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مقدمه
 زندگی های جنبهبیشتر  بر هوشمند برچسب روابط، و فضاها شدن پیچیده جهیدرنت و دیجیتالی انقالب وقوع با امروزه 

دادن شهرها به سمت کاهش  سوق برای یدارپا یافتیهوشمند ره شهر(. COST, 2015) شود یم دیده شهروندان مدرن

با  (.Girardi and Temporelli, 2016) آید شمار می به و حفظ منابع ییکارا یشافزا ی،ا گلخانه یو گازها یودگآل یدتول

 مختلف، های حوزه در هوشمندسازی اصلی موتور عنوان به ارتباطاتی و اطالعاتی جدید های فناوری روزافزون ةتوسع

 متعدد، هایچالش وجود با ها فناوری این. آمده است وجود هب ابزارها و ها مکان ها، انسان میان نوینی روابط و نیازها الگوها،

 ;Klichowski et al., 2015; Menezes and Mateus, 2018) دنده می قرار کاربران اختیار در را فراوانی هایفرصت

Mora et al., 2019مدیریت بر هک هوشمند عمومی باز فضاهای در ژهیو به ،جدید های فناوری ظهور سریع وند(. ر 

از  ینینو گونة گیری شکلبه  ،(Sajid Khan et al., 2017است ) مبتنی یرساختیو ز یانسان ةیسرمابراساس  اطالعات

 شد مطرح نام همین به ای پروژه در بار اولین کهمفهومی است  سایبرپارک. شده استمنجر  یبرپارکفضاها به نام سا ینا

و  یعتطب در آن،است که  یبستر همچنین. شده است تعریف اجتماعی ةرسان رمف در مجازی و واقعی فضای میان پلیو 

  (.Cresswell, 2014; COST, 2015; Costa et al., 2018) شوند می دهیتن درهمجامعه 

 های فناوریمجهز به  یباز عموم یدر فضا دیجیتالی یها کنش برهم و آفرینی هم کمک به بستر ایناز آنجا که 

تجارب  یگذار ها، تبادل اطالعات، انتقال دانش و به اشتراک داده یآور جمعبستر  تا گیرد یشکل م یرتباطاتو ا یاطالعات

 یبترت ین. به ااست یضرور یبرپارکسا یها پروژه یرامونالزامات و مالحظات پ ،ها تیاولو نیازها، ةمطالع ،فراهم شود

 .شود یم تبیینها  سایبرپارک یجادا و شهری های چالش سطح دو در پژوهش این اهمیت و ضرورت

 ،یطیمح ستیز های آلودگی جمله از ،شهرها در شهروندان فراوان مشکالت با رویارویی: شهری های چالش (الف

 .کند می بیان را شهری های پروژه مدیریت در نوین رویکردی ضرورت منافع، تضاد و ارتباطات ضعف

 کمک به و آفرینی هم رویکرد با که ها سایبرپارک ژهیو به هوشمند، ومیعم باز فضاهای ساخت: ها سایبرپارک ایجاد (ب

 گیرند، می شکل ارتباطاتی و اطالعاتی های فناوری از استفاده با و شهری اجتماعی محیط با مردم میان دیجیتالی تعامالت

 .است شهری زندگی کیفیت یارتقا و معضالت شهرها کاهشبرای مهم  گامی

 انسان زندگی زوایای بیشتر بر چشمگیری ریتأث امروزی دنیای شدن ماشینی و دیجیتالی و یفناور سریع پیشرفت

 بازمان  ، همطبیعی و انسانی مسائل به توجه برای رهیافتی عنوان به سایبرپارک ایجاد بنابراین، ؛است داشته شهری

 دیجیتالی تعامالت ةتوسع با امروزی شهری مدرن ةجامع اصلی های چالش رفع .است مهم بسیار امری هوشمندسازی

 (پذیرد یماز آن تأثیر  یا دارد،( یبرپارک)سا پروژه بر یمنف یامثبت  یریتأث که سازمانی یا گروه فرد،) اثران ذی میان

(Pmbok Guide, 2017 )صورت  یبرپارکدر بستر سا ،یو ارتباطات یاطالعات های فناوریمجهزشده به  یو فضاها

استخراج  منظور به یبرپارکسا یشگامپ یها پروژه یلو تحل یسهمقا ی،واکاوحاضر هدف پژوهش  یبترت ین. به اگیرد می

در این  کرد. یینرا تب ها سایبرپارک اجرای هایروش و اهدافبتوان  تا ستها آن گیری شکل فرایندهای و اجزا ها،مدل

شود.زیر مطرح می های پرسشراستا 

 ؟اند ماکد یبرپارکسا یشگامپ یها پروژه یاصل یها یژگیواجزا و  - 
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 و اثران  ذی عمومی، باز فضاهای) مختلف جوانب از ها پارکبریسا مطالعاتی های نمونه در تمایز و اشتراک وجوه -

 ؟است کدام( ارتباطات و اطالعات های فناوری

 ؟اند دهش اجرا ییها چه روش ها با این پروژهو  یستچ یبرپارکسا یشگامپ یها پروژه گیری شکلاهداف  -

مرزهای دانش، پیوسته در حال تغییر و توسعه است. اولین تعاریف سایبرپارک، در  ةمفهوم سایبرپارک در گذر زمان و با توسع

. (Arvanitidis et al., 2019) بیان شددر بارسلونای اسپانیا  1722اروپا در سال  ةهای افق اتحادی دومین گردهمایی پروژه

یندها و فناوری زندگی است. یک فضای باز سبز یا آبی که در ااز فر شده یطراح یرپارک اکوسیستمسایب»براساس این تعاریف، 

های آب است که بسیاری از  معموالً شامل موجودات زنده، گیاهان، درختان و ویژگی و تعامل با محیط هوشمند دیجیتال است

 یا منطقه تواند یمیک سایبرپارک »همچنین «. اند شدهمجازی ادغام  یلمسی و اشیا یفناورای، با حسگرهای رایانه ها آن

 ها ساختمان و ها دانیم ها، خیابان مانند کوچک یا منطقه ورزشی باشد، یا امکانات یا جاده ساختمان، از عاری زمین بزرگ شامل

 یک ممکن است همچنین .هوایی باشد ترن متروک مانند مسیرهای متروکه شده یا بازیافت یمکانشاید . (ها بام پشت ها، حیاط)

در گردهمایی  1720در سال  سایبرپارک تر افتهی توسعهتعریف جدیدتر و  .«باشد تاالب یا رودخانه دریاچه، اقیانوس، ساحل،

سایبرپارک نوع جدیدی از منظر شهری است که در آن طبیعت و »(. در این تعریف Agora, 2017بیان شد )سایبرپارک 

حسگرها در  یفناورآمیزند. با استفاده از  کیفیت زندگی درهم می یولید تجربیات ترکیبی و ارتقاسایبری برای ت های فناوری

 دسترس قابل یها یفناورکمک  بهها  های یک سایبرپارک را مشخص کرد. این ویژگی توان ویژگی اتصال می قابل یفضای

 «.دهد است و منظر شهری را ارتقا می هدهمشا قابلگذاری در دنیای مجازی های اجتماعی و به اشتراک روش و همگان

 نظریمبان 

 منظور بهدر امور گوناگون جامعه  ییافزا مشارکت، تعامل و هم برایمردم  یقتشو سایبرپارک در مسائل نیتر مهم از یکی

 تعامالت ی،)حس مکان، حس سرزندگ یادراکات شهر یسرزنده و هوشمند و ارتقا ،تیفیباک یشهر ستیز طیمح ینشآفر

 گیرد شکل می یزیکیو ف یجیتالید یفضا یقاست که از تلف یمکان یبرپارکسا (.Klichowski, 2018) است (و... یاجتماع

د نشو یم یلهوشمند شهرونددوست تبد یاجتماع یستز یها یطبه مح یدجد یها یفناور به مجهزشده یها یطو در آن مح

(Klichowski et al., 2015; Costa et al., 2018 .)یباز عموم فضاهایة حوز سه در نظری ادبیات پژوهش، این در، 

 (.2)شکل  شده است تدوین سایبرپارک بافت درسه حوزه  ینا کنش برهم واطالعات و ارتباطات  های فناوریو  اثران یذ

 

 یبرپارکسایواجزاعملةحوز.8شکل

(Menezes et al., 2019منبع:
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 بازعمومهایفضا
 و اطالعاتی های فناوری با است شهری شهر پایدار و شهر دیجیتالی، ةافتی تکاملشکل  عنوان بهشمند هو شهر از منظور

 و تحلیل منظور به... و ها اپلیکیشن افزارها، ابزارها، ،حسگرها طریق از ها داده پخش و یآور جمعبرای  انبوه ارتباطاتی

 Colldahl) خصوصی یا عمومی بخش کمک به یدار شهریپا راهبردی اهداف به دستیابی برای مناسب یها یریگ میتصم

et al., 2013; Costa Echaniz, 2014; Brjesson et al., 2015; Dulsich, 2016; Temporelli, 2016; 

Katzeff and Wangel, 2015; Rivera et al., 2015; Montserrat Pallares, et al., 2019; Neirotti et al., 

2014; Yigitcanlar and Kamruzzaman, 2018). 

