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  الکترونیک شهری های مدیریتچارچوب با اسالمی شهر سازیهمگام

 اسالمی -شهر ایرانی فضای در

 

  ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایراندانشیار جغرافیا و برنامه ـ 1محمدحسین سرایی

 رانای تهران، تهران، دانشگاه، شهری ریزیبرنامه و جغرافیا دانشجوی دکتری ـامیررضا خاوریان گرمسیر 

 
 20/04/1397تاریخ پذیرش:        20/01/1397تاریخ دریافت: 

     

 دهیچک
ویژه اقتصـاد شده است که هر یک به نحوه بر شهرها و بـههای گوناگونی مطرحها و پارادایمدر جهان امروز انگاره

 عملکردهـای بـا تواندمی راحتیبه اسالمی شهر باشد.ها شهر اسالمی میهها تأثیرگذار است. یکی از این انگارآن

 ما رهنگیف -جتماعیا و مذهبی طبیعی، محیط با را خود همخوانی و کند پیدا تطبیق زندگی استانداردهای و جدید

 و بمناسـ امـ جامعـه حاضـر حال شهری نیازهای برای همچنان اسالمی شهر کند. این عامل باع  شده تا حفظ

 بـر مـؤثر عوامل و اسالمی شهر معیارهای و هایمالک تطبیق و این پژوهش باهدف شناسایی .باشد پذیر زیست

ا تأکیـد بـر اقتصـاد بـاسالمی  شهر در الکترونیک دولت اصول سازیهمگام و اجرا درصدد الکترونیک شهر ایجاد

یق رچوب نظری تحقکه برای تدوین چا رویکرد حاکم بر فضای پژوهش توصیفی و تحلیلی است، .باشدشهری می

ها ست مالکتا در گام نخاسنادی( بهره گرفته شد. در این راس) ایو مروری بر تحقیقات پیشین، از روش کتابخانه

راج و به های شهر اسالمی استخراج گردید، و از طرف دیگر عوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک استخو شاخصه

 DEMATEL Fuzzyبنـدیسازی با استفاده از مـدل رتبهدهی به این فرایند همگامهتجهت ارائه راهکارها و ج

های زوجـی بـین بندی این عوامل مؤثر در ایجاد دولت الکترونیـک شـد. در راسـتای انجـام مقایسـهاقدام به رتبه

ه اسـت. شـداستفاده کارشناس و مدیر در زمینه فناوری اطالعـات 30از دیدگاه  DEMATEL ها در مدلشاخص

های پـیش روی شـهر اسـالمی الکترونیـک شـده فرصـتها و معیارهای استخراجدرنهایت با توجه به این مالک

یـروی نشده و در پایان در جهت اجرای این مهم پیشنهادهایی ارائه شـد. بـر ابـن اسـاس، تعلـیم و تربیـت مطرح

 ، فعالط شهر اسالمی و دین مبین اسالموابحال آگاه به اصول و ضمتخصص در زمینه فناوری اطالعات و درعین

ی خـاص در جهـت ایجاد پلیس الکترونیک و تدابیر شهری، مدیران بین در اقتصاد اسالمی و مدیریت روح کردن

 باشد.ایجاد امنیت در فضای الکترونیکی ضروری می

 

 .DEMATEL Fuzzy سالمی، مدلا -دولت الکترونیک، شهر اسالمی، شهر ایرانی :یدیکل واژگان
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 مقدمه

 شهرنشـینی، (.1377دهد )قره نـژاد،می قرار را موردبررسی شهریدرون مسائل هم و شهریبین مسائل هم شهری اقتصاد

 محـل اقتصـاد شـهری، دیـدگاه از ویژهبـه یکـدیگر بـا هـاآن ارتباط که هستند مفهومی سه پایدار توسعه و اقتصادی رشد

 امروزه که فکری مسائل از (. یکیUNHABITAT,2011بوده است ) زیادی ربیتج هایتحلیل و مطالعات و پردازینظریه

 .باشدمی الکترونیک دولت امر تحقیق درگیر خود نموده است، -نیست هاآن از جدا نیز اسالمی شهر که -جهان شهرهای

 منظوربـه دولـت مختلـف هـایبخش در اطالعـات فنـاوری کارگیریبـه: کرد تعریف چنین توانمی را الکترونیکی دولت

 کـه شـرطی بود بـه خواهد مردم رضایت افزایش امر، این نتیجه ترینمهم. رسانیخدمات سطح ارتقا و وریبهره افزایش

 توانـدمی بااینکـه الکترونیکی دولت دیگر،عبارتبه. گیرد صورت موفقیت با و صحیح طوربه الکترونیکی دولت سازیپیاده

 یکنواخـت صورتبه را الکترونیکی خدمات نتوانند هادولت اگر. است نیز برانگیزچالش شد،با هادولت برای اساسی گام یک

 و جامعـه تـر دربیش طبقـاتی شـکاف بـه منجر الکترونیکی دولت دهند، قرار جامعه افراد عموم اختیار در دسترس،قابل و

دومین کنفرانس شهروند الکترونیک و تلفـن رسانی خواهد شد )پایگاه اطالع افزایش مشکالت و مردم، نارضایتی درنهایت

. درنتیجه امروزه با ورود به هزاره سوم و شروع عصر مجـازی و بـا قـدم نهـادن بـه حیطـه (http://icecc.net، )همراه

اند و در ایـن اساسـی شـده نانوتکنولوژی و ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات، اکثر جوامع دستخوش تغییرات بنیـادین و

های و معیـار جز ورود به این حیطه را ندارد. این پژوهش باهدف شناسایی و تطبیق مالکمسیر شهر اسالمی نیز راهی به

سازی اصول دولـت الکترونیـک در شـهرهای شهر اسالمی و عوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک درصدد اجرا و همگام

 باشد.می اسالمی -ایرانی ریشه اقتصاد فضای اسالمی در

 اسالمی شهرهای به مربوط مطالعات در برانگیزبح  هایاز موضوع اسالمی شهرهای گیریشکل فرایند در اسالم اهمیت 

 بـه معتقـد دیگـر محققان از برخی دانند،می سایر شهرها از اسالمی شهرهای تمایز عامل را اسالم که برخی کنار است. در

گیرنـد. می نظر در عوامل این از را یکی اسالم و هستند اسالمی شهرهای هایویژگی گیریشکل در مؤثرعوامل  از ترکیبی

 وجود به معتقد از پژوهشگران برخی آن، از پیش با اسالمی دوران شهرهای هایویژگی موجود بین هایمشابهت به توجه با

کـه  اسـت سـلیم معتقـد هسـتند. بسـیم اسالمی شهرهای در اسالم از قبل جامعه و دینی اجتماعی عقاید فرهنگی، میراث

