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ىاساسموجسهامروزتازمينکرهمردماست،نوشتهخودسومموجکتابدرتافلرآلوین
.اندگذاشتهسرپشتراتحول
دومموجنيست،مشخصکسىبرآنآغاززمانکهاستکشاورزىانقالبموجاول،موج

باالخرهواستشدهآغاز،1764سالدربخارماشيناختراعبدنبالکهاستصنعتىانقالب
آمد،نائلکامپيوترساختبهبشرکه1946سالازکهاستانفورماتيکانقالبسومموج

.آغازشد
الزمکهشدخودشخاصفرهنگىوفکرىتحوالتآمدنبوجودباعثامواجاينازهريک
.پرداختآنهاطرحبهاست
زميندررااىدانهاگرفهميدانسانکهشدآغاززمانىازرفت،آنذکرکههمانطوراولموج

رداشخانوادهاتفاقبهآنکهبرمشروطکند،مجدداستفادهآنمحصولازمىتواندبکارد،
بصورتغالباونداشتهخانوادهتشکيلبهتمايلىوىزمانآنتا.شودساکنمحلى

نهگاسههاىفصلامامىکرد،زندگىمهاجرشکلبهوکوچکهاىدستهنهايتاوانفرادى
خانوادهآرامآراموکردجايکدرشدنساکنبهمجبوررااوبرداشت،وداشتکاشت،
تعاريفقالبدرحاکمتفکر.دادگستردهوبزرگخانوادهبهراخودجاىاى،هستهوکوچک

داربيخوابازخروسصداىباشاورزکتفکر،آنمبناىبرکهبودروستايىتفکرامروزى،
کهمىفهمدمىرسدنيمهبهآفتابکههمزمانىومىکندآغازراروزمرهزندگىوشده
کند،مىغروبخورشيدکههمزمانىواستروزىنيماستراحتوناهارصرفزمان

پاييزت،کاشفصلتابستانمفروض،روستايىاينبراى.کندتعطيلراکاربايدکهمىفهمد
.استبازديدوديدواستراحتزمانهمزمستانومحصولبرداشتزمان



متولدکارخانجاتکمکمگرفت،فراراجهانسراسربخارانقالبازناشىامواجآرامآرامکهزمانىاما
گرفترا(اولموجسمبل)بيلجاى،(دومموجسمبل)پتکآرامآرامگرفت،گاوآهنجاىتراکتور.شدند

اکتورتريکحاالزيراکند،استفادهروستادرفرزندانشتمامىازنمىديدنيازىديگرمفروضکشاورزو
هاىپروژهطبقاتاولينتامىکندشهرراهىرافرزندانمابقىلذابگيرد،رااوفرزند10جاىمىتواند
.دهندتشکيلراشهرى

روزساعت،زنگصداىباکهچرانداشتند،خروسصداىبهنيازىديگرشدهشهرىجديدجمعيتاين
شدنگستردهبواسطهکمکم.مىکردندتعطيلراکارهم،کارخانهبوقصداىباوکردهآغازراکارى
اىبرسالمندانآسايشگاهکودکان،تربيتبراىکودکستانآمد،بوجودجديدنيازهاىشهرها،فضاى

راهنو،نيازهاىخالصه.نداشتندرامنزلدرغذاطبخفرصتکهآنهابراىرستورانومسنافرادنگهدارى
يوترکامپورودباهميشگىرونداينوآفريدندراجديداحتياجاتخودنيزآنهاوکردندخلقراتازههاىحل
ازيکى)افزارنرمگرفت،رابيلجاىپتککهطورىهمان.شدجديدىفصلواردتحوالتعرصهبه

نزمادرکارمندانفيزيکىحضوردوم،موجدراگرگرفت،راپتکجاىمتقابالهم(سومموجهاىسمبل
يکعضوهرالسهمحقميزانکهاستکارىراندمانسومموجدربود،دستمزددريافتمعيارمعين،

مىآمدند،انسانکمکبهافزارهاسختدوم،موجدراگر.مىکندمشخصراتوليدىياخدماتىمجموعه
.مىشتابندبشرخدمتبهکههستندافزارهانرماينسومموجدر

موجدر.مىشودمبادلهاىماهوارهامواجکمکباويکوصفرکدهاىشکلبهآدمىتفکراتوتصورات
.داردزيادىفاصلهحقيقتباکهمىفهمدبيشترمىگيرد،يادبيشترکهروزهرانسانسوم
هگرفتنظردرکديکتعريفهربراىوشدهتعريفچيزهمهاند،دادهلقبهمورزىخردموجراسومموج
صنعت،کار،برنج،چوناسامىبادومواولموجتاثيرتحتزمانىکههمافرادنامحتىاستشده

اعدادمجموعهيکدرهويتشانتمامسومموجدرمىگرفتند،قرارخطابموردمشابهمواردوکارخانه
.مىشودخالصه



درتهوياينکهاستمستقلهويتىداراىفردهربلکهنمىشوند،شناختهاجداديشاننامواسطهبهديگرافرادديگر،عبارتبه
اينبلکهنيست،شناختوبرترىبراىمعيارىمليتونژادخاص،افرادبهانتصابسومموجدر.مىشودخالصهارقامقالب

سومموجدستاوردهاىازيکىکهالکترونيکىشهر.کنندمىتقسيموبندىطبقهشمارهمبناىبرراافرادکههستندکامپيوترها
.نمىباشدمستثنىقاعدهاينازاست،

دریافتتوسعهکاليفرنيادانشگاههمکاریبا1969سالدروشروعآمریکادفاعوزارتدرميالدی1960یدههاوایلازاینترنتحضور
رعتسباهادادهارسالدرآنتواناییسرعتبهوشدآغازالکترونيکیپستسرویسبااینترنتنظامیغيرکارعمالا1983سال
کابرميليون25ورایانهدستگاهميليون3/2شاملاطالعاتی،شبکه46000جهانسراسردر1990سالاواسطدر.شدفراهمبيشتر

