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  شهرهاي اسالمیزنان  ابزاري جهت ارتقاء روابط عمومیشهر الکترونیک 

  عفاف مبانی ناب اسالمی تاکید بر با

  ))س( فاطمهبه حضرت  منسوب روایات به توجه با(               

  

  **سید محمد رضا طالکش         *مهدي جمالی نژاددکتر 

  شارا ایران عمومی روابط رسانی اطالع شبکه

  چکیده    

 بـا  همچنـین  و  اسالمی هاي کشور در بویژه جامعه در هم و وادهخان در هم بانوان مهم نقش به توجه با

 را خود نقش دو بتوانند بانوان که باشد می مجازي فضاي یک خلق به نیاز ؛ عفاف فرهنگ گیري نظر در

 فنـاوري .  نکننـد  درگـم  سـر  شهر سطح در افتاده پا پیش مسائل براي را خود و کنند ایفا احسن نحو به

 امـور  بـر  خـود  کامل نظارت با بانوان که بصورتی شود واقع مفید زمینه این در سیارب تواند می اطالعات

 ، بـانکی  امور ، خرید همچون خود روزمره هاي فعالیت به مجازي فضاي در توانند می فرزندان و خانواده

 شپـرور  و آمـوزش  حتـی  و روز مسـائل  از آگـاهی  ، فرهنگی امور ، درمانی و بهداشتی امور ، اداري امور

 خلـوت   موجـب  ، آن از صـحیح  کـاربرد  و مجازي فضاهاي ایجاد با اطالعات فناوري عبارتی به. بپردازند

 مزایـا  ایـن  بر عالوه.   شود می فراهم عفاف فرهنگ احیاي زمینه و شده آسایش و امنیت ارتقاء ، گزینی

  .است الگو این یگرد مزایاي از ، بانوان آگاهی سطح افزایش همچنین و وقت ، هزینه در جویی صرفه

درباب منش هاي اخالقی و رفتاري حضرت   روایی هاي آموزه با بررسی که است شده سعی مقاله این در

شهر الکترونیک بـه عنـوان مهمتـرین    که مظهر عفاف و پاکی در جهان اسالم است ، مقوله ) س(فاطمه 

مـورد تحلیـل   در باب این موضـوع  مسلمان شرایط ویژه بانوان همچنین  و نوین شهري برنامه ریزيابزار 

  . دنقرار بگیر

بـا  . دهنـد  اصفهان تشکیل می شهر 6و 5و 4جامعه آماري این تحقیق را، جمعیت زنان با سواد مناطق  

مـورد تحلیـل قـرار     "کی دو"توجه به فرضیه هاي تحقیق ، نتایج آماري بدست آمده با استفاده از روش 

خلوت گزینی ، ارتقـاء   اتونیک با ایجاد فضاهاي مجازي ، موجبتوسعه شهر الکتر در نتیجه. گرفته است

را فـراهم نمـوده و    مسـلمان  بـا نـوان   و همچنین افزایش سطح آگاهی و آموزش دینـی  امنیت و آسایش

 ")س(بـویژه روایـات مخـتص حضـرت فاطمـه      "احیاي فرهنگ عفاف را باتوجه به مبانی روایـی اسـالم   

  . تکمیل می کند

  :  واژگان کلیدي     

  ، شهر الکترونیک برنامه ریزي شهري ، شهر اسالمی ، ، فرهنگ عفاف) س( فاطمهحضرت 

  اصفهان دانشگاه شهري ریزي برنامه پژوهشگر و  اصفهان شهرداري  معاونت*    

)  مکاتبات سئولم(  اصفهان دانشگاه شهري ریزي برنامه دکتراي دانشجوي  و تهران شهرداري عمرانی فنی معاونت  فنی مدیردفتر**   

s.mohammad_talakesh@yahoo.com       09134000411          
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 مقدمه -1

دانش  از طرفی با رشد و توسعه و دارد انسانی جوامع رفتارگرایی در مهمی نقش که است علومیجمله  از شهري ریزي برنامه

اي بنام شهر الکترونیک در برنامه ریزي شهري  علم بر نامه ریزي شهري کامال متحول شده است و پدیده، فناوري اطالعات 

  .پدیدار شده است

با توجه به نقش مهم بانوان هم در خانواده و هم در جامعه بویژه در کشور هاي اسالمی  و همچنین با در نظر گیري فرهنگ 

فـا کننـد و خـود را بـراي     عفاف ؛ نیاز به خلق یک فضاي مجازي می باشد که بانوان بتوانند دو نقش خود را به نحو احسن ای

فناوري اطالعات مـی توانـد بسـیار در ایـن زمینـه مفیـد واقـع شـود         . مسائل پیش پا افتاده در سطح شهر سر درگم نکنند 

بصورتی که بانوان با نظارت کامل خود بر امور خانواده و فرزندان می توانند در فضاي مجازي به فعالیت هـاي روزمـره خـود    

درمانی ، امور فرهنگی ، آگـاهی از مسـائل روز و حتـی آمـوزش و      نکی ، امور اداري ، امور بهداشتی وهمچون خرید ، امور با

به عبارتی فناوري اطالعات با ایجاد فضاهاي مجازي و کاربرد صحیح از آن ، موجب  خلوت گزینی ، ارتقـاء  . پرورش بپردازند

عالوه بر این مزایـا صـرفه جـویی در هزینـه ، وقـت و      .   امنیت و آسایش شده و زمینه احیاي فرهنگ عفاف فراهم می شود

  .همچنین افزایش سطح آگاهی بانوان ، از مزایاي دیگر این الگو است

انجام فعالیت هاي روزمره بانوان در محیط هاي سایبري ، بازخورد هاي خشـن  و سـر در گمـی هـاي فضـاهاي فیزیکـی را       

. ه اجتماعی و همچنین ارتقاي فرهنگ عفاف بانوان  بسیار مـوثر واقـع شـود   کاهش می دهد واین امر می تواند در تامین رفا

بخاطر استفاده کمتر از فضاهاي آلوده کالبدي ، سالمت . فعالیت در این فضاها داراي استرس کمتر و اطمینان بیشتري است

  .انسان بیشتر تضمین میشود 

آزادي بیشتري هستند و در کل ایـن محـیط هـا در مقایسـه بـا      بانوان در این محیط ها  به دور از فضا هاي عمومی ؛ داراي 

افزایش کیفیت و کمیت سطوح ارتباطی در محیط هاي سـایبري  . محیط هاي کالبدي بیرون، داراي آسایش بیشتري هستند

بانوان می  .دسترسی به منابع آموزشی در این محیط ها بسیار آسان و ارزان است.  ، سطح آگاهی بانوان را بسیار باال می برد

توانند از برنامه هاي فرهنگی و تفریحی و همچنین برنامه هاي خدمات درمانی به راحتی اطالع پیدا کننـد و از آن اسـتفاده   

  .بنمایند

تـاثیر بسـزایی در رفتـار     لم برنامه ریزي شـهري با توجه به اینکه حدود نیمی از جوامع اسالمی را زنان تشکیل می دهند ، ع