 پیش خالفت شرقی هایسرزمین در خصوصبه توجهیقابل تأثیرات اسالم شهرهای از خصلت و بومی هایسنت شکبی»

 دوره آغـاز از قبـل بـه مربـوط عمـدتاً اسـالمی، شهر (. ادبیات22: 1382است )بسیم سلیم، گذاشته برجای خود از اسالمی

 بـرای غربـی کشـورهای فشـارهای جهـانی و بـازار اسـالمی کشـورهای اقتصـادی پیونـد اسـتعمار، اسـت. آغـازاستعمار

 حیـات پایـان بـود، هـاآن بـا اسـتعماری روابط تداوم کنندهتضمین گاه که غربی با فرهنگ اسالمی جامعه سازیهماهنگ

 زمـانی، -مکـانی چارچوب در اسالمی شرق شهرهای دگرگونی تروتحلیل دقیقاست. تجزیه بوده سنتی اسالمی شهرهای

 بسـیار طوربـه فقـط شاید آن سنتی هایویژگی با اسالمی شهر شرقی اصوالً سو،این به نوزدهم سده از که سازدمی روشن

 و اسـتعمار تسـلط همـراه بـه هند، قارهشبه در و آسیای مرکزی خاورمیانه، آفریقا، شمال در است. زیرا داشته وجود مشروط

 دادهروی اسـالمی شـرق شـهر بـومی پیکر فرهنگ و در ژرفی هایسازیدگرگون انگلیسی، و روسی فرانسوی، یالیزمامپر

 شـهر افـزودن بـا دوگـانگی (. ایـن1373است )اهلـرز، گشته آغاز زمان این از مدرن و سنتی شهر دوگانگی است. سیاست

شـد. می قدیمی سـاخته شهر دیوارهای از بیرون در غالباً ییاروپا آمد. شهر وجود به اسالمی و قدیمی شهر به نشین اروپایی

 بخـش شـهر در سیاسـی و دولتـی نقـش و یافت کاهش سرعتبه قدیمی شهر اقتصادی و اجتماعی اهمیت مدتکوتاه در

(. 195: 1365شد )شکویی، منجر جدید شهر در اسکان و قدیمی شدن شهر خالی به وضعیت گرفت. این جای نشین اروپایی

شـهرهای  بین اقتصادی و کالبدی دوگانگی که دهندمی نشان را تریپیچیده مشخصات جدید، شرایط در اسالمی ایشهره

 ارتباطات است. گسترش هاآن کلی الگوی آن به نزدیک یا قدیم شهر حاشیه در جدید هایشهرسازی قدیم( و سنتی )بافت
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 بـا کـه شد شهرها معماری و شهرسازی در زمینه جدیدی ایصخص و الگوها رواج سبب آمریکا و اروپا با کشورهای اسالمی

 اسـتعمار از قبـل دوره پررنگی به اسالمی اعتقادات تأثیر زمان این داشت. در چشمگیری هایقبل تفاوت شهرهای ماهیت

هش (. در این راسـتا ایـن پـژو4: 1389گردد )پوراحمد و موسوی،می محسوب سنتی شهر اسالمی حیات رونق پایان نبوده،

سـازی را میـان ایـن امـر بـا شـهرهای هدف دارد تا با توجه به اهمیت یافتن شهر الکترونیک در جوامع امـروزی، همگام

های شـهر اسـالمی جهـت انطبـاق بـا تـرین شاخصـهگردد کـه مهمروی این سؤال مطرح میاسالمی داشته باشد. ازاین

رسـد اند؟ بـه نظـر میر در یک شـهر الکترونیـک چیسـتهای تأثیرگذار و تأثیرپذیشهرهای الکترونیک چیست؟ شاخص

 راستا ساخت.ها را با اصول شهر الکترونیک همتوان آنباشند که میای میگونههای قرآن و اسالم بهآموزه

های اصلی متفکران و برنامه ریـزان شـهری بـوده ها و معیارهای شهر اسالمی همواره یکی از دغدغهدستیابی به شاخصه

های صورت گرفتـه ترین پژوهشین موضوع در جهات مختلفی مدنظر اندیشمندان قرارگرفته است. ازجمله شاخصاست. ا

 های زیر اشاره نمود.توان به پژوهشدر باب شهر اسالمی در ایران می

ایرانـی  -ساز الگوی اسالمیطراحی نظام مدیریت مبتنی بر نتایج زمینه"( در پژوهشی با عنوان 1393باقری و همکاران )

گیری دقیق و عالمانه از منابع ها برای تحقق یک الگو اسالمی پیشرفت، بهرهمعتقدند که یک از عوامل و زمینه "پیشرفت

کوشـد از مختلف اعم از منابع دانشی و انسـانی و ... اسـت کـه مـدیریت مبتنـی بـر آن در یـک فراینـد هوشـمندانه می

ترین خروجی را داشته باشد. ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روش د که مطلوبای بهره گیرگونههای یک سیستم بهورودی

های کانونی و با نگاهی به برخی الگوهای موردتوافق در دانش مدیریت، الزامات دستیابی به الگوی مـذکور را تحقق گروه

 استخراج و ارائه دهد.

محـور بـرای تـدوین معمـاری سـازمانی شـهرهای  چارچوب عدالت"ای با عنوان ( در مقاله1393الدینی و همکاران )زین

های جدیـد کـه موجـب ورود ابزارهـای با نگاهی به تحوالت دنیای جدید و سرعت شتابان فناوری "الکترونیکی در ایران

رسـانی کوشند با استقرار بسترهای الکترونیکـی بـرای خدماتها میالکترونیکی در زندگی روزمره شده، معتقدند که دولت

ها و رفع بسیاری از موانع غیرضروری بهره بگیرند. به شهروندان، از کارکردهای مفید این ابزار برای کاهش هزینه عادالنه

که در راستای دستیابی به معماری سازمانی در تأسیس شهر الکترونیک و یا دولت الکترونیک، نقاط ضعف و قوت الگوهـا 

 رچوبی مناسب برای آن را ارائه نمایند.های موجود معماری سازمان را تبیین و چهاو نظریه

 تکنولـوژی و نویسـد: علـممی "است؟ یافتنیدست اسالمی ایرانی توسعه الگوی آیا " ای تحت عنوان( در مقاله1388پایا )

 نددار نزدیک ارتباط سازند،می معنادار افراد برای را واقعیت که مفهومی -معنایی هایشبکه با دو هستند. هر آدمی برساخته

 بـه دارنـد. علـم تفـاوت یکدیگر با مختلفی جهات از برساخته، دو این اساسی، هایشباهت این کنار اند. درمتکی هاآن به و

