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همگامسازی شهر اسالمی با چارچوبهای مدیریت شهری الکترونیک
در فضای شهر ایرانی -اسالمی
محمدحسین سرایی1ـ دانشیار جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
امیررضا خاوریان گرمسیر ـ دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامهریزی شهری ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
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چکیده
در جهان امروز انگارهها و پارادایمهای گوناگونی مطرحشده است که هر یک به نحوه بر شهرها و بـهویژه اقتصـاد
آنها تأثیرگذار است .یکی از این انگارهها شهر اسالمی میباشد .شهر اسالمی بهراحتی میتواند بـا عملکردهـای
جدید و استانداردهای زندگی تطبیق پیدا کند و همخوانی خود را با محیط طبیعی ،مذهبی و اجتماعی -فرهنگی ما
حفظ کند .این عامل باع شده تا شهر اسالمی همچنان برای نیازهای شهری حال حاضـر جامعـه مـا مناسـب و
زیست پذیر باشد .این پژوهش باهدف شناسایی و تطبیق مالکهای و معیارهای شهر اسالمی و عوامل مـؤثر بـر
ایجاد شهر الکترونیک درصدد اجرا و همگامسازی اصول دولت الکترونیک در شهر اسالمی بـا تأکیـد بـر اقتصـاد
شهری میباشد .رویکرد حاکم بر فضای پژوهش توصیفی و تحلیلی است ،که برای تدوین چارچوب نظری تحقیق
و مروری بر تحقیقات پیشین ،از روش کتابخانهای (اسنادی) بهره گرفته شد .در این راستا در گام نخست مالکها
و شاخصه های شهر اسالمی استخراج گردید ،و از طرف دیگر عوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک استخراج و به
جهت ارائه راهکارها و جهتدهی به این فرایند همگامسازی با استفاده از مـدل رتبهبنـدیDEMATEL Fuzzy

اقدام به رتبهبندی این عوامل مؤثر در ایجاد دولت الکترونیـک شـد .در راسـتای انجـام مقایسـههای زوجـی بـین
شاخصها در مدل  DEMATELاز دیدگاه  30کارشناس و مدیر در زمینه فناوری اطالعـات استفادهشـده اسـت.
درنهایت با توجه به این مالکها و معیارهای استخراجشـده فرصـتهای پـیش روی شـهر اسـالمی الکترونیـک
مطرح شده و در پایان در جهت اجرای این مهم پیشنهادهایی ارائه شـد .بـر ابـن اسـاس ،تعلـیم و تربیـت نیـروی
متخصص در زمینه فناوری اطالعات و درعینحال آگاه به اصول و ضوابط شهر اسالمی و دین مبین اسالم ،فعال
کردن روح مدیریت و اقتصاد اسالمی در بین مدیران شهری ،ایجاد پلیس الکترونیک و تدابیری خـاص در جهـت
ایجاد امنیت در فضای الکترونیکی ضروری میباشد.
واژگان کلیدی :دولت الکترونیک ،شهر اسالمی ،شهر ایرانی -اسالمی ،مدل .DEMATEL Fuzzy

