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چكیده
شهروندی از فرآیندهای جامعه مدرن است که برخاسته از نگرش عقالنی نسبت به قانون و حقوق افراد در جامعه میباشد.
امروزه زندگی شهری با رعایت قوانین ،ارتباطات و تعامالت تعریف میشود و هرگونه خطایی در این آداب و قوانین سبب
ایجاد تنشها و ناراحتیهاو سردرگمیها خواهد شد .در جوامع جدید با توجه به سرعت تحوالت و پیشرفت تکنولوژی شاهد
ظهور ،بروز و گسترش استفاده از رسانهها و ابزارهای ارتباطی از جمله تلفن همراه هستیم .هدف این پژوهش بررسی
رفتارهای اصلی در تاثیر دوسویه تلفن همراه هوشمند بر فرهنگ شهروندی و ارائه راهکارهای بهبود میباشد .با توجه به
پیچیدگی فضای حاکم بر فضای مورد بررسی ،جهت درنظرگرفتن تمام متغیرهای اثرگذار ،از رویکرد سیستمی و نمودار
حلقههای علی و معلولی استفاده شده است .حلقههای علی و معلولی در حقیقت رفتارهای مرجعی هستند که شناسایی
آنها باعث ایجاد دید کلنگر سیستمی شده و راهکارهای بنا شده بر آنها ،جامعیت و اثرگذاری قابلتوجهی دارد .در این
راستا  6حلقه رفتاری مرجع شناسایی شد که در تاثیر ظرفیتهای ایجاد شده در بستر تلفن همراه بر فرهنگ شهروندی
وجود دارد .در این مطالعه راهکارهایی مانند آموزش والدین در راستای تربیت صحیح فرزندانشان مطابق با هنجارها شهری،
حمایت از فعالسازی گروههای خودجوش و مردمی ،افزایش تعداد حسابهای کاربری رسمی شهرداریها و تنوع محتواهای
آنها ،ارائه محتواهای آموزشی فرهنگ شهروندی بر بستر تلفن همراه در مدارس و دانشگاهها ،استفاده از ظرفیت فرهنگسراها
و سراهای محله ،ایجاد شبکههای داخلی شهری و حمایت از شرکتهای نوپا و صاحبان ایده به منظور استفاده از ظرفیتهای
تلفن همراه برای ارتقاء فرهنگ شهروندی پیشنهاد شده است.
واژههای كلیدی :فرهنگ شهروندی ،تلفن همراه ،رویکرد سیستمی ،حلقههای علی و معلولی

 -1مقدمه
شهروندی یکی از شاخصهای مهم پیشرفت و توسعه یافتگی کشورهاست که یکی از ابعاد مهم آن ،فرهنگ شهروندی است
] .[1اصوالً شهروندی بدون عنایت به مقوله فرهنگ قابل تصور نیست .ایجاد ،گسترش و تعمیق فرهنگ و اخالقیات شهروندی
می تواند گرهگشای بسیاری از مسائل شهری و اجتماعی باشد که کشورهای در حال توسعه با آن مواجه اند] . [2فرهنگ شهروندی
همگام با جوامع مدنی و دولتها شکل گرفته است ] .[3این پدیده با جدی شدن مسئله جهانیشدن در دهههای اخیر از مهمترین
* نگارنده مسئول

1

4th. International Congress on Civil Engineering , Architecture
and Urban Development
27-29 December 2016, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran

مسائل اجتماعی معاصر است ،چرا که الزمه حل مسائل شهری ،بحرانهای شهرنشینی و اصالح رفتار شهروندان ،وجود یک فرهنگ
مناسب شهروندی و شهرنشینی است ] .[4بنابراین به لحاظ ضرورت توسعه شهر و برای بهبود و رونق وضعیت اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی شهرها ،باید برای ارتقاء فرهنگ شهروندی برنامهریزیهای مدونی صورت گیرد .چنانچه فرهنگ شهرنشینی و شهروندی
ارتقا داده شود ،از صرف بسیاری از هزینههای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شده و میتوان این منابع را در جای صحیح خود
هزینه کرد تا مشکالت موجود به حداقل خود برسد].[5
در این راستا توجه به فناوری های جدید برای افزایش و ارتقا شهروندی از اهمیت ویژهای برخوردار است .یکی از در
دسترسترین فناوریهای جدید ،تلفنهای همراه هوشمند و تبلتها هستند .در دنیای امروز ،بیشک فناوریهای اطالعاتی و
ارتباطی نقش پررنگی را در جوامع بشری ایفا میکنند ،حالآنکه توسعه این فناوریها از نرخ رشد باالیی نیز برخوردار بوده و
کاربرد فناوری ارتباطی از جمله اینترنت و تلفن همراه به صورت فزایندهای در حال رشد است ] .[6با توجه به گسترش روزافزون
تلفن همراه بهعنوان اصلیترین ابزار ارتباطی ،بررسی اثرات مثبت و منفی آن از آن جهت مهم است که میتوان از سودمندی و
ظرفیتهای آن در جهت ارتقای فرهنگ شهروندی استفاده کرد.
با توجه به پیشرفت روزافزون و علم و فناوری ،گسترش خدمات موبایل و نفوذ تلفنهای همراه هوشمند از این پیشرفت بی
بهره نبوده و چه در جهان و چه در ایران روند رو به رشد قابل توجهی در این حوزه مشاهده میشود .برآوردهای اتحادیه بین
المللی مخابرات نشان می دهد که تعداد کاربران اینترنت تا پایان سال  2015به  3.2میلیارد نفر میرسد که تقریبا برابر با نصف
جمعیت جهان است ] .[7شکل  1شدت رشد مشترکان جهانی موبایل را در مقایسه با رشد جمعیت در جهان نشان میدهد و
مالحظه میشود میزان رشد کاربران تلفن همراه از رشد جمعیت بسیار بیشتر است.

