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 شهری )مطالعه مورردی  ماوا     مدیریت در جمعی های رسانه نقش

 تهران( شهرداری گانه22

 

نگاری، دانشکده علوم ارتباطات، دانشگاه عالمهه طباطبها، ، تاه،ا ،     نشیار روزنامهدا*اصغرکیاعلی

  ای،ا  

دانشکده علوم اجتماع ، دانشهگاه عالمهه طباطبها، ،     ،ریزی اجتماع  دانشیار ب،نامهغالمرضالطیفی

 تا،ا ، ای،ا  

باطات و مطالعهات راهانه،   ده علوم ارتکدانش ،نگاری روزنامه -دانشیار علوم ارتباطاتمحمدرضارسولی

 دانشگاه آزاد ااالم  واحد تا،ا  م،کزی، تا،ا ، ای،ا 

 دانشجوی دکت،ی علوم ارتباطات، دانشگاه عالمه طباطبا، ، تا،ا ، ای،ا نیامحمداحسانکاظم

 

58/51/50:پذيرش81/50/50:دريافت
 بشنااد را شا، ضعف و وتق نقاط  رقابت  ام،وز باید بتواند دنیای : مدی،یت شا،ی درچکیده

اهمیت مدی،یت شا،ی در داتیاب  به تواعه پایهدار   .ب،آید آ  رقابت  مزایای تقویت درصدد و

شا،ی، ارتقای ش،ایط و کیفیت زندگ  شا،وندا ، حفاظت از محیط کالبهدی شها،، ااهزای     

ر اطح اعتماد شا،وندا  به مدی،یت شا،ی، ارتقهای اهطح مشهارکت شها،وندا  در ادره امهو     

به،   مهدن ،  جامعهه  قدرتمنهد  اجهزای  از یکه   عنوا  به ها باشد. از ط،ا  راانه شا،ی و ... م 

رو ههد  پههوه  حاضه،، تبیهی  نقه          های مختلف جامعه تأثی،گذار هسهتند  از ایه    بخ 

شا،ی ااهت. رو  پههوه ، از نهوی پیمایشه  ااهت و جامعهه        مدی،یت ب، جمع  های راانه

 هسهتند کهه بهه رو     3131گانه شها،داری تاه،ا  در اها      22ق رجوعا  مناط آماری، ارباب

به عنوا  نمونه پهوه  انتخهاب شهدند.    نف، 044 ای، چندم،حله ای خوشه تصادا  گی،ی نمونه

اؤال ، ااتفاده شهد. ایه  پ،اشهنامه از     20ااخته  ها، از پ،اشنامه محقق ب،ای گ،دآوری داده

 و صهوری  روای  ط،یق از ابزار، روای  شد. احصا آناا از نظ،خواه  و خب،گا  با ط،یق مصاحبه

گ،دیههد. بههه منظههور  محهه،ز ابههزار، کفایههت و محااههبه ک،ونبهها ، آلفههای ط،یههق از آ ، پایههای 

ط،اهه و آزمهو     گ،وه ، تحلیل واریهان  یهک   تک tهای  ها، از آزمو  تحلیل آماری داده و تجزیه

مهدی،یت   درههای جمعه       راانهکه نق دادند نشا  ه  ااتفاده شده اات. نتایج پهوه  ل 

ههای جمعه  به، ارتقهای اهطح       راانه تأثی، میزا  همچنی  باالت،ی . اات زیاددر حد شا،ی 

میهزا  تهأثی، به، ارتقهای اهطح اعتمهاد        ت،ی  پایی  و مشارکت شا،وندا  در اداره امور شا،ی

 .باشد شا،وندا  م 

 گانه، شا،داری تا،ا  22های جمع ، مدی،یت شا،ی، مناطق  راانه:کلیدی گانواژ

JEL:L32, L82, M12, P25بندیطبقه



 Keya@atu.ac.ir* مسئو  مکاتبات: 

 پهوهش  -اصلنامه علم 

 اقتصاد و مدی،یت شا،ی

 2102-2784شاپا: 

 ،ISC، EconLit، Econbizنمایه در 

SID ،Noormags ،Magiran ،Ensani ،

RICeST ،Civilica 
www.Iueam.ir 

  ،(31 پیاپ ) چاارم شماره چاارم، اا 

 328-317صفحات 

 3132پاییز 
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 مقدمه-8

ته،ی  پایگهاه تمهد  انسهان  و رشهد       شا،ها، اصل 

تکنولوژی بش، هستند. گسهت،دگ ، پیچیهدگ  و جاهان     

شد  شا،ها، مدی،یت امور شا،ها را به مسئولیت  دشوار 

ا  مدی،یت شا،ی، تأمی  راهاه  تبدیل ک،ده اات. از اهد

  شا،وندا  با ایجاد محیط االم شا،ی ااهت. شها،داری  

به،   ته،ی  ناهاد مهدی،یت شها،ی، عهالوه      به عنهوا  اصهل   

 عنهوا  ناهادی اجتمهاع  بایهد بهی       اازمان  خدمات ، به

 ارتبهاط   شها،وندا ،  و شها،ی  ههای  اعالیت شا،، کالبد

ب،قه،ار   اجتمهاع   و ا،هنگ  نگاه  با متنااب، و منطق 

 کند.

از ط،اهه  اطالعههات، منبههو ماههم و حیههات  بهه،ای  

ههههای علمههه ، تکنولهههوژی و  داهههتیاب  بهههه پیشههه،ات

 جمعه ،  ههای  ای هسهتند. راهانه   ا،هنگ  در ه، جامعهه 

هسههتند کههه در اشههکا   الگههوده  قههوی منههابو از یکهه 

 مجههالت و اعههم از نوشههتاری مرههل: روزنامههه،    مختلههف

و اههینما یهها  تلویزیههو   :ماننههد ههها و تصههوی،ی  کتههاب

باشهند. اگه،    ههای اجتمهاع  و ایهای مجهازی مه       راانه

هههای جمعهه  ب،ااههاع منههااو و مصههالح عمههوم   راههانه

تواننهههد در تحهههوالت اجتمهههاع ،    اداره شهههوند، مههه  

ا،هنگهه ، اقتصههادی و شهها،ی، آثههار مربتهه  داشههته     

 .)(Biagi, 2012باشند 

روند روزااهزو  و رو بهه رشهد تحهوالت اجتمهاع ،      

  در اههطوم ملهه  و ا،املهه ، نقهه   ایااهه  و ا،هنگهه

های م،دمه  در جوامهو شها،ی را     محوری و مام تشکل

 نیازمند شا،ها، در ای  رااتا مدی،یتاات.  ک،دهپ،رنگ 

 و وظایف ایفای در که اات شا،وندان  با منااب ب،خورد

 منههابو بهه  بیشههت،ی دات،اه   خههود، شها،وندی  حقهو  

هها   راانه دهنده همچو  دارند. منابو آگاه  دهنده آگاه 

 راهههان ، اطهههالی آموزشههه ، داشهههت  کارک،دههههای بههها

 ااهزای   موجهب  نظهای، ایناها،   و امنیته   اهازی،  ا،هنگ

 شها،وندا  جامعهه   ههای  نیازمنهدی  کاه  و ها توانمندی

 در ناادهها  دیگه،  مانند شا،ی مدی،یت نظام شد. خواهند

و  یابهد  مه   معنها  شها،وندا ،  و جامعهه  بها  تعامل و تباد 

هها و   ههد بهود کهه متنااهب بها خوااهته      زمان  مواق خوا

نیازهههای شهها،وندا  و بهها مشههارکت آناهها انجههام شههود   

Mendez & Popkin, 2004)(. 
ته،ی  زی،بناههای اهاختار     هها، یکه  از ماهم    راانه