عمالازمانیناتاکهدهدمینشانالکترونيکیشهریکهاینيازبافوقارقاممقایسه.یافتنداطالعاتتبادلامکاناینترنتطریقاز
آخرین2003ماهاکتبردریونسکوپيامنامهفصلآماراما.باشدداشتهوجودالکترونيکشهرایجادبرایفناوریامکاناتتوانستندنمی
internet)استيستورلداینترنتکهاستحالیدراین.دهدمینشانجهاندرنفرميليون655رااینترنتکاربرانآمار world stats
موقعيتبرحسبرایاينترنتكاربرانتعداد،باشدمی2007سالپایانتاکهجهانیاينترنتكاربرانخصوصدرخودآمارآخريندر(
.كرداعالمنفرميليون319وميليارد1دنيادرراكاربرانميزانوكردهتقسيمدسته7بهیجغرافيايیها

واردهرفترفتهرابشرسنتیحياتکهاستاطالعاتفناوریوارتباطاتهمچونپدیدهاینعناصرتوسعهسرعتتوجهقابلنکته
اینبنابر.استکردهدگرگونراسياسیواجتماعیاقتصادی،ابعادوکردهالکترونيکیزندگینامبهانگيزشگفتجایگاهی
کیشهرالکترونينامبهمحلیدراستاطالعاتیجامعاوليهاصولعنوانبهارتباطاتبرقراریضروریاتازکهاجتماعوهمزیستی

.شودمیگرجلوه
ش



شهرالكترونيكیعبارتاستازشهریكهادارهامورشهروندانشاملخدماتوسرویسهایدولتیوسازمانهایبخشخصوصیبه
اتوفناوریاطالعهاىوبهصورتشبانهروزیودرهفتروزهفتهباكيفيتوضریبایمنیباالوبابهرهگيریازابزار(online)صورتبرخط

:تعاريفبسيارديگرىبراىشهرالكترونيكىمطرحشدهكهبرخىازآنهاعبارتانداز.وكاربردهایآنانجاممیشود(ICT)ارتباطات
وبهكارگيریفناوریاطالعاتوارتباطاتدرارائهخدماتاجتماعى،اداریواقتصادیبهخصوصدربخششهریبرایباالبردنبهرهوری-1

.مىگويندخدماتوارائهاطالعاتبهشهروندانوتجاروغيرهراشهرالكترونيكىنيزبهبود
قراربگيرد،شهرالكترونيكى  ...استفادهازفناوریبهمنظوراينكهخدماتشهریواطالعاتبهطورمؤثردراختيارشهروندانوتجارو-2

.ناميدهمىشود
دهدوشهرالكترونيكىبهآندستهازفعاليتهايىاطالقمىشودكهخدماتشهریرابهصورتالكترونيكىدراختياركاربرانقرارمى-3

.طريقاينترنت،اطالعاتىرابااستفادهكنندگاناينخدماتمبادلهمىكننديااز



كرد،خواهدراهنماییجدیدیدنيایبهوكردهخارجامروزیوسنتیشهرهایبعدیتكدنيایازراماالكترونيكیشهر•

جلویروبهحركتایندروزماناینگذردر.باشدمیارتباطاتواطالعاتنوینهایفناوریدستاوردكهدوبعدیدنيایی

ناممكنبرایمانحاضرحالدرآنتصورحتیكهبودخواهيمشاهدرابعدیسهدنيایدورچنداننهایآیندهدرمافناوری

وارددراالكترونيكیشهردراجراوسازیپيادهقابليتشودمیانجامعادیشهرهایدركههاییفعاليتازبسياری.است

.بودخواهدآنفيزیكیهاینمونهازترراحتبسيارالكترونيكیشهرهایدرهافعاليتاینكهگفتتوانمیجرأتبه

امروزهوبودهجوامعشدناطالعاتيسمتبهگذشتهسال20طيجهانيرويکردانکارغيرقابلنيازيکنيکوالکترشهر•

.باشدداشتهاطالعاتتبادلوتوليددربيشتريقابليتوسرعتاطالعاتيلحاظبهکهاستپيشرفتهترجامعهاي



:الکترونيکيشهرداري•

صورتبهشهرداريوظايفحوزهدرراخودخدماتارتباطاتواطالعاتفناوريازگيريبهرهباكهاستسازماني
.ميدهدارايهشهروندانبهامنودسترسيقابلسريع،

شهرالکترونيکاصليهايپايه•

وسياستهاهارويه•

نرمزيرساخت•

سختساختزير•



ICTمقرراتوقوانينسازيپيادهوايجاد،شهرداريهامجموعهزيرسازمانهايوموسساتسازيبهينه:وسياستهاهارويه•

الکترونيکيجامعهوساختطرحهايحجم،انسانيمنابع:نرمزيرساخت•

کاربرديسيستمهايوکامپيوتريهاي،شبکهدورراهازارتباطات:سختساختزير•



مراحل تکامل تدريجي شهرداري الکترونيکي

يشگاهپاولفازدرمنداستنيازالکترونيکیشهرداریسویبهسيرجهتوبپيشگاه:اولفاز•
ارسالاطالعات،بهدسترسیفایلها،انتقال:وبپيشگاهایجادازهدف،آوریمبوجودراوب

.باشدمیآگهیوپرسشنامه

الحاصوشهرداریدرموجودفرآیندهایاستخراجبهتوجهبادومفازدرآنالينفرآيندهاي:دومفاز•
میفرآیندهاایندهيمقرارشهرونداناختياردرآنالینبصورتراآنها،(نيازصورتدر)آنها

اری،کگردشگفتمان،همزمان،انتقاالتحقيقی،زماندربایگانی:قابليتهایدارایبایست
.باشندسازتصميمسيستم