 . 1نویسنده مسئول

Email: Msaraei@yazd.ac.ir
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مقدمه
اقتصاد شهری هم مسائل بینشهری و هم مسائل درونشهری را موردبررسی قرار میدهد (قره نـژاد .)1377،شهرنشـینی،
رشد اقتصادی و توسعه پایدار سه مفهومی هستند که ارتباط آنهـا بـا یکـدیگر بـهویژه از دیـدگاه اقتصـاد شـهری ،محـل
نظریهپردازی و مطالعات و تحلیلهای تجربی زیادی بوده است ( .)UNHABITAT,2011یکی از مسائل فکری که امروزه
شهرهای جهان -که شهر اسالمی نیز جدا از آنها نیست -درگیر خود نموده است ،تحقیق امر دولت الکترونیک میباشد.
دولت الکترونیکی را میتوان چنین تعریف کرد :بـهکارگیری فنـاوری اطالعـات در بخشهـای مختلـف دولـت بـهمنظور
افزایش بهرهوری و ارتقا سطح خدماترسانی .مهمترین نتیجه این امر ،افزایش رضایت مردم خواهد بود بـه شـرطی کـه
پیادهسازی دولت الکترونیکی بهطور صحیح و با موفقیت صورت گیرد .بهعبارتدیگر ،دولت الکترونیکی بااینکـه میتوانـد
یک گام اساسی برای دولتها باشد ،چالشبرانگیز نیز است .اگر دولتها نتوانند خدمات الکترونیکی را بهصورت یکنواخـت
و قابلدسترس ،در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند ،دولت الکترونیکی منجر بـه شـکاف طبقـاتی بیشتـر در جامعـه و
درنهایت نارضایتی مردم ،و افزایش مشکالت خواهد شد (پایگاه اطالعرسانی دومین کنفرانس شهروند الکترونیک و تلفـن
همراه . )http://icecc.net( ،درنتیجه امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجـازی و بـا قـدم نهـادن بـه حیطـه
نانوتکنولوژی و ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات ،اکثر جوامع دستخوش تغییرات بنیـادین و اساسـی شـدهاند و در ایـن
مسیر شهر اسالمی نیز راهی بهجز ورود به این حیطه را ندارد .این پژوهش باهدف شناسایی و تطبیق مالکهای و معیـار
شهر اسالمی و عوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک درصدد اجرا و همگامسازی اصول دولـت الکترونیـک در شـهرهای
اسالمی در فضای اقتصاد شهری ایرانی -اسالمی میباشد.
اهمیت اسالم در فرایند شکلگیری شهرهای اسالمی از موضوعهای بح برانگیز در مطالعات مربوط به شهرهای اسالمی
است .در کنار برخی که اسالم را عامل تمایز شهرهای اسالمی از سایر شهرها میدانند ،برخی از محققان دیگـر معتقـد بـه
ترکیبی از عوامل مؤثر در شکلگیری ویژگیهای شهرهای اسالمی هستند و اسالم را یکی از این عوامل در نظر میگیرنـد.
با توجه به مشابهتهای موجود بین ویژگیهای شهرهای دوران اسالمی با پیش از آن ،برخی از پژوهشگران معتقد به وجود
میراث فرهنگی ،عقاید اجتماعی و دینی جامعه قبل از اسالم در شهرهای اسالمی هسـتند .بسـیم سـلیم معتقـد اسـت کـه
«بیشک سنتهای بومی و خصلت شهرهای از اسالم تأثیرات قابلتوجهی بهخصوص در سرزمینهای شرقی پیش خالفت
اسالمی از خود برجای گذاشته است (بسیم سلیم .)22 :1382،ادبیات شهر اسـالمی ،عمـدتاً مربـوط بـه قبـل از آغـاز دوره
استعماراسـت .آغـاز اسـتعمار ،پیونـد اقتصـادی کشـورهای اسـالمی بـازار جهـانی و فشـارهای کشـورهای غربـی بـرای
هماهنگسازی جامعه اسالمی با فرهنگ غربی که گاه تضمینکننده تداوم روابط اسـتعماری بـا آنهـا بـود ،پایـان حیـات
شهرهای اسالمی سنتی بوده است .تجزیهوتحلیل دقیقتر دگرگونی شهرهای شرق اسالمی در چارچوب مکـانی -زمـانی،
روشن میسازد که از سده نوزدهم به اینسو ،اصوالً شهر شرقی اسالمی با ویژگیهای سنتی آن شاید فقـط بـهطور بسـیار
مشروط وجود داشته است .زیرا در شمال آفریقا ،خاورمیانه ،آسیای مرکزی و در شبهقاره هند ،بـه همـراه تسـلط اسـتعمار و
امپریالیزم فرانسوی ،روسی و انگلیسی ،دگرگونسازیهای ژرفی در فرهنگ و پیکر بـومی شـهر شـرق اسـالمی رویداده
است .سیاست دوگانگی شهر سنتی و مدرن از این زمان آغاز گشته است (اهلـرز .)1373،ایـن دوگـانگی بـا افـزودن شـهر
اروپایی نشین به شهر قدیمی و اسالمی به وجود آمد .شهر اروپایی غالباً در بیرون از دیوارهای شهر قدیمی سـاخته میشـد.
در کوتاهمدت اهمیت اجتماعی و اقتصادی شهر قدیمی بهسرعت کاهش یافت و نقـش دولتـی و سیاسـی شـهر در بخـش
اروپایی نشین جای گرفت .این وضعیت به خالی شدن شهر قدیمی و اسکان در شهر جدید منجر شد (شکویی.)195 :1365،
شهرهای اسالمی در شرایط جدید ،مشخصات پیچیدهتری را نشان میدهند که دوگانگی کالبدی و اقتصادی بین شـهرهای
سنتی (بافت قدیم) و شهرسازیهای جدید در حاشیه شهر قدیم یا نزدیک به آن الگوی کلی آنها است .گسترش ارتباطات
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کشورهای اسالمی با اروپا و آمریکا سبب رواج الگوها و خصایص جدیدی در زمینه شهرسازی و معماری شهرها شد کـه بـا
ماهیت شهرهای قبل تفاوتهای چشمگیری داشت .در این زمان تأثیر اعتقادات اسالمی به پررنگی دوره قبـل از اسـتعمار
نبوده ،پایان رونق حیات شهر اسالمی سنتی محسوب میگردد (پوراحمد و موسوی .)4 :1389،در این راسـتا ایـن پـژوهش
هدف دارد تا با توجه به اهمیت یافتن شهر الکترونیک در جوامع امـروزی ،همگامسـازی را میـان ایـن امـر بـا شـهرهای
اسالمی داشته باشد .ازاینروی این سؤال مطرح میگردد کـه مهمتـرین شاخصـههای شـهر اسـالمی جهـت انطبـاق بـا
شهرهای الکترونیک چیست؟ شاخصهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر در یک شـهر الکترونیـک چیسـتاند؟ بـه نظـر میرسـد
آموزههای قرآن و اسالم بهگونهای میباشند که میتوان آنها را با اصول شهر الکترونیک همراستا ساخت.
دستیابی به شاخصهها و معیارهای شهر اسالمی همواره یکی از دغدغههای اصلی متفکران و برنامه ریـزان شـهری بـوده
است .ا ین موضوع در جهات مختلفی مدنظر اندیشمندان قرارگرفته است .ازجمله شاخصترین پژوهشهای صورت گرفتـه
در باب شهر اسالمی در ایران میتوان به پژوهشهای زیر اشاره نمود.
باقری و همکاران ( )1393در پژوهشی با عنوان "طراحی نظام مدیریت مبتنی بر نتایج زمینهساز الگوی اسالمی -ایرانـی
پیشرفت" معتقدند که یک از عوامل و زمینهها برای تحقق یک الگو اسالمی پیشرفت ،بهرهگیری دقیق و عالمانه از منابع
مختلف اعم از منابع دانشی و انسـانی و  ...اسـت کـه مـدیریت مبتنـی بـر آن در یـک فراینـد هوشـمندانه میکوشـد از
ورودیهای یک سیستم بهگونهای بهره گیرد که مطلوبترین خروجی را داشته باشد .ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش
تحقق گروه های کانونی و با نگاهی به برخی الگوهای موردتوافق در دانش مدیریت ،الزامات دستیابی به الگوی مـذکور را
استخراج و ارائه دهد.
زینالدینی و همکاران ( )1393در مقالهای با عنوان "چارچوب عدالت محـور بـرای تـدوین معمـاری سـازمانی شـهرهای
الکترونیکی در ایران" با نگاهی به تحوالت دنیای جدید و سرعت شتابان فناوریهای جدیـد کـه موجـب ورود ابزارهـای
الکترونیکی در زندگی روزمره شده ،معتقدند که دولتها میکوشند با استقرار بسترهای الکترونیکـی بـرای خدماترسـانی
عادالنه به شهروندان ،از کارکردهای مفید این ابزار برای کاهش هزینهها و رفع بسیاری از موانع غیرضروری بهره بگیرند.
که در راستای دستیابی به معماری سازمانی در تأسیس شهر الکترونیک و یا دولت الکترونیک ،نقاط ضعف و قوت الگوهـا
و نظریههای موجود معماری سازمان را تبیین و چهارچوبی مناسب برای آن را ارائه نمایند.
پایا ( )1388در مقالهای تحت عنوان " آیا الگوی توسعه ایرانی اسالمی دستیافتنی است؟ "مینویسـد :علـم و تکنولـوژی
برساخته آدمی هستند .هر دو با شبکههای معنایی -مفهومی که واقعیت را برای افراد معنادار میسازند ،ارتباط نزدیک دارند
و به آنها متکیاند .در کنار این شباهتهای اساسی ،این دو برساخته ،از جهات مختلفی با یکدیگر تفـاوت دارنـد .علـم بـه
نیازهای معرفتی آدمی پاسخ میگوید ،درحالیکه تکنولوژی ،از سویی پاسخگوی نیازهای غیرمعرفتـی آدمیـان ،و از سـویی
ابزاری است برای تسهیل فعالیت علم ،یعنی تسهیل پاسخگویی به نیازهای معرفتی ،گرچه علم مستقیماً "چنـین نیـازی را
برطرف نمیکند.
دادگر ( )1387در مقالهای با عنوان "شکاف توسعه اسالمی و عملکـرد کشـورهای مسـلمان" مینویسـد علیـرغم اینکـه
گروهی از منتقدان عقیده دارند که علت توسعهنیافتگی کشورهای اسـالمی ،توجـه و تفکـر دینـی و اسـالمی اسـت ،علـل
توسعهنیافتگی این کشورهای عمدتاً به اندیشه و کارکرد شهروندان ،دولتمردان و عالمان آنها ارتباط دارد ،نه به آموزههای
دینی و اسالمی .وی معتقد است که کارکرد جامعه و حکومت صدر اسالم نمونهای تجربی از توسعه موفق اسالمی است.
چپرا ( )1993در کتاب خود با عنوان"اسالم و توسعه اقتصادی" ضمن طرح ادعای جوامع سکوالر در پای بندی توسعه توأم
با عدالت بدون توجه به توسعه اخالقی ،فرضیه اصلی خود را چنین مطرح میکند که توسعه مادی همراه بـا عـدالت بـدون
تکامل معنویت ممکن نیست .چراکه به اعتقاد وی توسعه همراه با عدالت نیازمند استفاده کارا و عادالنه از همه منابع است و
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عدالت و کارایی بدون وجود معنویت در تعقیب اهداف اقتصادی نه تعریفشده است و نه عملی خواهد بود.
کیا و سلسله ( )1386در پژوهشی با عنوان "موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیکی در ایران از دیـدگاه کارشناسـان
حوزه ارتباطات و فنآوری اطالعات" شهر الکترونیک را حاصل توسعه فناوریهای اطالعاتی و ارتبـاطی و درواقـع مـوج
سوم میداند .شهرهای الکترونیکی را که بخشی از جامعه اطالعاتی را میسازند ،شامل شـده ،و ایجـاد شـهر الکترونیـک
تأثیرات بسیار سودمندی را در زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی برای اداره شهر و شـهروندان بـه دنبـال
خواهد داشت.
قادری و امیری ( )1386در پژوهشی تحت عنوان"نقش و ضرورت شهر الکترونیک در توسعه پایدار" در این پژوهش ابتدا
به بررسی مفهوم توسعه پایدار پرداختـه و عناصـر آن را معرفـی میکننـد ،سـپس شـهر الکترونیـک و مشخصـات آن را
موردبررسی قرار داده و در انتها به نقش و ضرورت حرکت به سمت استقرار شهر الکترونیـک بـرای دسـتیابی بـه توسـعه
پایدار پرداخته و معتقد است در مواردی شهر الکترونیک تنها راه شناخت شده برای رسیدن بـه مؤلفـههای توسـعه پایـدار
میباشد.
در ایــن زمینــه در حــوزه ادبیــات علمــی کشــورهای انگلیســیزبان بــه آثــاری همچــون ابوالقــود ،)2013(1دفتــری و
همکاران( ،)20102مطلوب و سلیمان( ،)20143گرگاژا( )20114اشاره نمود ،که عموم این تحقیقات بیشـتر بـه تحلیـل تـاریخ
اسالم و نقش اسالم و قواعد اسالمی در شکلگیری شهرهای مسلمین میباشد میپـردازد؛ بـهواقع اصـول و بنیانهـای
اساسی اسالم که در زندگی شهرنشینان مؤثر بوده است موردتوجه اندیشمندان و برنامـهریزان خـارج از کشـور قرارگرفتـه
است .بهطور کل درنتیجه این تحقیقات میتوان گفت مطالعات شهری که باهدف توضـیح و توصـیف وضـعیت شـهرها در
جهان اسالم انجام میشود ،در چارچوب مفهومی شهر اسالمی قرار میگیرند .بر اساس این مفهوم ،اسالم دینی ذاتاً شهری
پنداشته میشود که بازندگی شهری هماهنگ شده و مقرراتی برای تنظیم جوامع شهری ارائه میکند.
مبانی نظری
شهر اسالمی