در نظر گیري اهمیت خانواده در جوامع اسالمی بالطبع سهم عمده اي از جامعه اسالمی متاثر از ایـن قضـیه    زنان داشته و با

در جوامع اسالمی امروزي دانش مذکور بشتر تحت سیطره فرهنگ غربی و مدرنیته قرار گرفته انـد و نیـاز بـه     . خواهند شد

بـا توجـه بـه    . بگردد ، بیش از پیش احساس مـی شـود   مدرنیته بحران ازجوامع اسالمی  عبور  باعث که هایی راهکار بررسی

 طراحی روایی و قرآنی تعالیم و اسالمی مبانی اساس بر بایست می ها راهکار این منابع غنی دین اسال م بویژه مذهب تشیع ،

  .باشد شده

کـه  ) س(اري حضـرت فاطمـه   درباب منش هاي اخالقی و رفتـ   روایی هاي آموزه با بررسی که است شده سعی مقاله این در

، مقوله هاي فرهنگ عفاف و شهر الکترونیک که یکی از راهکـار هـاي اساسـی در     استمظهر عفاف و پاکی در جهان اسالم 

  .د نعلم نوین برنامه ریزي شهري می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار بگیر

  

  مبانی نظري  -2
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 بحـث،  کـار،  زمینه در عین حفظ آزادیهاي فردي شهروندان،  اي که جامعه شهر مکان زندگی اجتماعی در جامعه مدنی است،

برنامـه  شـهروند و   شهر،.  کند آمیز فراهم می مسالمت  هاي مختلف انسانی بصورت را براي گروه ...مشارکت و اطالعات،  جریان

چرا که شهر فضاي سـکونت بـا    .با یکدیگر دارند  عنوان مفاهیمی هستند که ارتباط بسیار تنگاتنگ و نزدیکی شهري به  ریزي

شوند و مدیریت شهري مسؤول تعامـل   عنوان ساکنان این فضا تلقی می شهروندان به .کند کارکرد و ویژگی خود را تداعی می

 ، خصوصـیات بیولوژیـک   زنـان از طرفـی  . )87،131صرافی و عبـد الهـی،  (بصورت منطقی است  و ارتباط متقابل بین این دو

خاصـی را    آنها تسـهیالت  .گذارد تاثیر می فضانوع ارتباط آنها با  درمقایسه با مردان دارند که  درفاوتی ها و نگاه مت مسئولیت

شـان متناسـب باشـد و زنـدگی روزمــره و     اتو روحی  عـاطفی  هـاي انتظـار دارنـد کـه بـا خصوصـیاتی جســمی و نیاز      فضـا از 

هاي روایی اسالم بـویژه مـنش هـاي اخالقـی و رفتـاري       مبانی و آموزه).  20: 1387تمدن ،( کند  شان را تسهیلهای فعالیت

که مظهر عفاف و پاکی در جهان اسالم است ؛ با در نظر گیري موضـوع صـدر االشـاره ، مـی توانـد بـه       ) س(حضرت فاطمه 

در . را در برنامه ریزي شهري جهت احیاي فرهنـگ عفـاف کمـک نمایـد     شهري عنوان فانوسی هدایت بخش  ، برنامه ریزان

را بـا تاکیـد بـر شـهر      ؛ مقوله برنامـه ریـزي شـهري   ) س(عفاف حضرت فاطمه فرهنگ سعی می کنیم با الگوگیري از  ادامه

  . در جوامع اسالمی بویژه در امور بانوان بررسی و تحلیل نماییمالکترونیک 

 

 در باب موضوع عفافمبانی روایی اسالم  -2-1

از ابـن آشـوب نقـل شـده اسـت       1به عنوان نمونه در کتاب مناقـب . ستداشته ابسیار بر فرهنگ عفاف تاکید  اسالمی مبانی

زن مـرد نـامحرمی را   : عرض کرد ) س(فرمود چه چیزي براي زن خیر و نیکوست؟ زهراي اطهر ) س(پیامبر به زهراي اطهر 

بعضی از آن هـا از بعـض   ذریه اي که ": پیامبر خدا آن بانو را به خود چسباند و فرمود . نبیند و مرد نامحرمی هم او را نبیند

  .که در قرآن آمده است 2 "دیگرند

و حضـرت فاطمـه   ) ع(حضرت علـی  : روایت می کند که فرمود ) ع(با چند واسطه از امام محمد باقر  3در کتاب قرب االسناد

) ص(اکـرم  پیـامبر  . تقاضا نمودند که آن حضرت دستور برنامه زندگی ایشان را تعیـین کنـد  ) ص(از پیامبر اکرم ) س(زهرا 

نهاد و کار هاي خارج از منزل را به عهده حضرت علـی ابـن ابـی طالـب     ) س(خدمت داخلی خانه را به عهده حضرت فاطمه 

از اینکه پیامبر خدا او را از معامله کردن با مردان نجات داده بود به قدري خوشحال شد کـه  ) س(حضرت زهرا . گذاشت) ع(

  .غیر از خدا کسی نمی دانست

روایت می کنـد  ) ع(از پدران گرامیشان از حضرت علی ) ع(با چند واسطه از حضرت موسی بن جعفر 4نوار راوندي در کتاب 

وقتـی  ) س(اجازه خواست که به حضورش مشرف شود ، فاطمه اطهر )س(یک وقت شخص کوري از فاطمه زهرا : که فرمود 

او کور بود ، پس تو چـرا خویشـتن را   : حضرت زهرا فرمود به ) ص(امبر اکرم یپ. اجازه داد خود را از آن شخص کور پوشانید

اگرچه او مرا نمـی دیـد ولـی مـن اور را مـی      : فرمود ) س(حضرت فاطمه  ! از او پوشاندي ، در صورتی که او تو را نمیبیند ؟

  . دیدم 
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یاد و ذکـر خـدا   . است توسط پیامبر اکرم اشاره شده) س(به تعلیم تسبیح معروف به حضرت فاطمه  5در کتاب مناقبهمچنین 

هر چقدر بندگان به خدا نزدیک تر شوند درجه عفـاف و پـاکی آنهـا ارتقـا     . باشد يشهربرنامه ریزي  باید سرمشق تمام امور در

این مهم صورت نمی گـردد مگـر بـا یـاد و ذکـر خـدا و        . از آسیب هاي اجتماعی وارد بر جامعه کاسته می شود پیدا می کند و

  .قویت بعد دینی و پرهیزگاري در شهر حاصل می شود بدینوسیله زمینه ت

از این آموزه ها می توان نتیجه گرفت که براي رسیدن به فرهنگ ناب عفاف نیاز به خلوت گزینی ، امنیـت ، آسـایش و ارتقـاي    

ه اینکـه زنـدگی   و با توجه ب در امور مربوط به بانوان احساس می شود پرهیزگاري با باال بردن سطح آگاهی و آموزش هاي دینی

و ارتباطات اجین شده است ، اگر بتوان شرایط مـذکور را فـراهم آورد احیـاي کامـل فرهنـگ نـاب        نوین بشر با عصر تکنولوژي

  . عفاف تحقق پذیر می گردد

  