 ةتوسع موضوع با ،بود شده مطرح ملل سازمان در 2397 سال در شهری ةتوسع با ارتباط در که نیز پایدار شهر مفهوم

 به دستیابی و اهمیت 1729 سال در ملل سازمان اهداف با توجه به (.United Nations, 2017مطابقت دارد ) پایدار

(، (Ssekatawa, 2016) ستیز طیمح و آینده های نسل و امروزی انسان با مرتبط شکالتم و مسائل )بهبود پایدار ةتوسع

 جمله از ،مختلف های پروژه قالب در هوشمند شهری عمومی باز فضاهای ةتوسع با هوشمند یشهرها ةتوسع به نیاز

 خود پژوهش در( 1723آروانتیدیس و همکاران ). (UNHabitat, 2018؛ Batagan, 2011) است ضروری ها سایبرپارک

 ی،باز عموم یفضاها و کسایبرپار خاص های ویژگی و ها تفاوت درنظرداشتن باند خواست کشور 11 از متخصص 21 از

 .است آمده 1شکل  در پژوهشاین  یجاز نتا ی. بخشکنند ارزیابی یبرپارکسا برایرا فضاها  ینتر مناسب

 

نامتخصصدیدگاهازپارکسایبراجرایوتوسعهبرایمناسبفضاهای.2شکل

Arvanitidis et al., 2019منبع:

اطالعاتوارتباطاتهایفناوری
و  یزمان های یتبدون محدود های اجتماعی مجازی، ها و شبکه ویژه رسانه هب ،اطالعات و ارتباطات یفناور های سیستم

های اجتماعی  فرهنگی و منش عادات رپارک،یبهوشمند از جمله سا یباز عموم یکردن مردم و فضاها یکپارچهبا  ی،مکان

و به  طالعاتدانش، تبادل ا یدتولآورند و در این راه از  وجود می به شهروندان یمدرن شهر یدر زندگجدیدی 

 ;UNHabitat, 2018; Costa and Erjavec, 2019; Castells, 2001کنند ) استفاده می تجارب یگذار اشتراک

Neuhofer, 2018and  Femenia Serra; Cardoso, 2005and  Castells بر عالوه سایبرپارک طراحی دربنابراین (؛ 
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 برای ارتباطات و اطالعات یفناور های قطب یابی مکان شامل پروژه سایت یابی بهینه زیربناها، و ها رساختیز به توجه

 یبترک) 2(TEOL) «باز یدر فضا هانفناور ةیشرفتپ یادگیری» شکل بهویژه  به؛ دارد یتاهم اثران یبهتر ذ برداری بهره

 9) (Klichowski, 2018, 2017(OL) «باز یدر فضا یادگیریمفهوم »با  1[TEL] «فناورانه ةیشرفتپ یادگیریمفهوم »

Kim and Oh, 2014; Kramers et al., 2014; Smaniotto et al., 2015; Thomas, 2014;.) 

پاسداشت  را هنگام یو ارتباطات یاطالعات یننو های فناوریده از فرصت استفا یبرپارک در عصر مجازی،، سادرواقع

 ریپذ امکان را یکدیگر با ها آن اصیل تعامالت نیز و طبیعت با مردم ضروری و ارتباط کند میفراهم  یانسان های یاسمق

 (.Costa et al., 2008; Thomas, 2014) کند می

اثرانیذ

 از یو مشارکت، آگاه یمانند همکار هایی نقش و ها فعالیت در ها آن. دارند یدیکل ینقش اثران یذ یبرپارک،سا بافتدر 

از  یدها ةتوسع اثران، یو شهروندان، دانش ذ اثران یذ یاقشهروندان، اشت یکنشگرافراد،  یت، خالقبرای آن یآمادگو  وکار کسب

دارند  فعال یحضورو  کنند یم شرکت یانسان ةمنابع و شبک یلتشکو  یبه همراه یقتشو ی،سازگار یایی،به باال، پو یینپا

(Costa et al., 2018: 165; Erjavec and Ruchinskaya, 2019: 209.) های  و مقیاسسطوح ( 1723همکاران ) و منزس

 میان که از است ینپژوهش ا هدف .بررسی کردندنگاری  مردم روش هب را سایبرپارک فضاهای تحلیل و تجزیه و یرمختلف تفس

 با یییااستفاده و اختصاص فضا، استفاده )عدم استفاده( از اش برایروزمره  تحرکات میان ارتباط اثران ذی ةروزمر های هتجرب

 اثران ذیمتنوع  های هتجرب ةدهند نشاننتایج پژوهش مشخص شود.  یمکان -اجتماعی یو رفتارها ها هفناورانه، تجرب محورهای

و  مؤثرند شهری مناظر و هادر خلق مکان ست. این روابطفضاها میانروابط  ها و مانگفت فضاها، تعامالت اجتماعی، در انتخاب

 سایبرپارک ةپروژ در که ،شهری یزیر برنامه و طراحی برای شده لیتشک فضاهای و زندگی فضاهای معنایدرک  در

( یستم)اکوس سازگانر بومد اثران ذی نقش، 9در شکل  (.Menezes et al., 2019: 78) اهمیت دارند ،است شده ینیب شیپ

2آفرین هم
 (.Skarzauskiene, et al., 2019, 2015) استآمده  -گیردمی شکل آفرینی هم آن در که محیطی - 

 

ینآفرسازگانهمدربوماثرانیونقشذیای .پو9شکل

 Skarzauskiene, 2019منبع:

                                                           
1. Technology-Enhanced Outdoor Learning 
2. Technology-Enhanced Learning Concept 
3. Outdoor Learning Concept 
4. Co-Creation Ecosystem 
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آفرین هموهاسایبرپارکاجزای

و  ها خواسته انتظارات، تبیین شهرها، ساخت یندافر در مردم مسئولیت و نقش تأثیر بیشتر برای رهیافتی آفرینی هم

 وجوه افزایی همو  یساز یکپارچهو  یاجتماع های کنش و برهم ها یتفعال کمک بهافراد  یرکردنشهروندان، درگ یازهاین

 ،فضاهای باز عمومی هوشمند ینیآفر هماز هدف  (.Frantzeskaki, 2016) است یامور محل ویژه به ،یشهر یستز

 ،منعطف مولد و تجربی ستیز طیمح کهبه نحوی  ،ی استشهر یفضاها یفیتک یارتقااز طریق  پایدار توسعة به دستیابی

 یها یرساختز و زارهابابه کمک  شمول همه دیجیتالی تعامالته و خالقانکنش  برایرا اثران  یذ  ییتوانا شکوفایی بستر

(. در شکل Mayer and Cukier, 2013; Molin et al., 2016; Smaniotto et al., 2018) آوردیمفراهم  فناورانه

 .است آمدهی دیجیتال آفرین همچارچوب ، 2

 

دیجیتالآفرین همیهاشاخصترکیب.4شکل

Methodological framework, 2019:منبع

را  خود  یزندگ یفیترفاه و ک ی،تا سالمت دهد یمه مردم بامکان را  این یرو فراگ دردسترس امن، عمومی باز فضاهای

 درک دهند، توسعه را گروهی مشترک های برنامه و یروابط اجتماع همچنین بتوانند (.COST, 2015)کنند  یتتقو

 سایبرپارک ایجاد. بسازند و کنند مشاهده را اجتماعی و شهری زندگی هایرا تعمق بخشند و مشخصه خود فرهنگی

 ؛Batagan, 2011) یشهر زندگی کیفیت ارتقای و شهرها کالنمعضالت  کاهش برای راهبردی حلیراه انعنو به

SDGs UNHabitat, 2018) رویکرد کمک که به دوست است مردم پایدار هوشمند شهرهای به دستیابی برای گامی 

گیرد  شکل می ارتباطاتی و اطالعاتی زرو به یها فناوری به مجهز عمومی باز فضاهای با افراد میان دیجیتالی تعامالت

(Smaniotto et al., 2018 Cresswell, 2014; هدف .)آسایشی لوازم و ابزار به توجه بر عالوهکه  است این سایبرپارک 

 ,.Smaniotto et al) کند فراهم را شهری زندگی مطلوب کیفیت سازوکار و آرامش فضای فناورانه، های یرساختز و

2008al., et  Costa2015, .) 
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روشپژوهش
 از استفاده با پژوهش این در دنیا، در آن های پروژه نوپابودن و سایبرپارک مفهوم  گیپیچید و جدیدبودن با توجه به

میان از  ها پژوهش مند نظام و موشکافانه بررسی راهبرد پژوهشی مطالعات موردی، کمک بهمحتوایی و  تحلیل های ویژگی

در  یگام و یینتب یبرپارکسا اجرای یها اهداف و روشتا  است یشگام صورت گرفتهپ یها پروژه نیرامواسناد و مدارک پ

 وتعمق و استخراج اطالعات و دیتاهای مورد نیاز پژوهش با اطالعات  یآور جمع توسعه و تکامل آن برداشته شود. برای

 یها گزارشها و  لمی، تارنمای رسمی پروژهدر نشریات معتبر، کتب ع افتهیانتشاردسترسی به منابع دیجیتال و متون 

 .است انجام شده ی پژوهشی مربوطها هآزمایشگا ةفصلی و سالیان

های  از تنوع موضوعی الزم برخوردار باشند و اهداف و روششکلی انتخاب شدند که   به ی مطالعاتیها نمونه