 سـویی از آدمیـان، و غیرمعرفتـی نیازهای پاسخگوی سویی از تکنولوژی، کهدرحالی گوید،می آدمی پاسخ معرفتی نیازهای

 را نیـازی چنـین "مستقیماً علم گرچه نیازهای معرفتی، به پاسخگویی تسهیل نییع علم، فعالیت تسهیل برای است ابزاری

 کند.نمی برطرف

 کـهاین علیـرغم نویسـدمی "کشـورهای مسـلمان عملکـرد و اسالمی توسعه شکاف"عنوان  با ایمقاله ( در1387) دادگر

 علـل اسـت، اسـالمی و دینـی تفکـر و توجـه اسـالمی، کشورهای نیافتگیتوسعه علت که دارند عقیده منتقدان از گروهی

 هایآموزه به نه ارتباط دارد، هاآن عالمان و مرداندولت شهروندان، کارکرد و اندیشه به عمدتاً کشورهای نیافتگی اینتوسعه

 است. اسالمی موفق توسعه از تجربی اینمونه اسالم حکومت صدر و جامعه کارکرد که است معتقد اسالمی. وی و دینی

 توأم توسعه بندی پای در سکوالر ادعای جوامع طرح ضمن "اقتصادی توسعه و اسالم"عنوان با خود کتاب ( در1993)چپرا 

 بـدون عـدالت بـا همراه مادی توسعه که کندمی مطرح چنین را خود فرضیه اصلی اخالقی، توسعه به توجه بدون عدالت با

 و است منابع همه عادالنه از و کارا استفاده نیازمند عدالت با مراهتوسعه ه وی اعتقاد به نیست. چراکه معنویت ممکن تکامل
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 بود. خواهد عملی نه و است شدهتعریف نه اقتصادی اهداف تعقیب در معنویت وجود بدون کارایی و عدالت

شناسـان کارران از دیـدگاه موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیکی در ای"( در پژوهشی با عنوان 1386و سلسله ) کیا

مـوج  عدرواقـهای اطالعاتی و ارتبـاطی و حاصل توسعه فناوری را شهر الکترونیک "اطالعات آوریفنحوزه ارتباطات و 

کترونیـک ایجـاد شـهر ال، و ، شامل شـدهسازندمی. شهرهای الکترونیکی را که بخشی از جامعه اطالعاتی را داندمیسوم 

ن بـه دنبـال هر و شـهرونداشاقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای اداره  هایتأثیرات بسیار سودمندی را در زمینه

 خواهد داشت.

ا این پژوهش ابتد در "نقش و ضرورت شهر الکترونیک در توسعه پایدار"در پژوهشی تحت عنوان (1386قادری و امیری )

را  الکترونیـک و مشخصـات آن کننـد، سـپس شـهربه بررسی مفهوم توسعه پایدار پرداختـه و عناصـر آن را معرفـی می

توسـعه  سـتیابی بـهدموردبررسی قرار داده و در انتها به نقش و ضرورت حرکت به سمت استقرار شهر الکترونیـک بـرای 

های توسـعه پایـدار ؤلفـهپایدار پرداخته و معتقد است در مواردی شهر الکترونیک تنها راه شناخت شده برای رسیدن بـه م

 باشد.می

ــه ــن زمین ــی کشــورهای انگلیســی در ای ــات علم ــوزه ادبی ــوددر ح ــاری همچــون ابوالق ــه آث ــری و 2013)1زبان ب (، دفت

( اشاره نمود، که عموم این تحقیقات بیشـتر بـه تحلیـل تـاریخ 2011)4(، گرگاژا2014)3مطلوب و سلیمان (،2010)2همکاران

 هـایواقع اصـول و بنیانپـردازد؛ بـهیباشد مگیری شهرهای مسلمین میاسالم و نقش اسالم و قواعد اسالمی در شکل

ریزان خـارج از کشـور قرارگرفتـه اساسی اسالم که در زندگی شهرنشینان مؤثر بوده است موردتوجه اندیشمندان و برنامـه

در  شـهرها وضـعیت توصـیف و توضـیح باهدف که شهری توان گفت مطالعاتطور کل درنتیجه این تحقیقات میاست. به

 شهری ذاتاً دینی اسالم مفهوم، این گیرند. بر اساسقرار می اسالمی شهر مفهومی چارچوب در شود،می انجام اسالم جهان

 کند.می ارائه شهری تنظیم جوامع برای مقرراتی و شده هماهنگ شهری بازندگی که شودپنداشته می

 

 نظری مبانی

 شهر اسالمی

 اسـالم دیـن از گرفتـه نشـأت اعتقادات و فرهنگ دارای هایسرزمین در که شودمی اطالق شهرهایی به اسالمی شهر 

 و ازنظـر سیاسـی و است قلعه ایمان یک چیز هر از قبل اسالمی، (. شهر15-14: 1384اند )کوئنو،یافته رشد ایجادشده یا

ای هحکومت اقتصادی نظامی اهداف بر شهر مذهبی نقش روو ازاین هستند شریعت از ناشی که است مقرراتی تابع قانون،

 کـه دارد ضـرورت عنصـر یـا فضـا سـه  و همپوشـانی انطباق اسالمی شهر ظهور دارد. برای اولویت شهر آن مستقر در

« بمـات نجـم الـدین» نظـر به (. 46: 1387کالبدی( )نقی زاده،) فضای عینی و عملی فکری، فضای از: فضای اندعبارت

 هـایاسـالمی، فرم هـایآل ایـده اسـاس بر که ماعی،اجت ساختمان و شکل نمایش فضایی از است عبارت اسالمی شهر

 و است حاکم مسلمانان جامعه بر دیگری اصل آن، از فراتر اما .است کرده وارد آن در نیز را خود تزئینی عناصر و ارتباطی

 تأثرم اسالمی کند. شهرمی تعریف را آن اسامی مفهوم امت که است خاص جغرافیای نداشتن و زمان به نبودن آن محدود

محتـوایی(  معنا )هویـت تبعفرم )هویت کالبدی( به اسالمی، شهر کند. درمی پیدا مستقل هویتی شهروندان مسلمانش، از

اسـت  اسـالمی هنـر معمـاری نظـری هایبنیان از متأثر این و کندمی اخذ محتوا از را هویت خود کالبد، و شودمی تعریف

به هزاره سوم و شروع عصر مجازی و با قدم نهادن به حیطـه نـانوتکنولوژی و  (. درنتیجه امروزه با ورود11: 1369)بمات،

                                                           
1 . Abu-Lughod 

2 . Daftary et al 

3 . Matloob & Sulaiman 

4 . Gargaja 
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اند و در این مسیر شهر اسـالمی ظهور فناوری اطالعات و ارتباطات، اکثر جوامع دستخوش تغییرات بنیادین و اساسی شده

ای و معیـار شـهر اسـالمی و هـجز ورود به این حیطه را ندارد. این پژوهش باهدف شناسایی و تطبیـق مالکنیز راهی به

 باشد.اصول دولت الکترونیک در شهرهای اسالمی می سازیعوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک درصدد اجرا و همگام

 

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

 

جدول زیر به برخی از این تعاریف اشـاره  خوریم که دردر بازنگری متون مختلف به تعاریف متعددی از شهر اسالمی برمی

 خواهد شد.
 

