن زمــان زیــادی الزم اســت. یــک 
پــروژه بزرگ مقیــاس، ذینفعان دولتی و خصوصی دارد و بـــر زندگی 
میلیون هــا نفــر تاثیــر می گــذارد" )Flyvbjerg, 2014, 8(. پروژه های 
گی توصیف شده اند: هزینه سرمایه گذاری  بزرگ مقیاس را با پنج ویژ

زیاد ، مدت زمان باالی ســاخت و برنامه ضرب العجلی، نیازمندی 
آن بــه پشــتیبانی و تکنولــوژی قــوی و نیازمنــدی بــه ورودی هــای 
گــی منجــر  چندضابطــه ای از ارگان هــای مختلــف؛ ایــن چهــار ویژ
کــردن پروژه  بــه شــکل گیری یــک "شــرکت مجــازی" بــرای اجرایــی 
می شــود )Brockman and Girmscheid, 2007, 223(. در پــاره ای 
از پژوهش هــا نیــز جنبه هــای مختلــف پروژه هــای بزرگ مقیاس در 
منحصربه فــردی، پیچیدگــی، هدف گرایــی )فنی، مالــی و زمانی( و 
 .)Grün, 2004( ماهیت و تعداد مالکان پروژه دانســته شــده است
گی هــای جدایی ناپذیر پروژه هــای بزرگ مقیاس، تجاوز  یکــی از ویژ
 Flyvbjerg,( هزینــه و زمــان آن از مقــدار پیش بینــی شــده اســت
گــرون نیز )Grün, 2004, 230( ایــن موضوع را تایید  کــه   )2005, 54
کــه "فجایع  می کنــد. در واقــع ایــن پروژه هــا همان چیزی هســتند 
یــا بــه   )Hall, 1980, 47( محشــر برنامه ریــزی" 4 نامیــده شــده اند
 Schumpeter, 2013,( تعبیــر دیگــر یــک" تخریــب خالقانــه"۵ اســت
45(. بررســی پروژه هــای بزرگ مقیاس در شــهرهای اروپایی نشــان 
کــه "اندازه هــای اســتثنایی"6 در مــورد آنها معمول اســت  می دهــد 
بزرگ مقیــاس  پروژه هــای   .)Swyngedouw et al., 2002, 550(
عمومــًا در چارچــوب برنامه ریزی هــای قانونــی موجــود قــرار دارنــد 
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کید  ارزیابی الگوی تعامالت شهروندان با پروژه های اراضی عباس آباد تهران با تا

بر رویکرد شهروندی فضایی

امــا مفاهیــم، طراحــی و اجــرای آن در حاشــیه برنامه ریزی رســمی 
گرفته اســت. آن چــه بیش از هر چیــز این پروژه هــا را پیچیده  قــرار 
Foll-( می کند، اندازه و نیاز آن به پهنه های وسیعی از زمین است
در  بزرگ مقیــاس  پروژه هــای  تعــدد  گرچــه  ا  .)mann, 2015, 220
جهــان بســیار زیاد اســت، امــا می توان در چهار دســته زیرســاخت 
)نظیر راه آهن و سیســتم آب و فاضالب(، اســتخراج )نظیر معادن و 
گاز و نفت(، تولید )نظیر پارک های تولیدی( و مصرف )نظیر توسعه 
 Gellert & Lynch,( کــرد ک و مســتغالت ( آنها را دســته بندی  امــال
که یک پروژه بزرگ مقیاس می تواند در یک یا  20 ,2003(. هــر چنــد 

ترکیبی از این دسته ها نیز قرار بگیرد.
سیاســت های مختلــف در اقتصاد و توســعه جهانــی به صورت 
ســنتی منجــر به ســاخت ابرپروژه هــا شــده اند. تفکر غالــب در پس 
گسترده پس  این پروژه ها، توســعه شــهری و نیاز به بازســازی های 
که سیاست های ساخت  از جنگ جهانی دوم بوده است. هرچند 
کــرد امــا دالیــل  ایــن پروژه هــا را نمی شــود از تاثیــرات آن تفکیــک 
که ایــن پروژه ها را محبوب سیاســت مداران  متعــددی وجود دارد 
نــزد  پروژه هــا  ایــن  محبوبیــت  بــرای  دلیــل  چهــار  اســت.  کــرده 

سیاست مداران وجود دارد:
که  ۱( "برتری فنی"7: این اصطالح به معنای فرصت هایی است 
در نتیجــه ســاخت این پروژه ها در اختیار مهندســان قــرار می گیرد 
کنند، به عنوان مثال ســاخت  تــا مرزهای فنــی و تکنیکی را جابجا 
کدام یک  که هــر  ج یــا بزرگ تریــن توربین و ماننــد آن  بلندتریــن بــر

چالش مهندسی محسوب می شوند.
کــه ابعاد این  ۲( "برتــری سیاســی"8: به معنای جذبه ای اســت 
گونه پروژه ها برای سیاست مداران دارد و آن را ناشی از قدرت خود 
می داننــد. ایــن پروژه هــا بصــورت معمــول یک دســتاورد نمایشــی 

برای سیاست مداران قلمداد می شوند.
کــه این  ۳( "برتــری اقتصــادی"۹: منظــور از آن جاذبــه ای اســت 
پروژه ها برای شــهروندان عادی و بخش تجاری در خصوص ایجاد 

فرصت های شغلی و سرمایه گذاری دارد.
4( "برتــری زیبایی شناســانه"۱۰: ایــن پروژه هــا به طــور معمول از 
طراحی های منحصربه فردی برخوردارند که حس زیبایی شناسانه 

