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چکیده
شهروندی فضایی ،رویکردی برای آموزش شهروندان بهمنظور بهرهگیری از فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی مدرن است .بر این اساس یک شهروند
فضایی باید قادر به تفسیر «اطالعات فضایی» و واکنش منتقدانه به آنها باشد ،به کمک نقشهها و سایر «نمایههای فضایی» ارتباط برقرار کند و
نظرات مشخص مکانی را با استفاده از «جغرافیای رسانهای» بیان نماید .با توجه به گستردگی فضای ارتباطات و اطالعات ،نیاز مبرمی به درك
ویژگیهای این مفهوم نوظهور و راهکارهای خاص فرآیند برنامه ریزی شهری مشارکتی ،مبتنی بر رویکرد شهروندی فضایی وجود دارد .روش
تحقیق در این مطالعه توصیفی بوده و از شیوههای اسنادی و مرور متن در بستر مطالعات کتابخانهای استفادهشده است ،به این صورت که با
مراجعه به منابع معتبر ،اطالعات موردنظر گردآوری گردید .شهروندی فضایی از لحاظ مفهومی از تصاحب فردی و جمعی فضای اجتماعی،
سرچشمه میگیرد و از افراد برای دستیابی به صالحیتهای الزم حمایت میکند تا از این طریق ،مشارکت فعالتری در جامعه داشته باشند.
شهروندی فضایی با ترکیب مفاهیم مط لق ،ادراکی و مفاهیم وابسته به فضا ،یک دامنه فضایی را به آموزش شهروندی میافزاید .در این رویکرد،
دارا بودن مهارت و توانایی ضرورت دارد .صالحیتهای الزم برای شهروندی فضایی ،عبارتاند از :ساختارشکنی اطالعات فضایی قابلدسترس از
منابع مختلف؛ ارتقاء بینش شخصی افراد ،نسبت به فضای اجتماعی در کنار توانمندسازی آنها جهت تفسیر و برقراری ارتباط با کمک اطالعات
جغرافیایی .با توجه به مورد پژوهشی ،رویکرد پیشنهادی می تواند با آموزش شهروندان ،نقش مؤثری را در تحقق اهداف برنامهریزی راهبردی ایفا
کند بهگونهای که ماهیت برنامهریزی شهری مشارکتی را دگرگون سازد .شهروندی فضایی ،چهارچوبی نوین را برای مشارکت عموم مردم در
فرایندهای برنامهریزی شهری ترویج میکند که بر تعامل بیواسطه و دائم بین برنامهریزان و شهروندان استوار است.
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مقدمه
در دوران معاصر ،شهرها و محدوده های شهری
بیشازپیش مورد توجه قرارگرفتهاند .موضوعاتی همچون
شهرنشینی سریع ،شهرهای هوشمند ،نیاز به شهرهای
سبز ،توسعه پایدار و نیز واسازی 4و بازسازی شهری
همانند تحلیل رفتن شهرها چالشهای گوناگونی را پیش
روی برنامهریزی شهری پدید آورده است .بسیاری از
چالش های موجود را می توان با تکیهبر مشارکت
شهروندان در فرآیندهای برنامه ریزی شهری به فرصت
تبدیل نمود .از این منظر ،شهروندان ،نیازها و توقعات خود
را که بهواسطه ارتباط مداوم و زندگی در یک فضای
شهری به دست آوردهاند مطرح می کنند و برنامه ریزان
نیز با ارزیابی خواسته های آنان ،راهحلهایی باهدف رفع
مشکالت و یا حفظ و بهبود شرایط موجود ارائه میدهند؛
اما همین الگوی مشارکت عمومی میتواند به اشکال
مختلفی صورت پذیرد.
پیشرفت سریع فناوری ارتباط و اطالعات 5در عصر کنونی
منشأ تحوالتی بیمانند در حوزه برنامهریزی فضایی و
بهخصوص برنامهریزی شهری گردیده و افقهای جدیدی را
پیش روی این حوزه گشوده است .با توجه به اینکه امروزه
جغرافیای رسانه ای 6در بستر فناوریهای ارتباطی و
اطالعاتی پیشرفته غالباً در دسترس عموم قرار دارد؛
برنامهریزان قادرند همهجا و همهوقت از آراء شهروندان
آگاه شوند .از این منظر بسیاری از موانع موجود بر سر راه
مشارکت شهروندان از میان برداشته می شود؛ اما
معضالتی نیز مثل عدم آشنایی عامه مردم با فناوریهای
ارتباطی و اطالعاتی مدرن ،ابزارهای جغرافیای رسانهای و
نحوه کاربرد آن ها وجود دارد که باید آن ها را نیز در نظر
داشت.
با توجه به آنچه گفته شد ،عوامل محوری که عالوه بر
ارتباط روزافزون با فرآیندهای برنامهریزی شهری،
فرصتهای متعددی را نیز به وجود آوردهاند عبارتاند از:
 -1مشارکت عمومی (دخالت عموم مردم)؛

 -2یکپارچگی فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی مدرن،
بهعنوانمثال ابزارهای وب 72.0؛
 -3بهکارگیری جغرافیای رسانهای.
اما در این زمینه ،سؤاالت بسیاری مطرح است که بایستی
به آنها پاسخ داد:
 چگونه شهروندان در جامعه بهصورت فضایی توانمندمیشوند؟
 چه مهارت هایی برای کاربرد بایسته جغرافیای رسانهایبهخصوص در برنامهریزی شهری مشارکتی موردنیاز
هستند؟
 چگونه میتوان عموم مردم و بهویژه بزرگساالن را بهکاربران ماهر جغرافیای رسانهای تبدیل نمود؟
برای پاسخ به سؤاالت تحقیق و نیل به اهداف پژوهش،
ابتدا مفاهیم پایه برنامه ریزی شهری ،فناوری ارتباطات و
اطالعات و جغرافیای رسانه ای تعریف شده و سپس ارتباط
آن ها با مشارکت عمومی تبیین می گردد .در ادامه مبانی
نظری رویکرد شهروند فضایی و ابعاد گوناگون آن بهعنوان
چهارچوبی راهگشا در فرآیندهای برنامه ریزی شهری
مشارکتی مورد بحث قرار می گیرد .درنهایت برای درک
بهتر راهکارهای مناسب ،ساختار ،محتوای دروس و
ابزارهای یک کارگاه آموزشی؛ نمونه ای عملی از تجارب
کشور اتریش در این زمینه بهصورت مبسوط تشریح می
شود.
تعاریف و مفاهیم پایه
 -1برنامهههریههزی شهههری :یههک رشههته خههاص در حههوزه
برنامه ریزی فضایی است که مرتبط با سکونتگاه ها و وابسته
به چیهدمان فضهایی و تعیهین شهرایط بههمنظهور اسهتقرار
ساختارها در فضای شهری میباشد .همگهان اععهان دارنهد
که فرآیندهای موفق برنامه ریزی شههری ،منجهر بهه رشهد
اقتصهههادی ،همهههاهنگی اجتمهههاعی و زیسهههتمحیطهههی،
پیشرفت های سیاسی و نیز پیشرفت های علمی مهیشهوند،
درحالی که فقدان ،ضعف یا برنامه ریهزی شههری نهامطلوب
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باعث محرومیت اجتماعی ،فقهر ،پراکنهده رویهی شههرها و