 
 . تعاریف شهر اسالمی2 شکل شماره

 

 های شهر اسالمیمالک

ناچار، بایـد از به نظر دبی برای عبور از محیط کالبدی و یا فضای مکانی گذشته به فضای کالبـدی آرمـانی در شـهر، بـه 

. باید توجـه (Dube,1990) مدنی گذر کرد -ط مختلف هرم اجتماعیها در لحظه استقرار در نقاها و کیفیتصافی کمیت

آید که خـون گرمـی، عطوفـت و ای به اجرا درمیگونههای فرهنگی در شهرهای اسالمی بهگیری برنامهداشت که جهت

فرهنگی  مهربانی، تعاون و همیاری، تحرک، مدارا و فضایل خوب انسانی دیگر را تقویت کرده و شهری باروحیه و بانشاط

المللی شهر اسالمی، شهر اسالمی بایستی همواره در گیری صحیح بینخلق کند. از طرفی در فرایند پیشرو گرایی و جهت

؛ و بـا (Johnston,1980) جذب عقاید جدید و خوب پیشگام باشد آن را با شرایط محیطی، ملی و اجتماعی تطبیق دهـد

باشد  ایگونهباید بهریزی فیزیکی شهرهای اسالمیگیری برنامهتاز باشد. جهتایجاد تغییراتی در آن، در نوآوری عقاید پیش

تـوان بـه درآمد شهری و مهاجران روسـتایی، میاقتصادی در باب طبقات کم -های صحیح اجتماعیکه با اجرای سیاست
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شـهرهای اسـالمی ارتباطـات  ها امیدوار بـود. از دیگـر ملزومـاتنشیندرآمد و آلونکتغییرات سالم فیزیکی در منطقه کم

ونقل و ارتباطات، شهری باید توجه داشت که شهر اسالمی پایدار در عرصه حملباشد، بح  ارتباطات در شهر اسالمیمی

است که در آن افراد در حداقل زمان به مکان موردنظرشان رسیده، ترافیک در کمترین حد، میزان آلودگی بسیار انـدک و 

ریزی (. از طـرف دیگـر برنامـهBlessing ton,1995) طی به شهر روح و شادابی و نشـاط ببخشـدها و وسایل ارتباراه

زیسـت سـازی محیطهـا، سالماجتماعی در شهر اسالمی را باید برای تأمین رفاه اجتماعی، بـر حمایـت از تمـامی خانواده

یف و فقیران شهری و ارتقای سطح سازی برای مشارکت شهروندان و توسعه سیاسی، حمایت از طبقات ضعشهری، زمینه

های اقتصادی در شهر اسالمی، قبل از هر چیز، دستیابی آسان به شغل و درآمد ریزیها دانست. درنهایت برنامهزندگی آن

هـای شـهر اسـالمی ترین مالک( مهم3) در شکل .(96: 1384رحیمی،) پذیر سازدمعقول را برای تمامی شهروندان امکان

 شود:مشاهده می

 

 
 و پوراحمد، (1389) زاده ، نقیAbu-Lughod(2013) های شهر اسالمی، برگرفته از مطالعات نگارندگان از. مالک3شکل شماره 

 (1384) کونئو(، 1393، باقری و همکاران )(1365کویی )، (1384رحیمی )، (1389موسوی )

 

 شهر الکترونیک

 مستقیم و به هنگام صورتبه شهری، خدمات ارائه منظوربه ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری از استفاده الکترونیکی شهر 

 به مناسب دسترسی منظوربه الزم را تسهیالت الکترونیکی است. شهر هفته روز 7 روز وشبانه ساعته 24 در شهروندان، به

 بسـیاری نماید. تعاریفمی ارائه مردم به را در فرایندها مشارکت برای ترگسترده هایفرصت و خدمات شهری و اطالعات

 ها؛آن از برخی که شدهمطرح الکترونیکی از شهر

 شـهری بخـش خصـوص دربه اقتصـادی و اداری اجتماعی، خدمات در ارائه ارتباطات و اطالعات فناوری کارگیریبه -1

 .گویندمی الکترونیکی را شهر و ... تجار و شهروندان به اطالعات ارائه و بهبود خدمات نیز و وریبهره بردن باال برای

 ارتباطـات از بسیاری درنهایت و است مطرح حکومت در کاغذ بدون فرایند مدیریت و بستر عنوانبه الکترونیکی شهر -2

 (.67: 1386گیرد )جاللی،صورت می ایچندرسانه هایکانال طریق با مردم( از و باهم) هااداره بین

جهـانی  همایش نیز 1380 سال مطرح شد. در ایران در 1379 سال در بار ناولی که برای است موضوعی الکترونیکی شهر
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 و شد برگزار کیش جزیره مردم در و مسئوالن متخصصان، از نفر 1500 از حضور بیش با اینترنتی الکترونیکی و شهرهای

 و علـم دانشـگاه توسـط مشـهد شهر الکترونیکی راهبردی سند 1382 سال گردید. در معرفی در کشور آن ناشناخته ابعاد

الکترونیکـی  شـهر شد. باوجوداینکـه فراهم آن سازیپیاده برای زمینه و شد داده تحویل مشهد شهرداری ایران به صنعت

شـد.  عملیـاتی نزدیـک به مرحلـه زودتر مشهد الکترونیکی شهر شد اما، اندازیراه مشهد الکترونیکی شهر از زودتر کیش

 (.64: 1386آغازشـده اسـت )جاللـی، آن اجـرای برای اولیه اقدامات و مطرح ران نیزته الکترونیکی شهر بح  اکنون،هم

 و نهادهـای حقـوقی سـایر و اقتصـادی، هایبنگاه خصوصی، بخش شهری، تا کندمی فراهم را بستری الکترونیکی شهر

 مـردم اختیـار در تریسطح گسـترده در و دقت سرعت، با روزشبانه طول در خود را هایسرویس و خدمات بتوانند حقیقی

 نیـاز بـه الکترونیکـی شهر (. توسعه65: 1386کنند )جاللی، استفاده بیشتر شهر امور اداره در مشارکت مردم از و داده قرار