ی ها فناوری، فضاهای باز عمومی و اثران ذیتری از  وسیع ةمتنوع و از یکدیگر متمایز باشد تا بتوان دامن ها آنگیری  شکل

 ةدر پژوهش از جنب شده انتخابهای پیشگام  . پروژهکرداطالعاتی و ارتباطی هریک را استخراج، مقایسه و تحلیل 

 هدشدیتول محتوای ةو پروژ دانشگاه ةمحوط در یتالیجیتعامالت د ةپروژ، گانه سه یها مکان ةپروژاز:  اند عبارتموضوعی 

 کاربر. از سوی

از پراکندگی  تا شده استبر درنظرگرفتن تنوع موضوعی سعی  های مورد مطالعه، عالوه همچنین در انتخاب نمونه

ها را  گیری سایبرپارک های جغرافیایی در شکل از زمینه متأثرمکانی نیز برخوردار باشند تا بتوان تنوع فرهنگی و تمایزهای 

و  لهستان، ونان، یرلندیا، کیبلژ ی،توانیل ،پرتغالهای پیشگام در کشورهای  سایبرپارک ةونردیابی کرد. به این ترتیب نم

 .بررسی شدنداسپانیا انتخاب و 

مطالعهموردهاینمونه
گانهسههایمکانةپروه

 این در. کرد اجرا خصوصی و عمومی های بخش همکاری با غالپرت یسبوندر ل 1720 سال در 2دانشگاه لوسوفونا این پروژه را

 به بلژیک گنت در عمومی فضای زندگی آزمایشگاه ه،سال 20 تا 29 نوجواناناین شهر، به نوجوانان  1زندگی آزمایشگاه پروژه،

 Almeida etتوجه دارند ) سال 07 باالی مسن شهروندان به لیتوانی ویلنیوس در زندگی آزمایشگاه و شهری سبز کاربران

al., 2018 .)های ویژگی واکاوی و اجتماعی های رسانه ةمشاهد اطالعات، و اسناد تحلیل و تجزیه ها گاهآزمایش این هدف 

 است اثران یذ با مصاحبه ژهیو به ،کیفی و کمی پژوهشی ابزارهای کمک هب مختلف های جنبه از سایبری باز های مکان

 صورت به را گانه سه های مکان ةپروژ پژوهش یجنتا ها، سایبرپارک دانش ةتوسع بر عالوه ها آزمایشگاه ، ایندرواقع )همان(.

 .(Lab Report, 2018د )نکن می فراهم رندگانیگ میتصم و گذاران استیس ژهیو به ،کنندگان مشارکت برای علمی

پرتغالیسبونل-زندگ آزمایشگاه

 یفاز جمله وظا ،یمدرن شهر یزندگ یاصل یمبان از کردن آگاهو  یساز فرهنگ منظور بهپروژه،  ینا یسبونل بخش

 ژهیو به اثران یذ شکل گرفت. در این فرایند، یو اخالق و تعهد اجتماع ییو پاسخگو یریپذ تیمسئولحس  ی،شهروند

                                                           
1. Lusofona University 

2. Living Lab 
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...( نقش و راه پیاده میدان، بوستان، سبز، فضای باغ، پارک،) شهری عمومی باز فضاهای بازسازی یا ساخت در نوجوانان

 این اصلی مقصود. استفاده کردند زندگی های یشگاهآزما 2سیستم پویایی های و مدل الییجیتد یننو یاز افزارها داشتند و

 های فناوری کمک هب ها آن پیرامون عمومی باز فضاهای و نوجوانان فرهنگی کردارهای کنش برهم واکاوی پروژه از بخش

  (.Almeida et al., 2018) است ارتباطاتی و اطالعاتی جدید

 فضاهای در مردم نوظهور نیازهای ارضای منظور به و شهری پایدار راهبردی اهداف منظور تحقق هب یبرپارکسا ةپروژ

 ةتوسعز ا منظور . بدینشد یانداز راه عمومی فرهنگ و دانش افزایش و مختلف ابعاد در زندگی کیفیت ارتقای عمومی، باز

 فناوری و هوشمند طبیعی بستر در اثران یذ جیتالییو تعامالت د ی(، مشارکت اجتماع1من سایبر مکان) آفرینی هم پلتفرم

  (.Almeida et al., 2018استفاده شد ) ارتباطات و اطالعات

پرتغالیسبون،،لگانهسههایمکانةپروه.8جدول

مکانموردیةنمون
یاجزا

سایبرپارک
اهدافاصل هایویژگ 

 ةپروژ
 های مکان
 گانهسه

 لیسبون
 پرتغال

باز  یهافضا
 یمعمو

 راه یادهپ یدان،سبز، بوستان، م یپارک، باغ، فضا -

 یجیتالیتعامالت د یبررس
 ها آن رامونیپ یطنوجوانان در مح

 هسال 20تا  29نوجوانان  - اثران یذ

 های فناوری
اطالعات و 

 ارتباطات

 و وب یلموبا های یکیشناپل -
 یزندگ های یشگاهآزما ابزارهای -
 یستمس یاییپو یها مدل -

 منبع: نگارندگان

یتوان لیلنیوسو-زندگ آزمایشگاه

را  یتوانیاییل ةاز جامع فراوانی جمعیت ها آن تمرکز دارد؛ زیرا( بیشتر و ساله 07) سالمندان بر ویلنیوس زندگی زمایشگاه 

 یگروه انعنو بهدارند. افراد سالخورده  عمومی فضاهای به یو متفاوت یژهو نیازهایو  یقو عال دهند می یلتشک

مواجه اجتماع  و یمختلف زندگ های هکاهش مشارکت در حوز مانند خطراتیبا  ؛ زیراشوند میظر گرفته ندر ریپذ بیآس

 دیجیتالی های ییتوانا ینهمچن. است یمشکالت بهداشت یشاز دست دادن کار، کاهش درآمد و افزاهستند که دلیل آن 

 ةبهبوددهندعوامل  ینتر یاز اصل یکی تواند میاطالعات و ارتباطات  وریفناحال  ینبا ا ،کمتر است جوان نسلاز  ها آن

 این. دارند ارتباط جامعه با که هستند سالمندان کننده مشارکت اصلی اثران یذ درواقع. باشد سالخورده افراد زندگی کیفیت

 .(Lab Report, 2018) تشده اس انجام سالمندان های پروژه در همکار اصلی شرکای و معماری مرکز همت به پژوهش

 فضای و ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده چگونگی ،(جامعهة دهند خدمات) عمومی فضایتوجه به  با پژوهشگران

 به را عمومی خدماتچگونگی ارائة  که دهندمی ارائه هاییایده و کنند می تحلیل و تجزیه کنونی دنیای در را هم کنار در باز

 عمومی فضاهای. کنند بیان می جامعه اعضای مختلف نیازهای با متناسب و محلی ساختار مختص کامالً و کارآمدتر روشی

 به سالمندان از دعوت و سنی های گروهه فاصل کاهش برای جدید اقدامات دهد می نشان تحلیل و تجزیه برای شده انتخاب

                                                           
1. System Dynamics Models 

2. MY Cyber Place 
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 جدید عمل ابتکار ،اقدام این. است شده  یابیارز مثبت (کاربرد داشته است سنی های گروه سایر برای تر پیش که) باز فضای

 و اثران یذ مختلف های گروه مشارکت از دورنمایی شامل بنابراین است؛ سالمندان باشگاه و شهری ةمنطق شهرداری،

 .(Lab Report, 2018) شد خواهد عمومی پایدار ةتوسع در( خصوصی-عمومی همکاری مانند) جدید تجاری های مدل

 فناورانه های محیط برای مناسب های مدل بررسی اثران، یذ اجتماعی های رسانه ةمشاهد پژوهش، این روعش ةنقط

 مختلف های گروه مشارکت با مرتبط های مشوق تعیین ،(کنند بررسی می را کاربران ةانگیز که هایی مدل جمله از)

 از استفاده نوع با توجه به که هستند سالمندان مطالعه، این در هدف گروه .است شبکه درون روابط و اجتماعی-فرهنگی

 آزمایشگاه ،پژوهش یندر ا درواقع .(همانشوند ) می معرفی سالمندان ةجامع نام به و اند بررسی شده عمومی فضاهای

 کمک به سالمندان نیازهای ةکنند منعکس کهکند  می هدایت را آفرینی هم رویکرد چگونگی و دانش ویلنیوس، زندگی

 ةمشاهد و تحلیل و تجزیه اسناد، تکمیل ویلنیوس، ةپروژ در زندگی آزمایشگاه اهداف .است ارتباطات و اطالعات فناوری

( سالمندان-اثران ی)ذ هدف ةجامع رفتار پیرامون علمی نتایج تعمیم. است مطالعاتی موارد تبیین برای اجتماعی های رسانه

 (.همان) استه مصاحبه و ها سنجش اجتماعی های رسانه ردیابی نتایجبراساس 

 لوفتاس هنری ةکارخان. شدند انتخاب منظور این به 2«آکستامستیس» و «لوفتاس هنری ةکارخان» شهری ةمنطق دو

 و دانشگاه ،ها هادار دولتی، مؤسسات و ها ساختمان تجاری، مراکز تجاری، های اقامتگاه مسکونی، های ساختمان شامل