  فناوري اطالعات مهمترین ابزار برنامه ریزي نوین شهري در قالب شهر الکترونیک -3-2

ترین محور تحول و توسعه در جهان مطرح شده و دستاوردهاي ناشـی از   ات، به عنوان عمدهامروزه فناوري اطالعات و ارتباط

گردانی و بی توجهی بـه آن، اخـتالل عظیمـی را در نظـر جامعـه بوجـود        آن نیز آنچنان با زندگی مردم عجین شده که روي

  ).6: 1383جاللی، (آورد  می

، امور فرهنگـی  شد  ه شهرها وشیوه فعالیت آنها درآینده دگرگون خواهدبا توجه به روند رو به رشد تکنولوژي اطالعات چهر 

، اجتماعی ، اقتصادي ، سیاسی وغیره متحول شده و شهرها به سمت مجازي شدن پیش مـی رونـد و شـهر الکترونیـک کـه      

اینترنـت قابـل   خدمات مورد نیاز شهروندان ، بصورت شبانه روزي از طریق شـبکه هـاي اطـالع رسـانی و      اطالعات و درآن ،

بنحوي که امکان دسترسی دیجیتالی تمام وقت شهروندان به کلیـه  . شکل خواهد گرفت)  5: 1383جاللی،( دسترسی باشد،

ساز مان ها، مراکز خدمات رسانی شهري ، بانک هاي اطالعاتی ، اماکن درون شهري و بطور کلی تمام آنچه که یک شهروند 

 ,Bendinger( ایمی از طریق شبکه هاي اطالع رسانی ، براحتی امکانپذیر خواهد بـود در زندگی روزمره نیاز دارد بصورت د

jung, 2004:3 (.  

افزایش مشـارکت شـهروندان در   ) 1. مهمترین مزایاي شهر هاي مجازي در عصر فناوري اطالعات را میتوان اینگونه بر شمرد

ایجاد فرصت هاي تجاري و اقتصادي بیشتر براي شهر ) 3 .بهبود کیفیت زندگی مردم با توزیع خدمات بهینه) 2. امور شهري

ایجـاد زیـر   ) 6. کاهش ترافیک وآلـودگی هـاي زیسـت محیطـی    ) 5.ارتباط بهتر با سازمان ها وارگان هاي شهري ) 4. وندان

بـا   فراهم آوردن خدمات شهري اینترنتی) 8.افزایش نظم وامنیت در محیط شهر ) 7.ساخت هاي الزم براي توسعه آتی شهر 

محـیط آموزشـی دیجیتـال در جهـت      فراهم آوردن کانال هاي آموزشی مختلـف و ) 9. سرعت باال براي شهر وندان کیفیت و

  ...کاهش فساد اداري ، جلوگیري از کاغذ بازي و) 10. نشر وفرهنگ و عقاید

وشایسته به شهر وندان وبا با ایجاد زیر ساختارهاي مناسب شهري، نظام مند نمودن امور شهرداري و خدمات رسانی مناسب 

تکیه بر دانایی ، توسعه فراکیر فناوري هاي نوین اطالعـاتی و ارتبـاطی و نظـارت صـحیح، زمینـه تحقـق شـهر وشـهرداري         

ایجـاد شـهر و   ). 15:  1387سند راهبردي فناوري اطالعـات و ارتباطـات شـهرداري بهارسـتان،     (  الکترونیکی فراهم میگردد

  .نرم افزاري دارد  به برنامه ریزي هاي سخت افزاري و شهرداري الکترونیک نیاز

  

  شهر الکترونیک برنامه ریزي نرم افزاري مورد نیاز -3-2-1

                                                             
5
 3/344مناقب  - 
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  )Enterprise Architecture(معماري سازمانی 

 80هـاي بـزرگ، در اواخـر دهـه      هاي اطالعـاتی در سـازمان   ریزي سیستم معماري سازمانی در اصل به عنوان روشی براي برنامه

اي منتشـر کـرد کـه در ادبیـات معمـاري       مقالـه  IBMجان زاگمن از پژوهشـگران شـرکت    1987در سال . یالدي معرفی شدم

  .(Zachman,1987 : 9)شود  سازمانی، به عنوان نقطه شروع توسعه این رویکرد محسوب می

عرفی شده بود، اما در سالهاي اخیر دامنـه  ریزي سازمانی م هر چند رویکرد معماري سازمانی در آغاز به عنوان ابزاري براي برنامه

  .(Obtiz , 2007 : 17)هاي دیگر تحول سازمانی نیز گسترش یافته است  کاربرد این رویکرد به حوزه

اند که معماري سازمانی در حال انتقال از دوران اولیـه بـه دورانـی اسـت کـه بـیش از        گیري کرده تحلیل گران اینفوسیس نتیجه

همچنین راس و دیگران در کتاب پـر فـروش معمـاري سـازمانی بـه عنـوان       . ژیک مورد استفاده قرار گیردپیش در سطح استرات

 ,Ross)هاي سازمانی با محوریت معمـاري سـازمانی ارائـه دهنـد      حلی براي تدوین استراتژي اند راه کوشیده) 2005(استراتژي 

Weill , Robertson ,2003)  

 ( Service Oriented Architecture)ا معماري مبتنی بر سرویس یا سرویس گر

کنـد اجـرا و    فناوري اطالعات نقش مهمی در پشتیبانی فنی و ابزاري از رویکردهاي مدیریتی دارد و به مدیران سازمان کمک می

 )Weske, 2007: 25(هاي گردش کار محقق سازند  مدیریت به فرآیندها را از کانال ابزارها و سیستم

سـازد بصـورت    هایی اسـت کـه کارکردهـاي سیسـتمی را قـادر مـی       ها و تجارب و چهارچوب ل سیاستگرا شام معماري سرویس

ها به کمک تعریف یـک واسـط    این سرویس. هاي مورد نظر سازمان تعریف شوند اندازه رهاي توزیع شده د اي از سرویس مجموعه

  .(Erl , 2007: 34)اند  سازي مجزا شده استاندارد از پیاده

هـائی کـه داراي خـواص اتصـال      افزارهاي گسترده سازمانی به وسیله ارتباط بـین سـرویس   سازي نرم احی و پیادهروشی براي طر

هاي مختلف  گرا از دیدگاه معماري سرویس(Sport , Wilkes , 2003 :54). است، دانه درشتی و قابل استفاده مجدد هستند 

دیـدگاه   3گـرا دارد کـه در ادامـه از     ویري از معمـاري سـرویس  هر فرد یا ذینفع بر طبـق جایگـاه خـود تصـ    . قابل بررسی است

  .) Krafzig,Banke Slama ,2005 :41(گیرد  کارشناسان حرفه، معماري و طراحان مورد بررسی قرار می

بایست به اندازه سطح انتزاع دامنه کـاري سـازمان    به منظور توسعه سیستمهاي کاربردي سازمانی سطح انتزاع اجزاء معماري می

گرایی و مبتنی بر مولفه، براي ساخت چنین سیستمهایی ناکافی بوده و منجر به ایجاد  رویکردهاي سنتی شیء. ارتقاء یافته باشد

 ,Zimmermann, Krogdahl ( باشـد، شـده اسـت    رویکرد نوین مبتنی بر سرویس که از سطح انتزاع باالتري برخـوردار مـی  