شهر اسالمی به شهرهایی اطالق میشود که در سرزمینهای دارای فرهنگ و اعتقادات نشـأت گرفتـه از دیـن اسـالم
ایجادشده یا رشد یافتهاند (کوئنو .)15-14 :1384،شهر اسالمی ،قبل از هر چیز یک قلعه ایمان است و ازنظـر سیاسـی و
قانون ،تابع مقرراتی است که ناشی از شریعت هستند و ازاینرو نقش مذهبی شهر بر اهداف نظامی اقتصادی حکومتهای
مستقر در آن شهر اولویت دارد .برای ظهور شهر اسالمی انطباق و همپوشـانی سـه فضـا یـا عنصـر ضـرورت دارد کـه
عبارتاند از :فضای فکری ،فضای عملی و فضای عینی (کالبدی) (نقی زاده .)46 :1387،به نظـر «بمـات نجـم الـدین»
شهر اسالمی عبارت است از نمایش فضایی شکل و ساختمان اجتماعی ،که بر اسـاس ایـده آلهـای اسـالمی ،فرمهـای
ارتباطی و عناصر تزئینی خود را نیز در آن وارد کرده است .اما فراتر از آن ،اصل دیگری بر جامعه مسلمانان حاکم است و
آن محدود نبودن به زمان و نداشتن جغرافیای خاص است که مفهوم امت اسامی آن را تعریف میکند .شهر اسالمی متأثر
از شهروندان مسلمانش ،هویتی مستقل پیدا میکند .در شهر اسالمی ،فرم (هویت کالبدی) بهتبع معنا (هویـت محتـوایی)
تعریف میشود و کالبد ،هویت خود را از محتوا اخذ میکند و این متأثر از بنیانهای نظـری هنـر معمـاری اسـالمی اسـت
(بمات .)11 :1369،درنتیجه امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجازی و با قدم نهادن به حیطـه نـانوتکنولوژی و
1. Abu-Lughod
2. Daftary et al
3. Matloob & Sulaiman
4. Gargaja
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ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات ،اکثر جوامع دستخوش تغییرات بنیادین و اساسی شدهاند و در این مسیر شهر اسـالمی
نیز راهی بهجز ورود به این حیطه را ندارد .این پژوهش باهدف شناسایی و تطبیـق مالکهـای و معیـار شـهر اسـالمی و
عوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک درصدد اجرا و همگامسازی اصول دولت الکترونیک در شهرهای اسالمی میباشد.