.)Flyvbjerg, 2014, 10( بینندگان را برمی انگیزند
منافــع  ابرپروژه هــا،  در  صحیــح  ســرمایه گذاری  حقیقــت  در 
و  تولیــد  افزایــش  شــغلی،  فرصت هــای  افزایــش  نظیــر  متعــددی 
کاهش هزینه های تولیدکنندگان، افزایش  رقابت پذیری به همــراه 
کیفیت بهتر و بهبود محیط  ســود مشــتریان به واســطه خدمات با 
زیســت را در پــی دارد )Helm, 2008, 47(. لیکــن فالیوبیرگ پس از 
کشــور جهان عنــوان می کند  بررســی۳۰۰ پــروژه بزرگ مقیاس در ۲۰ 
کــه غالــب این پروژه ها بــا فریب افکار عمومی طراحی و اجرا شــدند 
که اغلب این پروژه ها  )Flyvbjerg, 2005, 2014(. وی بیان می کند 
که طراحــان این  نــه بــه دلیــل برتری بلکــه بر اثــر میــزان موفقیتــی 
پروژه ها و مقامات دولتی در جوســازی و فریب شهروندان در مورد 
ناچیــز انگاشــتن هزینه های ایــن پروژه ها، میــزان درآمد باالی آن، 
کــم آن بر تخریب محیط زیســت و اثرات باالی توســعه ناشــی  تاثیــر 
از آن داشــته اند، اجرا شــده اند )همان(. از نظر سیاسی، ابرپروژه ها 

نقشی اساسی را در رسیدن به وفاق در پست دموکراسی داشته اند، 
کــه نــگاه جامعه را از آرمان گرایی به ســمت فن ســاالری ســوق  چــرا 
که بر اثر ایجاد  گرفتند. وفاقی  دادند و مرکز مباحث پوپولیستی قرار 
این پروژه ها به وجود می آید، بر مبنای قدرت فریبندگی و نمادین 
بــودن یــک پروژه معمــاری اســت. ابرپروژه ها به نماد حــس غرور و 
هویت محلی تبدیل می شوند، خصومت اجتماعی را دور می کنند 
کارآفرینــی  بــرای  از جایگزین هــای احتمالــی  را  و اذهــان عمومــی 
منحــرف می کننــد )Vento, 2016, 18(. پروژه هــای بزرگ مقیــاس، 
Loft-  ( کنان دارند تاثیر شــگرفی بر تقویت غــرور اجتماعی بین ســا
man & Nevin, 1996, 1001(. ایــن موضــوع را دوکــه و همکارانــش 
کرده انــد، پژوهش های  کپ فن زویــد۱۱ اثبات  در نوســازی منطقــه 
کــه شــهروندان بــه ایــن منطقــه  آنــان نشــان می دهــد هــر چقــدر 
نزدیک تــر بوده انــد و تجربــه اســتفاده بیشــتری از آن را داشــته اند، 
حــس مثبت تــری در خصــوص پروژه هــای ایــن منطقه داشــته اند 
کــه اغلــب ســرمایه گذاری ها  )Doucet, 2009, 105(. امــا از آنجایــی 
در چنیــن پروژه هایــی در دســت بخــش دولتی اســت، توجــه ویژه 
که باعــث القای حس بی توجهی  بــه مناطقــی خاص را در پی دارد 
مســئوالن نســبت بــه ســایر مناطــق زندگی شــهروندان می شــود و 
شــهروندان را نســبت بــه صــرف منابــع دولتــی بی اعتمــاد می کنــد 
پــروژه  یــک  تاثیــر  بیشــترین   .)Loftman & Nevin, 1996, 998(
گسســت های فضایــی بیــن مناطق  بزرگ مقیــاس در فضــا،  ایجــاد 
کــه ایــن پروژه هــا جزیره هایــی را  مختلــف شــهر اســت، بــه طــوری 
کــه منجر بــه تفاوت های فضایــی بین این  در شــهر خلــق می کنند 
 Loftman & Nevin,( پروژه هــا و مناطــق پیرامون شــان می شــود
که  Doucket, 2009, 106 ;1001 ,1996(. بیانچینی نشان می دهد 
کنین این مناطق  یک نابرابری و محرومیت فضایی نســبت به ســا
کــه بــه تفــرق اجتماعــی دامــن  درمناطــق هم جــوار آن وجــود دارد 
که  می زنــد )Bianchini, 1990, 153(. وی همچنیــن معتقد اســت 
گر چه ظاهر پروژه های بزرگ مقیاس مطابق با سلیقه قشر خاصی  ا
از جامعــه اســت، امــا به دلیــل هم خوان نبــودن آن با بســتر، مورد 
کنین منطقــه نیســت )همــان(. اســتقبال همــه شــهروندان و ســا

1-۲- شهروندی فضایی
شــهروندی فضایــی، عبارتســت از توانایــی هــر فــرد بــه منظــور 
تعامــل و مشــارکت در تصمیم ســازی های اجتماعــی - فضایــی به 
کره های  واسطه استفاده تعاملی از ژئومدیا۱۲ )برای مثال نقشه ها، 
مجازی وGIS(. در این فرآیند، استفاده و تولید اطالعات همزمان 
گیــرل و   .)SPACIT, 2014( ارتبــاط صــورت می گیــرد بــا برقــراری 
که  که »شهروند فضایی هر فردی است  همکارانش عنوان می کنند 
انگیزه، دانش، مهارت و صالحیت دسترسی و استدالل با استفاده 
فرآیندهــای  در  مشــارکت  بــرای  را   )GI(جغرافیایــی اطالعــات  از 
که  دموکراتیک داشــته باشــد« )Gryl et al., 2010, 8(. بدین معنا 
شــهروندان قادر هستند با اســتفاده از ژئومدیا، چشم انداز موجود 
بــرای یــک فعالیــت را در یــک فضای معین زیر ســوال ببرنــد، برای 
کــه در قوانیــن اجتماعــی یــا برنامه ریزی هــای فضایی  مثــال آنچــه 
مورد نظر آنها نیست را به چالش بکشند و به جای آن در خصوص 
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کنند. بــه عبارت بهتر،  تولیــد چشــم انداز فضایــی جایگزین، بحث 
که در آن زندگی  یک شــهروند فضایی قادر اســت میان سه فضایی 
می کنــد، فضاهــای بازنمایــی شــده در قالب عکس، فیلــم و غیره و 
که به شکل نقطه، خط و پلیگون در محیط  بازنمایی های فضایی 
GIS تعریف می شود، ارتباط برقرار کند و بر این اساس تصمیم گیری 
نماید )SPACIT, 2014(. در واقع شهروندی فضایی از دو سرمنشا 
نظری شــامل آموزش شــهروندی و جغرافیــای اجتماعی )مباحث 
مرتبط با تخصیص فضا( نشــات می گیرد. مباحث هم پوشــان این 
که ابزار اصلی در این  دو حوزه منجر به شــکل گیری ژئومدیا شــدند 