های جمع  از  ارتباط  و اطالعات  در دنیا  هستند. راانه

هها و ابزارههای مهؤث، به،ای بیها        یک او، یکه  از اهه،م  

باشهند   شا،وندا  در حوزه مسا،ل شا،ی م های  خوااته

راان  و انعکاع اخبار  و از اوی دیگ،، ابزاری ب،ای اطالی

و اطالعات ناادهای دولت ، اجتماع ، ایاا ، اقتصهادی  

شوند.  عملک،د خود به شا،وندا  محسوب م  ازو شا،ی 

پایگاه  هستند که  اجتماع ، اطح در های جمع  راانه

 که طوری یابد. به م  و تواعه ااتهی ج،یا  از آ ، ا،هنگ

های راتاری، نحوه الوک،  ها ب، شیوه گفت راانه  توا  م 

های عمهوم  در جامعهه،    ابک زندگ  شا،وندا ، الیقه

در اداره امههور جامعههه و بهه،  اههطح مشههارکت شهها،وندا 

رو، ای  پهوه  به دنبا    ای  گذارند. از  هنجارها تأثی، م 

 شهها،ی عهه  بهه، مههدی،یتهههای جم راههانه نقهه  تبیههی 

 باشد.   م 

 

پیشینهتحقیق-2

هایخارجیالف(پژوهش

( در پهوهشهه  بههه ب،راهه  نقهه   2442) 3هانههگ

یتنهام و  های جمعه  در ایجهاد جامعهه مهدن  در و     راانه

که حکم،ان   حکم،ان  خوب شا،ی پ،داخت و بیا  ک،د

خوب شها،ی، دموک،ااه  و مهدی،یت باینهه شها،ی در      

بی  ناادهای اجتماع ، دولته  و  اایه وحدت و همکاری 

راهان  صهحیح    شا،ی و اجزای جامعه و آگاه  و اطهالی 

 .آید دات م  های جمع  به راانه

                                                           
1- Hong 
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 825 هههههههههههههههههههههههه نیا کاظم محمداحسا  راول ، محمدرضا لطیف ، غالم،ضا کیا، صغ،ا عل  در .../ جمع  های راانه نق 

 

( در پهههوه  خههود بیهها  کهه،د کههه 2431) 3جههی 

اهواد  مشارکت شها،وندا ، میهزا  اعتمهاد شها،وندا  و     

سزای  ب، مشه،وعیت ناادههای   محیط  آناا، تأثی، ب زیست

دهنهد ناادههای    ا  ته،جیح مه   شا،ی دارنهد و شها،وند  

جهای حکومهت م،کهزی، اداره امهور شها،ها را       شا،ی بهه 

 ب،عاده بگی،ند.  

( در پهوهش  بها عنهوا    2430و همکاران  ) 2وار 

ها ب، ارتقای مشارکت شها،وندا  و ااهزای     اث،ات راانه»

کهه تحقهق    ک،دنهد بیها   « اعتماد آناا به ناادهای شا،ی

ی ایجههاد اعتمههاد طهه،م مشههارکت مههدن  شهها،وندا  بهه،ا

شا،وندا  به ناادهای مدی،یت شا،ی، پلی  و ایسهتم  

قیای  باید از ط،یق ایجاد ا،مایه اجتمهاع  و مشهارکت   

مدن  آنالی  صورت گی،د.

هایداخلیب(پژوهش

عنههوا   ( در پهوهشهه  بهها3178ایههل  ) رحمههان 

نتیجهه  « گی،ی ا،هنهگ عمهوم    ها در شکل نق  راانه»

های مختلف از  که در جنبه حوالت تها با  راانهکه  گ،ات

به عنهوا    ،اند  هحجم و رو  داشت ،بعد اناوری تجایزات 

 و توانند در ااخت ا،هنگ عموم  باورها پیام م  حامال 

آناها بهدو  در نظه، گه،ات       ااکار عمهوم  مهؤث، باشهند.   

امکا  حیهور را   ،م،زهای جغ،اایای ، عقیدت  و ا،هنگ 

کسان  که بناب،ای   اند. ک،ده در همه نقاط جغ،اایای  پیدا

 ،در ای  ا،هنهگ داشهته باشهند    باالت،یاث، و تأثی،گذاری 

از  ت، باشند. ده  ا،هنگ عموم  مواق توانند در شکل م 

نحوه بیا  و شهکل انتقها  پیهام در     آنجا که نفوذ حیور،

توانهد   مه  ای ااهت کهه    به ط،ز ویههه  تصوی،ی های راانه

ههای  کهه در    گ،دها و رو مخاطب را با انوای و اقسام شه 

تواننهد در   هها مه    ای  راهانه ند، به خود جلب ک ااتآ  

پ،نفهوذت،ی  و   ،نحوه تغیی، دگ،گون  در ا،هنگ عمهوم  

   ث،ت،ی  عامل باشند.ؤم

                                                           
1- Jin 

2- Warren 

 ب،را  به پهوهش  در( 3133) آبادی ایم  حیدری

 در شهها،وندا  الکت،ونیکهه  مشههارکت بهه، مههؤث، عوامههل

 ای . پ،داخت( رشت ا،ش  های شا،داری) شا،ی مدی،یت

 رو ، و ماهیت ب،اااع و کارب،دی ،هد  نظ، از پهوه 

 ااههتفاده، مههورد پ،اشههنامه. بههود پیمایشهه  -توصههیف 

 ایه   آمهاری  و جامعهه  بهود  اهاخته  محقهق  ای پ،اشنامه

 و 2 ،0 ،1 ،2 ،3منهاطق   شها،داری  کارکنا  کل تحقیق،

 مطالعهه،  مهورد  آمهاری  جامعه. باشند شا، رشت م   م،کز

نفه، بهه    118 کهوک،ا ،  ا،مو  طبق که نف، بودند 2844

 کهه  شهد  مشهخ   ،ناایت در. شدند انتخاب عنوا  نمونه

شها،وندا  از طه،  مختلهف و     بهه  راان  منااهب  اطالی

 به،  مهؤث،  عامهل  ته،ی   های جمع ، ماهم  ااتفاده از راانه

 شا،وندا  در مدی،یت شا،ی ااهت  الکت،ونیک  مشارکت

 ق،ار بعدی های رتبه در دا تعاد شا،ون و تعلق احساع و

 از شهها،وندا  مالکیههت احسههاع ،دیگهه، اههوی از دارد.