طی سالیان متمادی ،سبک و سیاق فرآیندهای برنامهریزی

مشهکالت زیسهتمحیطهی مهیگهردد (UN-HABITAT,

فضایی تکاملیافته است .راندولف اظهار میدارد که:

).2008
 -2فنهاوری ارتباطههات و اطالعههات :اصههطالح تعمههیمیافتههه
فناوری اطالعات 8است و بهطور گسترده به فهنآوریههای
به کاررفته در انتقال ،دست کاری و عخیره داده ها با وسهایل
الکترونیک (به عنوان مثهال ،آمهوزش از راه دور) اشهاره دارد
کههه انجههام طیههف گسههتردهای از عملکردهههای ارتبههاطی و
اطالعاتی را بر عهدهدارنهد و پسهت الکترونیهک ،پیهامههای
متنی (مثل پیامک) ،گفتگوی تصویری (ماننهد ،اسهکای،)،
رسههانههههای اجتمههاعی بههرخط (مثههل ،فههیسبههوک) و نیههز
رایانه های مختلف (همچون ،ل ،تاپ و تلفنهای هوشهمند)
را دربر میگیرد ).(Perron et al., 2010: 67
 -3جغرافیای رسانه ای :تعریف عام از جغرافیهای رسهانهای،
بیانگر هرگونه اطالعات دیجیتال یا رسانه ای است که یهک
مرجع فضایی فراهم می آورد .عالوه بر این شامل خدمات و
ارتباطات مبتنی بر مکهان ماننهد بازنمهاییههای فضهایی و
پوشش طیف گستردهای از خروجیها از توضیحات کالمهی
9

گرفته تا مصور در بستر رسانههای اجتماعی اسهت (Gryl

).et al., 2010: 3

«مشارکت عمومی در  1970رشد پیدا کرد ،در  1980بر
برقراری ارتباطات تأکید گردید و از  1990رویکردهای
مشارکتیتر شامل همفکری سهامداران و عینفعان با
یکدیگر دیده شد» ).(Randolph, 2004: 16
امروز مشارکت عمومی به شکل گستردهای بهعنوان الگو
واره 10ای در حمایت از برنامهریزی فضایی و همچنین
برنامهریزی شهری پایدار پذیرفتهشده است .با توجه به
شرایط خاص موجود در شهرها ،برنامهریزی شهری ،بیش
از دیگر شاخههای برنامهریزی ،بر همکاری میان گروههای
مختلف شامل مسئوالن ،برنامه ریزان و عموم مردم تکیه
دارد ) .(Jiang et al., 2003توجه به خواستههای
چندوجهی و گاهاً متضاد از جانب جمعیت رو به رشد و
متنوع شهرها موجب آگاهی یافتن از درگیریهای موجود
و اتخاع تصمیماتی آگاهانه و راسخ میشود & (Hennig

).Volger, 2013: 358
همچنین در عمل ،ثابت شده است که شمول شهروندان
در تمام امور و مراحل مرتبط با فرآیندهای برنامهریزی

برنامهریزی شهری و مشارکت عمومی
متخصصان برای پیشبرد برنامهریزی شهری ،به استفاده از
چهارچوبهایی خاص مانند فرایند برنامهریزی راهبردی
روی آورده اند .اینگونه فرآیندها شامل مراحل متعدد،

شهری بهگونهای که طی آن فرایند ،شهروندان مجاز به
همکاری ،اظهارنظر ،بهبود و سنجش اطالعات باشند منافع
ویژهای را در پی دارد (Jankowski, 2009; Renn et al.,

).1993

مطابق با روش های کلی حل مسئله هستند :بابیان مسئله

پلکان مشارکت میتواند بر روی سطوح مختلف زیر

آغاز می گردند؛ اشکال گوناگونی از تحلیل را در برمیگیرند

استقرار یابد:

و درنهایت به پیشبینی و طراحی راهحل ختم میشوند.
آنها همچنین برای حل مشکل ،گزینهها را در نظر گرفته
و ارزیابی میکنند ).(Hall, 2002
Information Technology (IT) 8
Social Media 9

 -1آگاهی؛
 -2مشاوره؛

Paradigm
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 -3شمول؛

توسعه فناوری ارتباطات و اطالعات

 -4همکاری؛

با توجه به پیشرفت سریع فناوری ارتباطات و اطالعات در
سال های اخیر ،تغییرات شگرفی در مسیر ورود عموم مردم

 -5توانمندسازی ).(IAP2, 2007

پروژههای

به

برنامهریزی

ایجاد

شده

است

) .(Ramasubramanian, 2010همانطو ر که در (جدول )1
ارائهشده است ،رسانههای دیجیتال فرصتهای گوناگونی را
به وجود می آورند

;(Da Trindade et al., 2010

Milovanovic, 2003).
جدول  :1طیفها و فنون مشارکت عمومی )(Hennig & Volger, 2011: 80

راه ارتباطی یکطرفه

آگاهی
با ارائه عمومی اطالعات
عینی و متعادل به آنها
اهداف

در درک مشکالت،
گزینهها ،فرصتها و
راهحلها یاری میرساند.

راه ارتباطی دوطرفه

شمول

همکاری

مشاوره

کار کردن مستقیم با مردم در

همکاری با مردم بر همه

حین فرایند تضمین مینماید

جنبههای تصمیمگیری

که آرزوها و نگرانیهای

شامل توسعه گزینهها و

عمومی همواره درک و در نظر

شناسایی راهحل ارجح

گرفتهشدهاند.

است.

بازخورد عمومی در
تحلیلها ،گزینهها و
تصمیمگیریها فراهم
میشود.

 رایزنی محلی؛ گزاره برگ؛فنون

 در معرض دید عمومقرار دادن.

 -نظرخواهی عمومی؛

 -کارگاههای آموزشی؛

 -پیمایش؛

 -مشورت؛

 -جلسات عمومی.

 -رأیگیری.

فناوری
ارتباطات و
اطالعات

در دستان مردم
است.

 -داوری شهروندان؛

 -ایجاد اجماع؛

 -واگذاری

مصداق
 -تارنماها (اصلی).

تصمیمگیری نهایی

 -هیئتها؛

 خدمات ،برگهها و -نظرسنجی بر خط.