رویکرد است)تصویر ۱(. 
در ایــن بحــث، ژئومدیــا یــک عنصــر اصلی محســوب می شــود. 
که از بومی سازی اطالعات  منظور از "ژئومدیا، رسانه هایی هستند 
اســتفاده می کنند. بنابرایــن ژئومدیا می تواند انــواع بازنمایی های 
گســترده ای از خروجی هــا اعــم از توصیف هــای  فضایــی بــا طیــف 
 Gryl & Jekel,("شــفاهی تــا داده هــای بصری ســازی شــده باشــد
کــردن با  کار  کــه هــدف اصلــی ژئومدیا،  22 ,2012(. بــه دلیــل ایــن 

داده هــای فضایــی اســت، در نتیجه نقش اساســی در برنامه ریزی 
فضایــی ایفــا می کنــد )Hennig & Vogler, 2013, 150(. بنابرایــن 
در پیاده ســازی ایــن موضــوع دو مبحــث ارتبــاط جغرافیایــی۱۳ و 
تجســم جغرافیایــی۱4 در خصــوص یــک ژئومدیــا اهمیت بســیاری 
دارد. منظور از ارتباط جغرافیایی، استفاده و ترکیب انواع مختلف 
مولتــی مدیــا اعــم از متــن، عکــس، تصویــر، انیمیشــن، فایل های 
صوتــی و تصویــری و غیــره اســت. بنابرایــن یــک ژئومدیــا همــراه با 
کــه محتــوای آن را  توضیحــات و تعــداد زیــادی مولتــی مدیا اســت 
تشــریح می کنــد )همــان، ۱۵۲(. منظــور از تجســم جغرافیایــی نیــز 
که از طریق بصری ســازی  مجموعــه ای از تکنیک هــا و ابزارهاســت 
کمک می کند و از  به شــیوه ای تعاملی به تحلیل داده های فضایی 
کتشاف داده ها و فرآیندهای  کمک درک بشــری، به ا این طریق با 
تصمیم ســازی می پردازد. برای مثال می توان نقشه های رقومی را 
که در نقشــه های رقومی  در مقایســه با نقشــه های آنالوگ قرار داد 
کند،  کاربر با محتوای نقشه ارتباط برقرار  که  این امکان وجود دارد 
کند و نقشــه  کم یا اضافه  ظاهــر آن را تغییــر دهــد، اطالعاتی بــه آن 

ماخذ گی های ژئومدیا ویژ

Gryl & Jekel, 2013 که از بومی سازی اطالعات استفاده می کند رسانه ای  1
Von Haaren, 2004

Hennig & Vogler, 2013 کارکردن با داده های فضایی هدف اصلی:  ۲

Elwood & Leszczynski, 2013 که فرصت مشارکت فراهم می کند میانجی اطالعاتی – تکنولوژیکی در ژئو وب  3

Gryl & Jekel, 2012 کره بر سر منافع ابزار مدرن برای مذا 4
Felgenhauer & Quade, 2012

Hennig & Vogler, 2012 مرجع جغرافیایی )فضایی( 5

Felgenhauer & Quade, 2012 ترکیب دیتابیس های خارجی برای تولید نقشه 6

تصویر 1- دانش های مرتبط با شهروندی فضایی.
)Gryl et al., 2013, 285 ( :ماخذ

گی های یک ژئومدیا. جدول 1- ویژ
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 Hennig & Vogler, 2013,( کند که مایل اســت هدایت  را آن طور 
.)155; Jiang & Li, 2005, 3 ; Jiang et al., 2003, 180

گســترده ای از ابزارها را شــامل می شــود:   انــواع ژئومدیــا طیــف 
که امــکان تهیه نقشــه های مشــارکتی  ابزارهــای ســاده تحــت وب 
و   Google map،Open Street map نظیــر  می آورنــد  فراهــم  را 
Online ArcGIS، ابزارهای سیســتم اطالعات مکانی مشــارکتی۱۵، 
که  پلتفرم های رســانه های اجتماعــی۱6و پرتال هــای جغرافیایی۱7 
کار می کننــد. در ایــن میان  بــا زیرســاخت های داده هــای فضایــی 
که از GIS به صورت مشارکتی  سیســتم اطالعات مکانی مشــارکتی 
در تصمیم سازی استفاده می کند، با اصل مفهوم شهروند فضایی 
قرابــت بســیاری دارد و از ایــن جهت پیشــینه فکری آن محســوب 
می شــود )Tulloch, 2007, 352(. بنابرایــن بــه بیــان دقیق تــر "یک 
لت بر هــر نوع اطالعات یا رســانه  گســترده، دال ژئومدیــا بــه صورت 
کــه مرجــع فضایــی دارد و طیــف وســیعی از انــواع  دیجیتــال دارد 
بازنمایی از توصیف شفاهی تا نقشه های پیچیده رقومی را شامل 
که خدمات و ارتباطات مکان مبنا از طریق  می شود. مضافًا بر این 
Hen-( "پلتفرم هــای رســانه های اجتماعــی را نیز شــامل می شــود
گی هــای اصلــی یــک  nig & Vogler, 2013, 160(. در جــدول۱، ویژ

ژئومدیا توصیف شده است.
به طور کلی برای یک شهروند فضایی، چهار دسته صالحیت وجود 
دارد: ۱( صالحیت ارزیابی موقعیتی به منظور اظهار نظر درخصوص 
کار با داده های  زمینه مورد نظر، ۲( صالحیت روش شناســانه بــرای 
فضایــی، ۳( صالحیــت فنــی در ارتباط بــا ابزارهای مورد اســتفاده و 
کــه مربوط بــه توانایی های شــهروند  4( صالحیــت برقــراری ارتبــاط 
فضایی در خصوص استفاده از شبکه های اجتماعی است )مطابق 
تصویــر Gryl & Jekel, 2012, 26( )۲(. جزئیــات ایــن صالحیت هــا 

در قالب ویژگی های یک شــهروند فضایی در جدول ۲ آمده اســت. 
که ظهــور ابزارهای جدید  در بحــث شــهروندی فضایی آن طور 
کــه شــهروندان از وظیفه گرایــی به  تحــت وب موجــب شــده اســت 
که  کنند و تبدیل به شــهروندانی شوند  ســمت تحقق گرایی حرکت 
نــه تنهــا رســانه اختصاصی خــود را در اختیار دارنــد، بلکه همزمان 
Ben-( همین رســانه ابزار اعمال قدرت آنان نیز محسوب می شود
nett, 2008, 15; Bennett et al., 2009, 110(. بنابرایــن بــا توجه به 
خ روزافزون اســتفاده از شــبکه های اجتماعی توسط شهروندان  نر
در صــورت توانمندســازی شــهروندان در خصــوص یــک شــهروند 
فضایی، این ابزارها بدون هیچ محدودیتی عامل اصلی در افزایش 

دموکراسی و مدنیت جامعه هستند.