 .اات ب،خوردار اهمیت کمت،ی 

( در پهوهشه  بها عنهوا     3131پور ) متان  و حس 

 اههطح ارتقههای در جمعهه  هههای راههانه نقهه  ب،راهه »

بیهها  ک،دنههد کههه  « دولتهه  هههای اههازما  گههوی  پااهه 

 آمهوز   و ایتههد  ط،یهق  از توانند م  های جمع  راانه

بخش  و  نظارت، آگاه  و ها خوااته تجمیو عموم ، ااکار

دولته  و ناادههای    های اازما  واداشت  در راان ، اطالی

 بهه  خهود  عملکه،د  قبها   در گهو بهود    پاا  اجتماع  به

 باشند. مؤث، شا،وندا ،

( در تحقیق خهود تحهت   3131اتح  و مختارپور )

نوی  تصهوی،ی در   های ثی، راانهأ،را  نق  و تب»عنوا  

 ، بیا  ک،دند که ااهتفاده «شا،وندا  تغیی، ابک زندگ 

 زنهدگ   ابک گی،ی شکل به تصوی،ی، نوی  های راانه از

 اهبک  مختلهف  های جنبه از یک ه، و انجامد م  ای ویهه

 ایجههاد را متفهاوت   بینه   جاهها  و ارزشه   نظهام  زنهدگ ، 

 جانهب  از گونهاگون   ههای  کهن   بهه  منجه،  کهه  کنهد  م 

 در شهها،وندا  شههود مهه  باعهه  و گهه،دد مهه  دا شهها،ون
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 و ا،اغهت  اوقهات  جمله از خود  زندگ  مختلف های حوزه

 ،(همسه،گزین   شهیوه ) ازدواج به نگ،  آ ، گذرا  شیوه

دین ، راتارهای مدن  و اجتمهاع  در جامعهه،    راتارهای

 از مُههدگ،ای ، و میههزا  مشههارکت شهها،وندا  در جامعههه 

 .کنند پی،وی متفاوت  الگوهای

 

 مبانینظری-3

مديريتشهری

شا،ها بهه عنهوا  م،کهز تجمهو گ،وهه  از       ام،وزه

در اهطح محله  و    یاقتصهاد  گ،یته،ی  بهاز   م،دم و عمده

عنوا  م،اکز اکونت     اهمیت دارند. شا،ها بهاقتصاد مل

گیه،ی   دارای کالبد و کارک،دهای متفاوت  هستند. شهکل 

دد تواط های متع عناص، کالبدی در شا،ها و ایفای نق 

خهورد   بازیگ،ا  ع،صه ایاا  و اجتماع  کشور رقم مه  

 (.3178)ص،اا  و عبداللا ، 

شها،ی و رشهد و    معیالتگست،دگ  و پیچیدگ  

تواههعه روزااههزو  شهها،ها، مههدی،یت امههور شهها، را بههه   

به، موضهوعات     اات. عهالوه  ک،ده ای دشوار تبدیل وظیفه

ریهزی   نقهل، ایمنه  و ب،نامهه    و زیست، حمهل  محیط مانند:

یکهه  از عوامههل مامهه  کههه تههأثی، ازاینههده و    ،شهها،ی

ای ب، عوامل اهازنده شها،ی دارد، مهدی،یت     کننده تعیی 

 منظهور  بهه  شا، امور اداره شا،ی، . مدی،یتشا،ی اات

 در با اطح محل  در شا،ی مناطق پایدار مدی،یت ارتقای

 مله ،  ههای  ایااهت  اههدا  و  از تبعیهت  و داشهت   نظ،

 ههدایت  کنته،  و  کشور در رااتای اجتماع  و اقتصادی

 (.  3174پور،  باشد )دادا  شا، م  پایدار و جانبه همه

  عنوا  یک نظام اجتمهاع   نظام مدی،یت شا،ی به

ریزی، همهاهنگ ،   گذاری، ب،نامه شامل ا،ایندهای ایاات

اازمانده  و نظارت به، اداره امهور شها، ااهت و منهابو      

،وندا  و دولهت،  اطالعات ، مال ، انسهان ، انتظهارات شها   

های ای  نظام و خدمات موردنیاز جامعه ااک  در  ورودی

شا، و تغیی،ات کالبدی ایای شا،ی، خ،وج  ای  نظهام  

مهدی،یت شها،ی،   (. 3178هستند )ص،اا  و عبهداللا ،  

گهوی  بهه نیازههای     اازمانده  عوامل و منابو ب،ای پاا 

 ابب درات، و مدی،یت شا،ی دقیقااکنا  شا، اات. 

 مشههارکت ااههزای  و ایااهه  تربیههت اقتصههادی، رشههد

وجهود مهدی،یت    عدم و گ،دد م  شا،ها در امور شا،وندا 

 ههای  نارضایت  ب،وز اقتصادی، رکود ابب شا،ی صحیح،

 زیسهت  محیط تخ،یب و بیکاری اق،، ایاا ، و اجتماع 

 .)(Abbott, 2013شد  خواهد

کهار و   ش،ایط اهدا  مدی،یت شا،ی شامل: ارتقای

هههای  کنا  شهها، بهها توجههه بههه ااهه،اد و گهه،وهزنههدگ  اهها

درآمد، تشویق تواعه اقتصهادی و اجتمهاع  پایهدار و     کم

باشد. وظایف مهدی،یت   حفاظت از محیط کالبدی شا، م 

ااااه  به،ای    ههای  زی،اهاخت  اازی شا،ی شامل: آماده

 به،ای  الزم خهدمات  اهازی  عملک،د کارآمد شا،ها، آمهاده 

زنهدگ    وری و ااتانداردهای تواعه منابو انسان ، بابود با،ه

های تأثی،گذار خصوص  ب، امنیت،  شا،ی، تنظیم اعالیت

 اهاخت   االمت  و رااه اجتماع  جمعیت شا،ی و آماده

های مولد  پشتیبان  اعالیت ب،ای الزم تسایالت و خدمات

و عملیات کارآمد ناادهای خصوصه  در نهواح  شها،ی    

 (.3177باشند )لطف  و همکارا ،  م 

 شههها،ی، مهههدی،یت ، وظهههایف ایسهههتماز دیگههه

 هها،  ب،نامهه  اجه،ای  و شها،ی  عم،ا  و تواعه ریزی ب،نامه

اات. عناص، ایستم مدی،یت  شا،ی های پ،وژه و ها ط،م

کننههده شهها،،  شهها،ی شههامل: شهها،وندا ، ناادهههای اداره

در ای،ا  منابو شورای ااالم  و بخ  خصوص  هستند. 