جایگاه

 -رأیگیری؛

 -تصمیمگیری مشارکتی.

 -مجامع مذاکره برخط.

توانمندسازی

مدارک بر خط بهصورت
الکترونیکی.

تصمیمگیری.

 سامانههایپشتیبان
تصمیمگیری بر
خط.

با ترکیب فناوری ارتباطات و اطالعات مدرن در

معین (بهدوراز زمانبندی بد) و در مکان ثابت (باوجود

برنامهریزی ،عده کثیری از مردم میتوانند در زمانهای

دوری مسافت ،حملونقل عمومی ضعیف و )...بدون آنکه
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شخصاً در جلسات گفتگو حضور یابند ،تبادلنظر نمایند و

قابلتعمیمی را برای کشف محتوای نقشههای مصور ،مثل

نظرخواهی شوند .بر این اساس ،سرعت ارتباط بین افراد

اتکا بر توانایی کشف الیههای مختلف با هدایت (زوم،

عینفع می تواند افزایش یابد و کیفیت ارتباطات هم ممکن

چرخاندن) و تغییر ظاهر بصری نقشه ارائه میدهند.

است احتمال مشارکت افراد آرام ،کمحرف و خجالتی را

(Jiang ea al., 2003; Jiang & Li, 2005; MacEachren

بهبود بخشد .نتایج بهینه در برنامهریزی بر اثرات مثبت

).et al., 2004; MacEachren & Kraak, 1997

بهرهگیری از ابزار مناسب تأکید دارد ;(Jiang ea al., 2003

جغرافیای ارتباطی ،استفاده و ترکیب انواع مختلف عناصر

) .Milovanovic, 2003ازاینرو ،افزایش تقاضای برنامه

چندرسانهای (متن ،عکس ،تصویر ،پویانمایی ،فایلهای

ریزان جهت استفاده از ابزارهای ارتباطی جدید برای

صوتی و تصویری و غیره) بهعالوه جغرافیای رسانهای است

مشارکت عمومی از طریق اینترنت جایز شمرده میشود

)(Hennig & Volger, 2013: 359؛ که در آن تعداد زیادی

).(Devisch, 2008; Evans-Cowley, 2010

کاربر می توانند در تولید و مصرف ویژگیهای متناسب
(بهاصطالح

نقشهبرداری

مشارکتی)

و

بهکارگیری

ویژگیهای تعاملی ارائهشده توسط ابزارهای مبتنی بر

ابزارهای جغرافیای رسانهای

رایانه باهم همکاری داشته باشند

با توجه به اهداف مرجع فضایی ،استفاده از جغرافیای

).Nielsen, 2006; Jobst, 2009

رسانهای همیشه نقش محوری را در برنامهریزی فضایی

ابزارهای اعمال قدرت جغرافیای رسانهای یا همان

ایفا میکند که به شکل قابلتوجهی ،تصمیمگیری را بهبود

جغرافیای مصور و جغرافیای ارتباطی در حوزه برنامهریزی

میبخشد ) .(Von Haaren, 2004درزمینه مشارکت

مشارکتی متعدد هستند .برای نمونه برنامههای کاربردی

عمومی ،استفاده از جغرافیای رسانهای بایستی بهعنوان

مورداستفاده عبارتاند از؛ ابزارهای نقشهبرداری ساده وب

رسانهای بااهمیت جهت مصورسازی و برقراری ارتباط مورد

(مجاز برای نقشهبرداری مشارکتی ،مانند Google Maps,

تأکید قرار گیرد ).(Sieber, 2006

Bing Maps, Scribble Maps, ArcGIS online, Open

جغرافیای مصور به مجموعهای از ابزارها و فنون اشاره دارد
که از تجزیهوتحلیل دادههای فضایی با استفاده از
مصورسازی تعاملی حمایت میکنند .این بدین معنی است
که جغرافیای رسانهای در راستای این روشها و زمانی که
با درک انسان آمیخته شود به فرایندهای دادهکاوی و
تصمیمگیری کمک مینماید .ازاینرو ،مادامیکه نقشههای
ایستای سنتی (مانند ،نقشههای آنالوگ یا کاغذی) قابلیت

& (Brodersen

 )Street Mapو سامانههای اطالعات جغرافیایی مشارکت
عمومی 11که برای بهرهمندی از کاربر تولیدکننده محتوا
(بهعنوانمثال ،اطالعات جغرافیایی داوطلبانه) ،بسترهای
رسانهای اجتماعی خاص (مجاز برای بحث مابین بازیگران
مختلف با استفاده از متن ،جغرافیای رسانه و چندرسانهای
با روش ترکیبی) و ژئوپرتال ها( 12رابط کاربر برای
زیرساختهای داده فضایی INSPIRE ، 13و داده باز

کاوش محدودی دارند و نمایشهای گرافیکی به شکل
اجتنابناپذیری به داده وابسته میباشند ،نقشههای
11

دیجیتال تعاملی ،مناسبتر هستند .نظر به بهرهگیری از
ویژگیهای مناسب ،نقشههای دیجیتال تعاملی ،روشهای

Public Participation Geographic Information System
)(PPGIS
12
Geoportal
13
)Spatial Data Infrastructure (SDI

کاربرد سيستم اطالعات جغرافيایي و سنجش از دور در برنامه ریزی ،دوره ،8شماره ،3پایيز1396
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14

حاکمیتی ) توسعه یافتهاند (Hennig & Volger, 2013:

رابطه با توسعه وب  ،2.0در حال حاضر ،نسل جوان با تنوع

).359

امکانات اطالعاتی برای مشارکت سیاسی یا فضایی و ابراز
عقاید خود مواجه است ) .(Bennett et al., 2009فرض
مشارکت در شکلگیری فرایندهای فضایی و تصاحب فضا

مفهوم شهروندی فضایی

متأثر از نظریه لوفور )1993( 18درباره (باز) تولید فضای

مفهوم شهروندی فضایی ،15تعامالت فعال را در فرایندهای

عمومی است که بهوسیله افراد و نیز مؤسسات عینفع

تصمیمگیری فضایی بهواسطه بهرهبرداری و تولید واکنشی
جغرافیای رسانهای ترویج میکند ).(Gryl & Jekel, 2012
این مفهوم بهمنظور ارائه چهارچوبی برای تعامل شهروندان
در فرآیندهای بهرهبرداری واکنشی از جغرافیای رسانهای و
مشارکت آزاد در فرآیندهای تصمیمگیری مشارکتی
مختلف است ).(Pokraka, 2016: 263