 صنعتی وضعیت تغییر با و بوده صنعتی ةپهن پیش از این که است این منطقه اصلی ویژگی. است تفریحی-فرهنگی مراکز

 موضوع این. است  شده روزمره های استفاده برای صنعتی مناطق جدید کاربردهای یافتن به ناگزیر گذشته، دهه یک در

 این به. است ادارمعن خود گیزند دیگر های دوره در سالمندان گروه برای شهر از بخش این زیرا ؛دارد تری عمیق معنای

 ةمنطق تبدیل مسیر در هم و است سالمندان زندگی در تحوالت روند بررسی برای تالشی هم ،زندگی آزمایشگاه ترتیب

 و اطالعات فناوری بر مبتنی و مجازی ةجامع در مرحله اولین زمینه، همین در. دارد یبرم گام عمومی فضای به صنعتی

 همطالع که یدرحال ؛بپیوندند بوک سیف در «فوق سالمندان انجمن» به توانند می مندان عالقه و ده استش انجام ارتباطات

 و تجاری های مکان صاحبان ،ها آن اجتماعات و ساکنان، یعنی اثران یذ گروه سه از متشکل آکستامستیس ةمنطق دربارة

 (.همان) است منطقه شهرداری ژهیو به و شهرداری، فرهنگی

لیتوان ویلنیوس،گانهسههایمکانةهپرو.2جدول

ةنمون

موردی
اهداف اصل هایویژگ سایبرپارکاجزایمکان

 ةپروژ
 های مکان
 گانه سه

 ویلنیوس
 لیتوانی

 شهری عمومی باز فضاهای در زندگی های آزمایشگاه عمومی باز فضاهای

 ةنحیییو بررسیییی
 یبیرا  یآفرین هم

 یازهیییاینرفیییع 
 سالمندان

 اثران یذ
 (سالمندان یژهو به) ها آن اجتماعات و ساکنان

 فرهنگی و تجاری های مکان صاحبان
 منطقه شهرداری یژهو به شهرداری،

 و اطالعات هایفناوری
 ارتباطات

 وب و موبایل های اپلیکیشن

  نگارندگانمنبع: 

                                                           
1. Aukstamiestis and Art Factory Loftas 
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یکبلژگنت- زندگیشگاهآزما

 ینزم یک عنوان بهرا شکل داد. شهر ) یندهگنت آ توان میده از آن است که با استفا یگنت، پلتفرم یزندگ آزمایشگاه

 یها چالش رفع برایرا  یمختلف یها حل راهتا  کنند می پیدا را یکدیگرآن  در افراد مختلفاست که  مکانیبزرگ(  یشآزما

 مکان یک بر زیرا ؛است متفاوت گانه سه های مکان ةشبک موردی مطالعات سایر با گنت زندگی آزمایشگاه. یابندب پیچیده

 با برنامه این. پردازد می ها آن( اجتماعی و) مجازی همتایان و ها مکان از سیستمی به بلکه ندارد، تمرکز واحد «فیزیکی»

 (.Lab Report; 2019) شود می پشتیبانی گنت زندگی آزمایشگاه تر گسترده و ابتکاری طرح

 و یگذار استیس شهر،در  سکونتمختلف مانند علم، هنر،  ایه ینهدر زم اثران یبا ذ یپروژه همکار ینا هدف

 آزمایشگاهشهر کمک کنند.  ةینددادن آ و به شکل یابندتوانمندتر دست  ای جامعه به بتوانند تا است محلی کارآفرینی

 یشرکا آوریگردبا  آزمایشگاه این. آورد میفراهم  گنت در نوآورانه یها و سازمان ها پروژه برای ای شبکه گنت، زندگی

را خدمات و محصوالت نوآورانه  که است آن دنبال بهاجرا،  درحال های پروژه اعالم و دانش آزاداشتراک  کمک بهمختلف، 

 بر گنت عمومی فضای زندگی آزمایشگاه. تأثیرگذار باشد یدارشهر پا یعموم ةتوسع رراه ب ینو از ا کند فراهمشهر  یبرا

 قلمرو در حیات ةادام برای( سبز کاربران) نندک می استفاده فضاها این از هک افرادی. دارد تمرکز شهری سبز اربرانک

 و سبز فضای. دارند زیستی قرار محیط های آالینده از ای گسترده طیف معرض در زیرا ؛ندکن می  تالش کنونی شهرهای

 هایی فرصت ها آن. دارد ای فزاینده اهمیت مدرن شهرهای برای دهند، می شکل که اجتماعی باالی ارزشدلیل  به ها پارک

 (.همان) دهند می ارائه یشناخت روان تسکین و شدن اجتماعی ترمیم، برای را

 شده است واقع عمومی میدان و پارک یک در گنت در( مجازی و واقعی های مکان از سیستمی) 2ابرفضاها از یکی

 عمومی میدان. شود می متصل گنت دانشگاه های اهآزمایشگ استقرار مکان و 1«دکروک»تأسیس  تازه ةکتابخان به که

 کونینگ پارک ةادام .کند می متصل 9زیدپارک و خرید مرکز شهر، اداری های ساختمان به را کتابخانه ،وجوش پرجنب

. اند کرده احاطه طبقه پنج های ساختمان و بانده دو های جاده را( متر 977 عرضو  متر 17 طول به زیدپارک) آلبرت

 حاضر، حال در (.همان) ستسروصدا پر بسیار و شود محسوب می عمومی ونقل حمل اصلی جریان ان تفریحی،مک این

 ؛است کمتر بسیار است، گنت در نوآورانه های فناوری عمومی مرکز ترین اصلی که «دکروک»از  زیدپارک فناوری

 کیفیت و تجربه کاربری، تغییر ونگیچگ کشف و باز فضای در فناوری از استفاده برای فرصتی مکان این بنابراین

 فراهم ساختمان داخل فضای و باز فضای از ترکیبی ةتجرب برای را فرصت این همچنین. است مکان این از شده درک

 . کند می

 یتر آرام تفریحی ماهیت که داد گسترش 2مینکای و پارک مین یها نام به نزدیک پارک دو به توان می را برنامه ابعاد

 این در. کرد ایجاد پارک فضاهای از ای حلقه توان می . همچنیننیستند قوی ادراکی نظر از حاضر حال در ماا دارند،

 بررسی امکان؛ زیرا شده است انتخاب گنت زندگی آزمایشگاه در گانه سه های مکان ةپروژ برای زیدپارک ،پژوهش

                                                           
1. Mega Space 

2. De Krook 
3. Zuidpark 
4. Muinkpark, Muinkaai 
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 با را «دکروک» در 2باال فناوری ارتباط تا کند می مفراه را ارتباطات و اطالعات فناوری بر مبتنی یها حل راه چگونگی

 (.همان) کند تقویت دارد، قرار پیوسته ای زمینه بافت در که «زیدپارک» در 1پایین فناوری

بلژیکگنت،گانهسههایمکانة.پروه9جدول

اهدافاصل هایویژگ سایبرپارکاجزایمکانموردیهنمون

 ةپروژ
 های مکان
 گانه سه

 تگن
 بلژیک

 عمومی باز فضاهای
 و میدان پارک، از ای مجموعه -

 شهری فضاهای
 شهری ابرفضاهای -

 ةآینید  ادند شیکل  بیرای  اثیران  یبه ذ کمک -
 شهر

 ارتقیای  و درک و تجربیه  برای فرصت ایجاد -
 کیفیت

 پایین و باال فناوری ارتباط تقویت -
 در اثییران یذ یهمکییار بسییترشییدن  فییراهم -

 مختلف های زمینه

 شهری سبز کاربران - اثران یذ

 اطالعات های فناوری
 ارتباطات و

 9وب و موبایل های اپلیکیشن -

  منبع: نگارندگان

دانشگاهمحوطهدریجیتال تعامالتدةپروه

 ةمنطق سه در دانشگاه دانشجویان بر تمرکز پروژه این هدف. کردند اجرا 1723 سال در همکاران و تیدیس را پروژهاین 

 های روش ةتوسعاز  برای این منظور، است. متفاوت جغرافیایی و فرهنگی بافت با( شرق و جنوب، )شمال اروپایی

باز  یفضا عنوان به 2با محوطه دانشگاه دانشجویانتعامالت  یواکاوتا  استفاده شد یجیتالید یعلوم اجتماع یپژوهش

 عمومی فضاهای به انشجویاند های و نگرش ادراکات مطالعة بررسی شود. همچنین یفرهنگ -یآموزش یعموم

 از دیگر اهداف این پروژه است دانشجویان میان در ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده الگوهای ارزیابی و دانشجویی

(Arvanitidis et al., 2019.) 