 و اجتماع  -ادیاقتص های تواعه   اعم از ب،نامهگوناگون 

 هها،  شا،ی و قهانو  شها،داری   های کشور، ط،م ا،هنگ 

کننهد )اهعیدنیا،    مه   تعیهی   اهدا  مهدی،یت شها،ی را  

 یا مجموعهه ،یبه عنوا  ز یشا، تی،یمد معموالً(. 3171

خوانههده   یشههده و شهها،دار فیههتع،  از حکومههت محلهه

 ماهم  عناصه،  جزء او یک از شا،داری، واقو در شود. م 

 از و گه،دد  م  محسوب شا، اجتماع  و  ایاا مدی،یت
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 مهدی،یت  ایسهتم  اج،ایه   عنصه،  ت،ی  مام دیگ،، ط، 

 مهدی،یت  م،کهز  هسهته  عنوا  . شا،داری بهاات شا،ی

 مشهارکت  جلهب  و راهبه،ی  نظارت، هدایت، نق  شا،ی

 نتیجهه،  در. دارد ب،عاهده  را شها،  ع،صهه  بهازیگ،ا   اای،

ال  که  شا،داری ااهت. ههد    نااد ب،عاده شا، مدی،یت

زندگ  به،ای همهه و    قابل محیط  ایجاد شا،ی، مدی،یت

 پایهداری  و اقتصهادی  کهارای   هم،اه با عدالت اجتمهاع ، 

 (.3133زاده دلی، و همکارا ،  اات )حسی  محیط  زیست

( ا،اینهد مهدی،یت شها،ی    2430) 3به زعم ایگن 

گی،د که شا،وندا  بیشت،ی بهه   خوب  صورت م  زمان  به

منهد شهوند.    عالقهه  های شا،ی، ،یگی مشارکت در تصمیم

ای  مشارکت، باع  ااهزای  انسهجام و کهارای  ناادههای     

مدی،یت شا،ی و نیز اازای  رضایت شها،وندا  خواههد   

( میهزا  اعتمهاد   2430شد. همچنی  وار  و همکاران  )

 های مدی،یت شا،ی را رمهز اث،بخشه    شا،وندا  به ایستم

همکهاران   ی و ردانند. ااالری اه،د  مدی،یت شا،ی م 

های کیفیت زندگ  در ایاهای شا،ی  از  (، مؤلفه3131)

قبیل کیفیت ایاهای شا،ی، کیفیت تسایالت شها،ی،  

کیفیت محیط اجتماع  شامل االمت و آموز ، کیفیت 

ههای   اقتصادی  از جمله هزینه مسهک ، درآمهد و ه،ینهه   

 .  دانند زندگ  را از محورهای مدی،یت شا،ی م 

رسانهجمعی

 کننههده اهه،اهم عنههوا  بههه هههای جمعهه  راههههانه

کله    ههای  نگه،   مهخاطبا ، ب،ای تهج،به های چارچوب

 جامعهه  ااه،اد  تواط اطالعات تفسههیه، ب،ای ای ا،هنگ 

 هها  تهال  در نخستی  کنند.  م  ایهجاد ام،وزی جوامو در

هها،   بههه،ای تعیی  و ارزیههابههه  کهارکه،دهههای راهانه   

 د:ها مع،ا  ک، ی راانهاه کارک،د را ب،ا (3307) 2الاو 

نظارت ب، محیط، ایجاد همبستگ  اجتمهاع  در واکهن    

روشهند  اربطهان ،   )به محیط و انتقا  میه،ا  ا،هنگه    

                                                           
1- Fagence 

2- Lasol 

ها به وااطه ب،خورداری از کارک،د نظهارت   راانه(. 3178

ههای   تواننهد بحه،ا    مه  آناا  ب، محیط و همچنی  تفسی،

و  گیهه،ی را در محههیط ملهه    بههالقوه و در حهها  شههکل  

دولته  و   و کهارگزارا  مسئوال  شنااای  و به  ای، منطقه

(، 3314) 1رایهت  .)(Howitt, 2013 گوشزد کنند شا،ی

منزلهه چاهارمی  کهارک،د عمهده      تف،یح و ا،گ،م  را به

کهارک،د   0مهک کوایهل  چنهی    ههم راانه به آناا اازود. 

هها بهه کارک،دههای مهذکور      پنجم  با نام بسیج راانه

ههای   جها از راهانه   اات که همهه اضااه ک،د. او معتقد 

رود که منااو مل  را به پی  بب،ند و  جمع  توقو مه 

ههها و الگوهای راتاری کلیدی را تبلیغ و  بعی  ارز 

 .)(Biagi, 2012 کنندت،ویج 

هها   راهانه  درازمدت آثار به که های  نظ،یه میا  در

( 3313) 2اند، حق تقدم با نظ،یهه کاشهت گ،نبه،    پ،داخته

 بهه، ههها راههانه درازمههدت و تههدریج  آثههار ااههت کههه بههه

تصوی، ذهنه  مخاطبها  از محهیط اطه،ا  و      گی،ی شکل

کنهد. در   اازی آناا از واقعیت اجتماع  تأکیهد مه    مفاوم

ههها گهه،ای  دارنههد  کنههد کههه راههانه اظاههار مهه واقههو، او 

هههای یکسهها  و نسههبتاً مههورد واهها  از واقعیههات    روایههت

نیهز اهازگار بها آ ،    اجتماع  را ارا،ه و مخاطبا  خهود را  

 .)(McQuail & Windahl, 2015پذی، کنند  ا،هنگ

های جمعه ،   که راانه های مذکور و ای  بناب، زمینه

از ضهه،وریات ااااهه  جوامههو امهه،وزی هسههتند و بهه،     

متغی،های ا،اوانه   از جملهه اهبک زنهدگ  شها،وندا       

عمهوم    ا،هنگ گی،ی (، شکل3131)اتح  و مختارپور، 

 گههوی  پااهه  اههطح (، ارتقههای3178)رحمههان  ایههل ، 

 (، ایجهاد 3131پهور،   دولت  )متهان  و حسه    های اازما 

 ،(Hong, 2002) شها،ی  خوب حکم،ان  و مدن  جامعه

 نقه   بهه تبیهی   پههوه  حاضه،   باشهند،   تأثی،گذار مه  

 شها،ی  مهدی،یت  بابهود  به،  جمعه   ههای  راهانه  اعالیت
                                                           
3- Right 

4- McQuail 

5- Gerbner 
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ای از  اات  زی،ا مدی،یت شا،ی، زمینه گسهت،ده پ،داخته 

 سا،ل شا،ی چو : اهبک زنهدگ  شها،وندا ، عهدالت    م

محیطه  و ...   زیست پایداری و اقتصادی کارای  اجتماع ،

 گی،د. را درب، م 

 