در.داصلیترینفازهایاینمجموعهمییباشیفازسومیکیازارتباطاتالکترونيکي:فازسوم•
ریتمنیابعتبیادالتالکترونيکیی،سيسیتممیدیاینفازمیبایستپورتیال،تیدارکاتالکترونيکیی،

.سرویسهایمالی،سيستمهایتصميمسازچندگانهراهاندازیشود/انسانی



توسعهشهرهاىالكترونيكىمىتواندبراساسمدلهاىاجراشدهدرجهانوبراساسمراحلزير
:صورتگيرد

مرحلهاول

.ىتهيهقانونشهرالكترونيك-1
.ارائهتسهيالتاينترنتىوطراحىسايتهاىسازمانهاىدولتىوبخشخصوصى-2
.ايجادساختارسازمانىمناسبدروزارتكشوروسازمانمديريتوبرنامهريزى-3
.افزايشآگاهىعمومىشهروندانوكاركناندولتنسبتبهتوانمندىهاىفناورىاطالعات-4
.تربيتنيروىانسانىمتخصصدرفناورىاطالعات-5
ايجادشبكههاىالزمبيندستگاههاوسازمانهاىشهرى،تجهيزوارتقاءسختافزارو-6

.افزارموردنيازآنهانرم



مرحلهدوم

.عرضهخدماتالكترونيكىبهشهروندان-1
توليد،توزيعواستفادهازاطالعاتديجيتالىدرواحدهاىدولتىوخصوصىشهر-2

.الكترونيكى
.توسعهآموزشتخصصىبهكاركناندولتوآموزشهاىويژهشهروندىالكترونيكى-3
.توسعهسيستمهاىنرمافزارىكاربردىدرواحدهاىشهرالكترونيكى-4

سوممرحله
.ايجادتعاملاطالعاتىبيندستگاههاىدولتىوبخشخصوصى-1
ايجادتعاملاطالعاتىبينشهروندانودستگاههاىدولتىوبخشخصوصىدرشهر-2

.الكترونيكى
.توسعهآموزشهاىتعاملىوتجارتنوين-3
.ارتقاءاستانداردهاىالزمبراىادارهشهرالكترونيكى-4

مچهارمرحله
تجارتالكترونيكى،بانكدارىالكترونيكى،آموزش)ايجادسيستمهاىعمومىيكپارچه-1

درسطحادارهها،سازمانها،شركتها،اصنافوسايربخش( ...الكترونيكى،سيستممالياتىو
.هاىشهرالكترونيكى

.انجامتراكنشهاىويژهبهصورتالكترونيكى-2
 ...آموزش،بهداشتو,ايجادسازمانهاىبينالمللىمجازىدرتجارت-3
.تعاملاطالعاتىدرسطحملىبادستگاههاىدولتىوبخشخصوصى-4
.تعاملاطالعاتىباجامعهاطالعاتىجهانبهعنوانشهروندانهزارهسوم-5
.بازنگرىمنظمسياستهاوبرنامهشهرالكترونيكىوبهروزرسانىآن-6
.بهبودمستمرسيستمهاىشهرالكترونيكى-7



شهر الکترونيک

دستاوردکهمیبردبعدیدودنيایبههستند،ماامروزیوسنتیشهرهایکهبعدییکدنيایازراماالکترونيکشهر•
وابندمییتوسعهسرعتبههمچنانفناوریهاکهکنيمتوجه.میباشنداینترنتیدنيایارتباطاتواطالعاتنوینفناوریهای

آنتصورحتیکهبودخواهيمبعدیسهمجازیشهرهایشاهدماآنصورت،درکهمیکنندعرضهرابعدیسهدنيایبزودی
.استسختبرایمان

.روندنميبيرونمنزلازتفريحبرايبجزمردم•

.کنندنميصرفزياديوقتکاالياملکخريدتلفنبرقآبقبوضپرداخت•

.شودميفراهمالکترونيکيبصورتمردمنيازموردخدماتبهدسترسيويافتهافزايشسازمانهابينتعامالت•



.درطولزندگیخود،نقشهایمتفاوتیایفامینمایندکهدرهرکدامازایننقشهاوظایفیبرعهدهآنهاستشهروندان
ردراشهروندالکترونيک،کسیاستکهتواناییانجاموظایفروزمرهایکهایفاینقشهایمتفاوتدرطولزندگیبرایویبهوجودمیآو

.باکمکابزارهایالکترونيکیداشتهباشد
برایهریکازما،درنقشفرزند،والدین،خویشاونداندورو.تمامیانسانهادرطولزندگیخود،نقشهایمتفاوتیراایفامینمایند

روظایفینزدیک،کاسب،تاجر،کارمند،مدیر،توليدکننده،دانشآموز،دانشجو،معلم،استاد،رئيسدانشگاهودههانقشکوچکوبزرگدیگ
ماتابهامروزاینوظایفرابهکمکروشهایفعلیانجاممیدادیم،اماامروزهابزار.میپردازیممتصوراستکهبهصورتروزمرهبهآنها

.الکترونيکی،انجاماموروایفایوظایفشهروندیرابسيارسادهتر،سریعتروارزانترنمودهاست

بخشعمدهایازخریدهایخانهبرعهدهمادراست،پرداخت.بهعنوانمثال،یکزندریکخانوادهنقشیکهمسرومادررابرعهدهدارد
دبرخیازچنانچهاینمادربتوان.قبوض،پيگيریوضعيتتحصيلیفرزندانودههاوظيفهریزودرشتدیگربرعهدهویگذاشتهشدهاست

ياریدروقتبهانجامرساند،طبعاصرفهجوییبس...اینوظایفرابااستفادهازابزارهایالکترونيکیمانندوبسایتها،پستالکترونيکو
اینمادردرمحلکارخوددرنقشیکمعلم،.وهزینهخانوادهخواهدشدواینوقتوهزینهاضافهراصرفامورمهمدیگریخواهدنمود