۲- روش و شناخت محدوده 

کــه بحــث شــهروندی فضایــی در ایران پیــش از این         از آنجــا 
مــورد اســتفاده قــرار نگرفتــه اســت، صالحیت هــای یــک شــهروند 
ایرانی در خصوص شهروندی فضایی پیش از این مورد ارزیابی قرار 
کلی صالحیت های موقعیتی،  نگرفته اســت. از میان چهار دســته 
فنی، روش شناســانه و برقراری ارتباط، شهروندان تهرانی به دلیل 
کلی  عــدم دریافــت آموزش در مباحث شــهروندی فضایی، به طور 
فاقــد صالحیــت روش شناســانه می باشــند. صالحیــت موقعیتــی 
کــه پروژه هــای عباس آباد بر  شــهروندان بــه دلیل ارتبــاط و تاثیری 
خ ۵۵ درصدی  گرفته اســت. نــر زندگــی آنــان دارد، مورد تایید قرار 
اســتفاده از شــبکه های اجتماعی در ایران )خدایــاری و همکاران، 
۱۳۹۳، ۱8۱( ظرفیت برقراری ارتباط از طریق شبکه های اجتماعی 
و  ساده ســازی  منظــور  بــه  پژوهــش  ایــن  در  می دهــد.  نشــان  را 

کار با داده های فضایی. تصویر ۲- صالحیت های مربوط به 
)Gryl & Jekel, 2012( :ماخذ

کید  ارزیابی الگوی تعامالت شهروندان با پروژه های اراضی عباس آباد تهران با تا
بر رویکرد شهروندی فضایی

Felgenhauer & Quade, 2012 بازآرایی اجتماعی –  تکنولوژیکی فضا و مکان ۷

Felgenhauer & Quade, 2012 کارتوگرافیکی دارای دو بخش سخت افزار )GPS و WLAN( و نرم افزارهای  8

Elwood & Leszczynski, 2013 گسترش تعامالت توانایی  9

Elwood & Leszczynski, 2013 ایجاد اطالعات جغرافیایی آنالین 10

Hennig & Vogler, 2012 خدمات و ارتباطات مکان مبنا از طریق پلت فرم رسانه های اجتماعی 11
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امکان سنجی تحقق رویکرد در زمینه ایران، پیش فرض بر آن است 
که توانمندی های شــهروند در خصوص استفاده از فضای مجازی 
کفایــت می کنــد،  )صالحیــت فنــی( بــرای مشــارکت در ایــن بحــث 
بنابراین ژئومدیای مورد استفاده نیز تا حد امکان به منظور تحقق 
این موضوع ســاده طراحی شــده است. بررســی های بعدی نشان 
که این پیش فرض خالی از حقیقت نیست و شهروندان به حد  داد 
کافی بر دانش فناوری اطالعات و ارتباطات تسلط دارند )نمودار ۱(.
در خصــوص نمونه گیری و اندازه نمونه، ویرســما اثبات می کند 
گی هــای خــاص یــک فضــای مجــازی و پیمایش  کــه بــه دلیــل ویژ
کــه می توان بــا روش هــای مختلفــی نمونه گیری  آنالیــن، هــر چند 
انجــام داد، اما بهترین حالت برای دورشــدن از خطا، همان روش 
 .)Wiersma, 2012( که اتفاق می افتــد نمونه گیــری تصادفی اســت 
کــه مهم تریــن عامــل متضمن  انــدروز و همــکاران نشــان داده انــد 
 Andrews( کیفیت پیاده ســازی آن اســت اعتبــار پیمایش آنالین، 
et al., 2003, 200(. از ایــن رو در ایــن پژوهــش ســعی شــده اســت 

کــه ســه حلقه پیرامــون پروژه هــای عباس آباد به صــورت فرضی در 
کمترین فاصله منطقه 6 و 7 شهرداری تهران  گرفته شــود، در  نظر 
ح می شــود و در  کــه در بیشــترین ارتبــاط با ایــن پروژه هاســت مطر
ســطح دوم مناطــق پیرامونی شــامل مناطــق ۲،۳،4، 8، ۱۲ و ۱۳و 
در نهایــت امــر نیز ســایر مناطق تهران مد نظر هســتند. پخشــایش 
متــوازن نمونــه در ایــن ســه حلقــه، بــه نوعــی ســالمت پیمایش را 
نشــان می دهــد. در ضمــن بــرای تعیین حجــم نمونه نیــز به دلیل 
کوکران جامعه نامحدود  عدم دسترسی به جامعه، ویرسما فرمول 
که در سطح اطمینان ۹۵ درصد حداقل حجم  را مناسب می  داند 

.)Wiersma, 2012( نمونه ۳84 را بدست می دهد
 ژئومدیا "عباس آباد ما" به عنوان یک ابزار مشارکتی در جمع آوری 
داده هــا طراحــی شــد. ایــن ژئومدیا، یک ســایت تعاملی و پاســخگو 
کیــد ویژه ای بر یــک رابطه دو  کــه نام "عباس آباد مــا" بر آن، تا اســت 
سویه میان شهروندان و محدوده عباس آباد دارد. آدرس دسترسی 
به آن نیز )http://ourabasabad.webflow.io ( اســت.  ارکان اصلی 