 الکترونیکی از شهرهای بسیاری دارد. در را خصوصی بخش و شهر مدت توسططوالنی مالی منابع تأمین و گذاریسرمایه

 444 آمریکـا در مـیالدی 2002 مثال، تا سالعنواناست. به شدهانجام خصوص این زیادی در یهاگذاریسرمایه جهان،

ارتباطـات  و اطالعـات فناوری توسعه زمینه در میلیارد دالر 128 ژاپن در و دالر میلیارد 300 غربی در اروپای دالر، میلیارد

 و انگلسـتان سـوئیس کشـورهای در دالر 2000 و 2500 ترتیـب نیز به میالدی 2005 سال است. در شده گذاریسرمایه

 هایسیسـتم روزرسـانیبه صـرف معمـوالً شـدهانجام هایاست. )هزینـه هزینه شده اطالعات فناوری توسعه سرانه بابت

 گذاریسـرمایه زمینه این در یافتهتوسعه کمتر کشورهای شود( متأسفانهمی شهر الکترونیکی ارتباطات و اطالعات فناوری

 (.72: 1386ندارند )جاللی، یمناسب

 

 موانع دستیابی به شهر الکترونیک در ایران

سیاسـی و  -طورکلی شهرهای جهان سوم ازنظر دستیابی به شهر الکترونیک با مشکالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگیبه 

ت کـه در پـی اقتصـاد اسـغیره روبرو هستند، ازجمله مشکالت و موانع در جهت دسـتیابی بـه شـهر الکترونیـک عامـل 

. باشـدمی …گذاری در شهر الکترونیک، و ارزان نمودن دسترسـی بـه وب وواردکردن بخش خصوصی به عرصه سرمایه

 تثبیـت و نـوآوری از استفاده و( رد یا قبول) گیریتصمیم و( نگرش گیریشکل) اقناع مرحله در ایعمده نقش عامل این

رقابتی واحدها یا کارگزاران این اقتصاد  وری و توانرو که بهرهتی است ازآنای، اقتصادی اطالعا. اقتصاد جامعه شبکهدارد

اساساً به ظرفیت تولید، پردازش و کاربرد مؤثر اطالعات مبتنی بـر دانـش بسـتگی دارد. در ایـن اقتصـاد نـوین، چنانچـه 

در جهـت ارتقـای تـوان رقابـت هایشـان را باید سیاستهایشان را افزایش دهند، میها بخواهند ثروت و قدرت ملتدولت

طور خالصـه شـهرهای اطالعـاتی موتـور واقعـی ها تحت حاکمیت خود در فضای وب سوق دهند. بهها و سازمانشرکت

توسعه در عصر جدید هستند و حرکت در جهـت رفـع موانـع پـیش روی شـهرهای سـنتی جهـت تبـدیل بـه شـهرهای 

. ازجمله موانـع پیشـروی شـهر الکترونیـک در کشـور باشددار مییابی به توسعه پایالکترونیک امری ضروری جهت دست

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ایران می

 گذاری رویعدم تشویق بخش خصوصی به سرمایهICT ، 

 پایین بودن درصد معامالت تجارت الکترونیک،  

 ها روی آموزشگذاری سازمانپایین بودن سرمایهICT، 

  پرداخت الکترونیکپایین بودن درصد استفاده از،  

 ها روی تجهیزاتگذاری سازمانپایین بودن سرمایهICT،  

 باال بودن قیمت کامپیوتر، 

 پایین بودن درآمد سرانه مردم ایران،  
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 افزاریفقدان رقابت در عرصه صنایع نرم، 

 رقابتقابل های الکترونیک در ارائه قیمتناتوانی سازمان، 

 باال بودن هزینه اتصال به اینترنت،  

 باال بودن هزینه تلفن ثابت،  

 زمان( بر بودن بازده مالی شهر الکترونیکwww.aiaco.ir.) 

 

 پژوهش روش

ه بـرای های موردبررسی، رویکرد حاکم بر فضای پژوهش توصیفی و تحلیلی اسـت، کـبا توجه به ماهیت موضوع و مؤلفه

 آمـاری هعجام رفته شد.ی )اسنادی( بهره گاکتابخانهو مروری بر تحقیقات پیشین، از روش  تدوین چارچوب نظری تحقیق

داده در ایـن پـژوهش  در جهت تحلیـل اندبوده یزدارتباطات و فناوری اطالعات استان  هاین پژوهش کارشناسان حوز در

حـوری، مبه عواملی همچون عـدالت  توانی استخراج گردید که ازجمله آن میهای شهر اسالمیژگیوو  هامالکنخست 

انسـان،  یی و حرمت نهـادن بـهگراانساناصل استقالل و تساوی مدنی، تنظیم روابط اجتماعی بر هنجارهای دینی، اصل 

ه تعهـد و ینـی، قاعـددتوجه به اندیشمندان، حاکمیت خداوند، اصل وحدت در کثرت، تنظیم روابط اجتماعی بر هنجارهای 

ه اقتصـادی و منیـت، توسـعا، اصل برادری و ایثار و گذشـت، برقـراری انتقادی عقیده و بیان و آزادی مسئولیت افراد، آزاد

کارشـناس و مـدیر  30اجتماعی، تعامل میان معماری و طبیعت نام برد، که در جهت مقایسه زوجی بـین معیارهـا ازنظـر 

جـدول )ی اسـتخراج اتابخانهکبا مراجعه به منابع  مرتبط بهره گرفته شد. در گام بعد عوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک

و  تأثیرگـذاری باشد،یم زوجی یسهمقا پایه بر گیریتصمیم هایروش انواع از DEMATEL Fuzzy( و توسط مدل 1

 اسالمی پیشنهاد گردید. ی شهرساز یکالکترونیشنهادهایی در راستای پیتاً نهاها مشخص شد. آن تأثیرپذیری
 

  الکترونیک دولت ایجاد بر مؤثر عوامل. 1جدول شماره 

 پردازنظریه معیار

 (2001) 1الین و لی ایجاد زیر ساختارهای مناسب اطالعاتی و ارتباطی.

ای زیاد.ایجاد بسترهای مناسب برای احداث و پشتیبانی از خطوط اینترنتی با پهن  a)3(،  رادیک و فرانک2003) 2جائگر و تامپسون 
2007) 

گانی و پرحجم کاغذی.حذف نظام بای  (2001) الین و لی 

آوری اطالعات و ارتباطات.گذاران بخش فنایجاد محیط مناسب برای تشویق سرمایه  (2003)4گوپتا و جین 

های مورد تبادل در تجارت ایجاد حفاظ امنیتی مناسب برای حفظ اطالعات و داده
 .الکترونیک

 (b2007) فرانک و رادیک

شخصی افراد.کمک به حفظ حریم   (2006)6(، گارسون2002)5ادمیستون 

 (2006گارسون ) گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به همه طبقات جامعه.