.مایددرایننقشهانيزویمیتواندبااستفادهازابزارهایالکترونيکیانجامامورراتسریعوکمهزینهترن,کارمند،مدیروغيرهاست



ویبهتواندمینحویبهالکترونيکیابزارآنهاازکدامهردرکهمینمایدایفانيزرادیگریمتفاوتاجتماعینقشهایکارمند/مادراین
بسيارکميتوتکيفيباوالکترونيکیابزارکمکبارامختلفوظایفاینبتواندکهبودخواهدالکترونيکیشهروندیکوقتیوی.نمایدکمک
.رساندانجامبهبهتری

الکترونيکخاباتانتالکترونيک،انتشاراتالکترونيک،سالمتالکترونيک،آموزشالکترونيک،دولتالکترونيک،تجارتچونجدیدیهایمقوله
ظایفوانجامبهآنهاقالبدربتواندبایدالکترونيکشهروند.هستندماروزمرهفعاليتهایوزندگیازقسمتیبرگيرندهدریکهر...و

.بپردازدخویش
واقعدر.باشدداشتهمطلوبحددررادولتهابرخطخدماتازاستفادهتواناییکهشودمیگفتهشهروندیبهالکترونيکشهروند

.هستنداطالعاتیجوامعکاربرانهمانالکترونيکشهروندان
:باشددارارازيرهاىمهارتوعلومبايدالكترونيكىشهروند,المللىبيناستانداردطبق

.غيرهوويندوز,كامپيوترمبانىمثلكامپيوترسواد-1
.کالكترونيپستواينترنتباآشنا-2
هاسايتوبدراطالعاتجستجوىهاىکتكنيباآشنايى-3
مختلفهاىسايتوبطريقازغيرهوهواوآبوضعيت,سياسى,اقتصادى,اخبارآخرينبهدستيابى-4
الكترونيكىنكدارىباخدماتازاستفاده-5
کالكترونيدولتازخدماتدريافت-6
اينترنتهاىآسيببرابردرخانوادهوخودامنيتحفظتوانايى-7
آنهاتكميلونحوهاينترنتىهاىفرمباآشنايى-8
اينترنتازطريقكاريابى-9



شهرونديكمزاياىازبرخىاستبهترشديمآشناالكترونيكىشهروندوشهرباكهحال
.كنيممقايسههمبارااختصاربههرچندمعمولىشهروندکيباالكترونيكى

بهاداعتمباجهتهمينبهداردرااينترنتوكامپيوترازاستفادهسواد,الكترونيكىشهروند-1
.كندمىزندگىاطالعاتوارتباطاتعصردربيشترىنفس

.داردخودشهروندىحقوقازدفاعدر,بيشترىتوانايىىالكترونيكشهروند-2
.كندكنترلرااينترنتبهفرزندانشارتباط,تواندمىالكترونيكىشهروند-3
.كنددرآمدكسبوكاريابى,اينترنتاستفادهبا,استقادرالكترونيكىشهروند-4
همراجعوحضوربدونكهچرا.كندمىرااستفادهحداكثروقتحداقلاز,الكترونيكىشهروند-5
.دهدمىانجاممنزلدرراخودكارهاىازبسيارى,محلىبه
خوددارىاضافىمرورهاىوازعبور,شهرکترافيوضعيتازآگاهىبا,الكترونيكىشهروند-6

.شودمىشهرهاهواآلودگىوکترافيمشكلكاهشباعثكه,كرده
رااخبارواطالعاتآخريندريافتتوانايىزيرا.كندمىزندگىروزبهغالبا,الكترونيكىشهروند-7
.باشدمىدارااينترنتطريقاز



خواهداجراىفرايندشهرالكترونيكىدرزمينههاىمختلفاقتصادى،اجتماعى،فرهنگىوسياسىموثر
.بود

فادهازكارتدرزمينهاقتصادىمىتوانبهتوسعهتجارتالكترونيكى،بانكدارىالكترونيكى،گسترشاست
هاىاعتبارى،كاهشكاغذبازىوهزينهارائهخدماتوايجادزمينهبراىسرمايهگذارىداخلىوخارجى
ارهوارتباطتجارىباكشورهاىهمسايهوسايرنقاطجهانبخشىازخدماتدولتىوبخشخصوصىاش

.كرد
هازيكساندرميانشهروندانوايجادزمينهاستفادايجاداشتغال،امكانتوزيععادالنهامكاناتبهطور

.اجتماعىاجراىپروژهشهرالكترونيكىخواهدبودنظراتشهرونداندرمديريتشهریازجملهاثرهای
بهعنوانمثالمىتواناز.درزمينههاىفرهنگىنيزاجراىشهرالكترونيكىاثراتزيادىرابهدنبالدارد

شفافسازى،اطالعرسانى،آموزشمجازىشهرونداندرموضوعهایعمومىواختصاصىدرهرمكان
.نامبرد ...گردشگرىبرخطووهرزمان،امكانانتشاررسانههاىديجيتالى،

ياسىدرزمينهسياسىنيزمعرفىدرجههاوامكانبيشترارتباطاتبينالمللى،باالبردنجنبههاىس
.امكاناتاقتصادىزيادىبهارمغانآوردهشودباعثمىشودشهرپيشرودرمنطقه،کبهعنواني