روشتحقیق-4

درصهدد اهنج    پهوه  حاض، که  با توجه به ای 

بابههود مههدی،یت شهها،ی  درهههای جمعهه   نقهه  راههانه

نظه،  و از  ااهت  پیمایشه  از نوی  ،، رو  پهوه باشد م 

 ارب،دی اات.، کهد 

رجوعا  منهاطق   جامعه آماری پهوه  حاض،، ارباب

 ااههت. رو  3131گانههه شهها،داری تاهه،ا  در اهها  22

ای و نمونهه   چندم،حلهه  ای خوشهه  تصهادا   گی،ی، نمونه

باشهد. به،ای ایه  منظهور      مه   نفه،  044موردنظ، شهامل  

شههما ، )از بههی  منههاطق شهها،داری تاهه،ا   ا پهوهشههگ،

  نطقه را به رو  تصهادا  ، هشت م(جنوب، ش،  و غ،ب

در هه،   ، اهس  ن  از ه، بخه  دو منطقهه را انتخهاب   یع

، توزیو آ  منطقه رجوعا  ه، پ،اشنامه را بی  اربابمنطق

رجوعهها   نفهه، از اربههاب 074بههی   ا پهوهشههگ، .نههدک،د

 024 نهد کهه  پ،اشهنامه را توزیهو ک،د   ،شا،داری تاه،ا  

مه پ،اشهنا  044آوری شد و از بی  آناها   پ،اشنامه جمو

  مبنای پهوه  ق،ار گ،ات. ،صحیح

 تصهوی،ی  های راانه نق  تبیی  ب،ای رااتا ای  در

اؤال   20ااخته  شا،ی، از پ،اشنامه محقق مدی،یت ب،

ااتفاده شده اات. ای  پ،اشهنامه از چاهار بخه  زیه،     

تشکیل شده اات: بخه  او ، راهانه جمعه  و ارتقهای     

 ، ش،ایط و کیفیت زندگ  شا،وندا  شهامل شه  اهؤا   

بخ  دوم، راهانه جمعه  و ارتقهای حفاظهت از محهیط      

کالبدی شها، شهامل شه  اهؤا ، بخه  اهوم، راهانه        

جمع  و ارتقای اطح اعتمهاد شها،وندا  بهه شها،داری     

شامل ش  اؤا ، بخ  چاارم، راانه جمعه  و ارتقهای   

اطح مشارکت شها،وندا  در اداره امهور شها،ی شهامل     

 ش  اؤا .

  روایه  صهوری،   رو از ااهتفاده  بها  نظه،ا   صاحب

روای  ابزار را در حد مطلهوب ارزیهاب  ک،دنهد. همچنهی      

 ک،ونبها   آلفهای  رو  از پهوه ، ابزار ب،آورد پایای  منظور به

 محاابه گ،دید. 71/4 ب،اب، با آ  میزا  که شد ااتفاده

ها بها توجهه بهه     داده وتحلیل آماری به منظور تجزیه

هههای  مههو ، از آزههها ای داده مقیههاع پیواههته و ااصههله 

ط،اهه   گ،وهه  و تحلیهل واریهان  یهک     تهک  t پارامت،یک

باه،ه   هه   له   رو  از بنهدی،  اولویت ااتفاده شد و ب،ای

 گ،اته شد.

مناطق موردنظ، از بی  مناطق ، انتخاب 3درجدو  

 .تمشخ  شده اا ،گانه شا،داری تا،ا  22



ایچندمرحلهایخوشهجدولانتخابنمونهبهروشتصادفی–8جدول

معاونتموردنظردرهرمنطقهناطقشهرداریانتخابشدهم

 خدمات شا،ی 3منطقه 

 مال  و اداری 1منطقه 

 امور اجتماع  0منطقه 

 ان  و عم،ا  7منطقه 

 شا،اازی 2منطقه 

 ریزی هماهنگ  و ب،نامه 3منطقه 

 امور شا،ی 31منطقه 

 خدمات شا،ی 24منطقه 

 هایتحقیق(منبع:)يافته
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 یتحقیقهاتهياف-0

های  آیا راانه»ب،ای پاا  به اؤا  او  پهوه  که 

جمع  ب، ارتقای ش،ایط و کیفیت زندگ  شا،وندا  تأثی، 

 بها  شهده ااهت.   ااهتفاده  گ،وهه   تک t آزمو  از« دارند؟

 تفهاوت  کهه  گفت توا  م  آمده، دات به t میزا  به توجه

 بها  نظه،ی  میهانگی   بهی   α = 43/4 اطح در داری معن 

 بهه  توجهه  بها  بنهاب،ای ، . دارد وجهود  تج،ب  های نگی میا

 باشهد،  مه   نظ،ی میانگی  از باالت، تج،ب  میانگی  که ای 

ههای   راهانه  رجوعها  شها،داری تاه،ا ،    اربهاب  دیدگاه از

 ،شها،وندا   زنهدگ   کیفیهت  و شه،ایط  ارتقای جمع  ب،

 (.2)جدو   تأثی، زیادی دارند

 

گانهشهرداریتهران22رجوعانمناطقشهروندانازديداربابزندگیکیفیتوشرايطرتقایابرهایجمعیتأثیررسانه-2جدول

 Df t Sig انحرافمعیار میانگین 

32/0 شا،وندا  زندگ  کیفیت و ش،ایط ارتقای های جمع  ب، راانه تأثی،  12/4  133 102/82  444/4  

(هایتحقیقمنبع:)يافته


آیهها »کههه  بهه،ای پااهه  بههه اههؤا  دوم پهههوه   

های جمع  ب، ارتقای حفاظهت از محهیط کالبهدی     راانه

 بها  .شد ااتفاده گ،وه  تک t آزمو  از« شا، تأثی، دارند؟

 کهه که،د   مطه،م  توا  م  آمده، دات به t میزا  به توجه

 میههانگی  بههی  α = 43/4 اههطح در داری معنهه  تفههاوت

 بها  بنهاب،ای ، . دارد وجهود  تج،به   ههای  میانگی  با نظ،ی

 نظه،ی  میهانگی   از بهاالت،  تج،ب  میانگی  اینکه به توجه

 تهأثی،  رجوعا  شا،داری تاه،ا ،  ارباب دیدگاه از باشد، م 

 کالبهدی  محهیط  از حفاظهت  ارتقای های جمع  ب، راانه

 (.1)جدو   زیاد اات شا،

 

تهرانگانهشهرداری22اطقمنرجوعاناربابازديدشهرکالبدیمحیطازحفاظتارتقایجمعیبرهایرسانهتأثیر-3جدول

 Df t Sigانحرافمعیار میانگین 

38/0 شا، کالبدی محیط از حفاظت ارتقای های جمع  ب، راانه تأثی،  17/4  133 427/12  444/4  

(هایتحقیقمنبع:)يافته

 

 ههای  آیا راهانه »ب،ای پاا  به اؤا  اوم پهوه  که 

اری جمع  ب، ارتقای اطح اعتماد شها،وندا  بهه شها،د   

 شهده ااهت.   ااتفاده گ،وه  تک t آزمو  از« تأثی، دارند؟

 کهه  ک،د مط،م توا  م  آمده، دات به t میزا  به توجه با

 نظ،ی میانگی  بی  α= 43/4 اطح در داری معن  تفاوت

 بهه  توجهه  بها  بناب،ای ،. دارد وجود تج،ب  های میانگی  با

 اشهد، ب مه   نظ،ی میانگی  از باالت، تج،ب  میانگی  که ای 

ههای   راهانه  رجوعها  شها،داری تاه،ا ،    اربهاب  دیدگاه از

 ،شها،داری  بهه  شها،وندا   اعتماد اطح ارتقای ب، جمع 

 (.0)جدو   تأثی، زیادی دارند

 

رجوعانشهرداریتهرانشهرداریازديدارباببهشهرونداناعتمادسطحارتقایهایجمعیبرتأثیررسانه-4جدول

 Df t Sig انحرافمعیار میانگین 

32/0 شا،داری به شا،وندا  اعتماد اطح ارتقای های جمع  ب، راانه تأثی،  27/4  133 774/74  444/4  

(هایتحقیقمنبع:)يافته
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آیهها »به،ای پااه  بهه اههؤا  چاهارم پههوه  کهه       