ماخذ: گی های شهروند فضایی ویژ

SPACIT, 2014 تعامل و مشارکت در تصمیم سازی های اجتماعی–  فضایی 1

SPACIT, 2014 استفاده تعاملی از ژئومدیا ۲

SPACIT, 2014 استفاده و تولید اطالعات همزمان با برقراری ارتباط 3

SPACIT, 2014 تحلیل و انتقاد چشم انداز موجود برای فضا و ارائه سناریو جایگزین 4

SPACIT, 2014 GIS برقــراری ارتبــاط میــان ســه فضــای زندگــی، بازنمایی شــده توســط عکس و فیلــم و غیــره و بازنمایــی فضایــی در محیط های 5

Mitchel, 2004
Elwood, 2008 آشنایی با حقوق بشر و دموکراسی

آموزش شهروندی

با سرمنشا نظری: 6

Gryl et. Al, 2013 آشنایی با مفاهیم مرتبط با فضا

SPACIT, 2014 مقایسه منابع مختلف اطالعاتی

SPACIT, 2014
برقراری ارتباط با دیگر شهروندان به منظور 
کردن ایده های جدید در خصوص  ح  مطر

شهر
SPACIT, 2014 قضاوت در مورد قوانین اجتماعی

SPACIT, 2014
آشنایی با آموزش های تخصصی در حوزه 

GIS به منظور پیشنهاد راه حل برای 
مسائل شهری

Gryl et. Al, 2010 رد یا پذیرش معنای ساخته شده توسط 
جامعه برای یک فضای فیزیکی

جغرافیای اجتماعی
Gryl et. Al, 2010

طبقه بندی فضا در یکی از سه دسته بندی:
۱( تولید کننده یا مصرف کننده

گرا گاهی دهنده یا معنا ۲( آ
۳( هنجاری - سیاسی

Hennig & Vogler, 2012 ICT و web 2,0 آشنایی با

اساسی)فردی و ابزاری(

صالحیت های مورد نیاز ۷

Hennig & Vogler, 2012 توانایی های مرتبط با حوزه نگاشت نقشه 
GIS و

Gryl et. Al, 2010 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

مرتبط با موضوع
در حوزه آموزش شهروندی

Gryl et. Al, 2010 استراتژی های پیاده سازی مورد نیاز برای پیاده سازی

گی های شهروند فضایی. جدول ۲- ویژ
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کــه پشــتیبان مبانی نظری اســت، شــامل: تجســم جغرافیایی،  آن 
ارتباط جغرافیایی و بحث تعامل و مشارکت است )تصویر ۳(. 

تصویــر4،  بخش هــای مختلــف ژئومدیــا را نشــان می دهــد. در 
بخــش اول تحت عنــوان "از عباس آباد چــه می دانید؟"، اطالعاتی 
بصورت عکس، متن، نقشــه و فیلم پیرامون پروژه های عباس آباد 
که برگرفته از اســناد  گــردآوری این اطالعــات  گرفته اســت. در  قــرار 
منفــی  و  مثبــت  تحلیــل  کــه  اســت  شــده  ســعی  پروژه هاســت، 
کتشــاف  کــه ایــن امــر در بحــث ا آثــار پروژه هــا صــورت نگیــرد، چــرا 
داده ها وظیفه شــهروندان اســت. همچنین لینک هــای مرتبط با 
ســایت های رســمی پروژه ها نیز در ذیل هر پروژه آمده اســت. این 
کــه در مبانــی نظری یک  بخــش تحقــق ارتبــاط جغرافیایــی اســت 
map-/( ژئومدیا به آن اشــاره شده اســت. در بخش دوم پلت فرم
که یکی از ابزارهای سیستم اطالعات   ،me )http://map-me.org
گرفته شده است. شهروندان در این  کار  مکانی مشارکتی است، به 
که مورد  پلــت فــرم، موقعیت آن دســته از پروژه های عباس آبــاد را 

کرده و مشــخص می کنند  اســتفاده قرار داده اند، روی نقشــه رنگ 
کدام پروژه ها از  کارکرد مناسبی دارند و  کدام پروژه ها  که از نظر آنها، 
نظر آنان می توانستند با پروژه های بهتری جایگزین شوند. تعامل 
شــهروندان بــر روی نقشــه و مشــارکت آنــان، تجســم جغرافیایی را 
کلی  محقق می ســازد. مقایســه آمار مشــارکت در این بخش با آمار 
کاربــران در فرآینــد جدیدی اســت  ســایت، نشــان از میــزان رغبــت 
خ می دهــد. بخش ســوم یــک پیمایــش آنالین  کــه ذیــل ژئومدیــا ر
کاربران  کثری از ظرفیت مشارکت  که به منظور استفاده حدا است 
کــه پیمایــش، آشــناترین  ســایت از آن اســتفاده شــده اســت چــرا 
شــیوه مشــارکت در ایران محسوب می شــود. این پیمایش، میزان 
رضایــت شــهروندان از پروژه هــای عبــاس آبــاد را نشــان می دهــد. 
کلــی تدویــن شــده اند، یــک  شــاخص های پیمایــش در دو دســته 
دســته مربــوط به اصــل ماهیت بزرگ مقیاســی پروژه هاســت، این 
کــه صرف  کــه اساســًا آیــا شــهروندان بــا ایــن میــزان هزینــه و زمانی 
ساخت و ساز این پروژه ها شده است، موافق هستند یا خیر. برای 
تدویــن ایــن شــاخص ها از مبانی نظــری پروژه های بــزرگ مقیاس 
گرفته شــده اســت. در دسته دوم هم تاثیر مســتقیم پروژه ها  بهره 
بــر زندگــی شــهروندان )اقتصــادی، اجتماعــی- فرهنگــی، زیســت 
گرفته است.  محیطی- ســکونتی و حمل و نقل( مورد پرســش قرار 
کــه در خصوص  بــرای تدوین این شــاخص ها نیــز از پژوهش هایی 
گرفته  کمک  تاثیرگــذاری پروژه های بــزرگ مقیاس انجام شــده اند 
کــه نمایش نتایــج را وعده  شــده اســت )جــدول ۳(. بخش چهارم 
گرفته شــده اســت.  می دهــد، بــه عنــوان مشــوق مشــارکت در نظر 
در بخــش پنجــم، امــکان ارتبــاط بیــن متخصصــان شهرســازی و 
شــهروندان و ارتباط شهروندان با شــبکه های اجتماعی به منظور 