:بهطوركلمىتوانمزايايىرابرشمردازجمله

.فراهمآوردنخدماتاينترنتىباكيفيتوسرعتباالبراىشهروندان-1
.فراهمآوردنكانالهاىآموزشىمتفاوتومحيطآموزشىمادامالعمر-2
.بهبودكيفيتزندگىمردم-3
.مرحلهاىبهشهروندانکارائهخدماتي-4
.کتقويترقابتتجارىشهروايجادفرصتهاىتجارىبيشترتوسطتجارتالكتروني-5
.ارتباطبهترسازمانهاوارگانهاىمختلفشهرى-6
.ساعتهبهخدماتشهرى24دسترسى-7
.افزايشمشاركتمردمدرادارهشهر-8
.شهرباتوجهبهكاربرداينترنتدرفعاليتهاىشهرىشهروندانکكاهشترافي-9
.شهرىکكاهشآلودگىهواباكاهشترافي-10
.همسوءسازىسرمايهگذارىبيشترروىروشهاىنوينادارهشهر-11
.دانتسریعدربرطرفشدنمشکالتایجادشدهدرشهروارتباطمستقيممسئولينشهریباشهرون-12
.صرفهجويىدروقتوانرژى-13
.جلوگيرىازسرمايهگذارىبيشترروىروشهاىقديمىادارهشهر-14
.آتىشهر,ايجادزيرساختالزمبراىتوسعههاى-15
.كاهشفسادادارىازطريقشفافسازىفرايندها-16
.افزايشنظمدرفعاليتهاىشهربااستفادهازسيستماطالعاتىجامع-17
.افزايشسطحآگاهىمردم-18
.باثباتگردشپولدرجامعه,سيستمکدرآمدثابتشهرىبابهوجودآمدني-19
.نشرفرهنگوعقايد-20
.مديريتونظارتواحدشهرى-21



:دهيممىقراریبررسموردوجهندچدرراکالكترونيشهرمضرات

قراردتهدیموردراکاربرانفيزیکیاندامقضاازکه,آدمیکردندکوراژهدرعارضهاولين:الکترونيکدکوراژه-1
.استEباشدهعجينومدرنزندگیارمغانکهاستالکترونيکابزاربامداومکاردهد،می
اغلبنزددرموضعیدردهایوپشتخميدگیدست،مچدردعضالنی،دردهایازتوانمیمثالعنوانبه

کاردليلبهنيزبيناییمشکالت.شودمیافزودهآنهاشماربرروزههرکهبردناماینترنتوکامپيوترکاربران
جرمنسردردوخستگیبينایی،قدرتکاهشبهکهچشمآبریزشوسوزشوسرخیقبيلازرایانهبازیاد
درتناوببهبایدکاراینکهشوندمتمرکزنزدیکودوراشيایرویبراستقادرانسانهایچشم.شودمی
بهاتاوقاغلبهستندمجبورنمایشصفحهباکاربرایکاربرانکهآنجاییازولیشودتکرارفردبيداریطول
اههمربهنيزدیگریخطراترایانهبامداومکار.دهندمیدستازمروربهراتطابققدرتشوند،خيرهنزدیک
امواجانتشارخطرالکترواستاتيک،امواجانتشارخطرمانندنيست،شدهشناختهدرستیبهآنابعادکهدارد
اینبامبارزهبرای...ورایانهقطعاتشدنگرمازناشیسمیگازهایانتشارخطرتشعشعات،ونوری

بهينهاستفادهجهتکارپژوهییا(Ergonomy)ارگونومیبهکهاستشدهمطرحدنيادرنوینیعلممشکالت
.داردتاکيد,محورانسانجوامعدرماشيناز



تدریجبهخودبطندرکهاستالکترونيکیزندگیهایآسيبدیگرازفردگرایی:الکترونيکانزوای-2
اصيتخالکترونيکزندگی.بودنخواهدميسرسادگیبهآنازگریزکهکردخواهدفردبرایحصاریایجاد
.کاستخواهدشدتبهرااجتماعیروابطدرطبيعیتعاملعوضدروافزایشهاآدمدررانيازیبی

رامجازیایوخصوصیدنيایکهرایانهجملهازالکترونيکابزارووسایلباکارطبيعتازناشیتنهایی
یبرجاراعميقیوبارزیاناثراتوکشيدهخودکامبهبيشترچههرراجامعهافرادآورد،میارمغانبه

تمحطوربهکه,اجتماعیاستموجودیانسان.نيستتبيينقابلروشنیبهآنابعادکهنهادخواهد
طبيعیزندگیچرخهدررااششکوفاییابعادازبخشیکندواردلطمهخصيصهاینبهکهآنچههر
(life Cycle)مدتیازپسکهاستقدریبهمجازیدنيایجذابيت.ساختخواهدمواجهمشکلبا

ویسبههموارهکهمعتادیفردمانندونکردهتحملرادیگرانبامصاحبتالکترونيک،زندگیکاربران
خواهدخودالکترونيکیابزاروفردیتسراغبهفرصتاوليندرشودمیکشيدهخودمخدروهمدم
ندهافکسایهجامعهفردفردارتباطاتبرکهاستامواجطریقازمجازیارتباطاتتنهاحالتایندر.رفت

.ساختخواهدمعيوبراآدميانطبيعتتدریجبهو
اشارهوانتمیهستندالکترونيکزندگیقربانياناولينجزءکهفرزندانووالدینروابطبهنمونهبرای
کهیطبيعمنافع,بسياریازآناعضایودیدهآسيباشدیدخانوادهکانونالکترونيکدنيایدر.کرد

ووالدینروابطازفراترآنهایدامنهالبتهصدکهشوندمیمحروماستآنمنطقیهایتعاملنتيجه
.دهدمیقرارهدفومخاطرهموردرازناشوییروابطحتیورفتهفرزندان



چندینودهدمیقرارکاربرانشاختياردرالکترونيکشکلبهراچيزهمهتعبيریبهکهاینترنتآمدنبا:الکترونيکاطالعاتبمباران-3
رسامسگرفتاربهترعبارتبهیاوخستگیدچارراکاربرانخزندهوآرامبسيارشکلیبهاست،آوردهگردخوددرمجتمعصورتبهرارسانه