شكل  .1نمودار رشد مشتركان جهانی موبایل در مقایسه با رشد جمعیت جهانی ][7

این روند در کشور ما نیز وجود داشته و ضریب نفوذ تلفن همراه در سال  1393به  120درصد رسیده است ] .[8امروزه نقش
تلفن همراه ،در زندگی روزمره قابل انکار نبوده و سرویسهای آن (مانند شبکههای اجتماعی) پرطرفدار هستند .در شبکههای
اجتماعی و تاثیرگذاری آن بر فرهنگ شهروندی مردم ،نمونههای موفقی مانند "کمپین زباله نریزیم" در حوزه فرهنگسازی
پسماند و یا "کمپین قطره قطره" در حوزه فرهنگسازی مصرف آب" ،کمپین بین خطوط برانیم" در حوزه ترافیک وجود دارند.
این موضوع تا جایی اثرگذار بوده که ناجا به کمپین بین خطوط برانیم پیوسته است ] .[9این کمپینها با استفاده از بستر تلفن
همراه به خوبی در عمق جامعه شهری نفوذ دارند و میتوانند منجر به فرهنگسازی شوند .لذا الزم است تا با انجام مطالعهای
جامع و کامل ،احاطهای از مدل سیستمی حاکم ایجاد شود.
هدف این مقاله شناسایی رفتارهای مرجع موجود در ارتباط بین تلفن همراه هوشمند و تلفن همراه است .این رفتارها
مشخص میکند که کدام اقدام به صورت بازخوردی بوده و سبب تقویت و یا از بین رفتن اهداف آن خواهند شد .به عبارت دیگر
اگر اقدامی در جهت استفاده از ظرفیتهای تلفن همراه بدون توجه به رفتارهای مرجع انجام شود ،ممکن است سبب تقویت
فرهنگ شهری و یا باعث خدشهدار شدن آن شود.
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ساختار این مقاله بدین صورت است که در بخش دوم ،مروری مختصر بر تفکر سیستمی و مبانی حلقههای علی معلولی شده
است .در بخش سوم ،مروری بر ادبیات پیشین انجام شده در بررسی ارتباط میان تلفن همراه و فرهنگ شهروندی صورت پذیرفته
است که در انتهای این بخش ،در جدولی ،رفتارهای مرجع شناسایی شده در این مقوله ،تجمیع شده است .بخش چهارم شامل
حلقههای رفتاری و مدل سیستمی است که  6حلقه بازخوردی مورد بررسی قرار گرفته است .بخش پنجم بر مبنای مدل سیستمی
ترسیم شده ،راهکارهای بهبود را ارائه داده و در بخش ششم ،بحث و نتیجهگیری این پژوهش تبیین شده است.

 -2روش تحقیق
تلفن همراه به عنوان یک وسیله ارتباطی ،امروزه جایگاه تعیینکننده و گستردهای در جوامع پیدا کرده و بر جنبههای مختلف
زندگی تاثیر میگذارد .همچنین فرهنگ یک مفهوم پیچیده با قابلیت تاثیرگذاری و تاثیرپذیری از عوامل بسیار زیادی است.
مطالعه بر روی تاثیر این دو مقوله ،بسیار پیچیده بوده نیازمند ابزاری است که بتواند تمام عوامل و متغیرهای موثر را شناسایی و
مورد تحلیل قرار دهد .یکی از متدهای موثری که میتواند در ابتدا عوامل موثر را شناسایی و سپس تحلیل کند تفکر سیستمی
میباشد .لذا به دلیل پیچیدگی باالی ارتباطات بین متغیرهای تاثیرگذار و همچنین به منظور بررسی جامع ارتباطات بین اثر
تلفن همراه و فرهنگ شهروندی ،از تحلیل سیستمی استفاده شده است ].[10
تفکر سیستمی نوعی نگرش به جهان هستی و پدیدههای آن است .در تفکر سیستمی ،صرف ًا به اجزاء و جزئیات یک سیستم
نگاه نمیشود بلکه چگونگی تعامل بین اجزاء و نیز برهمکنش اجزاء و محیط بررسی میشود .موانع و عواملی سبب میشود
انسانها از تفکر سیستمی دور شوند .تفکر سیستمی تفکری کلنگر است در حالی که تکیه صرف بر جزءنگری ،امکان فهم الگوهای
حاکم بر پدیده و سیستم را از بین میبرد] .[11تمرکز بر روی وقایع ،و بویژه وقایع ناگهانی ،باعث میشود انسان الگوی تغییرات
درازمدت را که در پشت رخدادها نهفته است درك نکند .متغیرهای مختلف سیستم در یک ساختار بازخوردی ،با یکدیگر در
ارتباط متقابل هستند ] .[12متغیرها ی مختلف سیستم در ساختار بازخوردی با یکدیگر در ارتباط متقابل هستند ] .[13یکی از
ابزارهای ساخت سیاست در تفکر سیستمی ،نمودار حلقههای علی و معلولی است .[14].برای به تصویر کشیدن ساختار سیستم
می توان این روابط را با استفاده از چندین نمودار مختلف بازنمایی کرد .ابزارهای نموداری به مدیر در فهم ساختار مساله و نیز
برقراری ارتباط با آن کمک میکند .از آن جا که پویاییهای سیستم بر مبنای فلسفه بازنمایی ساختار سیاست در قالب جریانهای
بنیا دی و نیز ردیابی و تعقیب مسیرهای علّی و معلولی استوار است ،بنابراین ابزارهای نموداری برای بازنمایی ساختار جریانی و
نیز ساختار بازخوردی علت-معلولی سیستم مورد استفاده قرار میگیرند].[15
ابزار استفاده شده در این تحقیق در جهت تبین روابط علت-معلولی ،نمودار حلقهی علی (نمودار ع ّلی و معلولی) میباشد.
هدف اصلی نمودارهای حلقه علی نشان دادن فرضیه های علی در هنگام مدلسازی است تا از این طریق ،ساختار به شکل کامل
و به هم پیوسته بیان شود .نمودارهای حلقه علی به مدلساز کمک میکند تا به سرعت با ساختار بازخوردی و پیش فرضهای
بنیادی ،ارتباط برقرار کند .سلسله مراتب عناصر بازخوردی در نمودار حلقه علی به صورت زیر است:
• متغیرها
• پیوندهای علی
• حلقه های بازخوردی علی
• سیستم بازخوردی
متغیرها ممکن است تصمیمهای اتخاذ شده یا اثرات آنها باشد .متغیرها توسط پیوندهای علی به یکدیگر متصل میشود.
در نمودار حلقه علّی پیوندهای علی با یک کمان بین متغیرها رسم میشود و جهت کمان نشان دهنده جهت رابطه علّی و معلولی
است .تاثیر متغیرها بر هم ممکن است مثبت یا منفی باشد که با عالمت مثبت یا منفی بر روی کمان نشان داده میشود .با فرض
ثابت بودن سایر متغیرها ،اگر تغییر در یک متغیر ،متغیر دیگر را در همان جهت تحت تاثیر قرار دهد ،در این صورت رابطه بین
متغیرها مثبت است .اما اگر با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ،تغییر در یک متغیر ،متغیر دیگر را در جهت مخالف تحت تاثیر

3

4th. International Congress on Civil Engineering , Architecture
and Urban Development
27-29 December 2016, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran

قرار دهد ،رابطه علی منفی خواهد بود .در هنگام کامل شدن اتصال بین متغیرها ،اگر از یک متغیر شروع و نهایتا به همان متغیر
برسد ،یک حلقه بازخوردی علّی و معلولی مشخص شده است.
حلقهها نیز همچون پیوندها قطبیت مثبت و منفی دارد .حلقههای مثبت یا تقویتکننده در هر دورهی زمانی ،رفتار دورهی
قبل را تکرار میکند ،اگر متغیر آغاز کنندهی حلقه در دورهی اول افزایش پیدا کند ،در ادامه نیز افزایش پیدا خواهد کرد ،مگر
اینکه عاملی خارج از حلقه باعث تغییر رفتار این متغیر شود.
حلقهها نیز همچون پیوندها قطبیت مثبت و منفی دارد .حلقههای مثبت یا تقویتکننده† در هر دورهی زمانی ،رفتار دورهی
قبل را تکرار میکند ،اگر متغیر آغاز کنندهی حلقه در دوره ی اول افزایش پیدا کند ،در ادامه نیز افزایش پیدا خواهد کرد ،مگر