Gee ,2004:8(.     هـاي معمـاري    عنـوان یکـی از سـبک   معماري مبتنی بـر سـرویس بـه(Fielding, 2000 :28)   پیشـرو در

هـا، محصـوالت و    تاکنون فعالیتهاي تحقیقاتی و کـاربردي زیـادي جهـت ارائـه فنـاوري     . باشد هاي سازمانی نیز مطرح می حل راه

هـاي تحلیـل و    زمینـه ولی کارهاي گزارش شده بسیار محدودي در . استانداردهاي محاسبات مبتنی بر سرویس انجام شده است

یکی از تصمیمات اصلی سـبک  . باشدکه همین کارهاي محدود نیز در بر گیرنده مشکالتی هستند ها موجود می طراحی سرویس

اگـر چـه   . معماري مبتنی بر سرویس، شناسایی اجزاء آن از مدل کاري بـا توجـه بـه یکسـري از معیارهـاي تبیـین شـده اسـت        

هـا جهـت    افزاري وجود دارد، اما اسـتفاده از روشـهاي ارائـه شـده در حـوزه مؤلفـه       هاي نرم یسها و سرو شباهتهایی مابین مؤلفه

پـذیري و ارتباطـات    ها به دلیل تعدد و قدمت آنها باعث طراحی غیر بهینه، کـارکرد ضـعیف، کـاهش مقیـاس     شناسایی سرویس

  ).FeurlichtMeesathit 277-2007:263,(گردد  ها می پیچیده بین سرویس

حـل   ها، همچنـین سـاخت و اسـتقرار راه    ها، ساخت مدل سرویس انعکاس دهنده نیازمندي آوري نیازمندي بر روي جمع امسدن

ها و ارزیابی مدل سـرویس پرداختـه    هاي شناسایی سرویس در این پژوهش به تکنیک. محقق کننده مدل طراحی پرداخته است

. هابرز ده روش عملی شناسایی سـرویس را ارائـه داده اسـت   . ه استنشده و صرفاً به توصیف مدل سرویس و اجزاء آن اشاره شد
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باشد، ولی به دلیل عدم معرفـی   هر یک از آنها با مزایا و معایب آن تدوین گشته است، اگر چه اکثر این روشها مبتنی بر مدل می

اینگـانتی بـا معرفـی روش     .دشـون  گیري، قابلیت خودکارسازي نداشته و با دخالت عامـل انسـانی مواجـه مـی     هاي اندازه شاخص

در ایـن روش بـر   . روشی کاربردي در سطح سازمان ارائـه داده اسـت   ي ،هاي سازمانی بر پایه تحلیل زنجیره ا شناسایی سرویس

هـاي کمـی روشـی خودکـار      هاي شناسایی شده تأکید گردیده، ولی به دلیل عدم بکارگیري شاخص روي اعتبار سنجی سرویس

بندي شـدن   ها از طریق بسته حل ارائه داده، به طوري که سرویس روشی مبتنی بر بازمهندسی معماري راهنگ ژ. ارائه نشده است

  . گردند در مدل دامنه شناسایی می

  

  در ایران) تکنولوژي اطالعات(وضعیت فناوري اطالعات  -3-2-1

 IST: Informatian(ه اطالعـاتی   نوشته شهیندخت خوارزمی با توجه بـه شـاخص جامعـ    "ایران وانقالب دیجیتال"در مقاله 

Soceity Index ( متغیر، تواناهایی شهر وندان هر کشور بـراي مبادلـه اطالعـات در داخـل وخـارج       23بانک جهانی بر تکیه بر

، کشور هاي داراي برنامـه ورود  )کشور 15(در طبقه بندي انجام شده ، پنج گروه با عناوین پیشتازان . کشور سنجیده شده است

گـروه یـک سـوم کشـور هـاي       3که جمع این )کشور 16(؛ کشور هاي شتابان براي دیجیتالی شدن)کشور 12(ر اطالعاتبه عص

وگـروه پـنجم   ) کشور 12(جهان را تشکیل می دهند، کشور هایی که منابع محدود مالی در آستانه حرکت به این سمت هستند 

خـوارزمی ،  . (، مشـخص شـده انـد   )کشـور  15(اي الزم را ندارنـد شامل ایران و کشور هاي تازه واردردي که هنوز زیرساختار هـ 

 "اجالس سران درباره جامعـه اطالعـاتی  "که در آستانه برگزاري  2003همچنین در گزارش توسعه مخابرات سال .  )43: 1381

 ایـن بررسـی و  در نتایج بدست آمـده از  . مطرح و ارائه شد "شاخص دسترسی دیجیتالی"در ژنو انتشاریافت مدل   ITUاز سوي 

کشـور   178قوت ها و ضعف هاي آن ها مشخص شده است که در میان  و ICTسنجش ، میزان توانایی کشورها براي بکارگیري 

ایران در ایـن  . در سراسر دنیا تعیین شده است   ICT  جهان ، براي نخستین بار سلسله مراتب توسعه دسترسی و میزان کاربرد 

. کشور جهان در رده دسترسـی متوسـط قـرار گرفتـه اسـت      178، ازبین  77درصد و رتبه  43سنجش با کسب امتیاز  بررسی و

) توسعه وکاربرد فناوري اطالعات(ي اخیر برنامه اي به نام تکفا ادست اندرکاران فناوري اطالعات و ارتباطات در ایران در سال ه

  . قسیم گشته استاین برنامه بر پایه هفت محور اصلی ، به شرح زیر ت .تهیه کرده اند

آموزش عمومی وارتقاي مهارت هاي دیجیتالی )3.آموزش عالی وآموزش عالی پزشکی الکترونیکی )2.دولت الکترونیک ) 1

گسترش فرهنگ وخط و زبان ) 7. توسعه پارکها ومراکز رشد) 6.بازرگانی الکترونیکی  اقتصاد و)5. توسعه خدمات اجتماعی)4.

بطور کلی میتوان گفت با توجه به تالش ). 1385سایت تکفا ایران ،  ریت فناوري اطالعات،ساماندهی مدی(فارسی در شبکه 

تلگراف وتلفن به وزارت ارتباطات وفناوري اطالعات ، تهیه سند  تغییر نام وزارت پست و از جمله هاي انجام شده در کشور

، دور نماي خوبی رادر توسعه ...به در برنامه توسعه و، طرح تکفا ، خیزش همه جان) ICT2(راهبردي ارتباطات وفناوري اطالعات 

  .)1385ساماندهی مدیریت فناوري اطالعات، سایت تکفا ،(در کشور نوید می دهد  فناوري اطالعات

  

  )وضعیت تکنولوژي اطالعات در اصفهان(نگاهی به شهر اصفهان  -3-2-1-1

نفـر، یکـی از پیشـگامان  عرصـه هـاي مختلـف       1700000شهر اصفهان به عنوان سومین شهر بزرگ کشور با جمعیتـی حـدود   

برنامه هاي گسترده تکفا در شهر اصفهان ، فعالیت هاي مختلـف سـازمان   . فناوري اطالعات در طی سال هاي گذشته بوده است