.کردخواهدالکترونيک
دهایاشارهباونشستهکاربرکميندربارهیکبهگوناگونموضوعاتواینترنتیصفحاتهاتریليونووبالگميلياردهاوسایتهاميليون

هجومکنندهاستفادهسمتبهدروغوراستاطالعاتانواعحاویصفحهها
هزارانوصدهاواحدآندرونداشتهرهاییپدیدهاینچنبرهازباشدکهميزانیهربهآدمیتحليلوتجزیهوپردازشقدرت.آورندمی

ازانبوهیوگسترهباسوءیکازکهشدخواهندموجوداتیبهتبدیلهاانسانشکلبدین.خواندمیفراخودسویبهرااو(hint)اشاره
نگرانیدلآنطبيعیعارضهکهیافتنخواهندراپردازشبالطبعوتعمقوتفکرامکانواجازهدیگرسوییازوشدهمواجهاطالعات

(stress)استالکترونيکخستگیو.

ويبترغاثردرکهاستخشونتغریزهاست،نهادینهآدمیساختاردرغرایزسایرمانندکهبشریغرایزجملهاز:الکترونيکخشونت-4
اهوارهمهایرسانهدرخشونتترویجازگذشته.کردخواهدتبدیلتصورازخارجوبينیپيشغيرقابلهيوالییبهراانسانآن،دادنرشد
مادیافاهدبهرهگذراینازتانمایندمیخشونتتبليغمختلفهاىشكلبهاینترنترویبرسایتهزارهادهاکنونهمتلویزیونی،وای
.یابنددستاستدالرهاميلياردبربالغساليانهکهخود

راشوارتزنگرآرنولدنوجوانان،شخصيتوکودکاندرصد88کهشدمشخصشدانجام1998سالدریونسکوتوسطکهتحقيقیبراساس
.شناسندمیاستخشنهایصحنهازمملوکهترميناتورفيلمدراشنقشایفایسبببه

ایرایانههایبازیدرشدهکشيدهتصویربههایخشونتازنيمیکهاستآنکندمیاشارهبدانیونسکوتحقيقکهدیگریجالبنکته
هزمينخشونت،بهمخاطبتشویقنوعیبهوخشونتبهبخشيدنوجاهتباعملاین.دهدمیرخهابازیاینمثبتهاینقشتوسط
.سازدمیفراهمرانوجوانانوکودکاندرآميزخشونترفتارهایوهانگرشبروزهای

قرارثيرتاتحتراکودکانمغزعملکردای،رایانههایبازیوسينماییتلویزیونی،هایفيلمدرخشنهایصحنهکهاستبدیهیبسيار
.شدخواهدآنهادرخاصیرفتاریتغييراتبهمنجرکهدهدمی



جواناندردستيابیبهتصاویروفيلمهایغيراخالقیبهخصوصبرایکودکانو:پورنوگرافیالکترونيک-5
بزرگراهاطالعاتییااینترنتازمباحثبسيارجدیونگرانکنندهایاستکهخانوادههاوسایراقشار

هتنهااینمواردضدفرهنگیوضداخالقیالکترونيکک.فرهنگیوفرهيختهجوامعرابهچالشکشيدهاست
رادراینترنتشاملدههاميليونصفحاتالکترونيکیاست،کانونخانوادههاودررأسآنکودکانوجوانان

.هدفخودقراردادهاست

ائمیتحقيقاتوآمارنشانمیدهدکهالگوهایرفتاریاعتيادگونهدربينکاربراند:اعتيادالکترونيک-6
.اینترنتوجودداشتهوبیوقفهبرتعدادآنهاافزودهمیشود

ذابيتنگرانکنندهترینجنبهاعتيادبهاینترنت،آسيبدیدنکودکانونوجواناناستکهآنهاراباایجادج
.گوناگوندرکامخودفرومیبرند

وحتیبخشهای(Group Games)بدینترتيبکودکانونوجوانانبهراحتیبهسویبازیهایچندنفره
رادرابهاعتيادبهاینترنتساعتهایبسيارزیادیازطولشبوروزاینقبيلاف.مبتذلآنکشيدهمیشوند

.میکشاند(Surface)بادنيستیدادهوآنهارابهولگردیالکترونيکوگشتوگذارهایبیهدف
هاینترنتدرعلتاعتيادب.کارشناساناستفادهغيرطبيعیازاینترنترااصطالحاااعتيادبهاینترنتمینامند

.بسياریازاینافراد،دستيابیبهراهیبرایسرکوبیاضطرابهاوتنشهایزندگیاست
عیودرافرادمنزویوهمچنينافرادیکهدرارتباطهایاجتما,بهگفتهپژوهشگراندرصداعتيادبهاینترنت

.بينفردیخودمشکلدارندبيشازسایریندیدهمیشود



موانع موجود برای دستيابی به شهر الکترونيک در ایران

موانعمدیریتی•

مشخصنبودنمتولياناستقرارشهرالکترونيکی•

نبودنطرحیابرنامهمدونملی•

درسياستگذاریهایملیICTندادناولویتواهميتکافیبه•

فقدانقانوننقلوانتقالالکترونيک•

امضایدیجيتال•

.…فقدانقوانينجرائمالکترونيکو•

شغلیترسمدیرانازموقعيت•

موانعآموزشی•

پایينبودنخدماتاطالعرسانیحرفهایدرخصوصنحوهعملکردسازمانالکترونيک•
پایينبودنسطحميانگينآموزش

پایينبودننسبتآموزشهایالکترونيک
اطالعرسانینامناسبوسایلارتباطجمعیدرخصوصشهرالکترونيک