الکترونیک. انداز حکومتی به مقوله شهرچشم  (2006گارسون ) (،2002ادمیسیون ) 

شهری برای ایجاد چنین شهری.پذیری مدریت کالنریسک  1390حاتمی نسب و همکاران،  

 (2001) و همکاران 7کایلر تعریف دقیق استانداردهای عملکردی مورد انتظار.

                                                           
1 . Layne & Lee 

2 . Jaeger & Thompson 

3 . Reddick & Frank 

4 . Gupta & Jana 

5 . Edmiston 

6 . Garson 

7 . Kaylor  
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 (2003(، گوپتا و جانا )2002ادمیتسون ) .های علم و فناوری، مراکز تحقیق و توسعه و..(ربط )همچون پارکهمکاری نهادهای ذی

 (2004) 1که و وی وجود سیستمی کنترلی و نظارتی مناسب.

 (2003جین ) گوپتاو ،(2002)ادمیتسون  بلندمدت در سطح کالن کشور.تفکر استراتژیک 

 (2003(، جائگر و تامپسون )2003جین ) و گوپتا ی و مدون برای اجرای طرح.گیری از فرایند رسمبهره

 (1390منبع: )حاتمی نسب و همکاران، 

 

 هایافته و بحث

أکید آن بر تمامی ابعاد زندگی روزمره شهروندان است. امروزه آنچه در تعریف شهر الکترونیکی حائز اهمیت است ت

بنابراین، دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیک و تجمعات مجازی همگی ازجمله خدماتی هستند که 

نشان (. از طرف دیگر، با نگاه دقیق به تعاریف مذکور 1384)مقدسی، شوندصورت یکپارچه ارائه میدر شهر الکترونیکی به

سازی، توسعه و بهبود منظور استقرار، پیادهریزی بهشده که برای برنامهدهد که شهر الکترونیک از اجزا مختلفی تشکیلمی

در این پژوهش جهت محاسبه  .(1390)حاتمی نسب و همکاران،  دهنده آن توجه داشتآن، باید به تمام عناصر تشکیل

که از  DEMATEL Fuzzyرپذیر شهر الکترونیک در شهر اسالمی از تکنیک میزان و شدت معیارهای تأثیرگذار و تأثی

نظرات خبرگان روابط  گیری ازشده است، که با بهرهاستفاده باشدگیری بر پایه مقایسه زوجی میهای تصمیمانواع روش

ر یک از معیارهای مؤثر بر آید. میزان تأثیر هدست می صورت امتیاز عددی بهتأثیرپذیری و تأثیرگذاری متقابل عناصر به

شده است. نتایج با توجه به نظرات خبرگان مشخص 3و  2های تحقق شهر الکترونیک بر روی یکدیگر مطابق جدول

فازی از بین معیارهای مؤثر بر تحقق شهر الکترونیک در شهرهای اسالمی،  DEMATELآمده از روش دستبه

افزارهای مدریت زنجیره تأمین(، حذف نظام بایگانی و ی مثال استفاده از نرمهای تدارک الکترونیک )برامعیارهای فعالیت

صورت الکترونیکی )قبول، مالیات، اقساط و .....، کمک به حفظ حریم شخصی افراد، ایجاد پرحجم کاغذی، پرداخت به

گذاران برای تشویق سرمایه محیط مناسب بستری مناسب برای احداث و پشتیبانی از خطوط اینترنتی با پهنای زیاد، ایجاد

ترین همچنین بااهمیت آوری اطالعات و ارتباطات، گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به همه طبقات جامعه،بخش فن

گذاران بخش محیط مناسب برای تشویق سرمایه معیارها دارد معیار ایجاد سایر روی بر را تأثیرگذاری معیار که بیشترین

های شهر باشد که بیشترین ضریب وزنی و تأثیرگذاری مستقیم بر تحقّق مؤلفهرتباطات میآوری اطالعات و افن

الکترونیک در شهر اسالمی را داراست. کمترین ضریب وزنی هم مربوط به معیار گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به 

الکترونیک تنها با مناطق یجاد اهمه طبقات جامعه که این مؤلفه باید در منطقه موردمطالعه باید تقویت گردد. 

که باید شهروندان این منطقه مشارکت  است پذیرامکانشهروندان و مسئولین و مشارکت  دوسویه پذیریمسئولیت

 شده است.نشان داده 2اجتماعی بیشتری داشته باشند، میزان )شدت( تأثیرگذاری معیارها در جدول 

 

 ترونیک در شهر اسالمی. معیارهای تأثیرگذار شهر الک2 جدول شماره

 مقدار معیار تأثیرگذار

 42/0 افزارهای مدریت زنجیره تأمین(تدارک الکترونیک )برای مثال استفاده از نرم

 21/0 حذف نظام بایگانی و پرحجم کاغذی

 14/0 یکی )قبول، مالیات، اقساط و .....صورت الکترونپرداخت به

 66/0 کمک به حفظ حریم شخصی افراد

 089/0 یادزد بستری مناسب برای احداث و پشتیبانی از خطوط اینترنتی با پهنای ایجا

 87/0 ی اطالعات و ارتباطاتآورفنگذاران بخش یهسرمامحیط مناسب برای تشویق  ایجاد

 013/0 گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به همه طبقات جامعه

                                                           
1 . Ke & Wei 
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رها تأثیر مستقیم بر سایر معیارهای تحقق شهر الکترونیک در معیارهای تأثیرگذار به این معنی است که این معیا

 کشورهای اسالمی دارند.
 

 . شدت معیارهای تأثیرگذار شهر الکترونیک3 جدول شماره

 شدت معیار تأثیرگذار

 01/23 افزارهای مدریت زنجیره تأمین(تدارک الکترونیک )برای مثال استفاده از نرم

 57/33 غذیحذف نظام بایگانی و پرحجم کا

 6/42 صورت الکترونیکی )قبول، مالیات، اقساط و .....پرداخت به

 34 کمک به حفظ حریم شخصی افراد

 46/34 ایجاد بستری مناسب برای احداث و پشتیبانی از خطوط اینترنتی با پهنای زیاد

 23/30 ی اطالعات و ارتباطاتآورفنگذاران بخش یهسرمامحیط مناسب برای تشویق  ایجاد

 87/31 گسترش آموزش کامپیوتر و اینترنت به همه طبقات جامعه

 

دهد. که در بین شدت معیارهای تأثیرگذار و مجموع اثرگذاری و اثرپذیری هر معیار تأثیرگذار را نشان می 3جدول شماره 

درصد بیشترین  6/42ان شدت صورت الکترونیکی )قبول، مالیات، اقساط و ..... با میزهای پرداخت بهاین معیارها فعالیت