ساختهشده ،معنا یافته و درنتیجه بهعنوان جلوهای از
روابط قدرت و نظارت استفاده میشود .این (باز)
ساختهای فضایی پس از (باز) تولید و ارتباط از طریق
جغرافیای رسانهای (دیجیتال) هستند که همیشه حامل
اطالعات جغرافیاییاند ) .(Fischer, 2014شهروندی فضایی
به یک نقطه عطف مفهومی در نظریههای جغرافیای
اجتماعی عملگرا 19و جغرافیای فرهنگی جدید 20تبدیل

واکنش در جغرافیای رسانهای به معنی واکنش نسبت به

شده است .این رویکردها مدعیاند که بشر بهطور مداوم

محدودیت های ناشی از معانی سابق از طریق ساختارشکنی

فضاها را تصاحب میکند ،21چنانکه انسانها معانی را به

آنها است ،بهعنوانمثال ،پرسشی که جنبههای ارتباطی
پنهان یک مشکل فضایی خاص یا تصمیمگیری را در نظر

18

Henri Lefebvre
19
Action-oriented Social Geography
20
New Cultural Geography

میگیرد و یا بالعکس .شهروندی فضایی از نظریههای
نقشهبرداری انتقادی 16بهره میبرد که در رأس همه آنها
ساختارشکنی نقشه 17هارلی است ) .(Harley, 1989در
ضمن ،واکنش (بهاصطالح ،خود واکنش) به معنی آگاهی
از خویشتن ،ساخت فرضیه عهنی در حین استفاده از
جغرافیای رسانهای است ).(MacEachren, 1992

21

در این نظریهها ،فضاها ،برساخته اجتماعي

)constructed

(Socially

محسوب ميشوند .تا حد زیادی ،پيوند معنا

ناخودآگاه صورت ميپذیرد .در ادامه مباحث و مقولههای
رایج ازنظر اجتماعي مورد پذیرش قرار ميگيرند .معاني
دادهشده به اشياء فيزیکي ،اعمالي را تعيين ميکنند که

ازاینرو ،شهروندی فضایی بر پایه رویکردهای نظری

امکانپذیر تلقي ميشوند .برای نمونه ،ميداني آسفالت شده

مختلف است .یکی از اصول اساسی ،فرض آن است که

در مرکز یک شهر ممکن است معاني متعددی داشته باشد:

اشکال مشارکت (سیاسی) در سالهای اخیر بهشدت تغییر

ميتواند به عنوان پارکينگ خودرو و نيز مکاني برای

کردهاند .درنتیجه جوانان بهجای فرایند رسمی به مشارکت

توپبازی تفسير شود ،هر دو این معاني برای چيرگي رقابت

سیاسی و فضایی با فرایندهای غیررسمی درگیرند .در

ميکنند .بهمحض اینکه یکي از این معاني درنتيجه روابط
قوی اجتماع ي ،برتری یابد ممکن است معاني دیگر زوال

14

Open Government Data
Spatial Citizenship
16
Critical Cartography Theories
17
Deconstructing the Map
15

یابند ،ناپدید شوند و سرانجام دیگر مورد استفاده نگيرد.
برتری یک معنای خاص بر دیگری ميتواند توسط بازنمایي
معاني انسانساخت همچون نشانههای روی ساختمانها،
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ماهیت کالبدی که ازنظر جغرافیایی استقراریافته پیوند

تعویض مینماید که میتواند یا نمیتواند با محلی خاص

میدهند ) (Jekel et al., 2015تا آن را برای فعالیتهای

بر روی سطح زمین پیوند یابد .آنگاراد کالس استفنز و

خود آماده کنند ).(Werlen, 1993

ویکی اسکوایر )2012( 25استدالل نمودهاند که فرآیندهای

شهروندی فضایی از بسیاری جهات میتواند از شهروندی
سنتی متمایز شود .شهروندی فضایی وضعیتهای نهادی و
محلی چندگانه را ارج مینهد .این یک گسست پیوند از

گفتمان اجتماعی در جوامع ایستا به علت فناوریهای
اطالعاتی جدید تغییر کردهاند.
26

شهروندی فضایی ،توجه ویژهای به اجتماعات وب و
27

دارد .یک شهروند

شهروندی ملی سنتی است بهنحویکه با ملت یا دولت

شبکههای جغرافیایی اجتماع ی

محلی بهعنوان نهادهای فضایی از پیش تعریفشده ارتباط

فضایی ،یک «شهروند عملگرا »28است که در تقابل با

ندارد .شهروندی فضایی بر مبنای حقوق بشر و مذاکره

مفهوم قدیمی «شهروند فرمانبردار( »29مطابق جدول )2

دموکراتیک برای اطمینان از مبانی مصالحه و سازش قرار

قادر است از وب  2.0و برنامههای کاربردی مبتنی بر ابر

30

گرفته است .این موضوع مبتنی بر مفهوم شهروندی کنش

برای مقایسه منابع اطالعاتی مختلف و متناقض پنهانی

گرا 22در مقابل شهروندی فعال 23است که بر اساس فرمول

استفاده کند و ایده های جایگزین خود را از طریق ابزارهای

میچل و الوود« :)2012( 24فردی است که قواعد اجتماعی

وب خبررسان 31به اشتراک گذارد ).(Gryl & Jekel, 2012

بالمنازعی که مشارکت را محدود میسازند به چالش
بکشد».
شهروندی فضایی به برداشتی صریح و انعطافپذیر از
نهادهای اجتماعی اشاره دارد .این مفهوم ،تعلق به یک
محل خاص را با مفهوم تعلق با جوامع متعدد و سیال

اصالحات ساختاری در محيط کالبدی یا نمادها و تفاسيری
از اهميت اجتماعي-فرهنگي اماکن و اشياء در بازنمایيهای
فضایي مصور بهوسيله جغرافيای رسانهای پيوند یابد .بنابراین
تصاحب کامل فضا شامل پيوند آگاهانه معنا و نيز آگاهي از
معانيای که توسط دیگران به اماکن پيوندیافتهاند و
دربرگيرنده حساسيت نسبت به بسياری از معاني پنهان و
منتقلشده در یک گفتمان رایج است .بنابراین کليدهای
تصاحب کامل فضا ساختارشکني معاني توليدشده اجتماعي،
توانایي برقراری ارتباط با خویشتن ،معاني متناقض پنهان و
تبادلنظر با دیگران است.
Activist Citizenship

22

Active Citizenship
Katharyne Mitchell & Sarah Elwood

23
24

25

Angharad Closs Stephens & Vicki Squire
Web Communities
27
Geo-social Networks
28
)Actualized Citizen (AC
29
)Dutiful Citizen (DC
30
Cloud-based Applications
31
Collaborative Web Tools
26

جدول  :2برخی از ویژگیهای انواع هویت شهروندی (بنت و دیگران.)8 :2009 ،

شهروند فرمانبردار

شهروند عملگرا

 -احساس وظیفه قوی برای مشارکت در حکومت.