اینکه عاملی خارج از حلقه باعث تغییر رفتار این متغیر شود .بعنوان مثال Error! Reference source not
 found.پویایی سیستمی مدل جمعیت را نشان میدهد .در این مدل ،دو حلقه تولید و مرگ و میر که به ترتیب حلقه مثبت
و منفی هستند نمایش داده شده است .حلقهی منفی یا تعادلی† ،رفتاری برعکس دورهی قبل از خود بروز میدهد .اگر در دورهی
اول مقدار متغیر آغاز کننده ،کاهش پیدا کند در دورهی زمانی بعدی ،رفتار افزایشی خواهد داشت .دورهی بعد از افزایش ،دوباره
کاهش پیدا می کند .این حلقه درنهایت به سمت مقدار ثابتی همگرا خواهد شد ،مگر اینکه متغیری از خارج حلقه بر روی این
متغیر تاثیر بگذارد ].[16
حلقهی منفی یا تعادلی  ،رفتاری برعکس دورهی قبل از خود بروز میدهد .اگر در دورهی اول مقدار متغیر آغاز کننده ،کاهش
پیدا کند در دورهی زمانی بعدی ،رفتار افزایشی خواهد داشت .دورهی بعد از افزایش ،دوباره کاهش پیدا میکند .این حلقه درنهایت
به سمت مقدار ثابتی همگرا خواهد شد ،مگر اینکه متغیری از خارج حلقه بر روی این متغیر تاثیر بگذارد .در شکل باال ،نمایی از
لینکهای مثبت و منفی دیده میشود
اگر تعداد روابط (پیوندها)ی منفی در حلقه صفر یا زوج باشد ،حلقه مثبت و اگر این تعداد فرد باشد ،حلقه منفی خواهد بود.
معموال در مسائل واقعی چندین حلقه علّی و معلولی با عالمتهای مختلف بر هم اثر گذار هستند که به مجموعه آنها سیستم
بازخوردی گفته میشود .تاخیرات نیز یکی از ویژگیهای حائز اهمیت سیستمهای واقعی است .تاخیرها عموما یا به صورت
تاخیرهای فیزیکی هستند و یا به صورت تاخیرهای اطالعاتی .بیشتر تاخیرات موجود در یک سیستم در علوم اجتماعی شامل
تاخیرهای اطالعاتی هستند .این تاخیرهای در نمودار حلقه علی به صورت دو خط عمود بر کمانها نشان داده میشوند (شکل
.)1
A

+ B

شكل  :1نمودار علی معلولی همراه با تاخیر

برای انجام این مطالعه ابتدا بر مبنای مرور ادبیات و رفتارهای مرجع اشاره شده در آنها ،جمعبندی اولیهای از دینامیکهای
موجود در مدل سیستمی اثردوسویه تلفن همراه هوشمند بر فرهنگ شهروندی تهیه شد .نتایج به دست آمده طی برگزاری
جلساتی نیمهساختاریافته با خبرگان صاحبنظر این حوزه اصالح شد و در نهایت مدل سیستمی نهاییسازی گردید .در قدم
انتهایی ،بر مبنای رفتارهای شناسایی شده ،پیشنهاداتی به منظور بهرهگیری از ظرفیتهای تلفن همراه برای ارتقاء سطح فرهنگ
شهروندی ارائه شده است.

reinforcing
balancing
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)
(

شكل  :2فرآیند انجام مطالعه

 -3مرور ادبیات موضوع
پژوهش های سیستمی اندکی در حوزه تلفن همراه و فرهنگ شهروندی صورت پذیرفته است .لذا در این بخش تالش شده
تا تمامی مطالعات این حوزه مورد بررسی قرار گیرد .در این راستا طباطبایی مزدآبادی ( )1393به اهمیت بحث آموزش از راه
دور بر بستر تلفن همراه ،نقش حاکمیت در توسعه اینگونه آموزشها اشاره کرده است ] .[17این در حالی است که برای مدیریت
شهری ،تاثیر آموزش بر فرهنگ شهری عامل مهمی قلمداد میشود .در مطالعهای دیگر ،کرد و یزدانی ( )1392با تاکید بر گسترش
دولت الکترونیک ،به شناسایی عوامل موثر بر توسعه آن پرداخته و در این زمینه پیشنهاداتی به حاکمیت ارائه داده است و این
موضوع نشاندهنده اهمیت توسعه زیرساختهای الکترونیکی است ] .[18خواجهنوری و همکاران ( )1392در بررسی خود به
مقوله تأثیر رسانههای جمعی از جمله تلفن همراه بر احساس امنیت اجتماعی در جامعه شهری پرداختند که شامل بررسی تجربی
و احساس امنیت میشود ] .[19نجف آبادی و انشیه ( )1388در مطالعه دیگر به بررسی فرصتهای استفاده از تلفن همراه در
آموزش کشاورزان و تولیدات محصوالت پرداخته است ] .[20مطالعه دیگری توسط چیو و همکاران )2015( ،انجام شده که در
آن به بررسی اثرات ارائه سرویسها و خدمات آنالین بر رفتار شهروندان و نقش حاکمیت در این حوزه اشاره شده است ].[5
میونگ و همکاران ( )2016در مطالعه خود ،به بررسی ارائه تاثیر خدمات گردشگری بر روی تلفن همراه بر توریستپذیری مناطق
و نقش حاکمیت در ارائه این خدمات پرداختند ] .[4این بررسی نشاندهنده اهمیت سرویسها و خدمات الکترونیکی تلفن همراه
است .رویستون و همکاران ( )2015با بررسی تحقیقات پیشین و مرور آنها ،راهکارهایی را برای مراقبت بهداشتی از طریق
تلفنهمراه برای افراد را جمعبندی و اثرات اجرای آن را تحلیل کرده است .منطقی و دینپرور ( )1391در مقاله خود به بررسی
ایجاد و تعمیق هویت پنهان و غیررسمی و همچنین نحوه اثر تلفن همراه بر آموزش در دانشجویان کاربر تلفن همراه و اینترنت
پرداختهاند ] .[3نوابخش و همکاران ( )1389در مطالعه دیگری به بررسی آثار اینترنت و موبایل بر جوانان و تغییرات هویتی آنها
در جامعه شهری پرداخته است ] .[21با مطالعه پژوهش های پیشین و استخراج متغیرهای موثر و رفتارهای مرجع ،جدول زیر
نمایانگر تجمیع دینامیکهای رفتاری اشاره شده در ادبیات پیشین میباشد.
جدول  :1دینامیکهای رفتاری اشاره شده در ادبیات پیشین
ردیف

دینامیک رفتاری اشاره شده

منبع

1

اثر دینامیک باور و هنجارهای شهری بر رفتارهای شهروندی خانواده و جامعه

]،[23]،[22]،[3
][26]،[25]،[24

2

اثر فعالیتهای ترویجی بر فرهنگ شهروندی

][28] ،[19] ،[27

3

اثر آموزش بر فرهنگ شهروندی

][21] ،[30]،[29]،[17

4

اثر توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات شهر بر فرهنگ شهروندی

][26] ،[3

5

اثر سودآوری شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهری (تلفن همراه) بر ارائه
خدمات الکترونیک شهری