هـاي  سیستم  خدمات کامپیوتري شهرداري اصفهان در ارایه خدمات الکترونیکی به شهروندان ، توسعه سیستم هاي مخابراتی و

  ).76: 1387ضرابی وهمکاران ،(گواهی بر این مدعاست .. پرتال شهري و
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  در برنامه چهارم توسعه) فرابخشی(اهداف کمی بخش فناوري اطالعات  -1جدول شماره 

  )1383تنظیم شده بر اساس سند توسعه فناوري اطالعات ، مرکز تحقیقات مخابرات ایران ، (

  .درصد از دانشگاه هاي دولتی داراي وب سایت هستند، اما عمده آن ها منطبق بر استاندارد نیست 80براساس آمار اعالم شده از سوي وزارت علوم ، ***

  .در صد می باشد 11.2نی ، شرکت هاي فعال در مبادالت الکترونیکی بر اساس نمونه گیري هاي انجام شده توسط وزارت بازرگا** 

  .درصد این شرکت ها، داراي وب سایت هستند 72.1شرکت بزرگ ،  500بر اساس نمونه گیري هاي انجام شده توسط وزارت بازرگانی ، از ** 

  

  

  

 شاخص

واحد 

اندازه 

 گیري

سال پایه  

)1383( 

 اهداف کمی سالهاي برنامه چهارم

1384 1385 1386 1387 1388 

 60 49 38 27 16 5 درصد دستگاه هاي دولتی داراي سیستم هاي عمومی مکانیزه یکپارچه

 20 17 13 9 5 1 درصد دستگاه هاي دولتی داراي سیستم هاي خصوصی مکانیزه یکپارچه

 100 84 68 52 36 20   )منطبق بر استاندارد(نت دستگاه هاي دولتی داراي وب سایت اینتر

 15 12 9 6 3 - درصد از طریق شبکه هاي الکترونیک) حکومتی(خدمات دولتی 

 20 17 13 9 5 - درصد )interactive(مجهز به خدمات اینتر نتی تعاملی ) حکومتی(دستگاه هاي دولتی 

 20 15 11 7 4 2 درصد استفاده از خدمات الکترونیک

از ) داخلی وبین المللی(م مبادالت انجام شده از طریق شبکه هاي الکترونیک سه

 GDPکل مبادالت بر حسب 
 10 8 6 4 2 - درصد

 5 4 3 2 1 * درصد )داخلی وبین المللی(شرکت هاي فعال در مبادالت الکترونیک 

 5 4 3 2 1 - درصد )داخلی وبین المللی(افراد فعال در مبادالت الکترونیک 

 30 23 16 9 3 ** درصد کت هاي داراي وب سایتشر

 10 9.1 8.3 7.7 7 6.6 درصد تعداد کارت هاي الکترونیک به ازاي هر صد نفر

 100 70 50 30 20 - درصد مراکز درمانی متصل به اینترنت

 8 6 4 2 1 - درصد استفاده از خدمات بهداشت الکترونیک

 30 20 15 10 5 - درصد مرکز درمانی داراي سایت الکترونیک

 6 5 4 2 1 - درصد پزشکان استفاده کننده از بهداشت الکترونیک

 2 1.12 0.88 0.64 0.4 0.16 درصد نفر دانش آموز 100تعداد رایانه به ازاي هر 

 25 24 23 22 21 20 درصد نفر دانشجو 100تعداد رایانه به ازاي هر 

 1 0.6 0.4 0.2 0.1 0.03 درصد نفر دانش آموز 100ر تعداد رایانه داراي دسترسی پر سرعت به ازاي ه

 25 24 23 22 21 20 درصد نفر دانشجو 100تعداد رایانه داراي دسترسی پر سرعت به ازاي هر 

 10 7 5 3 1 - درصد معلمان استفاده کننده از رایانه براي ارائه دروس

 30 26 23 20 17 15 درصد استادان استفاده کننده از رایانه براي ارائه دروس

 30 24 17 10 3 - درصد مدارس داراي وب سایت

 100 100 80 60 40 ***20 درصد دانشگاه هاي داراي وب سایت

 30 20 15 10 5 1 درصد سایر موسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی داراي وب سایت

 25 20 15 10 5 1 درصد سایر موسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی متصل به اینترنت

 20 15 10 5 2 0.1 درصد تعداد دروس ارایه شده توسط فراگیري الکترونیک

 3.3 3.1 3 2.8 2.7 2.6 درصد دولتی به کل مستخدمین دولتی ITشاغالن 

 0.13 0.12 0.11 0.1 0.09 0.08 درصد به کل جمعیت ITمتخصصان  

 10 8 6 4 2 0.5 درصد به ازاي یک میلیون نفر) secure server(تعداد خادم هاي امن 

 20 17 13 9 5 1 درصد تعداد خدمات امن به کل خدمات
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  شهر الکترونیک ابزاري براي فرهنگ عفاف -3-3

و نقش مهم بانوان هم در خانواده و هم در جامعه بویژه در کشور هاي اسالمی  و همچنـین بـا در   با توجه به مبانی روایی اسالم 

نظر گیري فرهنگ عفاف ؛ شهر الکترونیک امکان ایجاد یک فضاي مجازي را که بانوان بتوانند دو نقش خود را به نحو احسـن در  

. کننـد  برا براي مسائل پیش پا افتـاده در سـطح شـهر سـر درگـم      خود بانوان آن ایفا کنند ، فراهم می آورد و  دیگر نیاز نیست 

در فضـاي مجـازي بـه فعالیـت      بتوانندکه بانوان با نظارت کامل خود بر امور خانواده و فرزندان باعث می گردد فناوري اطالعات 

گی ، آگاهی از مسائل روز و حتی درمانی ، امور فرهن هاي روزمره خود همچون خرید ، امور بانکی ، امور اداري ، امور بهداشتی و

به عبارتی فناوري اطالعات با ایجاد فضاهاي مجازي و کاربرد صحیح از آن ، موجب  خلوت گزینـی ،  . آموزش و پرورش بپردازند

همچنین ارتقاي سطح پرهیزگاري شهروندان را با افزایش سطح آگـاهی و آمـوزش دینـی بـدنبال      ارتقاء امنیت و آسایش شده و

صرفه جویی در هزینه ، وقـت و همچنـین   ؛ عالوه بر این مزایا . آوردفراهم می را زمینه احیاي فرهنگ عفاف  بدین ترتیبدارد و 

  .افزایش سطح آگاهی بانوان  از مزایاي دیگر این الگو است

یکـی را کـاهش   انجام فعالیت هاي روزمره بانوان در محیط هاي سایبري ، بازخورد هاي خشن  و سر در گمی هاي فضاهاي فیز

فعالیـت در  . می دهد واین امر می تواند در تامین رفاه اجتماعی و همچنین ارتقاي فرهنگ عفاف بانوان  بسیار موثر واقـع شـود  

بخاطر استفاده کمتر از فضاهاي آلوده کالبدي ، سالمت انسـان بیشـتر   . این فضاها داراي استرس کمتر و اطمینان بیشتري است

  .شود  تضمین می

ن در این محیط ها  به دور از فضا هاي عمومی ؛ داراي آزادي بیشتري هستند و در کل این محیط ها در مقایسه بـا محـیط   بانوا