 بر یدانشگاه عمومی فضاهای از یبردار بهره جدید های شیوه شناسایی پروژه این اصلی مقصود دیگر، عبارت به

فضا،  یفیتک یعی،طب یطمح یت،امن یبایی،)ز  کیفیت توان به ها می این شیوه جمله از است. کاربران های اولویت مبنای

 کار، یها مکان اینترنت، ها، ه)نقش یالت(، تسه...و آرامش ،فرد منحصربه یتفعال، حس مکان، شخص یاجتماع یطمح

(، و... یامکانات واکنش ی،بازرگان های یتفعال ی،تدارکات انرژ ی،اطالعات تعامل بازدیدکنندگان، برای امکانات

)کار و مطالعه، معاشرت،  ها یتو...(، فعال یشرفتهپ یازهاین ی،قدردان ی،زندگ یباال یفیتک ،رضایتمندی) ها یابیارزش

ط، نگاه به مردم، زدن، ارتبا قدم ،ها لیمیابررسی استراحت، خواندن،  ی،اجتماع های هخوردن، شبک ی،گرد وب یدن،نوش

 کردن، تمرینکردن،  و ورزش یتنهاماندن، باز یعت،از طب بردن لذت یقی،دادن به موس گوش رخدادها، در حضور

 در اثران یذ جانبه همهو مشارکت  یریدرگ برای یکردهاها و رو نگرش یینتب ینهمچن .است( ...و یسوار دوچرخه

صورت  یطدر مح ها آنجوانان و برخورد  یجیتالید یها و تعامالت اجتماعرفتاربارة در ژهیو به ،ها گفتمان و ها تیفعال

 (.همان) گیرد می

                                                           
1. High-Tech 
2. Low-Tech 
3. Web and Mobile Applications 

4. University Public Spaces (UPS) 
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دانشگاهةدرمحوطیجیتال تعامالتدة.پروه4جدول

مکانموردیةنمون
اجزای

سایبرپارک
اهداف اصل هایویژگ 

 ةپروژ
 یجیتالید تعامالت

 دانشگاه ةمحوط در

 :های دانشگاه
 یرلندکورک ا -
 یونان الیتس -
 لهستان وارساو -

 عمومی باز فضاهای
 عمومی باز فضاهای -

 یفرهنگ-آموزشی

مشیارکت   بیرای  یکردهیا و رو ها نگرش تبیین
 و هیا  ییت فعال در)جوانان(  اثران یذ ةجانب همه

جوانان  یجیتالید یاجتماع تعامالتو  گفتمان
 یطدر برخورد با مح

 اثران یذ
 دانشجویان -
 بازدیدکنندگان -
 نکارمندا -

 های فناوری
 و اطالعات

 ارتباطات

 هوشمند موبایل -
 تبلت -
 رومیزی کامپیوتر -

 تاپ پل -
  منبع: نگارندگان

توس کاربردشدهیتولیمحتواةپروه

 یمجاز های رسانه محتوای بر تمرکز پروژه این هدف. دادند انجام 1723 سال در همکاران و مونتسرات را پروژه این

 تا ستیااسپان یشهر بارسلونا یباز عموم یکاربران در فضاها ژهیو به ،اثران یذ از سوی دهش پخشو  یدتول یاجتماع

 دشدهیتول یمحتوا»(. Montserrat et al., 2019) کنند یمعرفرا  چندمنظوره کاربردهایو  یاجتماع یدجد یرفتارها

 نوشتاری، تصویری، صوتی، مختلف ایه یلدر قالب فا شده یآور جمع یا دشدهیتولها و اطالعات  داده، 2«توسط کاربر

، بوک سیف ییتر،)تو اجتماعی های شبکه از استفاده با دیگران یبردار بهره برای کاربران داوطلب که ... استو ویدئویی

 ها، یتاولو ی،)مانند احساسات شهروند یشهر یمنابع غن این مقوله،، درواقع. گذارند میبه اشتراک  و...( ینستاگراما یکر،فل

 یتر نهیبه های یمکنند و تصم یلرا بهتر تحل یجتا اطالعات و نتا کند یم یامه حوزه این فعاالن برای را...( و عالیق ازها،نی

 (.همان) درنظر بگیرند یزندگ یفیتک یو ارتقا دوست مردمهوشمند  یباز شهر یبهبود فضاها برای

با  1اول اپلیکیشن. است داده توسعه وکرده  طراحی اسپانیا دئوستو دانشگاه راپروژه  یندر ا شده استفاده های اپلیکیشن

 و... ادداشتیصدا،  یر،تصو یدئو،و قالب در هایرو ثبت اطالعات مس یآور جمع یبرا یابزار 9اس .وا .یآ عامل ستمیس

2دوم یکیشن. اپلاست
 یجهان بییا یتموقع ةساماناستفاده از  برای یابزار اندروید و اس .او .آی یها عامل ستمیس با 

 Osaba) است( ...و ارتفاعسرعت،  یی،آب و هوا یط)مکان، زمان، شرا یرهااطالعات مس یگذار اشتراکثبت و به  منظور به

et al., 2019; Menezes and Mateus, 2018 .)استفاده از رابط  یبر مبنا ها هداد یآور جمعپروژه،  یندر ا ین،همچن

 کاربر توسط دشدهیتول های داده و محتوا نمایش و تحلیل که یدرحال ؛است 9یانهزنماانتقال حالت با یکاربرد یسینو برنامه

 و ریاضی معنایی های تکنیک ها، هنقش استفاده ازبا  ها داده کالن و اطالعات نیتأم و پردازشمختلف  های شیوه کمک به

 زبان، تاریخ، زمان، ،متن) توییتری های داده پروژه، این در(. Montserrat et al., 2019) یی استفضا های تحلیل

                                                           
1. User-Generated Content (UGC) 

2. Ethnoally 

3. Ios 

4. WAY (Where Are You) 

5. Rest API (Representaional State Transfer Application Programming Interface) 
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 عالی ةسسؤم در (...و جغرافیایی طول و عرض مبنای بر مکان ،یرندهفرستنده و گ مستعار نام و مشخصات پیام، وضعیت

 اند عبارتفاز پروژه  ینا یشد. مراحل اصل یآور جمع 1729ه یژانو 21تا  21از  تورینو نوآوری برای سرزمینی های سیستم

 از استفاده .ESRI Arc Map، 9 در ییتریتو های داده واردکردن .1در اکسل،  ییتریتو های هداد یقدق یسبرر .2از: 

اطالعات  بررسی .2گروه کاربران،  یرهایمس یابیرد یبرا یبرپارکسا یکیشناز اپل ها داده هماهنگی و زمانی اطالعات

و  یاستفاده از اطالعات زمان .9مشخص،  یدر نواح گروه کاربران یرهایمس یابیرد یبرا ها ییتتو یو هماهنگ یزمان

 اطالعات از استفاده .0 ،اند کرده عبور مشخص نواحی از که کاربرانی گروه یرهایمس یابیرد یبرا ها توییت اهنگیهم

ران و و گردشگ ها بازدیدکننده از محلی کاربران جداکردن منظور به متفاوت زمانی های هدور یبرا ها زبان ةدربار توییتری

 از توییتر یجوو جست موتور کمک هب توییتری های داده ادامه، در (.همان) مشخص نواحی در مختلف یمقصدها ییشناسا

 با توییتری های داده نمایش و تحلیل پردازش، ذخیره، ،یآور جمع ،درواقع. شد گردانی هم 1720 ژانویه 17 تا 29

براساس محور را  زمان یرهایتفس یامکان گردآور 2میکروبالگینگ مپلتفر عنوان به جوگرو جست موتور این یریکارگ به

 تواند می زمانی ةدور محدودیت بدون موتور این. کند می یامه یانهانتقال حالت بازنما یکاربرد یسینو برنامه رابط

انجام  MySQL دادگان یعملکردها کمک را به ها داده پایگاه در شده رهیذخ های داده ةپیچید جغرافیایی یجوهاو جست

 با استفاده ازرا گوگل  ةنقش یرو یچندضلع رسم توانایی شبکه، خدمات ه ازاستفاد زبان شناسایی بر عالوه همچنین. دهد

 (.9 شکل) (Montserrat et al., 2019) دارد 1گوگل مپ یپتجاوااسکر یکاربرد یسینو برنامهرابط 

 

گوگلةنقشیاربرروتوس کشدهیآورجمعیهادادهازیا.نمونه8شکل

 C3places user manual, 2019منبع:

 1722نوامبر  10منتخب از کاربران در  یکمک گروه هب 9(پآ ی)و یبرپارکسا یرمس یکیشنبا استفاده از اپل ها داده همچنین،

2داوطلبانه یاییاطالعات جغراف پلتفرم یکیشناپل ینشد. ا یگردآور
تحرکات  یجهان ابی یتموقع یستمس یمبنا بر که  است 

                                                           
1. Micro-Blogging Platform 

2. Google Maps Javascript API 

3. Way App 

4. Volunteered Geographic Inormation (VGI) 
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 ها آن نیتر مهم که شود می یگردآور یزن یلو تحل یهتجز برایکاربران  یگرد های داده. کند میثبت  یهکاربران را دو بار در ثان

 یدن،دو ،یرو ادهیپ) عمومی فضای در بودن دلیل کار، محل و منزل از فاصله شغل، تحصیالت، جنسیت، سن،: از اند عبارت

 یلو تبد یو یکیشناز اپل ها آن واردکردن با ها داده این جغرافیایی تصویرسازی...(. و اهلی حیوانات ها، هبچبازی ، مطالعه

 (.Montserrat et al., 2019) شود میانجام  ESRI ArcMap یبرا خواندن قابل های فایل به مربوط های یلفا

 

هادادهجغرافیای تصویرسازی.8شکل

Montserrat et al., 2019منبع:

توس کاربریدشدهتولیمحتواة.پروه8جدول

مکانموردینمونه
اجزای

سایبرپارک
اهدافاصل هایویژگ 

 محتوای ةپروژ
 توسط یدشدهتول

 کاربر

 بارسلونا،
 اسپانیا

 عمومی باز فضاهای

-
 بارسلونا شهری ةمنطق 

در مرکیز   2گرانیادوس  یکانر یابانخ -
 بارسلونا یشهر مسکون

 بارسلونا 1فرهنگی اهنمایشگ میدان -

 یمجییاز هییای رسییانه محتییوای بییر تمرکییز -
 یییدجد یرفتارهییا یمعرفیی یبییرا یاجتمییاع
 چندمنظوره کاربردهایو  یاجتماع

 نیواحی  در کیاربران  گیروه  مسیرهای ردیابی -
 مشخص

 یکاربران محلی  جداکردن برای ها زبان تعیین -
 و گردشگران ها یدکنندهاز بازد

 یبیرا  تیر بهینیه  های گیری متصمیبه  کمک -
 یشهر یریتمد یرندگانگیمتصم

 اثران یذ
 محلی کاربران -
 ها یدکنندهبازد -
 سایر و گردشگران -

 اطالعات های فناوری
 ارتباطات و

 توییتر اجتماعی ةشبک -
 (پآ ی)و سایبرپارک مسیر اپلیکیشن -

 منبع: نگارندگان

 هایافتهوبحث

 یها لمد ها و سایبرپارک اجرای های روش ،سایبرپارک در این پژوهش امپیشگ های پروژه تحلیل و روند واکاوی در ادامه

 مطالعاتی، یها نمونه تمایز و اشتراک وجوه یبند جمع از. اند شدهشناسایی ها  هپروژ این با اهداف شده مرتبط استفاده

یشگام در پ یها ژهاز پرو یکاهداف هرو است  هآمد دست به هاسایبرپارک گانهسه ابعاد از هریکو نقش  یگاهجا

براساس و  است یزمتما یباز عموم یاز بعد فضاها یبرپارکسا دهد یپژوهش نشان م یجنتا رو آمده است. های پیش جدول

                                                           
1. Enric Granados Street 

2. Forum of Cultures Exibition 
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 یها پارکسبز و  یفضاها اند از: که عبارت شود یرا شامل م یباز عموم یاز فضاها یمتنوع ةآن، دامن یریگ اهداف شکل

 یها گاه یدانم راه، یادرهپ یدان،)م یشهر یعموم یفضاها ،(ها پارکسبز و انواع  یضاهاها، ف و بوستان ها پارکمختلف )

 ،و سواحل( یباز عموم یو فضاها یفرهنگ -یآموزش یباز عموم یفضاها یدن،و دو روی یادهپ یها و مکان یعموم

 یحی،تفر -یفرهنگ ةپهن به افتهیرییتغ یصنعت ةکالن )پهن یاسو در مق یوستهپ یو خصوص یعموم یاز فضاها یبیترک

 یاز فضاها یا ابرفضاها و حلقهی، فرهنگ یمراکز تجار ،یفرهنگ -یحیمراکز تفر-ها ساختماناز  یبیبا ترک یشهر ةمنطق

مراکز  ی،فرهنگ-یحی)مراکز تفر یو گردشگر یفراغت یو فضاها ،یشگاه(کتابخانه و آزما یرامونپ یها و فضاها پارک

 ؛(0جدول )( یساحل یگردشگر یها تئاتر و مکان ی، آمفیورزش-یحیتفر یها مکان ید،، مراکز خریفرهنگ -یتجار

 همچنین. دارند تعلق متفاوتی های گروه به عمومی باز فضاهای ها، سایبرپارک گیری شکل اهداف تمایز به توجه با بنابراین

 و ساخت زیر است: موارد شامل نوعمت اهداف این. مشاهده است قابل مطالعه مورد های نمونه در متنوع اهداف از طیفی

رسان متناسب با  خدمات عنوان به یعموم ی، استفاده از فضاهااثران ذی مشارکت از بردن بهره با عمومی فضاهای بازسازی

 یفیتک یتو تقو یمترم ی،اجتماع یها ارزش یارتقا یمدرن برا یشهرها یباز عموم یاستفاده از فضاها ،جامعه یازن

تعامالت و  یواکاو ،باز ینوآورانه در فضا یها فناوریفرصت استفاده از  کردن فراهم ،استفاده از فضاادراک افراد در 

 ییو شناسا فناوری باالی سطح به مجهز نوین عمومی فضاهای ایجاد ،یعموم یاز فضاها یبردار بهره یدجد های یوهش

 .(0جدول ) است یپرمخاطب و مقاصد گردشگر یعموم یفضاها

باز  یها، بهبود فضاها سایبرپارکدر  یشهر یعموم یاستفاده از فضاها ةنحو یشده برا اف درنظر گرفتهاهد دربارة

 .رود یشمار م از اهداف مهم به دوست مردمهوشمند  یعموم

 سایبرپارک مطالعه مورد یها هنمون در اثران یذیعنی  ،ها سایبرپارکین جزء دوم یگاهجا و پژوهش، نقش ةدر ادام

براساس  و هستند متمایزدر پروژه  یردرگ اثران یاز بعد ذ ها یبرپارکسا، دهد یپژوهش نشان م نتایج. شده استبیان 

مختلف  یناز سن فییکه ط یطور به ؛د گرفتندربر خواهرا  اثرانذی از متنوعی ةدامن ،ها آن گیری شکل اهداف

 بازرگانان و پژوهشگران، تجاری، یها مکان صاحبانصاحبان مشاغل مختلف ) ،(بیشترساله و  07سالمندان  نوجوانان،)

و  فرهنگی و تجاری های مکان صاحبان ،ها یشهردار) یو خصوص شخصی یا دولتی وابستگی دارای ،(کارآفرینان

موقت )کاربران  یا یدائمو حضور  مختلف یها تیفعالشرکت در  ةاز جنب ناثرا ذی عالوه بهشود.  شامل می را (ینساکن

و  یاندانشجو) یاجتماع یگاهجا ةهمچنین از جنب( و ها آنو اجتماعات  انساکن گردشگران و یدکنندگان،سبز و بازد

 به اثران یذ ،ها سایبرپارک گیری شکل اهداف تمایزبا توجه به (. 0جدول هستند )و متنوع  متفاوتنیز کارمندان( 

 ین. امشاهده است قابل مطالعه مورد یها هنمون در متنوع اهداف از طیفی همچنین. دارند تعلق متفاوتی یها هگرو

در  مشارکتبه  ها آن یقو تشوجوانان کردن یر، درگاثران یذ یشکاف سن کاهشتالش برای  شاملاهداف متنوع 

 نوین میان یجیتالیتعامالت د ویژه بهتعامالت و ی جامعه، بررس و افراد میان ارتباطبرقراری ، یاجتماع یها تیفعال

 .(0)جدول افراد جامعه  یهمکار یشافزا و جوانان
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سایبرپارکةمطالعموردهایپروههدرعموم بازفضاهایجایگاهونقش.8جدول
اهدافعموم بازفضاهایمکانردیف

 راه یادهپ یدان،بوستان، م سبز، یباغ، فضا پارک، پرتغال لیسبون 2
با مشیارکت   یشهر یعموم یفضاها یو بازساز ساخت -

 اثران یذ

1 

 لیتوانی ویلنیوس
 هنری)کارخانه 

 (لوفتاس

 (یحیتفر یفرهنگ)مرکز  عمومی فضای به شده تبدیل صنعتی ةپهن
 ی،مراکز تجیار  ی،ارتج یها اقامتگاه ی،مسکون یها ساختمان) شهری ةمنطق

 (یفرهنگ یحیمراکز تفر ی،دولت یها ساختمان

 بیه  دهنیده خیدمات  عنوان به عمومی فضاهای از استفاده -
 جامعه نیاز و محلی ساختار با متناسب جامعه

 لیتوانی ویلنیوس
 (یس)آکستامست

 یتجیار  یهیا منیاطق، باشیگاه سیالمندان، مکیان     ی)شهردار شهری ةمنطق
 (یفرهنگ

 ةپهنی  بیه  صینعتی  ةپهن تبدیل در تحوالت روند بررسی -
 تفریحی-فرهنگی

9 

 بلژیک گنت

 ها سبز، پارک فضاهای

 (یو اجتماع یمجاز یانها و همتا از مکان یستمی)س ابرفضاها

 یدپارکز و دکروک
 (پارک ینو م ینکای)م پارک فضاهای از ای حلقه ایجاد

 منظور: به شهری عمومی فضای از استفاده -

 یجتماعا یها ارزش یارتقا -

 یشناخت روان تسکین و شدن اجتماعی ترمیم، -

 هاگاهتفریح از استفاده در افراد ادراک تقویت -
 بلژیک گنت

 )دکروک(
 یرامییونیپ یکتابخانییه، فضییاها یرامییونپ یپییارک، فضییا ی،عمییوم میییدان

 دانشگاه های یشگاهآزما
 نوآورانه های فناوری عمومی مرکز تریناصلی ایجاد -

 بلژیک گنت
 (کیدپار)ز

 یهیا  سیاختمان  ةپهنی  یید، آلبیرت(، مرکیز خر   ینگپارک )کوئ ی،عموم میدان
 یادار

 چمن تابستانه( ینزم روی، یادهپ یدن،)دو تفریحی مکان

 یدر فضیا  یاستفاده از فنیاور  یفرصت براکردن  فراهم -
 (یحیتفر یها مکانباز )