شکل شماره  .1اجزا اصلی یک شهر( ،منبع  :نقی زاده)1389 ،

در بازنگری متون مختلف به تعاریف متعددی از شهر اسالمی برمیخوریم که در جدول زیر به برخی از این تعاریف اشـاره
خواهد شد.

شکل شماره  .2تعاریف شهر اسالمی

مالکهای شهر اسالمی
به نظر دبی برای عبور از محیط کالبدی و یا فضای مکانی گذشته به فضای کالبـدی آرمـانی در شـهر ،بـهناچار ،بایـد از
صافی کمیتها و کیفیتها در لحظه استقرار در نقاط مختلف هرم اجتماعی -مدنی گذر کرد ( .)Dube,1990باید توجـه
داشت که جهتگیری برنامههای فرهنگی در شهرهای اسالمی بهگونهای به اجرا درمیآید که خـون گرمـی ،عطوفـت و
مهربانی ،تعاون و همیاری ،تحرک ،مدارا و فضایل خوب انسانی دیگر را تقویت کرده و شهری باروحیه و بانشاط فرهنگی
خلق کند .از طرفی در فرایند پیشرو گرایی و جهتگیری صحیح بینالمللی شهر اسالمی ،شهر اسالمی بایستی همواره در
جذب عقاید جدید و خوب پیشگام باشد آن را با شرایط محیطی ،ملی و اجتماعی تطبیق دهـد ()Johnston,1980؛ و بـا
ایجاد تغییراتی در آن ،در نوآوری عقاید پیشتاز باشد .جهتگیری برنامهریزی فیزیکی شهرهای اسالمیباید بهگونهای باشد
که با اجرای سیاستهای صحیح اجتماعی -اقتصادی در باب طبقات کمدرآمد شهری و مهاجران روسـتایی ،میتـوان بـه
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تغییرات سالم فیزیکی در منطقه کمدرآمد و آلونکنشینها امیدوار بـود .از دیگـر ملزومـات شـهرهای اسـالمی ارتباطـات
میباشد ،بح ارتباطات در شهر اسالمیباید توجه داشت که شهر اسالمی پایدار در عرصه حملونقل و ارتباطات ،شهری
است که در آن افراد در حداقل زمان به مکان موردنظرشان رسیده ،ترافیک در کمترین حد ،میزان آلودگی بسیار انـدک و
راهها و وسایل ارتباطی به شهر روح و شادابی و نشـاط ببخشـد ( .)Blessing ton,1995از طـرف دیگـر برنامـهریزی
اجتماعی در شهر اسالمی را باید برای تأمین رفاه اجتماعی ،بـر حمایـت از تمـامی خانوادههـا ،سالمسـازی محیطزیسـت
شهری ،زمینهسازی برای مشارکت شهروندان و توسعه سیاسی ،حمایت از طبقات ضعیف و فقیران شهری و ارتقای سطح
زندگی آنها دانست .درنهایت برنامهریزیهای اقتصادی در شهر اسالمی ،قبل از هر چیز ،دستیابی آسان به شغل و درآمد
معقول را برای تمامی شهروندان امکانپذیر سازد (رحیمی .)96 :1384،در شکل ( )3مهمترین مالکهـای شـهر اسـالمی
مشاهده میشود:

شکل شماره  .3مالکهای شهر اسالمی ،برگرفته از مطالعات نگارندگان از) ، Abu-Lughod(2013نقی زاده ( ،)1389پوراحمد و
موسوی ( ،)1389رحیمی ( ،)1384کویی ( ،)1365باقری و همکاران ( ،)1393کونئو ()1384

شهر الکترونیک

شهر الکترونیکی استفاده از فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی بهمنظور ارائه خدمات شهری ،بهصورت به هنگام و مستقیم
به شهروندان ،در  24ساعته شبانهروز و  7روز هفته است .شهر الکترونیکی تسهیالت الزم را بهمنظور دسترسی مناسب به
اطالعات و خدمات شهری و فرصتهای گستردهتر برای مشارکت در فرایندها را به مردم ارائه مینماید .تعاریف بسـیاری
از شهر الکترونیکی مطرحشده که برخی از آنها؛
 -1بهکارگیری فناوری اطالعات و ارتباطات در ارائه خدمات اجتماعی ،اداری و اقتصـادی بهخصـوص در بخـش شـهری
برای باال بردن بهرهوری و نیز بهبود خدمات و ارائه اطالعات به شهروندان و تجار و  ...را شهر الکترونیکی میگویند.
 -2شهر الکترونیکی بهعنوان بستر و فرایند مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطرح است و درنهایت بسیاری از ارتباطـات
بین ادارهها (باهم و با مردم) از طریق کانالهای چندرسانهای صورت میگیرد (جاللی.)67 :1386،
شهر الکترونیکی موضوعی است که برای اولین بار در سال  1379در ایران مطرح شد .در سال  1380نیز همایش جهـانی
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شهرهای الکترونیکی و اینترنتی با حضور بیش از  1500نفر از متخصصان ،مسئوالن و مردم در جزیره کیش برگزار شد و
ابعاد ناشناخته آن در کشور معرفی گردید .در سال  1382سند راهبردی شهر الکترونیکی مشـهد توسـط دانشـگاه علـم و
صنعت ایران به شهرداری مشهد تحویل داده شد و زمینه برای پیادهسازی آن فراهم شد .باوجوداینکـه شـهر الکترونیکـی
کیش زودتر از شهر الکترونیکی مشهد راهاندازی شد اما ،شهر الکترونیکی مشهد زودتر به مرحلـه عملیـاتی نزدیـک شـد.
هماکنون ،بح شهر الکترونیکی تهران نیز مطرح و اقدامات اولیه برای اجـرای آن آغازشـده اسـت (جاللـی.)64 :1386،
شهر الکترونیکی بستری را فراهم میکند تا بخش شهری ،خصوصی ،بنگاههای اقتصـادی ،و سـایر نهادهـای حقـوقی و
حقیقی بتوانند خدمات و سرویسهای خود را در طول شبانهروز با سرعت ،دقت و در سطح گسـتردهتری در اختیـار مـردم
قرار داده و از مشارکت مردم در اداره امور شهر بیشتر استفاده کنند (جاللی .)65 :1386،توسعه شهر الکترونیکـی نیـاز بـه
سرمایهگذاری و تأمین منابع مالی طوالنیمدت توسط شهر و بخش خصوصی را دارد .در بسیاری از شهرهای الکترونیکی
جهان ،سرمایهگذاریهای زیادی در این خصوص انجامشده است .بهعنوانمثال ،تا سال  2002مـیالدی در آمریکـا 444
میلیارد دالر ،در اروپای غربی  300میلیارد دالر و در ژاپن  128میلیارد دالر در زمینه توسعه فناوری اطالعـات و ارتباطـات
سرمایهگذاری شده است .در سال  2005میالدی نیز به ترتیـب  2500و  2000دالر در کشـورهای سـوئیس و انگلسـتان
بابت سرانه توسعه فناوری اطالعات هزینه شده است( .هزینـههای انجامشـده معمـوالً صـرف بهروزرسـانی سیسـتمهای
فناوری اطالعات و ارتباطات شهر الکترونیکی میشود) متأسفانه کشورهای کمتر توسعهیافته در این زمینه سـرمایهگذاری
مناسبی ندارند (جاللی.)72 :1386،
موانع دستیابی به شهر الکترونیک در ایران