توسعه ژئومدیا فراهم شده است.    
به منظور شناخت محدوده مطالعاتی، جدول 4 تهیه شده است  کاربران ژئومدیا.  نمودار 1- میزان دانش فاوا 

کلی ژئومدیا "عباس آباد ما". تصویر3 - چارچوب 

کید  ارزیابی الگوی تعامالت شهروندان با پروژه های اراضی عباس آباد تهران با تا
بر رویکرد شهروندی فضایی
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ماخذ متغیر شاخص

Gómez-Ibáñez, 2003
Brockmann & Girmscheid, 2007 زمان ساخت

گی های مربوط به ویژ
بزرگ مقیاسی پروژه ها

Flyvbjerg, 2016 هزینه ساخت و اجرا

Flyvbjerg, 2016 بزرگی به لحاظ فیزیکی: مساحت، ارتفاع، حجم و 
غیره)خارق العادگی(

Weinstock & Goodenough, 2006 کارکرد پروژه ها در برآوردن مطالبات شهروندان

Grün, 2004 منحصر بفردی

)نوری، ۱۳۹۳( اشتغال
اقتصادی

)نوری، ۱۳۹۳( فعالیت های اقتصادی

)پهلوان، ۱۳۹۲( مشارکت و تعامل اجتماعی

اجتماعی - فرهنگی

)پهلوان، ۱۳۹۲( حس تعلق

)نوری، ۱۳۹۳( امنیت اجتماعی

)پهلوان، ۱۳۹۲( گذران اوقات فراغت وجود فضاهای 

)پهلوان، ۱۳۹۲( وجود فضاهای فرهنگی

)پهلوان، ۱۳۹۲( رویدادهای فرهنگی در منطقه

زیست محیطی و سکونتی

)پهلوان، ۱۳۹۲( وجود فضاهای عمومی سبز و باز

)پهلوان، ۱۳۹۲( وجود فضاهای پیاده

)پهلوان، ۱۳۹۲( حریم و اشرافیت

)پهلوان، ۱۳۹۲( آسایش

تصویر 4 - اجزا اصلی ژئومدیا "عباس آباد ما". 

جدول 3 – شاخص ها و متغیرهای مورد استفاده در پیمایش.
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)پهلوان، ۱۳۹۲( حمل و نقل عمومی

)پهلوان، ۱۳۹۲(حمل و نقل ترافیک

)پهلوان، ۱۳۹۲( پارکینگ
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م گی های پروژه های ویژ
بزرگ مقیاس

* * * * * * * * * *
هزینه ها و ارزش

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

1

* * *
به لحاظ فیزیکی: ارتفاع، حجم، مساحت یا 

وزن قابل توجه
)Flyvbjerg, 2016(

۲

* * * *

ورودی های اولیه)اعم ازاطالعات، 
کیفی،  کمی یا  دانش،آزمایشگاه و غیره( 

بسیار عظیم و پیشرفته
)Flyvbjerg, 2016(

3

تجهیزات پیشرفته برای خروجی های تولید 
شده

کثرت خروجی ها  ،
)Stigler, 1958; Chandler, 2009(

4

*
وجود انواع مختلف تقاضا از پروژه ها )به 

کیفیت، سرعت و عملکرد( لحاظ 
) Weinstock & Goodenough, 2006(

5

* * * * * * * * * *
زمان باالی ساخت، طول عمر

 Gómez-Ibáñez, 2003; Brockmann &(
)Girmscheid, 2007

6

* * * * * * * * * برنامه ضرب العجلی ساخت
)Brockmann & Girmscheid, 2007( ۷

* * * * * * * * ثبات مکانی
)Ansar, 2012( 8

* * * * * نیازمند پشتیبانی و تکنولوژی قوی
)Brockmann & Girmscheid, 2007( 9

* * * * * * * * * *
ایجاد یک »شرکت مجازی« برای

کردن پروژه اجرایی 
)Brockmann & Girmscheid, 2007(

10

* تجاوز از هزینه و زمان در ساخت
)Flyvbjerg, 2003; Grün, 2004( 11

* * * * * * * * * *
هدف گرایی

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

1۲

* * * * * * * * * * منحصربفردی
)Grün, 2004( 13

که ناشــی از مقایســه ویژگی های پروژه های بزرگ مقیاس بر اســاس 
مبانــی نظــری بــا پروژه های عباس آباد براســاس اســناد، مراجعه به 

سایت های رســمی پروژه ها و نظر تخصصی پژوهشگران شهرسازی 
است و نشان از بزرگ مقیاسی پروژه های عباس آباد دارد.

گی های پروژه های بزرگ مقیاس در ادبیات جهانی. گی های پروژه های منطقه عباس آباد با ویژ جدول4 - مقایسه ویژ

کید  ارزیابی الگوی تعامالت شهروندان با پروژه های اراضی عباس آباد تهران با تا
بر رویکرد شهروندی فضایی

ادامه جدول 3.
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* * * * * * * * * * زیست محیطی
)Grün, 2004; Gidado, 1996(

پیچیدگی 14

* * * * * * کاری نیروهای 
)Grün, 2004; Gidado, 1996(

* * * * دانش فنی
)Grün, 2004; Gidado, 1996(

* * * * *
میزان تعامالت مورد نیاز در 

جریان پروژه
)Grün, 2004; Gidado, 1996(

*  Brockmann &( اجتماعی
)Girmscheid, 2007

* * * * * Brockmann & Girm-(  فرهنگی
)scheid, 2007

* * * * Brockmann & Girm-(  عملیاتی
)scheid, 2007

* Brockmann & Girm-(  شناختی
)scheid, 2007

*
عملکرد فعالیت ها در فضا و 
Brockmann & Girms-( زمان

)cheid, 2007

8 )۲۲( 7 )۲۲( 7 )۲۲(  ۹ )۲۲( ۱4)۲۲( ۱۱ )۲۲( ۱۳)۲۲( ۱6)۲۲( ۱4 )۲۲( ۱۹ )۲۲(

3- بحث و تحلیل

کاربر ژئومدیا، بــا آزمون  داده هــای بدســت آمــده از مراجعــه ۵۱۰ 
 )sig( گرفت. ســطح معنــی داری t تــک نمونــه ای مــورد ارزیابــی قرار 
کمتر بودن آن  که به دلیل  بدســت آمده )جدول ۵( برابر صفر اســت 

از ســطح خطــای ۵ درصــد)۰/۰۵( فــرض پژوهش مبتنی بــر رضایت 
که منطقه سکونت  شهروندان از پروژه ها را تایید می کند. نمودار ۲، 
کاربران را نشان می دهد، پخشایش مناسب نمونه را در سطح شهر 
که بر حســب فاصلــه از پروژه های عباس  تهران تضمین می کند چرا 

آباد شهروندانی از هر سه سطح مشارکت داشته اند. 