][31

6

اثر کاهش هزینههای جاری خدمات شهری و تاثیر جریمه بر اصالح رفتار
شهروندان

][33]،[32
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 -4تبیین مدل سیستمی
بر مبنای بررسی پژوهش های پیشین ،رفتارهای مرجعی که در اثر دوسویه تلفن همراه بر فرهنگ شهروندی نقش کلیدی دارند

شناسایی شدند .در ادامه به تبیین و ترسیم حلقههای علی و معلولی این رفتارها پرداخته میشود.
اثر دینامیک باور و هنجارهای شهری بر رفتارهای شهروندی خانواده و جامعه :ارزش ،عقیده یا باور نسبتا پایداری
است که فرد با تکیه بر آن ،یک شیوه رفتاری خاص یا یک حالت غائی که شخصی یا اجتماعی است را به یک شیوه رفتاری خاص
که نقطه مقابل حالت برگزیده قرار دارد ،ترجیح میدهد .هنجار اجتماعی به یک الگوی رفتاری گفته میشود که روابط و کنشهای
اجتماعی را تنظیم میکند ،اکثریت جامعه خود را به آن پایبند میدانند و در صورتی که شخصی آن را رعایت نکند ،جامعه او را
مجازات میکند .لذا باور و ارزش ،تعیین کننده نحوه شکلگیری هنجارها است ] .[3این در حالی میباشد که هنجار عامل تعیین
رفتارهای افراد خواهد بود .باورها پایه ایجاد هنجارها و موضوعات ارزشی هستند .این باور بر هنجارهای دو گروه خانواده و جامعه
تاثیرگذار است .ذکر این نکته حائز اهمیت میباشد که خانواده بخشی از جامعه بوده و به عبارت دیگر ،جامعه از جمع خانوادهها
تشکیل میشود و به همین دلیل ،ایدهآل و رفتار خانواده باعث تاثیر درایدهآل و رفتار جامعه خواهد شد .لذاهر چه سطح ایدهآل
هنجارهای شهری در یک خانواده بیشتر باشد ،باعث ارتقاء رفتارهای اعضا خواهد شد .اما خود هنجار از رفتار ورودی میپذیرد
] . [22به عبارت دیگر ،رفتارهای سطح جامعه ،هنجارها را در طول زمان با تاخیری تغییر میدهد [23].این رفتار در جامعه نیز
وجود دارد .به عبارت دیگر ،زمانیکه ایدهآل هنجارهای شهری در سطح جامعه بیشتر شود ،سطح رفتار جامعه شهری نیز انطباق
بیشتری با هنجارهای شهری خواهد داشت ] [24دلیل اینکه دینامیک تغییر باور و ارزش در این حلقه دیده نشده و متغیر آن
به صورت برونزا وارد مدل شده ،این است که بازه زمانی مورد نیاز برای تغییر در باور و ارزش طوالنی بوده و با توجه به اینکه
موضوع پروژه تدوین برنامه در افقهای  5ساله است ،دینامیک تغییر آن تاثیر زیادی اعمال نمیکند .همانطور که ذکر شد جامعه
از اجماع خانوادهها تشکیل شده است .لذا افزایش سطح ایدهآل شهری در هنجارهای خانواده در نهایت منجر به افزایش سطح
ایدهآل شهری در هنجارهای جامعه خواهد شد ] .[25همین موضوع در مورد تاثیر هنجارهای جامعه بر هنجارهای خانواده صادق
است .به عبارت دیگر در طول زمان ،هنجارهای جامعه ،هنجارهای خانواده را تحت تاثیر قرار میدهد] .[26شکل  3تاثیر باور،
ارزش ،هنجار و رفتار در دو بخش خانواده و جامعه را با در نظر گرفتن ایدهآلهای شهری نشان میدهد.
حجم فعالیت های ترویجی با
محتوای فرهنگ شهروندی
سطح آموزش های
شهروندی

+

+

+
+
سطح ایده آل هنجارهای

سطح رفتار شهروندان

شهری در خانواده +
میزان باور به رعایت اصول و ارزش

+
R

های فرهنگ شهروندی
+
+
سطح ایده آل هنجارهای شهری
در سطح جامعه +

+
+
سطح رفتار جامعه شهری

شكل  :3اثر دینامیک باور و هنجارهای شهری بر رفتارهای شهروندی خانواده و جامعه

تاثیر فعالیتهای ترویجی بر فرهنگ شهروندی :فعالیتهای ترویجی به دو شکل خودجوش و حاکمیتی انجام میشود.
فعالیتهای خودجوش با توجه به وضعیت فعلی فرهنگ شهروندی شکل میگیرد .به عنوان مثال ،با توجه به محدود بودن منابع
آب شهر ،به طور خودجوش کمپینی تحت عنوان قطره قطره ایجاد شد تا صرفه جویی در مصرف آب را ترویج کند ] .[27بنابراین
هرچقدر رفتار فعلی جامعه با ایدهآل و هنجارهای شهری اختالف داشته باشد ،گروههای مردمی خودجوش بیشتری تشکیل شده
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و در این بین ،حمایت گروههای مرجع (دینی و غیردینی) بر اعتبار و اثرگذاری ترویجی این گروهها میافزایند .این فعالیتهای
خودجوش در نهایت آگاهی شهروندان از هنجارها و حقوق شهری را بیشتر کرده و باعث باالتر رفتن ایدهآل و ارتقاء سطح رفتار
جامعه خواهد شد  [19].شکل دوم فعالیتهای ترویجی ،برنامههای حاکمیتی در این حوزه است .با توجه به اینکه مدیریت شهری
متولی انجام این فعالیتها است ،میزان حمایت آن از اجرای سیاستهای ترویجی ،با توجه به وضعیت فعلی و اختالف رفتار جامعه
با ایدهآل و هنجارهای شهری ،ارتباط خواهد داشت ] [28بنابراین هرچقدر این اختالف بیشتر باشد ،مدیریت شهری بودجه
ترویجی فرهنگ شهروندی بیشتری تخصیص خواهد داد .صرف بودجه ترویج فرهنگ شهروندی ،باعث اجرای راهکارهای آن
میشود .امروزه یکی از بسترهای ترویجی که بسیار مورد توجه قرار گرفته و اثربخش میباشد ،تلفن همراه است .این بودجه باعث
خواهد شد تا از دو بستر تلفن همراه و همچنین سایر حوزهها (مانند رادیو ،تلویزیون ،بیلبوردهای تبلیغاتی و  )...فعالیتهای
ترویجی انجام شود .این امر منجر به افزایش آگاهی شهروندان از هنجارها و فرهنگ شهروندی شده و باعث باالبردن سطح ایدهآل
و ارتقاء رفتار جامعه خواهد شد .در نتیجه اختالف رفتار جامعه با ایدهآل کمتر شده و مدیریت شهری برنامههای ترویجی را با
کنترل و حجم کمتری انجام خواهد داد .شکل زیر دینامیک این رفتار را نشان میدهد.
+
+

سطح ایده آل هنجارهای

سطح رفتار شهروندی

شهری در خانواده
+

میزان باور به رعایت اصول و ارزش
های فرهنگ شهروندی
+

+

+

+
سطح ایده آل هنجارهای شهری
در سطح جامعه +

-

سطح رفتار جامعه
شهری

اختالف ایده آل هنجارهای شهری با
رفتارهای جامعه شهری

+

+

-

R
B

+
میزان حمایت مدیریت شهری از

+

اجرای سیاست های تروجی

تعداد گروه های مردمی فعال در

میزان آگاهی شهروندان از هنجارها
+

حقوق و وظایف شهری
+
+

فرهنگ شهری

حوزه ترویج فرهنگ شهری

+

میزان حمایت های گروه های
مرجع (دینی و غیردینی)
B

+
حجم فعالیت های ترویجی با
محتوای فرهنگ شهری
+

میزان ترویج فرهنگ شهری بر
بستر سایر حوزه ها (رادیو،
تلویزیون ،بیلوردهای تبلیغاتی و
)...
میزان ترویج فرهنگ شهری در بستر
تلفن همراه (شامل ایجاد و تسوعه
گروه های اجتماعی مروج فرهنگ
شهری و پیامک های ترویجی و ) ...