بهطورکلی شهرهای جهان سوم ازنظر دستیابی به شهر الکترونیک با مشکالت اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی -سیاسـی و
غیره روبرو هستند ،ازجمله مشکالت و موانع در جهت دسـتیابی بـه شـهر الکترونیـک عامـل اقتصـاد اسـت کـه در پـی
واردکردن بخش خصوصی به عرصه سرمایهگذاری در شهر الکترونیک ،و ارزان نمودن دسترسـی بـه وب و… میباشـد.
این عامل نقش عمدهای در مرحله اقناع (شکلگیری نگرش) و تصمیمگیری (قبول یا رد) و استفاده از نـوآوری و تثبیـت
دارد .اقتصاد جامعه شبکهای ،اقتصادی اطالعاتی است ازآنرو که بهرهوری و توان رقابتی واحدها یا کارگزاران این اقتصاد
اساساً به ظرفیت تولید ،پردازش و کاربرد مؤثر اطالعات مبتنی بـر دانـش بسـتگی دارد .در ایـن اقتصـاد نـوین ،چنانچـه
دولتها بخواهند ثروت و قدرت ملتهایشان را افزایش دهند ،میباید سیاستهایشـان را در جهـت ارتقـای تـوان رقابـت
شرکتها و سازمانها تحت حاکمیت خود در فضای وب سوق دهند .بهطور خالصـه شـهرهای اطالعـاتی موتـور واقعـی
توسعه در عصر جدید هستند و حرکت در جهـت رفـع موانـع پـیش روی شـهرهای سـنتی جهـت تبـدیل بـه شـهرهای
الکترونیک امری ضروری جهت دستیابی به توسعه پایدار میباشد .ازجمله موانـع پیشـروی شـهر الکترونیـک در کشـور
ایران میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 عدم تشویق بخش خصوصی به سرمایهگذاری روی ،ICT
 پایین بودن درصد معامالت تجارت الکترونیک،
 پایین بودن سرمایهگذاری سازمانها روی آموزش،ICT
 پایین بودن درصد استفاده از پرداخت الکترونیک،
 پایین بودن سرمایهگذاری سازمانها روی تجهیزات،ICT
 باال بودن قیمت کامپیوتر،
 پایین بودن درآمد سرانه مردم ایران،
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 فقدان رقابت در عرصه صنایع نرمافزاری،
 ناتوانی سازمانهای الکترونیک در ارائه قیمت قابلرقابت،
 باال بودن هزینه اتصال به اینترنت،
 باال بودن هزینه تلفن ثابت،
 زمانبر بودن بازده مالی شهر الکترونیک (.)www.aiaco.ir
روش پژوهش
با توجه به ماهیت موضوع و مؤلفههای موردبررسی ،رویکرد حاکم بر فضای پژوهش توصیفی و تحلیلی اسـت ،کـه بـرای
تدوین چارچوب نظری تحقیق و مروری بر تحقیقات پیشین ،از روش کتابخانهای (اسنادی) بهره گرفته شد .جامعه آمـاری
در این پژوهش کارشناسان حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات استان یزد بودهاند در جهت تحلیـل داده در ایـن پـژوهش
نخست مالکها و ویژگیهای شهر اسالمی استخراج گردید که ازجمله آن میتوان به عواملی همچون عـدالت محـوری،
اصل استقالل و تساوی مدنی ،تنظیم روابط اجتماعی بر هنجارهای دینی ،اصل انسانگرایی و حرمت نهـادن بـه انسـان،
توجه به اندیشمندان ،حاکمیت خداوند ،اصل وحدت در کثرت ،تنظیم روابط اجتماعی بر هنجارهای دینـی ،قاعـده تعهـد و
مسئولیت افراد ،آزادی عقیده و بیان و آزادی انتقاد ،اصل برادری و ایثار و گذشـت ،برقـراری امنیـت ،توسـعه اقتصـادی و
اجتماعی ،تعامل میان معماری و طبیعت نام برد ،که در جهت مقایسه زوجی بـین معیارهـا ازنظـر  30کارشـناس و مـدیر
مرتبط بهره گرفته شد .در گام بعد عوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک با مراجعه به منابع کتابخانهای اسـتخراج (جـدول
 )1و توسط مدل  DEMATEL Fuzzyاز انواع روشهای تصمیمگیری بر پایه مقایسه زوجی میباشد ،تأثیرگـذاری و
تأثیرپذیری آنها مشخص شد .نهایتاً پیشنهادهایی در راستای الکترونیک سازی شهر اسالمی پیشنهاد گردید.
جدول شماره  .1عوامل مؤثر بر ایجاد دولت الکترونیک
معیار
ایجاد زیر ساختارهای مناسب اطالعاتی و ارتباطی.
ایجاد بسترهای مناسب برای احداث و پشتیبانی از خطوط اینترنتی با پهنای زیاد.
حذف نظام بایگانی و پرحجم کاغذی.

نظریهپرداز
الین و لی)2001(1
3
2
جائگر و تامپسون ( ،)2003رادیک و فرانک(a
)2007
الین و لی ()2001
جین()20034

ایجاد محیط مناسب برای تشویق سرمایهگذاران بخش فنآوری اطالعات و ارتباطات.

گوپتا و

ایجاد حفاظ امنیتی مناسب برای حفظ اطالعات و دادههای مورد تبادل در تجارت
.الکترونیک
کمک به حفظ حریم شخصی افراد.
گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به همه طبقات جامعه.
چشمانداز حکومتی به مقوله شهر الکترونیک.
ریسکپذیری مدریت کالنشهری برای ایجاد چنین شهری.
تعریف دقیق استانداردهای عملکردی مورد انتظار.