 -احساس وظیفه ضعیف برای مشارکت در حکومت.

 -رأی دادن هسته یک فعالیت مردمساالرانه.

 تمرکز بر سبک زندگی سیاسی :مصرفگرایی سیاسی،داوطلب شدن ،فعالیتهای اجتماعی.

 -اعتماد زیاد به رسانهها و رهبران در مورد مسائل و

 -بیاعتمادی به رسانهها و سیاستمداران؛

حکومت؛
 -دنبال نمودن اخبار.

 -رغبت کمتر برای دنبال نمودن اخبار سیاسی.

 -پیوند با سازمانهای اجتماعی ،گروههای عینفع ،احزاب؛

 -پیوند سست شبکهها برای فعالیت اجتماعی؛

 -ارتباط از طریق رسانههای جمعی.

 -ارتباط از طریق رسانههای دیجیتال.

با توجه به تحوالتی که در باال عکر شد حوزه برنامهریزی

مسئولیتهای مدنی هستند (Hennig & Volger, 2013:

فضایی با چالشهای عدیدهای روبهرو است که عبارتاند از:

).359

 -1تشریح روشها و فنون حمایت از مشارکت؛
 -2ارائه برنامههای نرمافزاری کاربردی مناسب؛

رویکرد شهروندی فضایی و آموزش شهروندی

 -3پاسخگویی مناسب به مطالبات شهروندان مستعد تا

در زمینه نظری ،رویکرد شهروندی فضایی از همان ابتدای

قادر به مشارکت در فرآیندهای برنامهریزی با کاربرد

طرح مبحث ،موردپذیرش عام قرار گرفت .در ادامه

فناوری ارتباطات و اطالعات و جغرافیای رسانهای باشند.

نویسندگان متعددی ،مبانی نظری رویکرد موردنظر را ارتقا

اگرچه در سال های اخیر ،به موارد نخست توجه شده ،اما
هنوز هم آنچنانکه شایسته است به مورد آخر پرداخته
نمیشود.

داده ،اصالح نموده و به جستجوی زمینههای بیشتری از
کاربرد آن پرداختند (Jekel et al., 2012; Kanwischer

).and Gryl, 2012
32

در حال حاضر در مقوله تقویت مهارتهای جغرافیای
رسانهای بزرگساالن ،شکاف عمیقی وجود دارد.
بااینوجود ،بزرگساالن عموماً خواهان همکاری و مشارکت
در فرآیندهای برنامهریزی فضایی و نیز سایر وظایف و

کانویشر و دیگران ( ) 2012برای نیل به الگویی مناسب
از شهروندی فضایی و برنامه آموزشی آن ،مفهوم اولیه را با
گزیدهای از صالحیتهای مدون مرتبط با رشتههای
مختلف بسط دادند .با این تفاسیر ،شهروندی فضایی به

Kanwischer

32
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بحث کارایی در آموزش مقطع متوسطه و در سطحی

فوگلر و دیگران ( )2012مفهوم آموزش فعال فضایی را

بینالمللی پیوند یافت.

جهت گسترش تمرکز شهروندی فضایی در حوزه فضا به-

کارلس 33و گریل ( ) 2013بر اصالح بعد نظری دیگری از
شهروندی فضایی و مقایسه آن با رویکرد تفکر انتقادی

34

توجه نمودند .هر دو تفکر انتقادی و پیشروی شهروندی
فضایی و علم اطالعات جغرافیای انتقادی ،35اصطالح
«انتقادی» را به اشتراک میگذارند و هر دو رویکرد به
مفاهیم آموزش شهروندی نزدیک هستند .در مقایسه با
شهروندی فضایی ،در حال حاضر ،تفکر انتقادی یک
رویکرد متنفذ است که در سراسر جهان موردقبول عام

منظور یادگیری مجدد موضوعات مختلف ،فراتر از جغرافیا
پیشنهاد نمودند .این رویکرد نهتنها فراتر از رویکرد
یادگیری برای تفکر فضایی است که در آن اصول
شهروندی فضایی همچون ساخت اجتماعی فضاها در نظر
گرفته میشود بلکه بهطور واضح پیشنهاد میدهد که
جغرافیای رسانهای میتواند سامانهای پشتیبان جهت
یادگیری همگانی باشد و این ایده را سرلوحه کار خود قرار
داده است.

واقعشده و فراتر از مبحث جغرافیا است .باوجود برخی از

رویکرد شهروندی فضایی بهصورت مفهومی برگرفته از

ناهمخوانیها بین این دو رویکرد ،شهروندی فضایی

منظر زندگی روزمره است .هدف آن پرورش مهارتهای

می تواند مزایایی از مفاهیم تفکر فضایی همچون عقالنیت،

جغرافیای رسانهای است تا همه افراد بتوانند با موفقیت

اخالق و خالقیت را دارا باشد.

بخشی از جامعه توانای فضایی در حال ظهور امروزی

میچل و الوود ( )2013جنبه مهم دیگری را بهمنظور ارتقاء
رویکرد شهروندی فضایی ،شناسایی نمودند .اقدام سیاسی
در شهروندی فضایی در ابتدا با اصطالح «مشارکت»
توصیف شد که به هر نحو مدعی نوعی برابری میان
عینفعان مختلف در جامعه است که وجود ندارد.
کانویشر و کویینت )2012( 36تمرکز بر کاربردگرایی
بیش تر و تأکید بر پتانسیل شهروندی فضایی برای ایفای
نقشی مهم در فرایند پیوسته اعمال دولت الکترونیک در
کشورهای درحال توسعه آفریقا را گسترش دادند که
می تواند به ارتباط فناوری ارتباطات و اطالعات در راستای
تصمیمگیری فضایی و همزمان حمایت از درایت شهروندان
یاری رساند.

باشند .این امر متکی بر نظریههای اجتماعی و جغرافیایی
اجتماعی (Paasi, 1986; Lefebvre, 1993; Werlen,
)1995; Massey 1998

و همچنین اهداف آموزش شهروندی معاصر است
).(Bennett et al., 2009
آموزش شهروندی بعد اصلی آموزش است که از طریق آن
افراد در جامعه خود به شهروندانی آگاه و فعال تبدیل
میشوند .آموزش شهروندی محل بحث و موضوعی مجادله
برانگیز میباشد .این درحالی است که هنوز مفاهیمی
وجود دارند که بر وضعیت نهادی یا بر شکل
مکانی/منطقهای/قومی تعیین هویت فضایی تأکید دارند
) ،(Donert, 2008بااینحال میتوان به دنبال روشهای
آزادانه تری برای آموزش شهروندی بود .یک شهروند؛
دانش ،مهارت ،شایستگی و تواناییهایی دارد که او را قادر

33

Carlos
Critical Thinking
35
Critical GISience
36
Quennet
34

میسازد برای شرکت در فرآیندهای مردمساالرانه و
تصمیمگیری در موقعیتها و شرایطی که روزانه با آنها
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روبرو میشود به اطالعات (جغرافیایی) دسترسی داشته و

شهروندی فضایی بر سه جنبه اساسی تأکید دارد (شکل

آنها را دریابد.