درسازمانها ICTپایينبودننسبتمتخصصان
پایينبودننسبتمتخصصانفناوریاطالعاتبهکلشاغلين

کيفيتپایيندانشفنیمتخصصانفناوریاطالعات



موانعاقتصادی•

ICTعدمتشویقبخشخصوصیبهسرمایهگذاریروی•
پایينبودندرصدمعامالتتجارتالکترونيک

ICTپایينبودنسرمایهگذاریسازمانهارویآموزش
پایينبودندرصداستفادهازپرداختالکترونيک

ICTپایينبودنسرمایهگذاریسازمانهارویتجهيزات
باالبودنقيمتکامپيوتر

پایينبودندرآمدسرانهمردمایران
فقدانرقابتدرعرصهصنایعنرمافزاری

ناتوانتیسازمانهایالکترونيکدرارایهقيمتقابلرقابت
باالبودنهزینهاتصالبهاینترنت

باالبودنهزینهتلفنثابت
زمانبربودنبازدهمالیشهرالکترونيک



موانعفنی•

مطلوبنبودنپهنایباند•
ناتوانیسازمانهادرپشتيبانیالکترونيک

پایينبودنميزانخدماتدولتی
پایينبودنميزانتعامالتشبکهایبيندولتوسازمانها
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شریانیمسيرهایمدیریتهایسيستم•
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لمیووجودیکشهرنمونهالکترونيکیواینترنتیدرهرکشوریمیتواندزمينهحضورتدریجی،منطقی،ع
توليداقتصادیاینپدیدهارزشمندکهدرحالحاضرمعيارسنجشتوانعلمیوقدرتکشورهابرایاستفادهو

نتایجکارشناسیدرجهاننشانمیدهد،کهتوسعهپراکندهدراینزمينه.دانشمیباشدرافراهمکند
.موفقنبودهوازکيفيتمناسببرخوردارنخواهدبود

ایبههميندليلکشورهاییمانندهند،مالزی،اماراتمتحدهعربی،انگلستان،کاناداوبسياریازکشوره
.دیگردنياچنينشهرهاییراایجادیادرحالتجهيزدارند

درجمهوریاسالمیایراننيزتوسعهفناوریاطالعاتبهمنظورشناسایی،انتقال،جذب،بومیسازی،
.همگامیوهمراستايیباجهاندانشموردتوجهمردمومسئولينقرارگرفتهاست

یبعدازتغييرناموزارتپستوتلگرافوتلفنبهوزارتارتباطاتوفناوریاطالعاتوتهيهسندراهبرد
نامههاییکهازطریقسازمانمدیریتووبخش(طرحتکفا)ارتباطاتوفناوریاطالعاتملی

نبرنامهریزیتهيهوبهدستگاههایدولتیابالغشدازیکسوءوتالشهایوسيعبخشخصوصیدرای
.زمينهازسوئیدیگرباعثحرکتجامعهبهسویاستفادهازفناوریاطالعاتشد

زیندراینزمينهاجرایپروژههایملیتجارتالکترونيک،بانکداریالکترونيک،تهيهواجرایقوانينوموا
ادنمایدوحقوقیمرتبطباآنمیتواندبسترمناسبیرابرایتوسعهاقتصادنوینوایجادفرهنگمناسبایج

.فاصلهفاحشدیجيتالیایرانراباکشورهایتوسعهیافتهدراینبخشکاهشدهد



شهرهایجهانیهمایشآنمتعاقبومطرحالکترونيکیشهرهایبحثباراولينبرایکه1379سالدرشاید
دشبرگزارمختلفهایحوزهدرکشورارشدمتخصصينومسئولينازنفر1500ازبيشحضوربااینترنتیوالکترونيکی

ازرفتبرونراهکاربایدبعدسال5فقطکهنداشتيمباورحداقلیاوبودنکردنیباورودارخندهکشورمانبرایموضوع
.کنيمجستجوالکترونيکشهرایجاددرراتهرانمانندبزرگیشهرهایچالش
کمواستگسترشحالدرایرانآنمتعاقبودنيادراینترنتیوالکترونيکیشهرهایفرهنگکمکمکهکنيمباورباید
.استگيریشکلحالدرالکترونيکیشهرهایسویوسمتبهحرکتنيازدرکدرمسئولينباورکم

يکیالکترونشهرازحرفیهيچهنوزشدمیالکترونيکشهرازصحبتایراندرکهزمانیدربدانيداستجالبالبته
چهدردبیالکترونيکشهرودارندقراروضعيتیچهدرایرانالکترونيکشهرهایامروزولیبودنيامدهميانبهدبی

میکبردنکاربهباماامروزهميناقدام«استتازهبگيریدآبازهروقتراماهی»المثلضربقولبهاماوضعيتی؟
.کندجبرانراماندگیعقباینتواندمىغيرتوتالش
هرشپروژهباالکترونيکیشهرهایبحثکهشودمیدیدهگردیم،میبرشهرهاتاریخچهوسابقهبهمجددابگذریم

نتهراوقشمشيراز،ایالم،همدان،الکترونيکشهرهایآن،ازپسوشدآغازمشهدآنمتعاقبوکيشالکترونيک
شهرهاىاولينعنوانبهمشهدوکيشالکترونيکیشهرهایهایپروژهبهداریمنگاهیفصلایندر.شدمطرح

.ايراندرالكترونيكى



بقالدرپروژهایفناوری،زمينهدرفعاليتبرمبنیکيشآزادمنطقهوقترئيسپيشنهادپیدرو1379سالدر
دانشگاهشدقرارآناساسبروشدمنعقدکيشآزادمناطقسازمانوایرانصنعتوعلمدانشگاهميانقرارداد
اینبهتوجهباتصميمایناستآنازحاکیشنيدهها.کندآغازرامطالعاتالکترونيکی،شهرطراحومجریبهعنوان
عنوانبهجزیرهاینعمالوبودپذیرامکانکيشجزیرهدرالکترونيکیشهریکبامرتبطموارداجرایکهشدگرفته
.شدابخانتکشورالکترونيکشهراولين

