
شناسی پویایی توسط موسسه سمام )عضو حقوقی انجمن کتاب تلفن همراه و فرهنگ شهروندیچاپ 
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ها( معرفی شناسی سامانهپویایی و فرهنگ شهروندی توسط موسسه سمام )عضو حقوقی انجمن هکتاب تلفن همرا

 و رونمایی شد. 

در این کتاب که حاصل یک پژوهش عملیاتی است از رویکرد سیستمی )مدلسازی کیفی( در موضوع فرهنگ 

که با همت آقایان سید مازیار علوی، سید حسین حسینی و شهداد  در این کتابشهروندی استفاده شده است. 

تلفن همراه هوشمند بر وضعیت فرهنگ  متقابل به بررسی چگونگی اثر گذاری است، به نگارش درآمدهاسحاق پور 

 .خته شده استپرداتفکر سیستمی  رویکردبا شهروندی در شهر تهران 

پس از بررسی جایگاه تلفن همراه در زندگی شهروندان از منظر محققان و پژوهشگران؛ نتایج  ابتدا به این منظور

این مطالعه  .ه استشد دهد، ارائهان میشهروندی را در شهر تهران نشمطالعات میدانی که وضعیت فعلی فرهنگ 



میدانی به شیوه پیمایشی در سطح شهر تهران انجام شده و در تحلیل نتایج آن، عالوه بر بررسی و تحلیل هر 

مورد بررسی قرار گرفته است.  شاخص، نحوه اثر گذاری عوامل متعدد تاثیر گذار و گستردگی و پیچیدگی آن ها

ضمن شناسایی رفتارهای دینامیکی و حلقه های  این کتاب مطالعات سیستمی صورت پذیرفته که در فصل چهارم

به دلیل پیچیدگی عوامل متعدد اثرگذار در مسئله، ترسیم  .و اثرگذار مشخص شده اند اهرمیبازخوردی، عوامل 

های علی و معلولی شکل زیر یکی از حلقههای موثر شناسایی شوند. دینامیکهای علی و معلولی باعث شد تا حلقه

 بر شهر ارتباطات و اطالعات فناوری های زیرساخت توسعۀ اثردهد )را نشان می این پژوهشبررسی شده در 

 (.شهروندی فرهنگ

 

 های بررسی شده در این کتاب عبارتند از: دینامیکلیست 

 خانواده و جامعه ی شهروندیرفتارهای شهری بر هنجارها و باور ینامیکاثر د 

 های ترویجی بر فرهنگ شهروندیاثر فعالیت 



 اثر آموزش بر فرهنگ شهروندی 

 های فناوری اطالعات و ارتباطات شهر بر فرهنگ شهروندیاثر توسعۀ زیرساخت 

 یشهر یکخدمات الکترون ۀبر ارائ همراه()تلفن یخدمات شهر ۀارائه دهند یهاشرکت یاثر سودآور 

 بر اصالح رفتار شهروندان یمهجر یرو تاث یخدمات شهر یجار هایینهاثر کاهش هز 

عواملی هستند  اهرمیعوامل های موثر عوامل اهرمی مشخص شدند. در ادامه این کتاب پس از شناسایی دینامیک

تم دارند و هرگونه تغییر در آن ها، بیشترین تغییر در کل سیس که بیشترین اثرگذاری را در موضوع مورد بررسی

راهبردها و راهکارها، در نظر گرفتن این عوامل، باعث اثرگذاری بیشتر  تدوین در  را در پی خواهد داشت. لذا

در زمینه ارتقاء فرهنگ شهروندی، با صرف کمترین  شهریبودجه  هایراهبردها شده و با توجه به محدودیت

 د.بازخورد حاصل خواهد ش هزینه، بیشترین

عنوان راهنمایی برای مدیران و کارشناسان فرهنگی و شهری به منظور حصول شناخت  این کتاب می تواند به 

 .کافی از ظرفیت های موجود بر بستر تلفن همراه در جهت ارتقاء فرهنگ شهروندی مورد استفاده قرار گیرد
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پرسشنامه فرهنگ ,های علی و معلولی حلقه,نمودار زیرسیستم ها,تلفن همراه,کلمات کلیدی: فرهنگ شهروندی

 causal loopdiagram ssubsystem ,, ,شهروندی
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