درصد کمترین  01/23افزارهای مدریت زنجیره تأمین( با میزان شدت و معیار تدارک الکترونیک )برای مثال استفاده از نرم

 اند.های شهر الکترونیک در کشورهای اسالمی را به خود اختصاص دادهشدت تأثیرگذار در بین مؤلفه
 

 یر شهر الکترونیک. معیارهای تأثیرپذ4جدول شماره 

 مقدار پذیرمعیار تأثیر

 93/0 تعریف دقیق استانداردهای عملکردی مورد انتظار

 -64/0 حکومتی به مقوله شهر الکترونیک اندازچشم

 -38/0 ایجاد سیستم مدیریت و روابط مشترک

 -70/0 مناسب اطالعاتی و ارتباطی ساختار یرزایجاد 

 -12/0 نیری از فرایند رسمی و مدوگبهره

 -25/2 ی برایشهرکالنپذیری مدریت یسکر

 -37/2 ی به مقوله شهر الکترونیکشهرکالنتعهد مدریت 

 -07/0 افزایش نفوذ اینترنت

 -22/0 سیسیتم کنترلی و نظارت مناسب وجود

 -86/0 همچون پارک عمومی()ربط یذهمکاری نهادهای 

 -24/0 ایجاد حفاظ امنیتی مناسب برای حفظ اطالعات و

 -82/0 تفکر استراتژیک بلندمدت در سطح کالن کشور

 

معیارهای تأثیرپذیر به این معنی است که این معیارها تأثیر مستقیم بر سایر معیارهای تحقق شهر الکترونیک نداشته و از 

و نظارت مناسب در سیسیتم کنترلی  پذیرد. در بین معیارهای تأثیرپذیر شهر الکترونیک وجودمعیارهای دیگر تأثیر می

 جایگاه اول و تراکم جمعیت در این منطقه در جایگاه آخر وجود دارد.
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 . شدت معیارهای تأثیرپذیر شهر الکترونیک5جدول شماره 

 مقدار معیار تأثیرپذیر

 58/33 تعریف دقیق استانداردهای عملکردی مورد انتظار

 43/33 حکومتی به مقوله شهر الکترونیک اندازچشم

 76/33 ایجاد سیستم مدیریت و روابط مشترک

 68/33 مناسب اطالعاتی و ارتباطی ساختار یرزایجاد 

 36/21 یری از فرایند رسمی و مدونگبهره

 65/32 ی برایشهرکالنپذیری مدریت یسکر

 62/33 ی به مقوله شهر الکترونیکشهرکالنتعهد مدریت 

 7/29 افزایش نفوذ اینترنت

 94/33 کنترلی و نظارت مناسبسیسیتم  وجود

 86/33 همچون پارک عمومی()ربط یذهمکاری نهادهای 

 54/32 ایجاد حفاظ امنیتی مناسب برای حفظ اطالعات و

 23/28 تفکر استراتژیک بلندمدت در سطح کالن کشور

 

دهد. نمودار معیارهای نشان می، مجموع اثرگذاری و اثرپذیری هر معیار تأثیرپذیر را 5شدت معیارهای تأثیرپذیر در جدول 

است. در این نمودار محور طولی و عرضی  4های شهر الکترونیک در شهر یزد مطابق شکل مؤثر بر تحقق شاخص

 دهد.مجموع تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هر معیار را نشان می

مقدار هرچه  کهطوریبهتأثیرپذیرند  قرار دارند،عواملی که در زیر محور طولی  -
i iD R شدت  ها کمتر باشد،آن

 .خواهد بودها بیشتر اثرپذیری آن

iمقدار هرچه  کهطوریبهتأثیرگذارند  دارند، قرارعواملی که در باالی محور طولی  - iD R اثرگذاری شدت  ها بیشتر باشد،آن

 .خواهد بودها بیشتر آن

 

 شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری معیارها .4 شماره شکل 
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 گیرینتیجه

 به و روحی هایخصلت و( دانش)عقالنیت  تفکر، فرهنگ، تبلور و تجسم شهر دیگر،بیانبه سازد،را می شهر باورش انسان

های روحی شهر اسالمی نیز تبلور همین تفکر و فرهنگ و عقالنیت و خصلت .است جامعه یک دایره نیازهای آن، دنبال

های رسید. این شهر در طول تاریخ خود فراز و نشیباست که پس از ظهور اسالم در سراسر جهان به منصه ظهور 

ها نیست بسیاری را تجربه کرده است. یکی از مسائل فکری که امروزه شهرهای جهان که شهر اسالمی نیز جدا از آن

های آن، باشد. در این پژوهش پس آشنایی مختصر با شهر اسالمی و ارکان و ویژگیتحقیق امر دولت الکترونیک می

گرایی و توجه به اندیشمندان در ها، اندیشهگرایی و حرمت نهادن به انسانهای کلیدی همچون انسانا و شاخصهمالک

انداز، برتری فضا بر توده ساختمان، سیر از شهر اسالمی، عدالت محوری، تعامل میان معماری و طبیعت، سامانمندی چشم

ازآن بامطالعه و مرور منابع موجود در امر ای استخراج شد. پسخانهظاهر به باطن و ... با مراجعه به متون و منابع کتاب

بندی دولت و شهر الکترونیک عوامل مؤثر بر ایجاد شهر الکترونیک استخراج و در ادامه با استفاده از مدل رتبه

DEMATEL Fuzzy ها مشخص گردید.میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن 

های ذیل اشاره توان به ترتیب به فرصتی و عوامل مؤثر در ایجاد شهر الکترونیک میهای شهر اسالمبا توجه به مالک

 نمود:

و  شهری از فرآیندهای آگاهی مردم با افزایش مردم زندگی باال رفتن سطح کیفیت مردم؛ زندگی کیفیت بهبود -1

 در امر تجارت بهبود که نتیجه راقتصادی شه بهبود اوضاع و شهری هایفعالیت تسهیالت انجام امکانات شهر، همچنین

ها و عدالت محوری و وحدت در گرایی و حرمت نهادن به انسانباشد. این فرصت در راستای مالک انسانمی سطح شهر

 واحد نظارت و مدیریت -2باشد. عین کثرت و از طرف دیگر هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی در شهر اسالمی می

 واحد مدیریت نظارت تحت هافعالیت تمام گرفتن صورت اختالالت، و نظمیبی موازی، هایفعالیت از جلوگیری شهری،

 و محوری عدالت با هماهنگی را باید دارای فرصت این. الکترونیک شهرداری در یکپارچه هایاستقرار سیاست به توجه با

اعطاء  با شهروندان در مشارکت حس ایجاد شهر، اداره در مردم مشارکت افزایش -3 دانست. کثرت عین در وحدت اصل