:)1

در این راستا باید اطمینان یافت که شهروندان از لحاظ

 -1مهارتهای پایه برای کاربرد جغرافیای رسانهای؛

تواناییها و قابلیتهای مربوطه بهمنظور کاربرد انتقادی،
واکنشی و آزادانه جغرافیای رسانهای در محیطهای ارتباط
جغرافیایی مدرن ،آمادگی دارند .رویکرد شهروندی فضایی

 -2کسب صالحیتها بهمنظور واکنش انتقادی به توان
بازنمایی فضایی مانند نقشهها (دیجیتال)؛

بر مبنای قرارگیری در زندگی روزمره و تمرکز بر آموزش

 -3صالحیت برقراری ارتباط با جغرافیای رسانهای

ثانویه است و چهارچوبی منطقی جهت نوآوریهای

).(Hennig & Volger, 2013: 362

آموزشی بزرگساالن برای استفاده از جغرافیای رسانهای
فراهم میآورد.

شکل  :1صالحیتهای الزم برای شهروندی فضایی ).(Gryl & Jekel, 2012: 26

نیستند؛ بنابراین ،این موضوع با توانمندسازی عموم مردم
بهمنظور کاربرد مؤثر جغرافیای رسانهای برای انجام وظایف

دستاوردها و راهکارهای برنامهریزی شهری
مشارکتی مبتنی بر رویکرد شهروندی فضایی
مادامیکه برنامهریزی شهری مشارکتی از کاربرد جغرافیای
رسانهای سود میبرد ،نه تنها اطالعات بلکه ابزارهای مربوط
به آن ها هم در کانون توجه قرار دارند .در سالهای اخیر
توجه زیادی به زمینه بحث پیرامون زیرساختهای داده
فضایی ،داده باز حاکمیتی و ...شده است .بااینوجود،
چنانچه کاربران ،فاقد مهارتهای الزم باشند موارد فوق

و مسئولیتهای مدنیشان مرتبط است.
به همین دلیل ،افراد عالقهمند ،خواهان حمایت هستند.
راهکارهای مختص فرایند برنامهریزی عبارتاند از:
 -1مساعدت ،اطالعات جمعآوریشده و مشاوره؛
 -2مطالب آموزشی الکترونیک؛
 -3وبینارها37؛

برای ارائه برنامههای کاربردی و ابزارهای کاربر محور ،کافی
Web-based Seminar

37
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 -4نوآوریهای آموزشی تلفیقی؛
 -5کارگاههای آموزشی رودررو،
در صورت لزوم همه جنبههای فوق میتوانند یکپارچه
شوند ).(Hennig & Volger, 2013: 361
در این قسمت ،برای درک بهتر راهکارهای مناسب ،به
تشریح یک نمونه عملی بر اساس تجربیات بهدستآمده در
کشور اتریش میپردازیم .هدف از این پروژه ،توانمندسازی
بزرگساالن برای استفاده از جغرافیای رسانهای و در
راستای برنامهریزی شهری مشارکتی است .پروژه
" "Geomedia 50+در همکاری با برنامه " University

 "55-PLUSو " "digital-earth.euبه مرحله اجرا درآمده
است که از تبادل تجربه و گسترش اصول آموزشی مناسب،
پشتیبانی میکند .این پروژه بر تعیین صالحیتها در
کاربرد ماهرانه جغرافیای رسانهای ،ارزیابی تجارب مرتبط
با کاربرد جغرافیای رسانهای در بخشهای عمومی و
طراحی یک کارگاه آموزشی مناسب (شامل محتوای
آموزشی) بهمنظور بهرهمندی بزرگساالن از مهارتهای
جغرافیای رسانهای متمرکز است.

کارگاه آموزشی ""Geomedia 50+
کارگاه آموزشی "( "Geomedia 50+که ازنظر موضوعی بر
مباحث مرتبط با مناطق شهری اتریش تمرکز دارد) بر
اساس رویکردهای آموزش اطالعات جغرافیایی 38و آموزش
و یادگیری برای بزرگساالن ،طراحی و توسعهیافته است.
جهت تهیه محتوای دروس ،انتخاب ابزارها و ایجاد ساختار
کارگاه آموزشی ،فهرست معینی از مهارتهای جغرافیای
رسانهای (جدول  ) 3مدنظر قرار گرفت .جنبههای منتخب
و برجسته در بخشهای زیر میتوانند ،رهنمودها و
Geographic Information (GI) 38
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پیشنهاد هایی را برای مواجهه با مسئله توانمندسازی
بزرگساالنی که خواهان شرکت در فرایندهای برنامهریزی
شهری و فضایی هستند ولی فاقد مهارتهای الزم برای
استفاده از جغرافیای رسانهای میباشند ارائه دهند

جدول  :3طبقهبندی مهارتهای مربوط به صالحیتهای الزم در جغرافیای رسانهای ).(Hennig & Volger, 2013: 360

مهارتهای جغرافیای رسانهای وظایف و موضوعات مرتبط با آن
 ثبتنام و ورود انتشار ،به اشتراکگذاردن ،درج کردن (با استفاده از برنامههای کاربردی وب 2.0مختلف)
فناوری ارتباطات و اطالعات و
وب 2.0

 فعالیت بر مبنای همکاری استفاده از چندرسانهای( 39تشخیص دادن/ایجاد تصاویر ،وارد نمودن ،درج کردن و بهاشتراکگذاردن نشانیهای وب 40و فایلهای صوتی و تصویری)
 مسائل ایمنی اینترنت ازجمله موضوعاتی مانند حقوق مالکیت معنوی و اطالعات حریمخصوصی
 استفاده از نقشههای دیجیتال (تشخیص دادن ،باز کردن ،زوم نمودن ،چرخاندن وکاوش)
 -ایجاد نقشهها و نمایهها (نشانگرها ،خطوط و نواحی)

توانایی جغرافیای رسانهای (با
تمرکز بر ابزار نقشهبرداری

 -اضافه کردن اطالعات بیشتر (با استفاده از پنجرههای اطالعات)

وب)

 کاربرد فایلهای داده (وارد نمودن ،خروجی گرفتن ،انتقال) خروجی گرفتن از نقشهها (چاپ ،عخیره ،خروجی گرفتن ،درج کردن) استفاده مجدد از دادهها (تشخیص دادن ،ارزیابی و ادغام دادهها) طراحی نقشه بردارانه :نمادشناسی ،نقشه نگاری ،نقشه نمایی ،کاربرد چندرسانهای درحد قابل قبول