 کیفیییت ةتجربیی و کییاربری تغییییر چگییونگی کشییف -
 فضا از شده درک

2 
 دایرلن کورک
 یونان تسالی
 لهستان وارساو

 دانشگاه( ة)محوط یفرهنگ-آموزشی عمومی باز فضاهای

 بیاغ  تئیاتر،  آمفیی  دانشیجویی،  اصیلی  مرکیز  شیامل  ،دانشیگاه  اصلی پردیس
 عمومی فضاهای و بلوارها ریاست،

 دانشگاه ةمحوط با دانشجویان تعامالت واکاوی -

 فضیاهای  از بیرداری  بهیره  جدیید  هیای  شییوه  شناسایی -
 تسییهیالت، کیفیییت، مبنییای بییر دانشییگاهی یعمییوم

 ها فعالیت و ها ارزشیابی

 یااسپان یبارسلونا 9

 شهر عمومی باز فضاهای

 (دریا، رودخانه) آب سواحل

 گردشگری های مکان

 یگردشگر یمقصدها شناسایی -

 دوست مردم هوشمند شهری باز فضاهای بهبود -

 نگارندگانمنبع: 

سایبرپارکةمطالعموردهایپروههدراثرانیذیگاهنقشوجا.7جدول
اهدافاثرانیذمکانردیف

 هسال 20-29 نوجوانان پرتغال لیسبون 2
 باز فضاهای در اثران یذ نوظهور یازهاین ارضای -
 یرامونشانپ محیط در نوجوانان دیجیتال تعامالت بررسی -
 شهری عمومی فضاهای بازسازی یا ساخت در)نوجوانان(  اثران ذی درگیرکردن -

1 

 یتوانیل ویلنیوس
 یهنر ة)کارخان

 لوفتاس(
 سالمندان با جامعهارتباط  - بیشتر و ساله 07 سالمندان

 یتوانیل ویلنیوس
 (یسمست)آکستا

 ها آن اجتماعات و ساکنان

 شهرداری

 فرهنگی تجاری یها مکان صاحبان

 سالمندان از دعوت و سنی یها گروه فاصله کاهش -

 سالمندان زندگی تحوالت روند بررسی -

 بلژیک گنت 9

 شهری سبز کاربران

 پژوهشگران شهروندان،

 کارآفرینان بازرگانان،

 یدکنندگانبازد

 توانمندتر یا به جامعه یابیدست یبرا یکدیگربا  اثران یذ همکاری -

 محلی کارآفرینی گذاری، سیاست هنر، علم، ةزمین در همکاری افزایش -

 مکان کیفیت درک و تجربه برای فرصت ایجاد - یحیتفر یاز فضاها کنندگان استفاده

2 
 ایرلند کورک
 یونان تسالی
 لهستان وارساو

 (یان)دانشجو جوانان

 دانشگاه کارمندان

 ندگانبازدیدکن

 متفاوت جغرافیایی و فرهنگی بافت با دانشجویان رفتاری یها تفاوت بررسی -

 محیط با برخورد در جوانان دیجیتالی اجتماعی تعامالت -

 اسپانیا بارسلونا 9
 (منتخب)کاربران  داوطلبان

 بازدیدکنندگان گردشگران،
 یاجتماع یدجد یو رفتارها ها یتفعال معرفی -

 عمومی فضای در حضور دلیل حرکتی، مسیر ردیابی -
 نگارندگانمنبع: 
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هریک از  ها در نقش و جایگاه آن هدر ادام که است یو ارتباطات یاطالعات یها فناوریسومین جزء سایبرپارک، 

و  اطالعاتی یها فناوریها از بعد  سایبرپارک، دهد یپژوهش نشان م یجنتا .شده استمورد مطالعه بررسی  یها هنمون

 های فناوریاز  یمتنوع ةدامن ،خود گیری شکل اهدافبراساس هستند و  ها متمایز پروژه در شده استفاده یارتباطات

 پلتفرم جهانی و ابی تیموقع) مختلف یها هسامان اند از:  که عبارت دنشو یشامل م را یو ارتباطات یاطالعات

 یها و برنامه افزارها نرم ،(آپ ویو  ios ، android  یها ستمیس با موبایلو  وب) مختلف های اپلیکیشن ،(میکروبالکینگ

 ابزار ،(بازنمایه حالت انتقال کاربردی یسینو برنامه رابط و یپتجاوااسکر یکاربرد یسینو برنامه رابط ،Arc Mapمختلف )

ز آنجا ا. (1جدول )( یدئوییو و ینوشتار یری،تصو ی،ها )صوت هداد از انواعی( و کامپیوتر و تاپ پل تبلت،، لیموبا) فناوری

متناسب با در هر پروژه نیز  شده استفاده ارتباطاتی و اطالعاتی فناوری، است  متفاوت ها یبرپارکسا گیری شکلاهداف که 

 یشامل موارد اهداف ین. امشاهده است قابل متمایز اهداف از طیفی مطالعه مورد یها هنمون در .خواهد بودمتنوع  ،هدف

در  یردرگ یها هگرو نیازهای عکاسانی، آفرین هم ایجاد برای هوشمند طبیعی بستر رد دیجیتالی مانند برقراری تعامالت

 یاستفاده از فناور یننو الگوهای انواع ارزیابیو  تعیین، سایت در سطح پایین و سطح باال فناوری ارتباط برقراریپروژه، 

 ستها زبان محور داده یرو تفس (ها داده شینما و پردازش )ذخیره، ها هداد تفسیرو  تحلیلو  یمکان یرسازیتصو از قبیل

 .(1)جدول 

سایبرپارکمطالعهموردهایپروههدراطالعاتوارتباطاتهایفناوریجایگاهونقش.1جدول

اهدافاطالعاتوارتباطاتهایفناوریمکانیفرد

 پرتغال لیسبون 2
 وب و موبایل اپلیکیشن

 REST API یجهان یاب یتموقع ةسامان
 (Arc Map) افزار رمن

 هوشمند طبیعی بستر در اثران یذ تعامالت برقراری -

 یتوانیل ویلنیوس 1
 (سالمندان ة)جامع بوک یسف

 یاجتماع یها رسانه ردیابی
 آفرینی هم رویکردهای راهبری -
 ارتباطات و اطالعات فناوری کمک به سالمندان نیاز انعکاس -

 ارتباطات و اطالعات اوریفن بر مبتنی های حل هرا بررسی بلژیک گنت 9
 یبیافت  در پایین سطح و باال سطح فناوری بین ارتباط برقراری -

 پیوسته

2 
 ایرلند کورک
 یونان تسالی
 لهستان وارساو

 هوشمند موبایل تلفن
 تبلت

 رومیزی کامپیوتر

 تاپ پل

 ارتباطات و اطالعات فناوری از استفاده الگوهای ارزیابی -
( در برخیورد  یاننیان )دانشیجو  جوا یجیتالید یاجتماع تعامالت -

 یطبا مح

 یابارسلونا اسپان 9

 نوشیتاری،  تصیویری،  صیوتی،  های یلفا قالب در ها داده یآور جمع
 ...ییوئوید

 (iosاول ) یکیشناپل
 (ios, androidدوم ) یکیشناپل

 آپ یو
 ییتریتو یها داده یبرا یکروبالگینگپلتفرم م

 یپتجاوااسکر یکاربرد یسینو برنامهرابط 
(Arc Map) Esri 

 (REST API) بازنمایانه حالت انتقال کاربردی یسینو برنامه رابط

 ها داده نمایش و تحلیل پردازش، ذخیره، -

 ها داده یمکان یرسازیتصو -
 کنندگان زبان استفاده یینتع -
 ها محور داده زمان یرتفس -

 مکانی تصویرسازی -

 نگارندگانمنبع: 
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 از هریک پژوهشی و اجرایی یها روشهای پیشگام و  سایبرپارک یریگ شکل های در آخرین مرحله از پژوهش، روش

ی پژوهش ها روشتمایز  ةدهند نشانپژوهش  یجنتا .اند شده تحلیله مقایس هدفبراساس  مطالعاتی استخراج و یها نمونه

م منتخب، پیشگا یها نمونهدر  ست.ها آن گیری شکلها، متناسب با هدف  اطالعات هریک از سایبرپارک یآور جمعو 

 ارزشیابیو  ینظرسنجترجیحات( و  مصاحبه و سنجش پرسشنامه،) کیفی و کمی سنجش یها روشاز  یا دامنه

 ،SDM) یکمهای پیشگام سایبرپارک شامل  شده در نمونه ی استفادهها ل. مدشده استاستفاده  (نیازها و یتمندیرضا)

 (.3جدول است ) (UGC و کاربران یزشیمدل انگ ،رکتمشا یتجار یها )مدل یفیک و (ینو پروتکل مشاور کاوی هداد

باز و  یفضاها ترکیب) میدانی های روشست و عبارت است از: ها نیز متفاوت و متنوع ا سایبرپارکاجرای  یها روش