افـزایش کیفیـت و   خلوت گزینی آن هـا در سـطح مطلـوب تـامین شـده و      . هاي کالبدي بیرون، داراي آسایش بیشتري هستند

دسترسی بـه منـابع آموزشـی در ایـن     .  بانوان را بسیار باال می برد کمیت سطوح ارتباطی در محیط هاي سایبري ، سطح آگاهی

بانوان می توانند از برنامه هاي فرهنگی و تفریحی و همچنین برنامه هاي خدمات درمانی به . محیط ها بسیار آسان و ارزان است

یک به عنوان پل ارتباطی بانوان متدین قـرن  به نوعی بتوان از شهر الکترونشاید  .راحتی اطالع پیدا کنند و از آن استفاده بنمایند

  .با فرهنگ ناب عفاف نام برد 21

  

  دورکاري بانوان و فرهنگ عفاف -3-3-1

در   کارکنان  که  محلی "دورمرکز"  در یک  کار کردن  شامل  و حرکت دادن کار به سمت کارگر استبه معناي  کار از راه دور

  . باشد می  اداره  یک  وآمد به رفت  جاي  دارند به  دسترسی  اداري  تسهیالتاز   و برخی  اطالعات  فناوري  آنجا به

خود را دور از محل استقرار کارفرما یا   کاري  وقت  تمامی  است  ممکن  آنان. فرما باشند   کارمند یا خویش  است  ممکن  دور کاران

  . دهند   اختصاص  دورکاري  را به  دو روز از هفته  خدمتگر خود بگذرانند ، یا یکی

نه تنها براي کارکنانی که در پی ایجاد تعادل بیشتر میان خانواده و محیط کار خود هستند ، سودمند است ، « کار از راه دور

بنابراین با توجه به رضایت هم . دهی ، رضایت کارفرما را نیز تامین خواهندکرد بلکه به دلیل توسعه این سودمندي و بهره

پیش از این تمام تالش شرکتها و مـوسسات ایـن بـود که . کارمند مسلم است که رشد زیادي خواهدنمود  کارفرما و هم

وري نوین ارتباطات و اطالع رسانی احرکت دهند و اکنون ، با تـوجه بـه امکانات و تسهیالتی که فن» کار«را به سمت » کارگر«

  .وري آنان افزود ور فیزیکی کارکنان در محل کار کاست و بر میزان بهرهدر اخـتیار بـشر قـرار داده است میتوان از میزان حض

 .غیرهحضور فیزیکی کارکنان همواره هزینه زیادي به همراه دارد ، هزینه رفت و آمد ، سربار ترافیک ، هزینه تهیه مکان کار و 

و روستا باشد بسیار افزایش پیدا کرده و  ها زمانی که محل کار و منزل کارمند در دو محل دور از هم مانند شهر این هزینه
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هاي عملی موفق دورکاري در  نمونه .باشد  کار از راه دور راه حلی براي این مشکالت می. آورد  اي بوجود می مشکالت عدیده

ایرانیان باشد اهمیت پرداختن به این مقوله براي ما  اقصی نقاط جهان نشاندهنده عملی بودن استفاده از این مهم در کشور می

مان وجود دارد ، با ایجاد  بسیار مهم است ، چرا که با توجه به وضعیت بزرگراهها و ترافیکی که در سطح شهرهاي بزرگ

توان کارمندان را به انجام کار در محیط خانه و ارسال نتیجه به دفتر با استفاده از  تسهیالت و حتی پاداش و تشویقهایی می

  .دادري اطالعات در اختیارمان قرار داده سوق امکانات و تسهیالتی که فناو

بانوان سهم مهمی از کارمندان را در کشور تشکیل می دهند و از مهمترین مزایاي دورکاري در باب موضوع بانوان ، احیاي 

بر  دور کاري بانوان را قادر می سازد به دوراز شرایط نامطلوب فضاهاي کالبدي در فضاي مجازي عالوه. فرهنگ عفاف است

پردازش امور خانه و خانواده ، به امور شغلی خود نیز بپردازند و در احیاي فرهنگ عفاف با توجه آموزه هاي روایی صدر االشاره 

  .، گامی موثر بردارند

  

  شهر الکترونیک و تقویت بعد دینی و پرهیزگاري  -3-3-2

توسط پیامبر اکرم اشـاره شـده   ) س(روف به حضرت فاطمه به تعلیم تسبیح مع 6همانطور که قبال اشاره کردیم ، در کتاب مناقب

هر چقدر بندگان به خدا نزدیک تر شـوند درجـه عفـاف و پـاکی آنهـا      . یاد و ذکر خدا باید سرمشق تمام امور درشهر باشد. است

پرهیزگاري حاصـل   د دینی وارتقا پیدا می کند و این مهم صورت نمی گردد مگر با یاد و ذکر خدا و بدینوسیله زمینه تقویت بع

  .می شود و از آن طرف سطح آسیب هاي اجتماعی جامعه کاهش می یابد

در جوامع امروزي تقویت بعد دینی و پرهیزگاري در جهـت ارتقـاي عفـاف عمـومی جامعـه و بـدنبال آن کـاهش آسـیب هـاي          

از جمله سوره هـاي مـورد نظـر،    . در قرآن کریم در باب مقوله پرهیزگاري بسیار اشاره شده است. اجتماعی بسیار ضروري است

  .می باشند 96/، سوره اعراف17/، سوره انفال17/، سوره محمد76/مریم

. در شهر به دنبال خواهـد داشـت   ي خاص ذکر و تفکر در برنامه ریزي شهر اسالمی تقویم خاصی را براي اهمیت دادن به روزها

آن روزها می تواند در جهت تجلی تفکّر و یـاد   تیاي خاص و مناسبو معرفی آن به شهروندان و تنظیم برنامه ه... شناخت ایام ا

  .خدا قرار گیرد

بصري ، شنیداري و آموزشی از بهترین فضا ها براي ارتقـاي بعـد دینـی و    فضاي مجازي شهر الکترونیک با توجه به قابلیت هاي 

  .داردپرهیزگاري بانوان می باشد که براحتی در دسترس اکثریت قرار 

  

  حقیقروش ت -4

. ابزار جمع آوري و گردآوري اطالعات ، پرسشنامه محقق ساخته بوده است. تحقیق حاضر بصورت پیمایشی انجام شده است

فرضیه ها و هدف کلی پرسشنامه ها این است، آیا فضاي مجازي شهر الکترونیک در ارتقاء فرهنگ عفاف بانوان تاثیر گذار است

  .دنیز با توجه به این اصل تدوین شده ان

با . تشکیل می دهند   1385اصفهان با توجه به آمار سال   6و 5و 4جامعه آماري این تحقیق را، جمعیت زنان با سواد مناطق  

نفر نمونه مورد نیاز است و به صورت اتفاقی انتخاب شده و پرسشنامه ها در   399استفاده از روش نمونه گیري کوکران ، 

  .درصد خطا قابل تعمیم به کل جامعه است 5درصد صحت گفتار و  95ن نمونه ها با احتمال ای. اختیار آن ها قرار گرفته است

  