+
+
بودجه ترویجی فرهنگ
شهری

+

شكل  :4اثر فعالیتهای ترویجی بر فرهنگ شهروندی

اثر آموزش بر فرهنگ شهروندی :همانطور که پیشتر اشاره شد ،یکی از عواملی که باعث ارتقاء رفتار شهروندی میشود،
آموزش است .با توجه به اینکه متولی آموزش فرهنگ شهروندی ،مدیریت شهری است ،لذا هر چقدر میزان اختالف رفتار جامعه
به ایدهآل و هنجارهای شهری بیشتر باشد ،مدیریت شهری تصمیم به تخصیص بودجه برای افزایش آموزش خواهد کرد ].[17
این بودجه منجر به بیشتر شدن حجم آموزشها خواهد شد .آموزشهای فرهنگ شهروندی ،به دو طریق آموزش رسمی و آموزش
عمومی میتوان صورت گیرد ] . [29در آموزش رسمی ،این امکان وجود دارد تا محتواهای آموزشی فرهنگ شهروندی در محتوای
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درسی مدارس و دانشگاه ها گنجانده شود .در آموزش عمومی ،برگزاری رویدادها مانند جشنوارهها به آموزش فرهنگ شهروندی
در جامعه یاری خواهد کرد [30] .در نتیجه با افزایش حجم فعالیتهای آموزشی ،آگاهی شهروندان در حوزه هنجار ،حقوق و
وظایف بیشتر خو اهد شد .با توجه به اینکه استفاده از خدمات الکترونیک شهری تا حد قابل قبولی بر رفع معضالت شهری (مانند
ترافیک ،آلودگی هوا و  )...موثر است ،یکی از حوزههای تاثیر آموزش ،آگاهیبخشی از خدمات الکترونیک قابل ارائه بر بستر تلفن
همراه است .این آگاهی منجر به افزایش ا ستفاده از این خدمات شده و در نهایت ضریب نفوذ آن را در جامعه بیشتر خواهد کرد
 [21] .میزان استفاده بیشتر شهروندان از خدمات الکترونیک شهری ،سطح پذیرش آنها از استفاده این خدمات بیشتر کرده و
در نهایت منجر به افزایش سطح ایدهآل جامعه خواهد شد .این موضوع بر روی رفتار جامعه تاثیرداشته و اختالف آن با ایدهآل و
هنجار شهری را کم میکند که در نهایت باعث کم شدن اجرای سیاستهای آموزشی توسط مدیریت شهری خواهد شد .شکل
زیر رفتار دینامیکی آموزش فرهنگ شهروندی را نشان میدهد.
+
میزان باور به رعایت اصول و ارزش

سطح ایده آل هنجارهای

شهروندی
های فرهنگ
+

شهری در خانواده
+
+
 +رفتار شهروند

+
سطح پذیرش جامعه در استفاده از
خدمات الکترونیک شهری

 +سطح ایده آل هنجارهای شهری
در سطح جامعه
+

+
استفاده از خدمات
الکترونیک شهری در
بستر تلفن همراه

+

+
+
اختالف ایده آل جامعه با

میزان آگاهی شهروندان از
حقوق و وظایف و هنجارهای

رفتارهای شهری

شهری

+

+
رفتار جامعه شهری

B

+
آگاهی شهروندان از
خدمات الکترونیک

+

شهری

میزان حمایت مدیریت شهری از اجرای

+

سیاست های ترویج فرهنگ شهروندی

سطح آموزش فرهنگ شهری (مرتبط با
خدمات الکترونیکی شهری و فرهنگ
شهروندی)

+

حجم آموزش های رسمی (آموزش در
مهدکودك ها مدرسه ها دانشگاهها)

+
بودجه آموزش فرهنگ +

+

شهری

حجم آموزش های عمومی (برگزاری
رویدادها جشنواره های حوزه فرهنگ

+

شهری)

شكل  .5اثر آموزش بر فرهنگ شهروندی

اثر توسعه زیرساخت های فناوری اطالعات و ارتباطات شهر بر فرهنگ شهروندی :همانطور که اشاره شد ،استفاده
از خدمات الکترونیک باعث رفع برخی از معضالت مهم شهر خواهد شد .ارائه و توسعه این خدمات نیازمند ایجاد و توسعه
زیرساختهای فناورانه و ارتباطی شهر است .بنابراین ،یکی از ابزارهای مدیریت شهری برای ترویج فرهنگ شهروندی ،توسعه
زیرساختهای فناوری و ارتباطی به منظور ارائه هرچه بیشتر و گستردهتر خدمات الکترونیک میباشد .لذا به دلیل اختالف زیاد
رفتارهای جامعه با هنجارها و ایدهآل شهری ،مدیریت شهری را بر آن میدارد که به وسیله توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات
و ارتباطات شهری ،گامی در جهت ارتقاء رفتارهای جامعه بردارد] .[3لذا ،بودجه تخصیص یافته به توسعه زیرساختهای ارتباطی
شهری بیشتر شده و ظرفیتهای آن افزایش خواهد یافت .این افزایش ظرفیت ،خدمات الکترونیکی شهری را بر بستر تلفن همراه
و همچنین بر بسترهای د یگر (مانند اینترنت ،تلفن و  )...را بیشتر کرده و استفاده بیشتر شهروندان از خدمات الکترونیکی شهری
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را باعث می شود .این موضوع باعث شده تا سطح پذیرش جامعه در استفاده از خدمات الکترونیک شهری بیشتر شده و بسیاری از
معضالت شهری با استفاده جامعه از این خدمات رفع شده و باعث ارتقاء ایدهآل و هنجارهای شهری شود .در نتیجه رفتارهای
جامعه به هنجارهای شهری نزدیکتر شده و باعث کاهش اختالف آن خواهد شد.
حلقه دیگری که در این بخش مورد اشاره قرار گرفته است ،اعمال سیاستهای تشویقی برای استفاده آحاد جامعه از خدمات
الکترونیکی است .مدیریت شهری با اجرای سیاستهای تشویقی استفاده از خدمات الکترونیک شهری میتواند سطح پذیرش
جامعه در استفاده از این خدمات را بیشتر کند .به طور مثال اعمال تخفیف در پرداخت الکترونیکی عوارض ساالنه باعث خواهد
شد تا شهروندان بیشتر از این طریق پرداخت خود را انجام دهند] .[26شکل زیر دینامیک رفتاری اثر توسعه زیرساختهای
فناوری اطالعات و ارتباطات شهری و همچنین اعمال سیاستهای تشویقی در استفاده از خدمات الکترونیک را نشان میدهد.
سطح خدمات الکترونیک قابل
ارائه خدمات شهری