ادامه جدول 4.



4۹

Test Value = 3

t df Sig. )2-tailed( Mean Difference
Confidence Interval of the Difference 95%

Lower Upper

Result 20.289 509 000. 49618. 4481. 5442.

جدول 5 - آزمون t تک نمونه ای.

نقشه 1 - مقایسه میزان رضایت شهروندان از پروژه های عباس آباد به تفکیک هر پروژه.     نمودار ۲ – پخشایش متوازن نمونه در مناطق شهری تهران.

کید  ارزیابی الگوی تعامالت شهروندان با پروژه های اراضی عباس آباد تهران با تا
بر رویکرد شهروندی فضایی

شــرکت  ژئومدیــا  )مشــارکت(  دوم  بخــش  در  نیــز  کاربــر   ۱۳6  
که شهروندان  نمودند. نتیجه این مشــارکت الگوی رضایتی است 
در خصــوص میــزان اســتفاده و رضایــت از هــر پــروژه بــروز داده اند 
که  کــه اغلب پژوهش هــای جهانی  )نقشــه ۱(. ایــن در حالی اســت 
گرفته اســت، به این نتیجه منجر شــده اند  در این خصوص انجام 
کــه جنبه هــای منفــی یــک پــروژه بزرگ مقیــاس و تاثیــرات مخرب 
احتمالــی آن بســیار بیشــتر از جنبه هــای مثبــت آن اســت و اغلب 
پژوهشگران، این پروژه ها را نمودی از قدرت نمایی سیاست های 
کم در هر دوره دانسته اند و با نشان دادن تاثیرات منفی متعدد  حا
آن بــر زندگــی اجتماعی، محیط زیســت و اقتصاد بــه برنامه ریزان، 
کرده اند. امــا در این پژوهش  دورشــدن از ایــن پروژه هــا را توصیــه 
که پروژه هــای منطقه عباس آبــاد علی رغم صرف  نشــان داده شــد 
گرفته است.  هزینه های سنگین مورد استقبال مخاطبین آن قرار 
که  ایــن امر می تواند دالیل متعددی داشــته باشــد، از جمله این 
ایــن پروژه هــا بر خالف ســایر پروژه هــای بزرگ مقیاس نظیر ســد یا 
تونــل، تاثیری بر تخریب محیط زیســت نداشــته اند، بلکه هم ســو 
بــا محیــط زیســت و تنهــا در جهــت بهره بــرداری مناســب از آن در 
محیط شــهری طراحی شــده اند. این مســاله را می توان از رویکرد 
پروژه هــای دوســت دار محیــط  مــورد  کــه شــهروندان در  مثبتــی 
گرفت  زیســت نظیر پل طبیعت یا بوســتان ها بروز داده اند، نتیجه 
کز تجاری  ک. نقشــه ۱(. از طــرف دیگــر ایــن پروژه ها ماننــد مرا )ر. 

بزرگ مقیــاس یــا حتــی هتل ها و ورزشــگاه های المپیک نیســتند، 
کشــش  کزی تفریحی در جهت اســتفاده عموم هســتند و  بلکه مرا
باالیی در ســطح شــهر یا حتی منطقه دارند و موجب شکاف های 
طبقاتــی در ســطح مناطــق مختلــف شــهری نشــده اند. عــالوه بــر 
کثریــت مخاطبان، ایــن پروژه ها  همــه ایــن موضوعات بــه اذعان ا
ســهم باالیی نیز در ایجاد حس تعلق خاطر نســبت به شــهر تهران 
ح می شــود، مســاله دسترســی  که مطر داشــته اند. مســاله دیگری 
بــه این پروژه هاســت و از این جهت نیز توانســته اند ارتباط خوبی 
که مســلم اســت این  کنند. به هر حال آن چه  با شــهروندان برقرار 
گی هــای پروژه هــای  کــه ایــن پروژه هــا علیرغــم داشــتن ویژ اســت 
بزرگ مقیاس، به دلیل رعایت منافع شهروندان، ذاتًا با پروژه های 
بزرگ مقیــاس دیگر تفــاوت دارند و از این رو به خوبی توانســته اند 

کنند. مخاطبان خود را جذب 



۵۰
نشریه هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی  دوره ۲۱  شماره ۳  پاییز ۱۳۹۵

نتیجه

در پژوهــش حاضــر، ژئومدیا "عباس آباد ما" بــه عنوان ابزاری در 
جهــت اســتفاده مشــارکت مبنا در ارزیابی پروژه هــای بزرگ مقیاس 
بــکار رفــت. در واقــع  از دیــدگاه شــهروندان  محــدوده عباس آبــاد 
کاربرد  ارزیابــی پروژه هــای بــزرگ مقیاس عبــاس آباد، یک مثــال از 
کارآمدترین روش برای  این روش در شهرســازی اســت. این روش، 
گــذار از مفهــوم مشــارکت از یک موضــوع ابزاری بــه موضوعی ذاتی 
که هر قــدر مشــارکت از ابزارهای قدرت بیشــتر  اســت. بدیــن معنــا 
که مشــارکت خودجــوش و از  فاصلــه بگیــرد و امکانــی فراهــم شــود 
ح  کــه در خصوص شــهر مطر بطــن جامعــه اتفــاق بیفتد، مســائلی 
که توســط خود شــهروندان  می شــود واقعی تر اســت و راهکارهایی 
راه گشــاتر  و  کم هزینه تــر  خالقانه تــر،  می شــود  پیشــنهاد  آن  بــرای 
کشــورهای  کــرات در  کــه ایــن مســاله بــه  خواهــد بــود. از آنجایــی 
که در زمینه  مختلف بررســی شــده بود، این نیاز احســاس می شــد 
شــهرهای ایران نیز مورد بررســی قرار بگیرد. به عنوان مثال در یک 
کنیا، اســتفاده از سیســتم Majivoice در سیستم  کشــور  تجربه در 
کشــور، باعث صرفه جویی اقتصادی و یافتن راه کارهای  آ ب رســانی 
اختصاصی با ســرعت بیشــتر برای حل مشــکالت مربوط به بخش 
آب رســانی شــده اســت )World Bank, 2016(. همچنیــن نیــز در 
کارآمد برای پیگیری  کوادور، یک سیســتم  تجربــه Geocitizen در ا
مشکالت شهری با استفاده از ظرفیت های شهروندان ایجاد شده 
کــه عــالوه بــر یافتن بهتریــن راهکارهــا در خصوص مســائل  اســت، 
Atzman-  ( شــهری باعث تقویت انســجام اجتماعی نیز بوده است
مقــام مقایســه  مــا" در  آبــاد  "عبــاس   .)storfer et al., 2014, 251
کــوادور در زمینــه مــد نظــر خــودش  کنیــا و ا بــا دو تجربــه ی موفــق 
کارآمــد و جدید در  که بــه عنوان یک ابــزار  ایــن موفقیــت را داشــت 