برایسازیفرهنگوعمومیآموزششده،اشارهقرارداداجرایماه،14طیطرح،ایناجرایمسؤوالنگفتهبه
یکازبيشحضورباعنوانهمينبانيزهمایشیراستاهميندروگرفتقرارکاردستوردرمردمگروههایتمامی
.شدبرگزارکيشدرکارشناس500وهزار
ماهششمدتظرفکاناداییشرکتیکشدقرارمختلف،کشورهایباآمدهبهعملمذاکراتازبعددیگرسویاز

گردیکشورهایدرتبليغبرایپروژهاینازعوضدرودهدانجامرایگانصورتبهراکيشالکترونيکیشهرطراحی
.کنداستفاده
کيشدرفيبرنوریحلقهدوریالیميليارد500سرمایهگذاریبابودشدهحاضرنيزاطالعاتفناوریوارتباطاتوزارت
يش،کالکترونيکشهرنهاییهدف.کندتامينراالکترونيکیشهریکایجادنيازموردسختافزارهایوکردهنصب

ازبمناساستفادهجامعنگری،درهماهنگیتجاری،وآموزشیوفرهنگیفضایانسانی،نيرویتقویتوشناسایی
اوریفنزمينهدربينالمللیمفيدتجربياتازبهرهگيریوداخلیتخصصیوعلمیتوانمندیهایوفنیامکانات

.بودنمونهاینترنتیوالکترونيکیشهریکتجهيزبرایمناسببسترکردنفراهمبرایاطالعات،



رونيكىالكتشهر.داردقرارآمریکامتحدهایالتشمالودربودهماساچوستایالتمرکزبوستون،الکترونيکیشهر
.استپيشتازالکترونيکیخدماتهئارادرکهاستشهرهاییازیکیبوستون

(http://www.cityofboston.gov)شهراینوبسایتبهمراجعهبامیتوانندشهراینشهروندان
است،گردشگریاطالعاتورستورانهاگزارشهایمرورکاری،رویههایشاملکهاطالعاتازوسيعیدامنه
.کنندپيدادست
یاتاجرشهر،ساکنانازاینکهمبنایبرسایتمختلفقسمتهایبهراکاربرانشهراینسایتصفحهاولين

اعتسومحلشهر،تاریخیاطالعاتبهراجعسایتایندرمیتوانندگردشگران.میکندهدایتهستند،توریست
وعکسبرداریبرایرامکانهابهترینوکردهکسبراالزماطالعاتعالقه،موردودیدنیمکانهایکاری

.کنندپيدایادگاریفيلمبرداری
رشگزاحاویوگرفتهقرارکاربراناختياردرکهاستسایتاینبخشهایمهمترینازیکیشهردارغذاییدادگاه

تيازاموآنهاتخلفاتدربارهتوضيحاتیهمچنينوبوستونشهرسطحدررستورانهاازگرفتهصورتبازرسیهای
.استیکهربهگرفتهتعلقنهایی
.کنندخابانتدارد،بيشتریامتيازکهرارستورانینيزمشتریانوکردهتخلفکمتررستورانهاشدهباعثرویهاین
کارتکمکبهواینترنتطریقازرانقليهوسایلجریمهومالياتقبوض،پرداختامکانسایتایندیگرسویاز

ساسابر.استدارراروزدرنفرميليونیکازباالتردهیسرویسقابليتسایتوباین.میکندفراهماعتباری
ماهانهوداشتهافزایشدرصد300بهنزدیکموتورینقليهوسایلمالياتپرداختميزانموجوداطالعاتآخرین

شهرایندرپرداختهزارششسالیکطولدروشدهپرداختاینترنتطریقازجریمههزارسهمتوسططوربه
.استگرفتهصورت(online)برخطبهصورت



کاردرشهرالکترونيکی

قبلازجلسهبانمایندگییكیازشركتهایتجاری،میتوانيداطالعاتمفيدیدرموردشركت
اگربهشبكه.موردنظر،حيطهعملكردش،وضعيتبازاروزمينهفعاليتشركتبهدستآورید

مفيدوپشتيبانتصميمگيریشركتدسترسیداشتهباشيداحتماالاگزارشهایآماریواطالعات
.مناسبدیگرینيزدراینزمينهبهدستخواهيدآورد

هزمانیكهكارهایروزمرهتانبهپایانرسيد،سيستمهوشمندجستوجویشما،اعالممیكندك
ماینسيست.تعدادیمقالهواطالعاتجدیددرارتباطباموضوعاتموردعالقهشمایافتهاست

.اطالعاتجدیدرابهطوراتوماتيكبهكتابخانهدیجيتالتاناضافهمیكند

بازگشتبهمنزل

اباگردرزمانبازگشتبهمنزلبخواهيددرپمپبنزینسوختگيریكنيد،سيستمموقعيتی
ینيزپسازسوختگير.هوشمنداتومبيلتاننزدیكترینپمپبنزینرابهشماپيشنهادمیكند

.میتوانيدباكارتاعتباری،هزینهبنزینرابپردازید

پایانیکروزدرشهرالکترونيکی

سيستمهایتهویههوشمندهوایخانهرابه.وقتیكهبهمنزلمیرسيد،همهچيزمرتباست
روزشمایك.تسهيالتووسایلمنزلهمهطبقبرنامهكارمیكنند.نحومطلوبیتنظيمكردهاند

گيركارهایمختلفیانجامدادهایدولیبهندرتدر.پركاررادرشهرالكترونيكپشتسرگذاردهاید
شمامیتوانيداوقاتیزیادیراكهدرشهرهایسنتیدرخيابانهای.كارهایتكراریشدهاید

وعاتشلوغویادرصفبانكصرفمیكردید،مشغولمطالعه،استراحتوتفریحشویدویابهموض
.موردعالقهخودبپردازید