 هایمالک راستا در نیز فرصت این. شهردار با مستقیم ارتباط همچنین و شهر مورد در شهروندان به اظهارنظر حق

 در نظم افزایش -4باشد. می اسالمی شهر در اندیشیدن به توجه و اندازچشم ساماندهی ها،انسان به نهادن حرمت

 هایفعالیت دقیق تعریف با شهری فرایندهای در نظم افزایش جامع، اطالعاتی سیستم از استفاده با شهر هایفعالیت

 هاساختمان توده بر فضا برتری و محوری عدالت کثرت عین در وحدت مالک راستای در توانمی را فرصت این. شهری

 هایگذاریسرمایه بستن بکار شهر، و شهروندان نیازهای با هاگذاریسرمایه همسوسازی -5دانست.  اسالمی شهر در

 هاآن به که نقاطی در اضافی هایگذاریسرمایه از جلوگیری و شهروندان حاضر نیازهای برطرف کردن جهت در شهری

 به ظاهر از سیر و اجتماعی عدالت کثرت، عین در وحدت هایمالک راستای در را فرصت این توانمی. نیست نیازی

 کردن آگاه شهروندان، با شهردار مستقیم ارتباط با شهر در ایجادشده مشکالت شدن رفبرط در تسریع -6باطن دانست. 

 و شهردار با شهروندان مستقیم ارتباط وسیلهبه هاآن رفع جهت در اقدام و شهری مشکالت از مسئولین ترسریع چه هر

 فساد کاهش -7باشد. می هانانسا به نهادن حرمت و محوری عدالت هایمالک بیانگر فرصت این که. شهر مسئولین

 این. الکترونیکی صورتبه اداری امور انجام به توجه با دارد وجود اداری امور در که اغتشاشاتی و اختالالت کاستن اداری،

 عموم، آگاهی سطح افزایش -8 .باشدمی اسالمی شهر در محوری عدالت و باطن به ظاهر از سیر اصل بیانگر فرصت

 شهر با تنگاتنگ ارتباط و همچنین شهر اوضاع از مردم آگاهی افزایش با خود زندگی محل از ردمم آگاهی سطح بهبود

 -9. دارد توجه هاانسان به نهادن حرمت و اندیشمندان و اندیشیدن به توجه مالک به شدیداً اصل این که. الکترونیک

 در شهر رقابتی محیط تقویت ترونیک،الک تجارت توسط بیشتر تجاری هایایجاد فرصت شهر، تجاری رقابت تقویت



 109                                                                            ...الکترونیک شهری های مدیریتچارچوب با اسالمی شهر سازیهمگام

 در موجود هایپتانسیل از تجار سریع آگاهی همچنین و هادریافت ها،پرداخت کردن توسط الکترونیکی تجارت عرصه

گرایی و توجه به فرصت در راستای مالک اندیشه شهری. که این مختلف هایارگان و هابهتر سازمان ارتباط شهر،

 ترسریع چه هر دادن قرار جریان شهری در به خدمات ساعته 24 دسترسی -10المی است.اندیشمندان در شهر اس

طور که عیوب. همان رفع و کشف منظور تسریعبه شهر موجود نواقص و مشکالت به نسبت شهر مسئوالن و شهردار

ها و حرمت مانمشخص از این فرصت نیز در جهت مالک عدالت محوری در شهر اسالمی و ترجیح فضا بر توده ساخت

 شهری هایفعالیت در اینترنت کاربرد به توجه با شهر ترافیک کاهش -11باشد. ها در شهر اسالمی مینهادن بر انسان

 به نیاز بدون منزل از شهروندان شهری هایفعالیت انجام برای اینترنت از استفاده با شهری ترافیک کاهش شهروندان،

ها، عدالت انداز، حرمت نهادن به انساناین فرصت نیز در راستای مالک ساماندهی چشم ها کهسازمان به فیزیکی مراجعه

 کاهش شهری، ترافیک کاهش با هوا آلودگی کاهش -12باشد. اجتماعی و وحدت در عین کثرت در شهر اسالمی می

 در اینترنت از استفاده ایشافز درنتیجه آمده به وجود ترافیک کاهش با شهر سطح در هااتومبیل توسط ایجادشده آلودگی

 عدالت ها،انسان به نهادن حرمت انداز،چشم ساماندهی مالک راستای در نیز فرصت این که .شهری هایفعالیت انجام

 موجود اطالعات افزایش با شهر، عقاید و فرهنگ نشر -13. باشدمی اسالمی شهر در کثرت عین در وحدت و اجتماعی

توان این اصل را نیز در جهت اصل می .اینترنت گسترجهان شبکه روی بر غیره و شهر رد زندگی شیوه و رسومات مثل

 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:

از  آگاهی مردم های شهری در جهت افزایشحالف: ایجاد بسترهای گوناگون ازجمله ایجاد شرایط مشارکت در طر

 شهری فرآیندهای

حال آگاه به اصول و ضوابط شهر اسالمی و دین تعلیم و تربیت نیروی متخصص در زمینه فناوری اطالعات و درعین

 های مناسب با این فرایندمبین اسالم و تقویت زیرساخت

افراد اندیشمند در سطح شهر در جهت چگونگی هدایت شهر  ها عمومی در بین مردم واندیشیها و همب: ایجاد نشست

 ریزی اسالمی در بین مدیران شهری.اقتصاد و برنامه اسالمی در جهت الکترونیکی شدن و فعال کردن روح

های توسعه و ریزی همانند تدوین استراتژیگیری از رویکردهای نوین در فرایند برنامهریزی و بهرهج: ایجاد نظام برنامه

 انداز مطابق اصول و قوانین اقتصاد و شهر اسالمی.سندهای چشم

حال متعهد به اصول قوانین دین د: ایجاد سازمانی مدون و متشکل از افراد متخصص در امر دولت الکترونیک درعین

رسانی، العسازی شهر الکترونیک اسالمی بر اساس مراحل اطاسالم و به پیرو آن شهر اسالمی و همچنین اقدام به پیاده

 ارتباط دوسویه و درنهایت تراکنش و تعامالت. طرفه وارتباط یک

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.

های اسالمی و رهای شهر الکترونیک با اصول و ارزشها و معیاگذاری در جهت تطبیق ارزشو: ایجاد شورای ارزش

 دوری از پیروی کورکورانه از فرهنگ غربی در فرایند الکترونیکی سازی شهر اسالمی.

های ها و کالسز: توانمندسازی مدیران و مسئوالن شهر در جهت حکمروایی الکترونیک از طریق برگزاری همایش

 صاد اسالمی.ها با اقتآموزشی و همچنین آشنایی آن
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