                                                             
6
 3/344مناقب  - 
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 منطقه
 بی سواد با سواد

 زن مرد کل زن مرد کل

1 63866 32335 31531 5314 1690 3624 

2 43374 23145 20229 6431 2592 3839 

3 94851 48877 45974 9167 3191 5976 

4 97574 50416 47158 7136 2631 4505 

5 130191 66039 64152 5963 1944 4019 

6 94553 48732 45821 5983 2069 3914 

7 103975 54442 49533 10876 4002 6874 

8 173218 89839 83379 14459 5344 9115 

9 55898 29464 26434 7186 2809 4377 

10 157024 83073 73951 16627 6097 10530 

11 43029 22853 20176 7047 2985 4062 

12 80382 41805 38577 5674 2166 3508 

13 94362 51112 43250 6529 2647 3882 

14 110786 59478 51308 17421 6664 10757 

 78982 46831 125813 641473 701610 1343083 جمع

  

  )دفتر آمار و اطالعات -فهاناستانداري اص(1385گانه اصفهان در سال  14اطالعات جمعیتی مناطق  -3جدول شماره 

مسائل  آموزش و آگاهی خلوت گزینی ، شاخص عمده امنیت ، آسایش ، چار فرهنگ عفاف بانوان به 1-با توجه به شکل شماره 

شاخص هاي فرعی در پرسش نامـه هـا   . تقسیم شده است که هرکدام از آن ها نیز به شاخص هاي فرعی تقسیم شده اند دینی 

با توجه به فرضیه هاي تحقیـق ، نتـایج آمـاري بدسـت     . ه است و از جامعه آماري در این باب سوال شده استمد نظر قرار گرفت

  .مورد تحلیل قرار گرفته است "کی دو"آمده با استفاده از روش 
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  )نگارندگان: ماخذ (بانوان با توجه به شهر الکترونیک  فرهنگ عفافمدل  -شکل شماره ا

  

  فرضیه هاي تحقیق -4-1

  .در تحقیق حاظر پنج فرضیه مورد آزمایش قرار گرفته است که در زیر به آن ها اشاره شده است

  .طلوب دست می یابندروانی م -آیا بانوان با استفاده از فضاهاي سایبري  به امنیت جسمی ) الف

  .آیا بانوان با استفاده از فضاهاي سایبري  به امنیت مالی مطلوب دست می یابند) ب

  .آیا بانوان با استفاده از فضاهاي سایبري  به آسایش مطلوب دست می یابند) ج

  .آیا  استفاده از فضاهاي سایبري توسط بانوان صرفه اقتصادي  مطلوب دارد) د

  .بانوان با استفاده از فضاهاي سایبري  به حد مطلوب می رسد آموزش مسائل دینی وآگاهی آیا سطح ) ي

  

  

  ھمجواري با خانواده

  آسایش

 مالیامنیت 

 امنیت
 روانی -جسمی امنیت 

 خلوت گزینی

  آموزش مسائل دینی وآگاهی 

 حصول اطمینان

 سالمتی بیشتر

  آزادی بیشتر

  آرامش رواني

 آگاھی از برنامھ ھای فرھنگی وتفریحی

  درمانی -آگاھی در بعد آموزشی و بھداشتی 

  فرهنگ عفاف در بانوان

 افزایش شدید سطوح ارتباطات
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  تحلیل -4-2

فرضیه هاي فوق را مورد تحلیل قرارداده و همانطور که در پایین اشاره شده است ، نتایج قابل  "کی دو "با استفاده از روش 

باید با توجه به درجه آزادي درجدول توزیع   "کی دو "دا ربراي آزمایش رابطه بین دو متغیر، مق. توجهی بدست آمده است

کی "درصد مقدار  5  درجه آزادي در اینجا براي جدول چهار خانه اي برابر با یک است و بادر نظر گرفتن  خطا . بررسی شود

  .پردازیمحال به بررسی وتحلیل فرضیه ها می . باشد تا فرضیه مورد قبول واقع شود  84/3باید بزرگتر از  "دو

  .مطلوب دست می یابند روانی -جسمی  آیا بانوان با استفاده از فضاهاي سایبري  به امنیت) فرضیه الف

 جمع عدم استفاده ازمحیط سایبري استفاده ازمحیط سایبري زنان/ روانی  -امنیت جسمی 

 195  63 132 مطلوب

 204 195  9 نا مطلوب

  399 285  141 مجموع

  

  نگارندگان: ماخذ

         174.71=ی دوک

  66/0=ضریب همبستگی فاي 

  

همبستگی باالي متغیرها  . همانطور که مشاهده میشود، شرایط جدول توزیع تامین شده است و فرضیه مورد قبول واقع میشود

اهش محیط هاي سایبري ، بازخورد هاي خشن فضاهاي فیزیکی را کدر نشانگر این است که انجام فعالیت هاي روزمره بانوان 

  .بانوان بسیار موثر واقع شود امنیتاین امر می تواند در تامین  میدهد و

  

  .آیا بانوان با استفاده از فضاهاي سایبري  به امنیت مالی مطلوب دست می یابند) فرضیه ب

 جمع عدم استفاده ازمحیط سایبري استفاده ازمحیط سایبري زنان/ امنیت مالی

 199  148  51 مطلوب

 200  110 90 نا مطلوب

  399 258 141 مجموع

  نگارندگان: ماخذ

  7.95 =کی دو

  0. 14= ضریب همبستگی فاي 

  

همبستگی پایین متغیر ها  . همانطور که مشاهده میشود، شرایط جدول توزیع تامین شده است و فرضیه مورد قبول واقع میشود

شاید بتوان گفت در این باب ما . حقق نشده استاست که امنیت اقتصادي محیط هاي سایبري هنوز بطور کامل م نشانگر این
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در زمینه بخش هاي دولتی مانند بانک ها به موفقیت هایی رسیده ایم اما هنوز در بخش خصوصی با کم و کاستی هاي فراوان 

ذکر است  البته الزم به. متخصصان باید با طراحی نرم افزارهاي ویژه در این زمینه با این معضل مقابله کنند. مواجه هستیم

هنوز انجام فعالیت هاي اقتصادي در محیط هاي سایبري به طور کامل براي عموم جامعه مورد قبول واقع نشده است که نیاز به 

  .فرهنگ سازي عظیم دارد

  

  .آیا بانوان با استفاده از فضاهاي سایبري  به آسایش مطلوب دست می یابند) فرضیه ج

 جمع ريبعدم استفاده ازمحیط سای ريباستفاده ازمحیط سای زنان/ آسایش

 204 69 135 مطلوب

 195 189 6 نا مطلوب

 399 258 141 مجموع

  نگارندگان: ماخذ

  173.7=کی دو

   0.65= ضریب همبستگی فاي 

ومورد قبول واقع شدن فرضیه ، الزم به ذکر است که همبستگی باالي متغیرها   باتوجه به تامین شرایط در جدول توزیع

می توان یکی از دالیل این آسایش را . ن است که استفاده از محیط هاي سایبري آسایش بانوان را افزایش می دهدنشانگر ای

. هم در جبهه جامعه نام برد بدون اینکه دغدغه خاصی ایجاد شود رسیدگی همزمان بانوان به امور،  هم در جبهه خانواده و