ها و  اعالم پروژه ،دانش آزاد گذاریاشتراکنوآورانه،  یها سازمانها و  هپروژ از ای هشبک ایجادتمان، خداخل سا یفضا

 و تسهیالتبارة در بازدیدکنندگان نظرات کسب زندگی و یشگاه)آزما تجربی های آزمایش ،(ها پارک از ای حلقه یجادا

و  ییترتو یها )داده اجتماعی یها هشبک یلتحل و های ردیابی روش و( انجام حال در رخدادهای و ها تیفعال فضا، امکانات

 (.3جدول )( بوک سیف و فلیکر توییتر، یها هو داد و روابط درون شبکه یاجتماع یها هرسان یبرمن،سا یآفرین همپلتفرم 

سایبرپارکةمطالعموردهایپروههاجرایهایروشواهداف.3جدول
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 پرتغال لیسبون 2

 زندگی آزمایشگاه
 توییتر های داده

 هوشمند طبیعی بستر در اثران ذی دیجیتال تعامالت و مشارکت
 (SDM) سیستم پویایی های مدل

 جهانی یابموقعیت ةسامان
 سایبرمن آفرینی هم پلتفرم ةتوسع

 سازی هآگا و سازیفرهنگ -
 یدارشهر پا راهبردی اهداف تحقق -
 اثران ینوظهور ذ یازهاین ارضای -

 لیتوانی ویلنیوس 1

 زندگی آزمایشگاه

 (یخصوص-یعموم یهمکاراثران ) یذ های گروه مشارکت تجاری مدل
 اثران یذ یاجتماع های رسانه ردیابی

 فناورانه های محیط مناسب کاربران انگیزشی های مدل
 شبکه درون روابط ایجاد

 یاجتماع-فرهنگی های همشارکت گرو یبرا ها مشوق تعیین
 مصاحبه و سنجش

 سالمندان مشارکت افزایش -

 سالمندان زندگی کیفیت بهبود -

 ریشیه  فضیای از  اسیتفاده  یارتقا و کیفیت حفظ -
 (فرهنگی به صنعتی از کاربری تغییر از پس)

 بلژیک گنت 9

 زندگی آزمایشگاه

 نوآورانه های سازمان و ها پروژه از ای شبکه ایجاد

 اجرا درحال های هدانش آزاد و اعالم پروژ گذاریاشتراک به
 هاتفریحگاه و ها پارک فضاهای از ای حلقه ایجاد

 مانساخت داخل فضاهای و باز فضاهای ترکیب

 یشهر نوآورانه محصوالت و خدمات ةتوسع -
 فضا یفیتادراک ک یشتجربه و افزا کشف -

 (آینده)گنت  آینده شهر به دادن شکل -

 عمیومی  فضاهای پیوستگی حفظ و ارتباط تقویت -
 فناوری متفاوت سطوح دارای

2 
 ایرلند کورک
 یونان تسالی
 لهستان وارساو

بیر   یمبتنی  ینظرسینج  و پرسشینامه  مصیاحبه،  با اثران یحات ذیترج سنجش
 فضا شامل یاتخصوص

 ...(و طبیعی محیط امنیت، زیبایی،)  یفیتک

 ...(و انرژی بازدیدکنندگان، امکانات ها، نقشه) تسهیالت

 ...(و پیشرفته نیازهای ،رضایتمندی) ها ارزشیابی

 ...(و یاجتماع یها شبکه ورزش، رخدادها، در حضور) ها یتفعال

 فضا از برداری هبهر جدید های شیوه کشف -
 و اطالعیات  فنیاوری  از اسیتفاده  الگوهیای  ارزیابی -

 ارتباطات

 )جوانان( اثران یجانبه ذهمه مشارکت -

 یااسپان یبارسلونا 9

 (UGCتوسط کاربر ) یدشدهتول یامحتو

 کاوی هداد
 ...(و بوک یسف یکر،فل ییتر،)تو اجتماعی های شبکه های داده

 نامشاور پروتکل

 گوگل( ةنقش یرو یچندضلع سمر) فضا ةمحدود تعیین

 و پژوهشییگران بیرای  اطالعیات  تحلییل  تسیهیل  -
 شهری فضاهای گیرندگانتصمیم

 مسیریابی کاربران، های فعالیت شناسایی -
 محیط در اثران یذ هاییتفعال یابی مکان -

 نگارندگانمنبع: 
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 ها آنگوناگونی متناسب با  یاه روشکه  داردی وجود اهداف متنوع های پیشگام، ی منتخب سایبرپارکها در نمونه

  اند از: عبارتاهداف این . شده استانتخاب 

 ؛زندگی کیفیت بهبود و پایدار شهر راهبردی اهداف تحقق  

 مخاطبان؛ مشارکت افزایش و درگیرکردن اثران، ذی کردن  آگاه و سازیفرهنگ  

 ن؛نوی یها فناوری ظهور دنبال به فضا از برداری بهره جدید های شیوه کشف  

 ارتباطات؛ و اطالعات فناوری از استفاده الگوهای ارزیابی  

 و جدید هایفعالیت شناسایی آن، محصوالت و خدمات ةتوسع و فناوری با مرتبط نوظهور نیازهای به پاسخگویی 

  ؛ها آن یابی مکان

 گیری؛تصمیم سهولت و اطالعات تحلیل امکان کردن فراهم  

 (.0)شکل  ( و3جدول )ی ارتباط و یاطالعات های فناوری کمک به مختلف هایفضا پیوستگی حفظ و ارتباط تقویت 

 

سایبرپارکپیشگامهایپروههمدل.7شکل
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یریگجهینت
 مسائل به توجه بر عالوه که است این سایبرپارک پیشگام های پروژه مشترک ویژگی پژوهش این های یافته براساس

 پیشگام هایپروژه .ی شده استخاص توجه دارند، محور زیست یطمح و مدارانه انسان ماهیت که موضوعاتی به فناورانه،

و  زیست یطمح یفیتبهبود ک منظور بههوشمند مطلوب  یباز شهر فضاهای اجرایاز  ینیع یمورد هاینمونه سایبرپارک

 هستند. یدارپا ةتحقق اهداف توسع یدر راستا یانسان مدرن شهر یسطح زندگ یاعتال

 ةپروژ: یمورد یها نمونه) پیشگام های پروژهاز  هرکدام یاصل یها یژگیو و اجزااول پژوهش،  رسشپدر پاسخ به 

مجزا و  صورت به( کاربر توسط دشدهیتول یامحتو ةپروژ ودانشگاه  ةدر محوط یجیتالید تعامالتة پروژ، گانه سه یها مکان

 .اند شده یلو تحل تجزیه لیتفص به

 باز فضاهای) مختلف جوانب از ها پارکبریسا مطالعاتی های نمونه در تمایز و اشتراک وجوه دربارةدوم پژوهش  پرسش

 و اثران ذی عمومی، باز فضاهای جایگاه و نقش اساس براین( است. ارتباطات و اطالعات های فناوری و اثران ذی عمومی،

 یها نمونه تمایزو وجوه اشتراک و  یواکاو یمطالعات یمورد یها نمونهاز  یکهردر  ارتباطات و اطالعات های فناوری

 ها آن اجرای های روشو  یبرپارکسا یشگامپ یها پروژه گیری شکل اهداف .اند شده استخراج ها یبرپارکسا یمطالعات

 یشگامپ یها پروژه اجرای یها روش واهداف  این یلها و تحل یافتهدر بخش  که است پژوهش پرسش سومین موضوع

 دانش ةتوسع بر عالوه ،گانه سه هایمکان ةپروژ در یاصل هدفکه  یا گونه به ؛(0ل شکد )نشد بیان یبرپارکسا

 های هزمیندر  یبردار بهره منظور به یعلم یلو تحل یهتجز برایمدارک و اطالعات  اسناد، کردن فراهم ها، سایبرپارک

 .است شهری زندگی مختلف

 ی،دانشگاه یعموم یاز فضاها یبردار از بهره یدیم جددانشگاه، فه ةدر محوط یجیتالیتعامالت د ةپروژ یهدف اصل

توسط کاربران، هدف  دشدهیتول یامحتو هایپروژه در همچنین. است جوانان دیجیتالی اجتماعی تعامالت و ها همکاری

 در شده مبادله های فایل ماهیت کمک به یشهر یباز عموم یکاربران در فضا یرفتارها و تعامالت اجتماع واکاوی یاصل

 ،سبز )پارک یانواع فضا :از اند عبارتمورد مطالعه  یها نمونه در اصلی یباز عموم یفضاها .است یمجاز هایشبکه

 اثران ذی همچنین .گردشگری عمومی باز فضاهای و آموزشی عمومی باز فضاهایو ابرفضاها،  یشهر ة( و منطقبوستان

و  یدکنندگانو بازد کاربران ی،سالمندان و ساکنان محل نوجوانان وک، یبرپارسا ةمورد مطالع یها پروژه در اصلی

 یبرپارکمورد مطالعه سا یها اطالعات و ارتباطات در پروژه یاصل یها فناوری. هستند و کارمندان دانشگاه یاندانشجو

 هوشمند یها پتا لپ و ها موبایل اجتماعی، های شبکه و یاب موقعیت های سامانهو وب،  یلموبا یاه اپلیکیشناز:  اند عبارت

 آپ. یمانند و ییها شنییکو اپل
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