ههههای جمعههه  بههه، ارتقهههای اهههطح مشهههارکت  راهههانه

 از« شههها،وندا  در اداره امهههور شههها،ی تهههأثی، دارنهههد؟

 میهزا   بهه  توجهه  بها شهد.   ااهتفاده  ،وهه  گ تک t آزمو 

t داری معنه   تفهاوت  کهه  گفهت  تهوا   مه   آمده، دات به 

 بهههها نظهههه،ی میههههانگی  بههههی  α= 43/4 اههههطح در

 توجههه بهها بنههاب،ای ،. دارد وجههود تج،بهه  هههای میههانگی 

 نظهه،ی میههانگی  از بههاالت، تج،بهه  میههانگی  کههه ایهه  بههه

گانههه  22رجوعهها  منههاطق  اربههاب دیههدگاه از باشههد، مهه 

 اهطح  ارتقهای  ههای جمعه  به،    راهانه  ا،داری تا،ا ،ش

 ، تههأثی، زیههادی دارنههدشهها،داری بههه شهها،وندا  اعتمههاد

 (.2)جدو  

 

رجوعانمناطقازديداربابشهریامورادارهدرشهروندانمشارکتسطحارتقایهایجمعیبرتأثیررسانه-0جدول

گانهشهرداریتهران22

 Df t Sigانحرافمعیارمیانگین

 اطح ارتقای های جمع  ب، راانه تأثی،

 شا،ی امور اداره در شا،وندا  مشارکت
20/0 22/4 133 013/332 444/4 

(هایتحقیقمنبع:)يافته

آیهها »بهه،ای پااهه  بههه اههؤا  پههنجم پهههوه  کههه 

« های جمع  ب، بابود مدی،یت شا،ی تأثی، دارنهد؟  راانه

 بهه  جهه تو بها  شده ااهت.  ااتفاده گ،وه  تک t آزمو  از

 تفههاوت کههه گفههت تههوا  مهه  آمههده، داههت بههه t میههزا 

 بها  نظه،ی  میهانگی   بهی   α= 43/4 اطح در داری معن 

 بهه  توجهه  بها  بنهاب،ای ، . دارد وجهود  تج،ب  های میانگی 

 باشهد،  مه   نظ،ی میانگی  از باالت، تج،ب  میانگی  که ای 

ههای   راهانه  رجوعها  شها،داری تاه،ا ،    اربهاب  دیدگاه از

 دارنهد  تهأثی، زیهادی   د مهدی،یت شها،ی  بابهو  جمع  به، 

 (.1)جدو  

 

گانهشهرداریتهران22رجوعانمناطقازديدارباببهبودمديريتشهریهایجمعیبرتأثیررسانه-6جدول

 Df t Sig انحرافمعیار میانگین 

بابود مدی،یت شا،ی های جمع  ب، راانه تأثی،  38/0  38/4  133 312/317  444/4  

(هایتحقیقهمنبع:)يافت

 

های جمع  ب، چاهار   بندی تأثی، راانه اولویت ب،ای

 زنهدگ   شه،ایط  محور مهدی،یت شها،ی  اعهم از ارتقهای    

 بهاالب،د   شها،،  کالبهدی  محهیط  از حفاظهت  شا،وندا ،

 ارتقهای  شها،ی و  مهدی،یت  بهه  شها،وندا   اعتماد اطح

شا،ی، از آزمهو    امور ادره در شا،وندا  مشارکت اطح

ط،اه ااتفاده شد. با توجه به میهزا    یکتحلیل واریان  

F توا  بیا  ک،د که تفهاوت معنهاداری    دات آمده، م  به

ههای   درخصهو  تهأثی، نقه  راهانه     >43/4Pدر اطح 

از دیههد  جمعهه  بهه، چاههار محههور مههدی،یت شهها،ی     

تاه،ا ، وجهود    گانهه شها،داری  22رجوعا  منهاطق   ارباب

ستند کهه  دارد. در ای  رااتا، نتایج آزمو  حاک  از ای  ه

 اهطح  های جمع  به، ارتقهای   باالت،ی  میزا  تأثی، راانه

ته،ی    شها،ی و پهایی    امهور  ادره در شا،وندا  مشارکت

 مدی،یت به شا،وندا  اعتماد اطح میزا  تأثی، ب، ارتقای

 (.8باشد )جدو   شا،ی م 
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شهرداریتهرانعانرجواربابديداز شهریمديريتمحورچهاربرجمعیهایرسانهنقشتأثیر-7جدول











(هایتحقیقمنبع:)يافته
 

های  که به، بابهود    بندی گویه در ادامه ب،ای اولویت

گانهه  22منهاطق   رجوعها   مدی،یت شا،ی از دیهد اربهاب  

ههای   شا،داری تاه،ا  تأثی،گهذار هسهتند  یعنه  ب،نامهه     

های جمع   م،تبط با محورهای مدی،یت شا،ی در راانه

هه    ، از آزمو  ل که ب، بابود مدی،یت شا،ی تأثی، دارند

. ب،ای ای  منظور ابتهدا میهانگی  هه، یهک از     ااتفاده شد

و  اهؤال  در جهد   20های پ،اشنامه  ها  یعن  گویه گویه

 بیا  شده اات. 7


گانهشهرداریتهران22رجوعانمناطقهایتأثیرگذاربربهبودمديريتشهریازديداربابگويه-1جدول

محورمیانگینهایجمعیبر...(هایمرتبطبامحورهایمديريتشهریدررسانهگويه)تأثیربرنامه

01/0 رعایت قوانی  راهنمای  و رانندگ  تواط شا،وندا   

ارتقای ش،ایط و 

کیفیت زندگ  

 شا،وندا 

31/1 رعایت حقو  شا،وندی  

83/1 رعایت حقو  همسایگا   

11/0 توجه به تغذیه و ابک زندگ  االم  

31/1 توجه به ورز  و ارج نااد  به آ   

12/0 توجه به االمت  جسم  و دوری از دخانیات  

20/0 ها آوری زباله رعایت قوانی  م،بوط به تفکیک و ااعات جمو  

ارتقای حفاظت از 

محیط کالبدی شا، 

 تواط شا،وندا 

33/0 رعایت نظاات و حفظ محیط شا،ی  

33/0 ها رعایت نظاات و حفظ پارک  

24/0 رعایت نظاات و حفظ واایل نقلیه عموم   

28/0 توجه به پاکیزگ  هوای شا،  

32/0 توجه به گ،دشگ،ا  و تواعه گ،دشگ،ی  

34/1 موقو عوارض پسماند به شا،داری بهپ،داخت   

ارتقای اطح اعتماد 

شا،وندا  به 

 شا،داری

11/0 موقو عوارض نواازی به شا،داری پ،داخت به  

04/1 موقو عوارض خودرو به شا،داری پ،داخت به  

12/0 ها به شا،داری موقو عوارض ایمن  ااختما  پ،داخت به  

04/0 وجود اساد اداری در شا،داری عدم  

18/0 وجود عدالت اجتماع   

21/0 ش،کت اعا  در انتخابات شورای شا، و محله  

ارتقای اطح 

مشارکت شا،وندا  

 در اداره امور شا،ی

32/1 های محالت در جات ارتقای ش،ایط محله همکاری با شورایاری  

08/0 توجه به کارآا،ین  و ایجاد اشتغا   

44/0 اق، شا،یمشارکت شا،وندا  ب،ای از بی  ب،د    

12/0 مشارکت در ااخت اماک  تف،یح ، ورزش ، آموزش ، مذهب ، درمان  و ... تواط خی،ی   

37/0 مشارکت شا،وندی مجازی و الکت،ونیک   

(هایتحقیقمنبع:)يافته

 F Sigرتبهمیانگینشهریمحورمديريتچهاربرجمعیهایرسانهنقشتأثیر

24/4(8) شا،ی امور ادره در شا،وندا  مشارکت ارتقای اطح ب، جمع  های راانه نق  تأثی،  

757/88  555/5  
87/4(2) شا، کالبدی محیط از حفاظت ارتقای ب، جمع  های راانه نق  تأثی،  