+

سطح ظرفیت فناوری اطالعات
شهری در سایر حوزه ها (غیر

استفاده از خدمات الکترونیک
شهری در بستر تلفن همراه
استفاده از خدمات
هزینه استفاده از

از تلفن همراه)

+

همراه
+

+

الکترونیک شهری در سایر
بسترها (غیر از تلفن همراه)

-

+
ضریب نفوذ تلفن

میزان ظرفیت های فناوری اطالعات و
B

خدمات شهری

ارتباطات شهری در حوزه تلفن همراه
+

میزان اعمال
سیاست های
تشویقی

+
+
سطح پذیرش جامعه در استفاده از
+
خدمات الکترونیکی شهری

+

بودجه توسعه زیرساخت فناوری
اطالعات و ارتباطات شهری
+

B
+

B

+

سطح ایده آل و

+

میزان حمایت مدیریت شهری

سطح رفتارهای جامعه

هنجارهای خانواده
+

شهری

شهری
+

 +اختالف ایده آل جامعه با
رفتارهای شهری

+
 +سطح ایده آل هنجارهای +
جامعه شهری

+

از اجرای سیاست های ترویج
+

فرهنگ شهری

سطح رفتار
شهروندان

شكل  .6اثر توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات شهر بر فرهنگ شهروندی

اثر سودآوری شركتهای ارائه دهنده خدمات شهری (تلفن همراه) بر ارائه خدمات الكترونیک شهری:یکی از
عوامل مهمی که بر روی توسعه خدمات الکترونیک شهری بر بستر تلفن همراه موثر است ،حضور شرکتهای سازنده اپهای
تلفن همراه است .هرچقدر تجارت این شرکتها در ساخت اپهای تلفن همراه پرسودتر باشد ،فعالیت بیشتر شده و منجر به
توسعه خدمات الکترونیک شهری بر بستر تلفن همراه میشود .با افزایش اختالف رفتارهای موجود در جامعه با ایدهآل و هنجارهای
شهری ،مدیریت شهری تصمیم به تخصیص بودجه و برنامهریزی برای توسعه خدمات الکترونیک میگیرد تا بدینوسیله بتواند
فرهنگ شهروندی را بیشتر در جامعه ترویج کند .لذا با افزایش بودجه توسعه نرمافزارهای ارائه خدمات شهری بر بستر تلفن
همراه ،سودآوری و تعداد شرکتهای فعال در این حوزه بیشتر خواهد شد .حضور بیشتر شرکتها در این بخش ،تعداد و کیفیت
اپ های ارائه خدمات الکترونیک شهری را افزایش داده و در نتیجه سطح خدمات الکترونیک قابل ارائه و استفاده جامعه از آنها
بیش تر خواهد شد .این موضوع سطح پذیرش جامعه در استفاده از این خدمات را بیشتر کرده و باعث ارتقاء سطح ایدهآل و
هنجارهای شهری خواهد شد .در نهایت رفتارهای جامعه شهری به وسیله باالرفتن ایدهآل جامعه به هنجارهای شهری نزدیکتر
شده و اختالف آن کاهش خواهد یافت .شکل زیر چگونگی ایجاد این رفتار را نشان میدهد [31].
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بودجه توسعه زیرساخت
فناوری اطالعات

+

تعداد اپ های تلفن همراه در
حوزه مدیریت شهری

+

کیفیت و محتوای اپ های تلفن
تعداد شرکت های تولید کننده اپ های

همراه در حوزه مدیریت شهری
+

تلفن همراه در حوزه مدیریت شهری
+

+

+
+ +
سطح خدمات الکترونیک قابل

رقابت پذیری شرکت های تولید کننده اپ

ارائه خدمات شهری

های تلفن همراه در حوزه مدیریت شهری

+

سودآوری شرکت های تولید کننده اپ های
+

تلفن همراه با محتوای هنجارهای شهری
+
میزان حمایت از شرکتهای تازه
+
تاسیس و استارت آپ ها

R

استفاده از خدمات الکترونیک
شهری در بستر تلفن همراه

+
بودجه توسعه نرم افزارهای ارائه
خدمات شهری در بستر تلفن همراه
+

+
سطح پذیرش جامعه در استفاده از
خدمات الکترونیکی شهری

میزان حمایت مدیریت شهری
از اجرای سیاست های ترویج

میزان باور به رعایت اصول و ارزش
های فرهنگ شهروندی

+

فرهنگ شهری

B

+
سطح ایده آل هنجارهای
شهری در خانواده

+

+
اختالف ایده آل جامعه با سطح
+

رفتارهای شهری
+

+

سطح رفتار شهروندان
+
سطح ایده آل هنجارهای شهری

سطح رفتار جامعه شهری
+

+

در سطح جامعه

شكل  :7اثر سودآوری شركتهای ارائه دهنده خدمات شهری بر سطح ایدهآل شهری در سطح جامعه

اثر كاهش هزینههای جاری خدمات شهری و تاثیر جریمه بر اصالح رفتار شهروندان :گسترش خدمات الکترونیک
شهری عالوه بر ترویج فرهنگ شهروندی در جامعه ،باعث کاهش هزینههای جاری مدیریت شهری میشود .به عنوان مثال ،کاهش
سفرهای درون شهری ،باعث کاهش ترافیک و نیاز شهر به گسترش ناوگان حمل و نقل عمومی را کاهش داده و هزینههای جاری
آن را نیز تا حد قابل توجهی کم میکند ] . [32در نتیجه هرچه ظرفیت و استفاده از خدمات الکترونیک شهری بیشتر شود،
هزینههای جاری مدیریت شهری کم شده و باعث حمایت بیشتر مدیریت شهری از گسترش آن خواهد شد.
دینامیک دیگری که در این بخش مورد توجه قرارگرفته ،تاثیر جریمه بر تغییر عادات و رفتارهای جامعه است .زمانیکه
رفتارهای شهروندان خالف هنجارهای شهری باشد ،با درنظر گرفتن جریمههای مناسب ،اختالف آن را با ایدهآل و هنجارهای
شهری کاهش مییابد ] .[33شکل زیر این دو رفتار دینامیکی را نشان داده است.
میزان ظرفیت های فناوری اطالعات و
ارتباطات شهری در حوزه تلفن همراه

+
بودجه توسعه زیرساخت های فناوری
اطالعات و ارتباطات شهری

+
سطح ظرفیت فناوری
اطالعات شهری در سایر
+
سطح خدمات الکترونیک قابل حوزه ها (غیر از تلفن
همراه)
ارائه خدمات شهری