کوتاه نظرات شــهروندان را جمع آوری نماید. نتایج بدســت  زمانی 
آمــده از آن بدلیــل مکفی بــودن حجم نمونه گیری، قابل اســتناد و 
خ مشــارکت در بخش اصلی  کــه نر تعمیــم می باشــد. علی رغم این 
مشــارکتی ژئومدیــا ۲6/7 درصــد اســت اما همین میزان مشــارکت 
کــه بــا فراهم شــدن بســتر  شــهروندان بــه طــور ضمنــی نشــان داد 
گروه های ســنی مختلف،  مناســب برای مشــارکت، شــهروندان در 
بــا داشــتن ســطوح مختلف تحصیــالت، میزان تســلط متفــاوت بر 
که از هیچ گونه  دانــش فناوری اطالعات و ارتباطات و علی رغم این 
گونه  که هیچ  آموزشی در این زمینه برخوردار نبوده اند، در فضایی 
اجبــار یا حتی تشــویقی برای مشــارکت آنان قائل نشــده، به صرف 
احســاس مسئولیت شهروندی مشــارکت فعال داشته باشند. این 
گواه وجود زمینه برای پیاده سازی جدی و مستمر این رویکرد  امر 
کشــور می باشــد. در حقیقــت بــا ایــن روش، عالوه بر دســتیابی  در 
بــه پاســخ پرســش پژوهــش در خصــوص پروژه هــای عباس آبــاد، 
بــه صــورت ضمنــی تمایــالت شــهروندان در اســتفاده از ژئومدیــا و 
آمادگــی آنــان در خصــوص اســتفاده از رویکــرد شــهروندی فضایی 
گرفت. در این روش، عالوه بر افزایش مشارکت و  مورد آزمایش قرار 
کمک به شفاف ســازی اطالعات، تسهیل در بهره وری اطالعات در 
حل مسائل شهری نیز صورت پذیرفت و یک پایگاه مناسب شکل 
که در آن ظرفیت های شــهروندی شناســایی شــده تا بتواند  گرفت 
بــه عنــوان یــک منبــع غنــی از اطالعــات و پتانســیل همکاری های 
کــه در این پژوهش  شــهروندان مورد اســتفاده قرار بگیرد. چندان 
در خصــوص ارزیابــی پــس از اجــرای پروژه هــای عبــاس آبــاد مــورد 
گرفت، می توان در زمینه های دیگر شهرســازی نظیر  اســتفاده قرار 
کاربری زمین، بازیافت، مســکن و حتی حل مســائل روزمره شهری 

تصویــر 5 – ســازوکار پیشــنهادی پژوهــش برای پیاده ســازی های آتی رویکرد شــهروندی 
فضایی.
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که یک ژئومدیا، یک فضای  از ظرفیت ژئومدیا بهره برد. از آنجایی 
غیررســمی و آزاد اســت و هویــت شــهروندان را پنهــان می کنــد، بــه 
کــه آزادانه مشــارکت داشــته باشــند.  آنــان ایــن امــکان را می دهــد 
کاربران حرف های  بنابراین با آموزش شــهروندان و تبدیل آنان به 
کمترین  ژئومدیــا، می تــوان از ظرفیت هــای فکــری و عملی آنان بــا 
هزینــه بهره منــد شــد و با قــراردادن اطالعات در معــرض قضاوت و 

کنترل شــهروندی در نردبان  تصمیم ســازی آنــان به تحقق مفهوم 
کــرد. نتایج  کمک  مشــارکت نزدیــک شــد و به تحکیــم دموکراســی 
کــه در ایــن پژوهــش وجــود داشــت، اعم از  پیاده ســازی و موانعــی 
گروه تخصصی در خصوص  عدم آموزش شــهروندان یا فقــدان یک 
که سازوکاری را در  مسائل فنی رویکرد، پژوهشگران را بر آن داشت 
خصوص پیاده سازی آتی این رویکرد )تصویر ۵( پیشنهاد بدهند. 
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rban large-scale projects have always been 
a controversial topic of debates. These proj-

ects are time- and money-consuming and the re-
jection 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 proj-
ects like flagship projects in urban regeneration. 
The planning and construction of them acceler-
ated 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 plan-
ning policies lead to turning them into large-scale 
projects. All the process of planning and construc-
tion of Abasabad urban large-scale projects has 
done in non-participatory way. So, the question of 
whether Abasabad large-scale projects meet citi-
zens’ 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 spe-
cial potential of virtual spaces and spatial data. 
This method is supported by GIS and participa-
tion concepts via internet. The two main compo-
nents 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. geocommu-
nication 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 Teh-
ran are satisfied with Abasabad large-scale proj-
ects. When all is said and done, a broad spectrum 
of research conducted in this area reveals that, 
Abasabad large-scale projects have inherent dif-
ference from the other large-scale projects. Most 
of these projects are environmental-friendly and 
public beneficiary, they develop the sense of be-
longing 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, Ur-
ban Large-Scale Projects, Tehran- Abasabad, 
Online Survey.
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