80/4(3) شا،وندا  زندگ  ش،ایط ارتقای ب، جمع  های راانه نق  ثی،تأ  

82/4(4)شا،ی مدی،یت به شا،وندا  اعتماد اطح ارتقای ب، جمع  های راانه نق  تأثی،  
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 هههای گویههه  بنههدی، تمههام  در ادامههه بهه،ای اولویههت

. شوند م  م،تب میانگی ، ت،تیب به  اؤال  20پ،اشنامه 

 کسه،  میهانگی   ته،ی   پهایی   از میهانگی   بهاالت،ی   اس 

شود.  م  تقسیم چاار عدد ب، دات آمده به رقم و شود م 

ههای   دههد کهه نقه  راهانه     نشا  م  3در واقو، جدو  

رجوعها  شها،داری تاه،ا  به، کهدام       جمع  از دید ارباب

محورهای مدی،یت شها،ی در رااهتای بابهود آ ، دارای    

 اولویت بیشت،ی اات.



گانهشهرداریتهران22رجوعانمناطقهایتأثیرگذاربربهبودمديريتشهریازديدارباببندیگويهرتبه -5جدول

بندیرتبهمیانگینهایجمعیبر...(هایمرتبطبامحورهایمديريتشهریدررسانهگويه)تأثیربرنامه

21/0 ش،کت اعا  در انتخابات شورای شا، و محله  

اول

08/0 توجه به کارآا،ین  و ایجاد اشتغا   

01/0 رعایت قوانی  راهنمای  و رانندگ  تواط شا،وندا   

04/0 عدم وجود اساد اداری در شا،داری  

18/0 وجود عدالت اجتماع   

11/0 توجه به تغذیه و ابک زندگ  االم  

12/0 توجه به االمت  جسم  و دوری از دخانیات  

12/0 ها به شا،داری وارض ایمن  ااختما موقو ع پ،داخت به  

11/0 موقو عوارض نواازی به شا،داری پ،داخت به  

12/0 مشارکت در ااخت اماک  تف،یح ، ورزش ، آموزش ، مذهب ، درمان  و ... تواط خی،ی   

28/0 توجه به پاکیزگ  هوای شا،  

20/0 ها رعایت قوانی  م،بوط به تفکیک و ااعت انداخت  زباله  

دوم

24/0 رعایت نظاات و حفظ واایل نقلیه عموم   

37/0 مشارکت شا،وندی مجازی و الکت،ونیک   

32/0 توجه به گ،دشگ،ا  و تواعه گ،دشگ،ی  

33/0 ها رعایت نظاات و حفظ پارک  

33/0 رعایت نظاات و حفظ محیط شا،ی  

44/0 مشارکت شا،وندا  ب،ای از بی  ب،د  اق، شا،ی  

31/1   شا،وندیرعایت حقو  

سوم
31/1 توجه به ورز  و ارج نااد  به آ   

32/1 های محالت در جات ارتقای ش،ایط محله همکاری با شورایاری  

04/1 موقو عوارض خودرو به شا،داری پ،داخت به  

83/1 رعایت حقو  همسایگا   
چهارم

34/1 موقو عوارض پسماند به شا،داری پ،داخت به  

(ایتحقیقهمنبع:)يافته



 گیریوپیشنهادنتیجه-6

 ههای  راهانه  نقه   پهوه  حاض،، با ههد  تبیهی   

ههای   یااتهه شها،ی انجهام شهد.     مدی،یت بابود ب، جمع 

رجوعها   اربهاب  دیدگاه از پهوه ، حاک  از آ  بودند که

 به،  جمعه   ههای  راهانه  تا،ا ، شا،داری گانه 22مناطق 

در واقهو،  دارنهد.   بابود مهدی،یت شها،ی تهأثی، بسهزای     

ههای   های م،تبط با حوزه مدی،یت شا،ی در راانه ب،نامه

شا،وندا ، به،   زندگ  کیفیت و ش،ایط جمع ، ب، ارتقای

ارتقای حفاظت از محیط کالبدی شا، تواط شها،وندا ،  

ب، ارتقای اطح اعتماد شا،وندا  بهه مهدی،یت شها،ی و    
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شا،داری و ب، ارتقای اطح مشارکت شها،وندا  در اداره  

شا،ی، تأثی،گهذار هسهتند. نتهایج ایه  پههوه  بها       امور 

 آبهادی  ایمه   (، حیهدری 3178) ایل  تحقیقات رحمان 

 مختهارپور  و و اتح  (3131) پور حس  و ، متان (3133)

 خوان  دارند. ، هم(3131)

ط،اه نشا  دادنهد   نتایج آزمو  تحلیل واریان  یک

 ارتقهای  به،  جمعه ،  ههای  راهانه  تأثی، میزا  که باالت،ی 

باشهد.   شا،ی مه   امور ادره در شا،وندا  مشارکت طحا

رجوعها  شها،داری   ای  بدا  معنا اات که از دید اربهاب 

اندرکارا  حوزه مدی،یت شا،ی با همکهاری   تا،ا ، دات

ههای   های  را در قالب اهیلم  های مختلف، باید ب،نامه راانه

ب،دههای تبلیغهات  اهطح     کوتاه، تیزرهای تلویزیون ، بیهل 

 های ایای مجازی و ...، با محوریت مشهارکت  مهشا،، ب،نا

محلههه،  و شهها، شههورای انتخابههات شهها،وندا  در اعهها 

 رااهتای  در محهالت  های شورایاری همکاری شا،وندا  با

اشهتغا    ایجاد و کارآا،ین  به محله، توجه ش،ایط ارتقای

 اقه،  به،د   بهی   از به،ای  شها،وندا   در شا،، مشهارکت 

 ورزشه ،  تف،یحه ،   امهاک  اهاخت  در شا،ی، مشهارکت 

 خی،ی ، مشارکت غی،ه تواط و درمان  مذهب ، آموزش ،

الکت،ونیک  و ...، تایه کنند تا میزا   و مجازی شا،وندی

 مشارکت شا،وندا  در اداره امور شا،ی تواعه یابد. 