قابلیتهای جغرافیای رسانهای

 کاربرد چندرسانهای (انتقال دادهها ،اطالع رسانی ،نظر دادن) -واکنش انتقادی به توان نقشه

Multimedia
)Uniform Resource Locator (URL

39
40

 -1محتوای دروس و ابزارها :بهمنظور تدارک محتوای

باز ،41سرویس عخیرهسازی ابری )42برای همه در دسترس

درسی مفید و ارزشمند برای کارگاه آموزشی و انتخاب

و قابلاستفادهاند که عالوه بر یاریرسانی و ارائه آموزش ،از

ابزارهای مناسب ،موارد گوناگونی بایستی مدنظر قرار

کاربر پشتیبانی میکنند و به زبان آلمانی نیز موجود

گیرند .در ابتدای امر ،شاید در عهن تداعی شود که ممکن

هستند .همچنین ،به افراد میتوانند فعالیتهای مختلف

است موانع دسترسی برای شرکتکنندگان ایجاد مزاحمت

مربوط به کاربرد جغرافیای رسانهای را تجربه نمایند

کرده و موجب دلسردی آنان گردند .این موانع عبارتاند از

(جدول :)3

برنامههای رایانهای پیچیده ،مستندسازی ضعیف (گردش
کار) ،نبود اطالعات جمعآوریشده (برای کمک ،پشتیبانی
از کاربر ،فرهنگ لغات فنی و  ،)...استفاده از زبان انگلیسی
و همچنین به کارگیری اصطالحات خاص فناوری ارتباطات
و اطالعات و ویژه برنامهریزی.

  Google Mapsبه کاربران (شرکتکنندگان کارگاهآموزشی) اجازه میدهد تا (با همکاری) به ایجاد و تبادل
دادهها و نقشهها بپردازند .میتوان دادهها را وارد کرد یا از
آنها خروجی گرفت .همچنین عناصر چندرسانهای و
پیوند43ها را اضافه نمود .روشهای مختلفی نیز برای به

بنابراین ،محتوای دروس و ابزارهای منتخب نهتنها باید

اشتراکگذاری نقشهها با دیگران (ارسال از طریق ایمیل،

پیرامون زمینه های متنوع کاربرد فناوری ارتباطات و

درج در برنامههای کاربردی دیگر و  )...وجود دارد.

اطالعات و رایانه باشد بلکه باید نیاز به مطالب آموزشی
مفصل و موثق و معرفی نحوه کاربرد برنامه را هم مدنظر
قرار دهد .این کار ،شرکتکنندگان را قادر میسازد تا
(بهصورت مستقل) از طریق محتوای آموزشی و تمرینات
(خودتجربگی) دوره را مجدداً بگذرانند .اطالعات
جمعآوریشده (دسترسی به اطالعات دیگر مثل استفاده از

  Google Bloggerکاربران (شرکتکنندگان کارگاهآموزشی) را قادر میسازد تا بهراحتی به بحث و تبادلنظر
بپردازند و همچنین نقشههایی را که دارای اطالعات
کالمی 44مانند چندرسانهای و پیوندها هستند را منتشر
سازند.

لینک ها/پیوندها) و تمرینات از یادگیری خودراهبر حمایت

 Google+ -که بهوسیله آن کاربران (شرکتکنندگان

میکنند .ازاینرو ،برای افرادی که هیچ پیشزمینهای از

کارگاه آموزشی) میتوانند جامعه سازی و شبکهسازی را

فناوری ارتباطات و اطالعات ندارند یا پیشزمینه اندکی

انجام دهند.

دارند باید یک پیشدرآمد مفصل ،ارائه شود ،آن دسته از
افراد هم که دارای پیشزمینه قبلی هستند به چالش
کشیده شده و از آنها درخواست میشود تا بهعنوان
کمکمربی ،افراد مبتدی در فناوری ارتباطات و اطالعات را
سرپرستی نمایند.
برنامه های کاربردی متعلق به خانواده محصوالت Google

جهت به کارگیری در این دوره انتخاب شدند .این تصمیم
ازآنجا گرفته شد که ابزارهای موردنظر بهراحتی (منبع

  Google Driveاجازه به اشتراکگذاری انواع اسناد( ppt ،xls ،docو  )...و عناصر چندرسانهای را مابین یک
جامعه معین (شرکتکنندگان کارگاه آموزشی) میدهد؛
بنابراین ،تمام مطالب ارائهشده در کارگاه آموزشی ،هم
توسط مربیان و هم توسط شرکتکنندگان بر روی
 Google Driveقابلدسترسی هستند.
41

Open Source
42
Cloud-based Storage Service
43
Link
44
Verbal Information
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 -2ساختار کارگاه آموزشی :این کارگاه شامل چند واحد

در این واحدها ،سخنرانیها (اظهارنظر کردن در صورت

(جدول  )3و هر واحد دوره نیز متشکل از مراحلی است که

لزوم) با تمرینات (اجازه داشتن برای تمرین عملی) ترکیب

شخص در آنها حضور مییابد (تماس رودررو) .میتوان

می شوند .در تمام واحدها زمان برای تفکر و تکرار محتوای

این مراحل را با مراحلی که متکی بر خودآموزی و

آموزشی ،تعیین شده است؛ اما آنچه از اهمیت ویژهای

خودتجربگی هستند (توسط خود شخص انجام میشوند)

برخوردار بود ارتباط آموزش جغرافیای رسانهای با

جایگزین کرد.

موضوعات و فعالیتهای زندگی روزمره است که بهطورکلی
از فعالیتهای آموزشی بزرگساالن حمایت میکند.
جدول  :4معرفی ساختار کارگاه آموزشی ).(Hennig & Volger, 2013: 364

واحدها

محتوا

هدف

 جمعآوری دیدگاههای شرکتکنندگان؛معرفی

 تشریح پیشزمینههای نظری؛ -به دست آوردن اولین تجربه عملی

 دستیابی شرکتکنندگان به فهمچگونگی قابلیتها و تواناییهای
جغرافیای رسانهای.

توسط شخص.
 مرور طیف گستردهای از اطالعاتحمایت فردی و
گروهی/تیمی
(آموزش رودررو،

محرکها

مباحثات

 -بازدید از رویداد روز سامانه اطالعات

جغرافیایی/جغرافیای رسانهای

جغرافیایی 45که در دانشگاه سالزبورگ

 -باال بردن آگاهی و عالقه نسبت به

برگزار شد.

موضوعات در زمینه اطالعات
جغرافیایی و جغرافیای رسانهای.

گروهی ،ایمیل،
وبالگ و ساعت
مشاوره)

کاربرد نقشهها و

 -پیشزمینه نظری؛

داده

 -تجربه عملی.