بخاطر استفاده کمتر از فضاهاي آلوده کالبدي . اطمینان بیشتري است داراي استرس کمتر و سایبري فعالیت در این فضاها

بانوان در این محیط ها داراي آزادي بیشتري هستند ودر کل این محیط ها در  .، سالمت انسان بیشتر تضمین میشود 

  .مقایسه با محیط هاي کالبدي بیرون، داراي آرامش بیشتري هستند

  

  .استبانوان مطلوب  در جهت تامین خلوت گزینیسایبري  آیا استفاده از فضاهاي) فرضیه د

 جمع محیط سایبري عدم استفاده از محیط سایبري استفاده از زنان/ خلوت گزینی

 187 90 97 مطلوب

 212 168 44 نا مطلوب

 399 258 141 مجموع

  نگارندگان: ماخذ

  183.5=کی دو

  0. 68=ضریب همبستگی فاي 
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همبستگی باال نشانگر این . فرضیه مورد قبول واقع می شود واز لحاظ جدول توزیع مشکلی ندارد  همانطور که مشاهده می شود

  . است که خلوت گزینی از مهمترین خواسته هاي بانوان متدین است

  .بانوان با استفاده از فضاهاي سایبري  به حد مطلوب می رسد آموزش مسائل دینی وآگاهی آیا سطح ) فرضیه ي

  

 زنان/ زش مسائل دینیآمو وآگاهی 
 جمع ريبعدم استفاده ازمحیط سای ريباستفاده ازمحیط سای

 192 60 132 مطلوب

 207 198 9 نا مطلوب

 399 258 141 مجموع

  نگارندگان: ماخذ

                             180. 8=کی دو

   67/0=ضریب همبستگی فاي

  

همبستگی باالي متغیر ها . ین شده است و فرضیه مورد قبول واقع میشودهمانطور که مشاهده میشود، شرایط جدول توزیع تام

، سطح و قابلیت هاي بصري و شنیدارينشانگر این است که با افزایش کیفیت و کمیت سطوح ارتباطی در محیط هاي سایبري 

این محیط ها بسیار آسان و ارزان به منابع آموزشی در  یدسترس.  بسیار باال می رود یژه در امور دینیو آموزش بانوان بو آگاهی

درمانی به راحتی اطالع پیدا کنند ودر آن  آموزش هايتفریحی و همچنین  بانوان می توانند از برنامه هاي فرهنگی و. است

  .ازاخبار روز شهر ، کشور وحتی دنیا مطلع شوند . حضور بهم برسانند

  

  جمع بندي و نتیجه گیري -5

با توجه بـه اینکـه حـدود نیمـی از      و دندار انسانی جوامع رفتارگرایی در مهمی نقش که است لومیعجمله  از شهري ریزي برنامه

این علوم تاثیر بسزایی در رفتار زنان داشته و بـا در نظـر گیـري اهمیـت خـانواده در       جوامع اسالمی را زنان تشکیل می دهند ، 

در جوامع اسالمی امـروزي علـم مـذکور     . این قضیه خواهند شد جوامع اسالمی بالطبع سهم عمده اي از جامعه اسالمی متاثر از

 بحران ازجوامع اسالمی  عبور  باعث که هایی راهکار بررسیبشتر تحت سیطره فرهنگ غربی و مدرنیته قرار گرفته اند و نیاز به 

  .بیش از پیش احساس می گردد،  بگردد مدرنیته

که مظهـر  ) س(درباب منش هاي اخالقی و رفتاري حضرت فاطمه   روایی ايه آموزه با بررسی که است شده سعی مقاله این در

همچنین شـرایط  و عفاف و پاکی در جهان اسالم است ، مقوله شهر الکترونیک به عنوان مهمترین ابزار برنامه ریزي شهري نوین 

   .ویژه بانوان در باب این موضوع مورد تحلیل قرار بگیرند

با توجه به فرضیه هاي تحقیـق  . دهند اصفهان  تشکیل می  6و 5و 4معیت زنان با سواد مناطق  جامعه آماري این تحقیق را، ج

در نتیجه توسعه شهر الکترونیک با ایجـاد  . مورد تحلیل قرار گرفته است "کی دو"، نتایج آماري بدست آمده با استفاده از روش 

همچنین افـزایش سـطح آگـاهی و آمـوزش دینـی بـا نـوان         فضاهاي مجازي ، موجبات خلوت گزینی ، ارتقاء امنیت و آسایش و

 ")س(بـویژه روایـات مخـتص حضـرت فاطمـه      "مسلمان را فراهم نموده و احیاي فرهنگ عفاف را باتوجه به مبانی روایی اسالم 

  . تکمیل می کند
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دهد و این امر  کاهش میانجام فعالیت هاي روزمره بانوان با در محیط هاي سایبري ، بازخورد هاي خشن فضاهاي فیزیکی را 

فعالیت در این فضاها داراي استرس کمتر و اطمینان بیشتري . . می تواند در تامین رفاه اجتماعی بانوان بسیار موثر واقع شود

  .بخاطر استفاده کمتر از فضاهاي آلوده کالبدي ، سالمت انسان بیشتر تضمین میشود . است

ري هستند ودر کل این محیط ها در مقایسه با محیط هاي کالبدي بیرون، داراي بانوان در این محیط ها داراي آزادي بیشت

بانوان دینی  و آموزشیافزایش کیفیت و کمیت سطوح ارتباطی در محیط هاي سایبري ، سطح آگاهی . آسایش بیشتري هستند

  .ستبه منابع آموزشی در این محیط ها بسیار آسان و ارزان ا یدسترس.  را بسیار باال می برد

تـامین امنیـت   . البته مشکالتی نیز وجودارد که با بر طرف کردن آن ها، کمک شـایانی بـه شـهروندان بـویژه بـانوان مـی شـود        

از دیگر مزایاي شهر الکترونیک می توان از گزینه هایی ماننـد  . اقتصادي در محیط هاي سایبري ، یکی از این مشکالت می باشد

، صرفه جویی در هزینه ، حذف هزینه هاي جانبی وکارایی باالي فعالیت ها در محـیط   حذف حمل ونقل ، صرفه جویی در وقت

فرهنـگ سـازي و آمـوزش اسـتفاده از     . هاي سایبري نام برد که این موارد از صرفه هاي اقتصادي بسـیار بـاالیی برخورداراسـت   

رشـد محـیط هـاي سـایبري و در      اتوجبـ فضاهاي سایبري گامی بسیار موثر در توسعه هر چه بهتر شهر الکترونیک  اسـت و م 

کـه  قابـل توجـه اسـت     را فراهم مـی آورد و در ادامـه  نهایت احیاي فرهنگ عفاف و تامین رفاه اجتماعی شهروندان بویژه بانوان 

توسعه شبکه اینترنـت ملـی و دیگـر راهکـار هـا از ایـن قبیـل در جهـت جلـوگیري از نفـوذ تهـاجم فرهنگـی ، تـاثیر گـذاري               

  . را در راستاي احیاي فرهنگ عفاف ، دو چندان می کند شهرالکترونیک
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