 ط،اهه  یهک  واریهان   تحلیل آزمو  همچنی  نتایج

 عه  جم های راانه تأثی، ت،ی  میزا  که پایی  دادند نشا 

ب، اطح اعتماد شا،وندا  به مدی،یت شا،ی و شا،داری 

های جمعه  در   باشد. ای  بدی  معنا اات که یا راانه م 

انهد یها    طور منااب تهاکنو  اعالیهت نداشهته    ای  حوزه به

اعالیههت آناهها نتوانسههته میههزا  اعتمههاد شهها،وندا  بههه   

شهود   رو پیشهنااد مه    شا،داری را اازای  دههد. از ایه   

 عهوارض  موقهو  بهه    در حهوزه اوایهد پ،داخهت   ههای  ب،نامه

 بهه  هها و ...  اهاختما   پسماند، نواهازی، خهودرو، ایمنه    

 شها،داری و وجهود   در اداری اسهاد  وجود شا،داری، عدم

اجتمههاع  در شهها،ها تایههه شههود و از ط،یههق    عههدالت

 های جمع ، منتش، شوند. راانه

ههای   راهانه  واقعه   کارک،دههای  از صهحیح  آگاه 

 مملکته   ریهزا   ب،نامهه  و گهذارا   ایااتب،ای  تصوی،ی،

 مسئوال  مختلف که صورت  در زی،ا اات  اودمند بسیار

 بهالقوه  های قدرت به خصو  در حوزه شا،ی، مملکت  به

باشند،  داشته کامل آگاه  جمع  ارتباط واایل بالفعل و

 اجتمههاع ، ایااهه ، هههای گیهه،ی تصههمیم در تواننههد مهه 

 ریهزی  ب،نامهه  همچنی  و خوی  اقتصادی و مدی،یت شا،ی

 ای شایسهته  طهور  به آناا از کشور، پیش،ات و تواعه ب،ای

مسها،ل   بهه  های جمع  نسبت راانه بگی،ند. عملک،د با،ه

 دهنهده  انعکهاع  اهو  یک از شا،ی، مط،وحه در مدی،یت

 او، دیگ، از و مشکالت و تقاضای شا،وندا  اات نیازها،

 اهوی  از گ،اتهه  صهورت  ههای  اعالیهت  راان اطالی عامل

 باعه   کهه  ااهت  شها،ی  مهدی،یت  اندرکارا  حوزه دات

 ارا،هه  خهدمات  از ااهتفاده  هها،   اعالیت ای  از م،دم آگاه 

 اداره شها،ها  ه،چه بیشت، شا،وندا  در مشارکت یا شده

 تواهعه  مقولهه  با مستقیم  ارتباط مجموی، در و شود م 

 .دارد جوامو جانبه همه تواعه آ ، تبو به و شا،ی

هه  مشهخ     توجه به نتایج آزمو  له   در ادامه با

ههای   شد که مسئوال  مدی،یت شا،ی با همکاری راهانه 

اعا   جمع  باید در حوزه مسا،ل  چو : مزایای مشارکت

 بهه  محلهه، توجهه   و شها،  شورای انتخابات در شا،وندا 

 اشهتغا  تواهط شها،وندا ، قههوانی     ایجهاد  و کهارآا،ین  

 هها، عهدالت   ازما اه  در اداری رانندگ ، اساد و راهنمای 

 و جسم  االمت  االم، زندگ  ابک و اجتماع ، تغذیه

 موقهو  بهه  دخانیات، مزایای پ،داخهت  اوء مص،  می،ات

 امهاک   اهاخت  در شها،داری، مشهارکت   به انوای عوارض

 تواهط ...  و درمهان   مهذهب ،  آموزش ، ورزش ، تف،یح ،

ههای آ  کهه در رتبهه او      خی،ی ، آلودگ  هوا و آاهیب 

رجوعا  شا،داری تا،ا  ق،ار دارنهد،   ز دید ارباباهمیت ا

 های تبلیغات  و آموزش  تایه کنند.   ب،نامه
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های جمع  در  توا  گفت اگ، راانه م  ،در مجموی

راان  کنند و حته    درات  اطالی حوزه مسا،ل شا،ی به

ای به،ای ه،چهه    های منااهب  را بدهنهد، زمینهه    آموز 

ی،یت شها،ی و  ت، شد  و مشهارکت ناادههای مهد    نزدیک

د شد که ای  ام، باعه  کارآمهدی   شا،وندا  ا،اهم خواه

 شود. چه بیشت، مدی،یت شا،ی م ه،

 

منابع -7

زاده دلی،، ک،یم  اکب،پور ا،ااکان،ود، محمد  حسهین ،   حسی 

(. مهدی،یت شها،ی در شها،های    3133محمدحسی . )

پهوهشهه  ایههای   -اصههلنامه علمهه  میههان  ایهه،ا .  

 .323-373(، 18)32جغ،اایای ، 

 به،  مهؤث،  عوامهل  ب،را (. 3133آبادی، امی،ا. ) حیدری ایم 

 شها،ی  مهدی،یت  در شها،وندا   الکت،ونیکه   مشارکت

نامه  پایا  .(رشت شا، کال  های شا،داری :ب،را  مورد)

ارشد، دانشکده ادبیات و علوم انسان  دانشگاه  کارشناا 

 گیال .

و  (. مههدی،یت شهها،ی  اهههدا   3174هاشههم. )  پههور، دادا 

 (.324) 31ماهنامه تدبی،، راهب،دها. 

 دهه   شهکل  در هها  راانه (. نق 3178رحمان  ایل ، عبدال،ضا. )

 .20شماره اصلنامه ا،هنگ راانه، عموم .  ا،هنگ

 در راهانه  مهدی،یت  (. نقه  3178روشند  اربطان ، طهاه،. ) 

 ههای  پهوه  اصلنامها،صت.  به تادید از بح،ا  تحو 

 .303-312(، 22)32ارتباط ، 

ااالری ا،دری، ا،ضعل   حیدری مقدم، مصطف   اهبحان ،  

هههای  (. ب،راهه  مؤلفههه3131نوبخههت  عههارا ، اعظههم. )

دو اصهلنامه  کیفیت زندگ  شا،ی در ایاهای شا،ی. 

 .21-12(، 2)3 های منظ، شا،، پهوه 

. جلد یازدهم، تا،ا : مدی،یت شا،ی(. 3171اعیدنیا، احمد. )

 شا،داری تا،ا .

 مفاههوم (. تحلیههل3178عبههداللا ، مجیههد. ) صهه،اا ، مظفهه، 

 و مقه،رات  قهوانی ،  در آ  جایگهاه  ارزیهاب   و شا،وندی

شهماره   های جغ،اایای ، پهوه کشور.  شا،ی مدی،یت

11 ،310-330. 

 و نقه   (. ب،راه  3131اتح ، ا،و   مختهارپور، ماهدی. )  

زنهدگ .   اهبک  تغیی، در تصوی،ی نوی  های راانه تأثی،

 .348-337(، 2)1عه اجتماع  ای،ا ، نش،یه مطالعات توا

خهواه، اه،داد  می،زایه ، مینهو  وزی،پهور       لطف ، حیدر  عهدالت 

 یارتقا در آ  جایگاه و شا،ی (. مدی،یت3177بو. ) شب

ههای نهو در جغ،اایهای     نش،یه نگ، شا،وندا .  حقو 

 .343-334(، 3)2انسان ، 

 نقه   (. ب،راه  3131پهور، ماشهید. )   متان ، ما،داد  حسه  

 گههوی  پااهه  اههطح یارتقهها در جمعهه  هههای نهراهها

نشهه،یه پهوهشههگ، )مههدی،یت(،  دولتهه .  هههای اههازما 

33(10 ،)82-23. 
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