اساسی جغرافیای رسانهای.

واکنش انتقادی

 -پیشزمینه نظری؛

 -ارائه دیدگاهی انتقادی از نظر

به نقشهها و داده

 -تجربه عملی.

(سیاسی) و غیره.

 -انجام یک پروژه کاری (مرتبط با

 -واکنش ،تکرار خود تجربگی.

پروژه (کار

 -در اختیار گذاشتن کارکردهای

جغرافیای رسانهای درباره قدرت

موقعیتهای روزمره) بر پایه انتقال
GIS
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تیمی)

61

یادگیری (تدارک مصورسازی یک نقشه
دیجیتالی که انتخاب موضوع آن اختیاری
است .جمعآوری دادهها ،مدیریت و
تصمیمگیری در مورد طرح نقشه).

ارائه

 -ارائه و بحث پیرامون پروژهها.

 -بازخورد کارهای انجامشده.

در این دوره از کارگاه آموزشی ،بخشی نیز برای ایجاد

پیوسته امکانات جدیدی را در اختیار برنامه ریزان قرار
میدهد.

انگیزشی مانند مسئولیتها و وظایف مدنی ،کاربران باید

در این مق اله تالش بر این بود تا رویکرد شهروندی فضایی
و مبانی نظری آن که ریشه در علوم مختلف مانند جغرافیا،
فلسفه ،فناوری اطالعات و ...دارد تا حد امکان تشریح گردد
و چهارچوبی برای کاربرد این مفهوم در فرایندهای برنامه
ریزی شهری مشارکتی ارائه شود.

انگیزه در بزرگساالن در نظر گرفته شد .بهغیراز نیازهای
بهعنوان گروهی خودانگیخته تلقی شوند .این بدان معنی
است که در نگاه اول ،محرکهای آشکاری برای تشویق
گروه هدف بهمنظور کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطات
مدرن و جغرافیای رسانهای وجود نداشت؛ بنابراین ،جنبه
اساسی برای درگیر ساختن افراد این بود که بزرگساالن
باید از مزایای کسب مهارت جغرافیای رسانهای آگاه شوند.
این امر برای الهام و تحریک آنها برای آغاز فعالیت و
تداوم مسیر الزامی است.
عالوه بر این ،محتوای دروس و ابزارها نهتنها باید
مهارت های استفاده از ابزار و طراحی نقشه را تقویت کند
بلکه باید متناسب با نگرش هر فرد در کاربرد جغرافیای
رسانهای باشد .این مورد طیف گستردهای از موضوعات را
شامل میشود که عبارتاند از:
 -1اعتمادبهنفس؛ عدم ترس در استفاده از رایانه یا
اینترنت؛
 -2کنجکاو بودن؛ انتقال یادگیری درمورد استفاده از
ابزارهای دیگر (بهعنوان مثال سایر ابزارهای نقشهبرداری
وب)؛
 -3گسترش مسیر تحول اطالعات و ارتباطات و ...
).(Hennig & Volger, 2013: 363-365

نتیجه گیری
از ابتدای طرح موضوع مشارکت عمومی در فرآیندهای
برنامه ریزی فضایی ،هیچ زمانی بیش از امروز ،بسترهای
الزم برای این مقصود فراهم نبوده است .در عصر حاضر،
پیشرفت سریع روش های تبادل اطالعات و برقراری
ارتباطات و ظهور مضامینی همچون جغرافیای رسانه ای،

رویکرد شهروندی فضایی ،مبانی نظری را در حوزه
شهرسازی مشارکتی گسترش میدهد و بر نظرخواهی بی
واسطه و مداوم از شهروندان در فرآیندهای برنامهریزی
شهری مبتنی بر فناوریهای اطالعات و ارتباطات تکیه
دارد .خوشبختانه به سبب پیشرفت علم و گسترش
زیرساخت ها در این حوزه ،بسترهای الزم برای چنین
هدفی فراهم است .لیکن رکن اساسی ،آموزش شهروندان و
بهخصوص افراد مسنی است که بعضاً با مظاهر نوین
فناوری اطالعات و ارتباطات آشنایی کامل ندارند .ازاینرو
چهارچوبهای پیشنهادی میتوانند مفید واقع شوند.
در نهایت می توان چنین نتیجه گرفت که شهروندی
فضایی به توصیف توانایی افراد و گروهها بهمنظور تعامل و
مشارکت در تصمیمگیری فضایی اجتماعی از طریق
واکنش نشان دادن و بهرهگیری از جغرافیای رسانهای
(مانند نقشه های دیجیتال ،کره مجازی ،سامانه اطالعات
جغرافیایی و شبکه جغرافیایی )46میپردازد .شهروندان
فضایی کاربران غیرمتخصصی هستند که قادرند
دیدگاههای موجود پیرامون اقدام در فضا (بهعنوانمثال،
قوانین اجتماعی ،برنامهریزی فضایی) را مورد پرسش قرار
دهند و برای تولید ،ارتباط و چشماندازهای فضایی
جایگزین مذاکره کنند.
از طرفی ،شهروندی فضایی ،رویکردی آموزشی در محل
تالقی آموزش شهروندی و آموزش جغرافیا است .این
رویکرد بین ویژگیهای آموزش شهروندی با فهم افراد از
فضا و ساخت اجتماعی تحت شرایط یک جامعه جغرافیایی
رسانه ای پیوند برقرار می کند .شهروندان باید قادر به
ساختارشکنی معانی فضا در جغرافیای رسانه ای با توجه
Geoweb
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Abstract
Spatial citizenship is an approach to educate citizens in order to take advantage of modern information and
communication technologies. Accordingly, a spatial citizen should be able to interpret and critically reflect on "spatial
information"; communicate with the aid of maps and other "spatial representations" and to express the location-specific
opinions using "Geomedia". Considering the expansion of the information and communication space, there is a pressing
need to understand the features of this emerging concept and the specific strategies of participatory urban planning
process based on the spatial citizenship approach. The research method in this study is descriptive and the documentary
and review approaches have been used in the context of library studies, so that the contents were collected by referring
to valid documents. Conceptually, spatial citizenship emanates from the individual and collective appropriation of the
social space and supports individuals to obtain the necessary competencies for a way to have a more active participation
in society. Spatial citizenship adds a spatial domain to citizenship education by combination of absolute, cognitive and
relational concepts of space. In this approach, it is necessary to have skills and ability. The required competencies for
spatial citizenship are: deconstruct the spatial information available from various sources, further ones, own visions of
social space, being able to translate and communicate them with the help of geographical information. According to the
case study, the proposed approach can play an effective role in the realization of strategic planning goals by educating
citizens in such a way that it changes the nature of participatory urban planning.
Key words: Citizenship, Citizen Participation, Urban Planning, ICT, Geomedia
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