رادیک و فرانک ()2007b
ادمیستون( ،)20025گارسون()20066
گارسون ()2006
ادمیسیون ( ،)2002گارسون ()2006
حاتمی نسب و همکاران1390 ،
کایلر7و همکاران ()2001
1. Layne & Lee
2. Jaeger & Thompson
3. Reddick & Frank
4. Gupta & Jana
5. Edmiston
6. Garson
7. Kaylor
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همکاری نهادهای ذیربط (همچون پارکهای علم و فناوری ،مراکز تحقیق و توسعه و.)..

ادمیتسون ( ،)2002گوپتا و جانا ()2003

وجود سیستمی کنترلی و نظارتی مناسب.
تفکر استراتژیک بلندمدت در سطح کالن کشور.

که و وی)2004(1
ادمیتسون ( ،)2002گوپتاو جین ()2003

بهرهگیری از فرایند رسمی و مدون برای اجرای طرح.

گوپتا و جین ( ،)2003جائگر و تامپسون ()2003
منبع( :حاتمی نسب و همکاران)1390 ،

بحث و یافتهها
امروزه آنچه در تعریف شهر الکترونیکی حائز اهمیت است تأکید آن بر تمامی ابعاد زندگی روزمره شهروندان است.
بنابراین ،دولت الکترونیک ،تجارت الکترونیک ،آموزش الکترونیک و تجمعات مجازی همگی ازجمله خدماتی هستند که
در شهر الکترونیکی بهصورت یکپارچه ارائه میشوند (مقدسی .)1384،از طرف دیگر ،با نگاه دقیق به تعاریف مذکور نشان
میدهد که شهر الکترونیک از اجزا مختلفی تشکیلشده که برای برنامهریزی بهمنظور استقرار ،پیادهسازی ،توسعه و بهبود
آن ،باید به تمام عناصر تشکیلدهنده آن توجه داشت (حاتمی نسب و همکاران .)1390 ،در این پژوهش جهت محاسبه
میزان و شدت معیارهای تأثیرگذار و تأثیرپذیر شهر الکترونیک در شهر اسالمی از تکنیک  DEMATEL Fuzzyکه از
انواع روشهای تصمیمگیری بر پایه مقایسه زوجی میباشد استفادهشده است ،که با بهرهگیری از نظرات خبرگان روابط
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل عناصر بهصورت امتیاز عددی به دست میآید .میزان تأثیر هر یک از معیارهای مؤثر بر
تحقق شهر الکترونیک بر روی یکدیگر مطابق جدولهای  2و  3با توجه به نظرات خبرگان مشخصشده است .نتایج
بهدستآمده از روش  DEMATELفازی از بین معیارهای مؤثر بر تحقق شهر الکترونیک در شهرهای اسالمی،
معیارهای فعالیتهای تدارک الکترونیک (برای مثال استفاده از نرمافزارهای مدریت زنجیره تأمین) ،حذف نظام بایگانی و
پرحجم کاغذی ،پرداخت بهصورت الکترونیکی (قبول ،مالیات ،اقساط و  ،.....کمک به حفظ حریم شخصی افراد ،ایجاد
بستری مناسب برای احداث و پشتیبانی از خطوط اینترنتی با پهنای زیاد ،ایجاد محیط مناسب برای تشویق سرمایهگذاران
بخش فن آوری اطالعات و ارتباطات ،گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به همه طبقات جامعه ،همچنین بااهمیتترین
معیار که بیشترین تأثیرگذاری را بر روی سایر معیارها دارد معیار ایجاد محیط مناسب برای تشویق سرمایهگذاران بخش
فنآوری اطالعات و ارتباطات میباشد که بیشترین ضریب وزنی و تأثیرگذاری مستقیم بر تحقّق مؤلفههای شهر
الکترونیک در شهر اسالمی را داراست .کمترین ضریب وزنی هم مربوط به معیار گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به
همه طبقات جامعه که این مؤلفه باید در منطقه موردمطالعه باید تقویت گردد .ایجاد مناطق الکترونیک تنها با
مسئولیتپذیری دوسویه و مشارکت شهروندان و مسئولین امکانپذیر است که باید شهروندان این منطقه مشارکت
اجتماعی بیشتری داشته باشند ،میزان (شدت) تأثیرگذاری معیارها در جدول  2نشان دادهشده است.
جدول شماره  .2معیارهای تأثیرگذار شهر الکترونیک در شهر اسالمی
معیار تأثیرگذار
تدارک الکترونیک (برای مثال استفاده از نرمافزارهای مدریت زنجیره تأمین)
حذف نظام بایگانی و پرحجم کاغذی
پرداخت بهصورت الکترونیکی (قبول ،مالیات ،اقساط و .....
کمک به حفظ حریم شخصی افراد
ایجاد بستری مناسب برای احداث و پشتیبانی از خطوط اینترنتی با پهنای زیاد
ایجاد محیط مناسب برای تشویق سرمایهگذاران بخش فنآوری اطالعات و ارتباطات
گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به همه طبقات جامعه

مقدار
0/42
0/21
0/14
0/66
0/089
0/87
0/013
1. Ke & Wei
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معیارهای تأثیرگذار به این معنی است که این معیارها تأثیر مستقیم بر سایر معیارهای تحقق شهر الکترونیک در
کشورهای اسالمی دارند.
جدول شماره  .3شدت معیارهای تأثیرگذار شهر الکترونیک
معیار تأثیرگذار

شدت

تدارک الکترونیک (برای مثال استفاده از نرمافزارهای مدریت زنجیره تأمین)

23/01

حذف نظام بایگانی و پرحجم کاغذی

33/57

پرداخت بهصورت الکترونیکی (قبول ،مالیات ،اقساط و .....