+

میزان حمایت مدیریت شهری از
اجرای سیاست های ترویج
فرهنگ شهری
+
-

+
استفاده از خدمات
الکترونیک شهری در
سایر بسترها (غیر از
موبایل)
+

-

اختالف ایده آل جامعه با
رفتارهای شهری

سطح رفتار شهروندان
+

شهری در بستر تلفن همراه

+

+

B

R

استفاده از خدمات الکترونیک

سطح رفتار جامعه شهری

میزان جریمه انجام رفتارهای
ناسازگار با هنجارهای شهری

+

هزینه های جاری ارائه
خدمات شهری

شكل  :8اثر كاهش هزینههای جاری خدمات شهری و تاثیر جریمه بر اصالح رفتار شهروندان
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با تجمیع حلقههای تشریح شده ،نمای کلی مدل سیستمی به دست خواهد آمد که نمایانگر چگونگی ارتباط بین متغیرهای
اثرگذار است (شکل  .)9در این شکل دینامیک رفتاری مفاهیمی همچون باور ،هنجار ،رفتار ،فعالیتهای ترویجی ،آموزش ،توسعه
زیرساخت فناوری و ارتباطی ،سود آوری شرکتهای تولیدکننده اپهای تلفن همراه و هزینههای جاری مدیریت شهری نمایش
داده شده است.

-5بحث و بررسی
حلقههای علی معلولی ،چگونگی ایجاد یک رفتار مرجع را در یک سیستم نشان میدهد .در تدوین راهبردها و راهکارها،
چنانچه بازخوردهای رفتاری درون یک سیستم در نظر گرفته نشود ،امکان دارد اثرگذاری عکس رخ دهد .به عبارت دیگر ممکن
است ذات یک راهکار ،در جهت حل چالش باشد اما اثرگذاری واقعی آن درون رفتارهای مرجع به طور عکس عمل کند .جدول
زیر پیشنهادات بهبود جهت استفاده هر چه بیشتر از ظرفیتهای تلفن همراه هوشمند در جهت بهبود وضعیت فرهنگ شهروندی
را نشان میدهد.
جدول  :2راهكارها و راهبردهای پیشنهادی

ردیف

نام حلقه

پیشنهادات بهبود

1

اثر دینامیک باور و هنجارهای
شهری بر رفتارهای شهروندی
خانواده و جامعه

با توجه به بلندمدت بودن دینامیک اثرگذاری تغییر فرهنگ بر روی هنجار و رفتارهای شهروندان و اثر قابل
توجه خانواده ،پیشنهاد میشود تا آموزشهای الزم به والدین جهت تربیت صحیح فرزندان مطابق با هنجارها
و فرهنگ شهروندی در سه مقطع کودکی ،مدرسه و مقطع دانشگاهی تدوین و ارائه شود.
فعال شدن گروه های خودجوش و مردمی در ترویج و اصالح رفتار جامعه مطابق با هنجارهای شهری امری
مهم است که باید در این بخش بدان توجه شود .بدین منظور پیشنهاد میشود تا فعالیتهای این گروهها
از طرف نهادهای مدیریت شهری (مانند شهرداریها) رسمیتدهی شود (مانند تخصیص غرفه در رویدادهای
شهری ،اطالعرسانی فعالیتهای آنها بر روی کانالهای اطالعرسانی مجازی و غیر مجازی مانند بیلبوردهای
تبلیغاتی در مترو و سطح شهر).
از دیگر راهکارهایی که برای افزایش فعالیتهای ترویجی پیشنهاد میشود ،افزایش فعالیتهای شهرداریها
در فضای مجازی جهت نشر محتواهای ترویجی و جذب مخاطبین بیشتر است( .افزایش تنوع و محتواهای
کانالهای تلگرامی و صفحات شهرداریها در اینستگرام)

2

اثر فعالیتهای ترویجی بر فرهنگ
شهروندی

3

اثر آموزش بر فرهنگ شهروندی

پیشنهاد میشود تا محتواهای آموزشی ترویجی فرهنگ شهروندی بر بستر تلفن همراه در برنامههای درسی
مدرسه و دانشگاه گنجانده شود .مدیریت شهری با جایگاه متولیگری مباحث فرهنگ شهروندی این امکان
را دارد تا عالوه بر محتواهای آموزشی ،رویدادهای آموزشی در مدارس و دانشگاهها (مانند برپایی
نمایشگاههای تلفن همراه) به منظور آشنایی دانشآموزان و دانشجویان به ظرفیتهای موجود بر بستر تلفن
همراه در حوزه فرهنگ شهروندی برگزار نماید.
به منظور بهبود آموزش عمومی در سطح جامعه پیشنهاد میشود تا از ظرفیتهای موجود در فرهنگسراها
و سراهای محله جهت آموزش و اطالع رسانی از خدمات و امکانات خدمات شهری بر بستر تلفن همراه
استفاده شود.

4

اثر توسعه زیرساختهای فناوری
اطالعات و ارتباطات شهر بر فرهنگ
شهروندی

در راستای افزایش دسترسی شهروندان به محتواهای آموزشی و ترویجی ،پیشنهاد میشود تا شبکههای
 WIFIشهری در مناطق پرتردد شهر مانند میادین اصلی شهر ،مراکز خرید ،مترو ،خطوط اتوبوسرانی و
مانند آن ایجاد شود تا بستری برای دسترسی آسان ،رایگان و پرسرعت شهروندان به اپهای تلفن همراه و
خدمات شهری فراهم شود .همچنین این امکان وجود دارد تا بر بستر این شبکه ،کلیپهای صوتی و
تصویری ،اخبار شهری و اپهای تلفن همراه در قالب شبکه شهر ،در اختیار شهروندان قرار گیرد.

5

اثر سودآوری شرکتهای ارائه
دهنده خدمات شهری (تلفن همراه)
بر ارائه خدمات الکترونیک شهری

به منظور ارتقاء نوآوری و ایدهپردازی در حوزه تولید اپهای تلفن همراه شهری ،پیشنهاد میشود تا از
برگزارکنندگان استارتآپهای تولید اینگونه اپها در پاركهای علم و فناوری کشور حمایت شود (مانند
در اختیار قرار دادن فضای فیزیکی ،تجهیزات کامپیوتری ،تسهیل تبلیغات و دسترسی به بازارهای این اپها
در میان شهروندان و )...