42/6
34

کمک به حفظ حریم شخصی افراد
ایجاد بستری مناسب برای احداث و پشتیبانی از خطوط اینترنتی با پهنای زیاد

34/46

ایجاد محیط مناسب برای تشویق سرمایهگذاران بخش فنآوری اطالعات و ارتباطات

30/23

گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به همه طبقات جامعه

31/87

جدول شماره  3شدت معیارهای تأثیرگذار و مجموع اثرگذاری و اثرپذیری هر معیار تأثیرگذار را نشان میدهد .که در بین
این معیارها فعالیتهای پرداخت بهصورت الکترونیکی (قبول ،مالیات ،اقساط و  .....با میزان شدت  42/6درصد بیشترین
و معیار تدارک الکترونیک (برای مثال استفاده از نرمافزارهای مدریت زنجیره تأمین) با میزان شدت  23/01درصد کمترین
شدت تأثیرگذار در بین مؤلفههای شهر الکترونیک در کشورهای اسالمی را به خود اختصاص دادهاند.
جدول شماره  .4معیارهای تأثیرپذیر شهر الکترونیک
معیار تأثیرپذیر

مقدار

تعریف دقیق استانداردهای عملکردی مورد انتظار

0/93

چشمانداز حکومتی به مقوله شهر الکترونیک

-0/64

ایجاد سیستم مدیریت و روابط مشترک

-0/38

ایجاد زیر ساختار مناسب اطالعاتی و ارتباطی

-0/70

بهرهگیری از فرایند رسمی و مدون

-0/12

ریسکپذیری مدریت کالنشهری برای

-2/25

تعهد مدریت کالنشهری به مقوله شهر الکترونیک

-2/37

افزایش نفوذ اینترنت

-0/07

وجود سیسیتم کنترلی و نظارت مناسب

-0/22

همکاری نهادهای ذیربط (همچون پارک عمومی)

-0/86

ایجاد حفاظ امنیتی مناسب برای حفظ اطالعات و

-0/24

تفکر استراتژیک بلندمدت در سطح کالن کشور

-0/82

معیارهای تأثیرپذیر به این معنی است که این معیارها تأثیر مستقیم بر سایر معیارهای تحقق شهر الکترونیک نداشته و از
معیارهای دیگر تأثیر میپذیرد .در بین معیارهای تأثیرپذیر شهر الکترونیک وجود سیسیتم کنترلی و نظارت مناسب در
جایگاه اول و تراکم جمعیت در این منطقه در جایگاه آخر وجود دارد.
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جدول شماره  .5شدت معیارهای تأثیرپذیر شهر الکترونیک
معیار تأثیرپذیر

مقدار

تعریف دقیق استانداردهای عملکردی مورد انتظار

33/58

چشمانداز حکومتی به مقوله شهر الکترونیک

33/43

ایجاد سیستم مدیریت و روابط مشترک

33/76

ایجاد زیر ساختار مناسب اطالعاتی و ارتباطی

33/68

بهرهگیری از فرایند رسمی و مدون

21/36

ریسکپذیری مدریت کالنشهری برای

32/65

تعهد مدریت کالنشهری به مقوله شهر الکترونیک

33/62

افزایش نفوذ اینترنت

29/7

وجود سیسیتم کنترلی و نظارت مناسب

33/94

همکاری نهادهای ذیربط (همچون پارک عمومی)

33/86

ایجاد حفاظ امنیتی مناسب برای حفظ اطالعات و

32/54

تفکر استراتژیک بلندمدت در سطح کالن کشور

28/23

شدت معیارهای تأثیرپذیر در جدول  ،5مجموع اثرگذاری و اثرپذیری هر معیار تأثیرپذیر را نشان میدهد .نمودار معیارهای
مؤثر بر تحقق شاخصهای شهر الکترونیک در شهر یزد مطابق شکل  4است .در این نمودار محور طولی و عرضی
مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر معیار را نشان میدهد.
 عواملی که در زیر محور طولی قرار دارند ،تأثیرپذیرند بهطوریکه هرچه مقدار  Di  R iآنها کمتر باشد ،شدتاثرپذیری آنها بیشتر خواهد بود.
 -عواملی که در باالی محور طولی قرار دارند ،تأثیرگذارند بهطوریکه هرچه مقدار Di  R i

آنها بیشتر خواهد بود.

شکل شماره  .4شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها

آنها بیشتر باشد ،شدت اثرگذاری
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نتیجهگیری
انسان باورش شهر را میسازد ،بهبیاندیگر ،شهر تجسم و تبلور فرهنگ ،تفکر ،عقالنیت (دانش) و خصلتهای روحی و به
دنبال آن ،دایره نیازهای یک جامعه است .شهر اسالمی نیز تبلور همین تفکر و فرهنگ و عقالنیت و خصلتهای روحی
است که پس از ظهور اسالم در سراسر جهان به منصه ظهور رسید .این شهر در طول تاریخ خود فراز و نشیبهای
بسیاری را تجربه کرده است .یکی از مسائل فکری که امروزه شهرهای جهان که شهر اسالمی نیز جدا از آنها نیست
تحقیق امر دولت الکترونیک میباشد .در این پژوهش پس آشنایی مختصر با شهر اسالمی و ارکان و ویژگیهای آن،
مالکها و شاخصهای کلیدی همچون انسانگرایی و حرمت نهادن به انسانها ،اندیشهگرایی و توجه به اندیشمندان در
شهر اسالمی ،عدالت محوری ،تعامل میان معماری و طبیعت ،سامانمندی چشمانداز ،برتری فضا بر توده ساختمان ،سیر از
ظاهر به باطن و  ...با مراجعه به متون و منابع کتابخانهای استخراج شد .پسازآن بامطالعه و مرور منابع موجود در امر
دولت و شهر الکترونیک عوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک استخراج و در ادامه با استفاده از مدل رتبهبندی
 DEMATEL Fuzzyمیزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آنها مشخص گردید.
با توجه به مالکهای شهر اسالمی و عوامل مؤثر در ایجاد شهر الکترونیک میتوان به ترتیب به فرصتهای ذیل اشاره
نمود:
 -1بهبود کیفیت زندگی مردم؛ باال رفتن سطح کیفیت زندگی مردم با افزایش آگاهی مردم از فرآیندهای شهری و
همچنین امکانات شهر ،تسهیالت انجام فعالیتهای شهری و بهبود اوضاع اقتصادی شهر که نتیجه بهبود امر تجارت در
سطح شهر میباشد .این فرصت در راستای مالک انسانگرایی و حرمت نهادن به انسانها و عدالت محوری و وحدت در
عین کثرت و از طرف دیگر هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی در شهر اسالمی میباشد -2 .مدیریت و نظارت واحد
شهری ،جلوگیری از فعالیتهای موازی ،بینظمی و اختالالت ،صورت گرفتن تمام فعالیتها تحت نظارت مدیریت واحد
با توجه به استقرار سیاستهای یکپارچه در شهرداری الکترونیک .این فرصت را باید دارای هماهنگی با عدالت محوری و
اصل وحدت در عین کثرت دانست -3 .افزایش مشارکت مردم در اداره شهر ،ایجاد حس مشارکت در شهروندان با اعطاء
حق اظهارنظر به شهروندان در مورد شهر و همچنین ارتباط مستقیم با شهردار .این فرصت نیز در راستا مالکهای
حرمت نهادن به انسانها ،ساماندهی چشمانداز و توجه به اندیشیدن در شهر اسالمی میباشد -4 .افزایش نظم در
فعالیتهای شهر با استفاده از سیستم اطالعاتی جامع ،افزایش نظم در فرایندهای شهری با تعریف دقیق فعالیتهای
شهری .این فرصت را میتوان در راستای مالک وحدت در عین کثرت عدالت محوری و برتری فضا بر توده ساختمانها
در شهر اسالمی دانست -5 .همسوسازی سرمایهگذاریها با نیازهای شهروندان و شهر ،بکار بستن سرمایهگذاریهای
شهری در جهت برطرف کردن نیازهای حاضر شهروندان و جلوگیری از سرمایهگذاریهای اضافی در نقاطی که به آنها
نیازی نیست .میتوان این فرصت را در راستای مالکهای وحدت در عین کثرت ،عدالت اجتماعی و سیر از ظاهر به
باطن دانست -6 .تسریع در برطرف شدن مشکالت ایجادشده در شهر با ارتباط مستقیم شهردار با شهروندان ،آگاه کردن
هر چه سریعتر مسئولین از مشکالت شهری و اقدام در جهت رفع آنها بهوسیله ارتباط مستقیم شهروندان با شهردار و
مسئولین شهر .که این فرصت بیانگر مالکهای عدالت محوری و حرمت نهادن به انسانها میباشد -7 .کاهش فساد
اداری ،کاستن اختالالت و اغتشاشاتی که در امور اداری وجود دارد با توجه به انجام امور اداری بهصورت الکترونیکی .این
فرصت بیانگر اصل سیر از ظاهر به باطن و عدالت محوری در شهر اسالمی میباشد -8 .افزایش سطح آگاهی عموم،
بهبود سطح آگاهی مردم از محل زندگی خود با افزایش آگاهی مردم از اوضاع شهر و همچنین ارتباط تنگاتنگ با شهر
الکترونیک .که این اصل شدیداً به مالک توجه به اندیشیدن و اندیشمندان و حرمت نهادن به انسانها توجه دارد-9 .
تقویت رقابت تجاری شهر ،ایجاد فرصتهای تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک ،تقویت محیط رقابتی شهر در