6

اثر کاهش هزینههای جاری خدمات
شهری و تاثیر جریمه بر اصالح
رفتار شهروندان

در حال حاضر بسیاری از خدمات شهری هستند که شهروندان جهت استفاده از آن مجبورند ضمن استفاده
از خدمات الکترونیک ،مراجعه حضوری نیز داشته باشند .با توجه به باال بودن هزینههای جاری مدیریت
شهر برای شهرداریها ،پیشنهاد میشود تا به منظور کاهش این هزینهها ،فرآیندهای اداری شهرداریها
بازنگری شده و تا هرگونه مراجعه حضوری شهروندان جهت استفاده از خدمات شهری به استفاده از بستر
تلفن همراه منتقل شود.
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+
سطح رفتار شهروندی

+

+

+

+

سطح ایده آل هنجارهای
شهری در خانواده

اختالف ایده آل خانواده با
رفتارهای شهری

+

+
میزان باور به رعایت اصول و
ارزشهای فرهنگ شهروندیچ

میزان آگاهی<
شهروندان از هنجارها
>حقوق و وظایف شهری
میزان جریمه انجام رفتارهای
ناسازگار با هنجارهای شهری

میزان فعالیت های تربیتی +
خانواده

+

+

+

سطح ایده آل هنجارهای
شهری در سطح جامعه

حجم فعالیت های
ترویجی ضد ارزشی

+

+

+

سطح رفتار جامعه شهری
+

+

+
+

میزان آگاهی شهروندان از هنجارها
حقوق و وظایف شهری
++
+
+

اختالف ایده آل و هنجارهای شهری
+
با رفتارهای جامعه شهری

+

حجم آموزش های عمومی
ب)
یاه هراونشج اهدا دیور یرازگر
حوزه فرهنگ شهری)
+
سطح آموزش فرهنگ شهری (مرتبط با
فرهنگ
خدمات الکترونیک شهری و
حجم آموزش های رسمی
شهروندی)
+
اه كدوك دهم رد شزومآ)

آگاهی شهروندان از
خدمات الکترونیکی شهری

+

-

+
+

تعداد گروه های مردمی فعال در
حوزه ترویج فرهنگ شهری

بودجه ترویجی فرهنگ
شهری

+

میزان حمایت های گروه های
مرجع (دینی و غیردینی)
+
استفاده از خدمات الکترونیک
شهری در بستر تلفن همراه
+

-

سطح خدمات الکترونیک قابل
ارائه خدمات شهری +
+
+

حجم فعالیت های ترویجی با
محتوای فرهنگ شهری

میزان ترویج فرهنگ شهری در بستر تلفن همراه
جورم یعامتجا یاه هورگ هعوست و داجیا لماش)
فرهنگ شهری و پیامک های ترویجی و )...

+
استفاده از خدمات الکترونیک شهری
در سایر بسترها (غیر از تلفن همراه)
+

میزان اعمال سیاست های
تشویقی

+

میزان ترویج فرهنگ شهری بر بستر سایر
حوزه ها (رادیو ،تلویزیون ،بیلوردهای
تبلیغاتی و )...

+
هزینه استفاده از خدمات
شهری
-

+

مدرسه ها دانشگاهها)

+

سطح پذیرش جامعه در استفاده از
خدمات الکترونیکی شهری
+
+
-+

بودجه آموزش فرهنگ
شهری

+
میزان حمایت مدیریت شهری از اجرای
سیاست های تروجی فرهنگ شهری

سطح ظرفیت فناوری اطالعات شهری
در سایر حوزه ها (غیر از تلفن همراه)

+

هزینه های جاری ارائه
خدمات شهری

+

-

بودجه توسعه زیرساخت
فناوری اطالعات و
ارتباطات شهری

+
میزان ظرفیت های فناوری
اطالعات و ارتباطات شهری در
حوزه تلفن همراه

بودجه توسعه نرم افزارهای ارائه
خدمات شهری در بستر تلفن همراه
+
+

میزان حمایت از شرکتهای تازه
تاسیس و استارت آپ ها

سودآوری شرکت های تولید کننده اپ
های تلفن همراه با محتوای هنجارهای
شهری

+

+

تعداد شرکت های تولید کننده اپ های +
تلفن همراه با محتوای هنجارهای شهری

کیفیت و محتوای اپ های تلفن
همراه با محتوای هنجارهای شهری
+

تعداد اپ های تلفن همراه با +
محتوای هنجارهای شهری
رقابت پذیری شرکت های تولید کننده اپ +
های تلفن همراه با محتوای هنجارهای
شهری

شكل  .9نمای كلی نمودار حلقههای علی معلولی اثر دوسویه تلفن همراه بر وضعیت فرهنگ شهروندی
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 -6نتیجهگیری
تلفن همراه امروزه ابزار ارتباطی محبوبی میان شهروندان به شمار میرود .در طول روز ،زمان قابل توجهی از شهروندان صرف
استفاده از تلفن همراه می شود و این موضوع ،باعث شده تا تلفن همراه ،بستری مناسب جهت انجام فعالیتهای ترویجی شود.
ارائه راهکارها به منظور بهرهمند ی از این ظرفیت ،نیازمند شناخت اثرات دوسویه تلفن همراه بر وضعیت فرهنگ شهروندی است.
هدف این مطالعه شناسایی متغیرهای اثرگذار و ارائه مدلی سیستمی به منظور تعیین رفتارهای بازخوردی موثر است .با توجه به
پیچیدگی و تعدد متغیرهای اثرگذار ،در این مطالعه از رویکرد سیستمی به منظور شناسایی رفتارهای مرجع و ترسیم حلقههای
علی و معلولی استفاده شده است .تدوین راهکارها و راهبردها با توجه به حلقههای شناسایی شده ،این امکان را فراهم مینماید
تا بیشترین اثربخشی در ارتقاء سطح فرهنگ شهروندی حاصل شود .به عبارت دیگر ،ممکن است ذات یک راهکار ،افزایش سطح
فرهنگ شهروندی باشد اما در هنگام اجرا ،نتیجه عکس دهد .این چالش ناشی از در نظر نگرفتن رفتارهای بازخوردی در یک
مدل سیستمی است .لذا در این مطالعه با بررسی ادبیات پیشین موضوع (شامل مطالعاتی که در رابطه با اثر تلفن همراه و
موضوعات مرتبط با فرهنگ شهروندی انجام شده اند) مدلی سیستمی از رفتارهای مرجع در قالب حلقههای علی و معلولی ارائه
شد تا عملکرد و نحوه ارتباط میان متغیرهای تاثیرگذار در اثردوسویه تلفن همراه بر وضعیت فرهنگ شهروندی مشخص شود .در
این راستا 6 ،حلقه مرجع شامل اثر دینامیک باور و هنجارهای شهری بر رفتارهای شهروندی خانواده و جامعه ،اثر فعالیتهای
ترویجی بر فرهنگ شهروندی ،اثر آموزش بر فرهنگ شهروندی ،اثر توسعه زیرساختهای فناوری اطالعات و ارتباطات شهر بر
فرهنگ شهروندی ،اثر سودآوری شرکتهای ارائه دهنده خدمات شهری (تلفن همراه) بر ارائه خدمات الکترونیک شهری و اثر
کاهش هزینههای جاری خدمات شهری و تاثیر جریمه بر اصالح رفتار شهروندان شناسایی شد و بر مبنای آنها راهکارهای بهبود
وضعیت فرهنگی مورد اشاره قرار گرفت .از جمله راهکارهای پیشنهادی میتوان به گنجاندن محتواهای ترویجی فرهنگ شهروندی
بر بستر تلفن همراه در دروس مدارس و دانشگاهها ،افزایش حضور و تنوع شهرداریها در فضای مجازی ،حمایت از برگزاری
استارتآپها و شرکتهای نوپا ،ایجاد شبکه داخلی  WIFIشهری در نقاط پرتردد مانند مترو ،میادین اصلی ،خطوط اتوبوسرانی
و مانند آن اشاره کرد .راهکارهای فوق برای مدیران ،کارشناسان و بخش اجرایی شهرداریها میتواند کاربرد داشته باشد.
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