همگامسازی شهر اسالمی با چارچوبهای مدیریت شهری الکترونیک...

109

عرصه تجارت توسط الکترونیکی کردن پرداختها ،دریافتها و همچنین آگاهی سریع تجار از پتانسیلهای موجود در
شهر ،ارتباط بهتر سازمانها و ارگانهای مختلف شهری .که این فرصت در راستای مالک اندیشهگرایی و توجه به
اندیشمندان در شهر اسالمی است -10.دسترسی  24ساعته به خدمات شهری در جریان قرار دادن هر چه سریعتر
شهردار و مسئوالن شهر نسبت به مشکالت و نواقص موجود شهر بهمنظور تسریع کشف و رفع عیوب .همانطور که
مشخص از این فرصت نیز در جهت مالک عدالت محوری در شهر اسالمی و ترجیح فضا بر توده ساختمانها و حرمت
نهادن بر انسانها در شهر اسالمی میباشد -11 .کاهش ترافیک شهر با توجه به کاربرد اینترنت در فعالیتهای شهری
شهروندان ،کاهش ترافیک شهری با استفاده از اینترنت برای انجام فعالیتهای شهری شهروندان از منزل بدون نیاز به
مراجعه فیزیکی به سازمانها که این فرصت نیز در راستای مالک ساماندهی چشمانداز ،حرمت نهادن به انسانها ،عدالت
اجتماعی و وحدت در عین کثرت در شهر اسالمی میباشد -12 .کاهش آلودگی هوا با کاهش ترافیک شهری ،کاهش
آلودگی ایجادشده توسط اتومبیلها در سطح شهر با کاهش ترافیک به وجود آمده درنتیجه افزایش استفاده از اینترنت در
انجام فعالیتهای شهری .که این فرصت نیز در راستای مالک ساماندهی چشمانداز ،حرمت نهادن به انسانها ،عدالت
اجتماعی و وحدت در عین کثرت در شهر اسالمی میباشد -13 .نشر فرهنگ و عقاید شهر ،با افزایش اطالعات موجود
مثل رسومات و شیوه زندگی در شهر و غیره بر روی شبکه جهانگستر اینترنت .میتوان این اصل را نیز در جهت اصل
برادری و سیر از ظاهر به باطن و دانست.
در پایان با توجه به آنچه تاکنون ذکر گردیده است پیشنهادهایی به شرح زیر مطرح گردید:
الف :ایجاد بسترهای گوناگون ازجمله ایجاد شرایط مشارکت در طرحهای شهری در جهت افزایش آگاهی مردم از
فرآیندهای شهری
تعلیم و تربیت نیروی متخصص در زمینه فناوری اطالعات و درعینحال آگاه به اصول و ضوابط شهر اسالمی و دین
مبین اسالم و تقویت زیرساختهای مناسب با این فرایند
ب :ایجاد نشستها و هماندیشیها عمومی در بین مردم و افراد اندیشمند در سطح شهر در جهت چگونگی هدایت شهر
اسالمی در جهت الکترونیکی شدن و فعال کردن روح اقتصاد و برنامهریزی اسالمی در بین مدیران شهری.
ج :ایجاد نظام برنامهریزی و بهرهگیری از رویکردهای نوین در فرایند برنامهریزی همانند تدوین استراتژیهای توسعه و
سندهای چشمانداز مطابق اصول و قوانین اقتصاد و شهر اسالمی.
د :ایجاد سازمانی مدون و متشکل از افراد متخصص در امر دولت الکترونیک درعینحال متعهد به اصول قوانین دین
اسالم و به پیرو آن شهر اسالمی و همچنین اقدام به پیادهسازی شهر الکترونیک اسالمی بر اساس مراحل اطالعرسانی،
ارتباط یکطرفه و ارتباط دوسویه و درنهایت تراکنش و تعامالت.
ه :ایجاد پلیس الکترونیک و تدابیری خاص در جهت ایجاد امنیت در فضای الکترونیکی ،چراکه دین مقدس اسالم تأکید
خاصی بر حفظ حریم افراد دارد.
و :ایجاد شورای ارزشگذاری در جهت تطبیق ارزشها و معیارهای شهر الکترونیک با اصول و ارزشهای اسالمی و
دوری از پیروی کورکورانه از فرهنگ غربی در فرایند الکترونیکی سازی شهر اسالمی.
ز :توانمندسازی مدیران و مسئوالن شهر در جهت حکمروایی الکترونیک از طریق برگزاری همایشها و کالسهای
آموزشی و همچنین آشنایی آنها با اقتصاد اسالمی.
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