
 

 رازیش یشهردار یاختصاص یهارسانه بر دیتأک با یاستان و یشهر یهارسانه یشناسمخاطب
 

 رازیش یشهردار المللنیب امور و ارتباطات رکلیمد ،یسیانگل زبان آموزش یدکتر یدانشجو  زاده یمظاهر هاشم

س یمظفر اله روح  المللنیاداره کل ارتباطات و امور ب یو ارتباطات مردم یابیاداره اطالع سیرئ ،یشناستیارشد جمع یکارشنا

 رازیش یشهردار

 

 دهیچک
 یشااناساامخاطببه  روشِیپو ارتقاء فرهنگ افراد جامعه، مطالعه  یرساااننقش اطالع ژهیورسااانه در جامعه امروز، به گاهیو جا تیتوجه به اهم با

سانه ستان یهار ص یا صا ست. هدف از اجرا یشهردار یو اخت سا نیا یپرداخته ا شنا سانه مخاطبان ییپژوهش،  ستان یشهر یهار  نییو تع یو ا
صات آن هایژگیو شخ ست. و م ستسال به باال  15 شهروندان همه ،یآمار جامعهها ش شهرونداناز  عبارت که ا شهر  در مناطق  رازیزن و مرد 

شهردارده ست. حجم نمونه ن یگانه  ضر نیبا توجه به جدول ل زیا صد تع 4 یخطا بیو با در نظر گرفتن  ست.  600شده که برابر با  نییدر نفر ا
 انیدرصد از پاسخگو 2/53 ،آمدهدستبر اساس اطالعات به .است یاچندمرحله یاروش طبقه ،به افراد موردمطالعه یابیو دست یریگنمونه وهیش

 صدهزاریو س ونیلیمکی انیخانوار پاسخگو انهیدرآمد ماه نیانگیشاغل و م انیدرصد از پاسخگو 40ت. سال اس 40 زیها نآن یسن نیانگیمرد و م
ست.  شان م قیتحق یهاافتهیتومان ا شته 6/60 دهدین شهروندان اظهار دا صد از  شهر یریگیاند که به پدر سائل  مند عالقه یاخبار مرتبط با م
 9/13 و درصد 7/65 توسط بیترت به یشهر اخبار افتیدراول منبع  تیعنوان اولوسطح شهر به یطیمح غاتیو تبل مایصداوس نیهستند. همچن

 یجمع یهاارتباط با مبحث رسانه در .اندکردهمراجعه  رازیش یگاه شهرداربه وب انیدرصد از پاسخگو 7/7 .است شده یمعرف شهروندان از درصد
صد تلو 2/88 سر ونیزیدر صد تلو 3/69و  یسرا ستان ونیزیدر شا م یا ستان ونیزیکه مخاطب تلو یافراد انی. از مکنندیرا تما  3/95بودند،  یا

. در رابطه با سابقه مطالعه دهندیدلگشا را گوش م نیدرصد پس 9/88 ،یاستان یویراد مخاطبان انیو از م کنندیم یریگیدرصد، اخبار استان را پ
 درصد در رتبه اول قرار دارد. 1/80نشان داد که خبر جنوب با  هاافتهی زین یاز مطبوعات استان کیهر 

 یشهردار ،یشناسمخاطب ،یجمعارتباط یهارسانه :یدیکل هایهواژ

 مسئله طرح و مقدمه -1
ستجامعه مدرن  یمفهوم اجتماع نیاتریپو ،یشهروند ساس جامعه مدن دیبا گریدعبارت. بها  یاجتماع یبر محور نهادها یگفت که ا

شهروند شهروند ینظام  ست.  ضو یشکل گرفته ا ست از ع از حقوق  یاکه موجب به وجود آمدن مجموعه یدر جامعه مل تیعبارت ا
ست، چرا که  جذاب یلیخ یارتباط دهیا کیعنوان به خودیِخودبه یشهروند(. 1380 ،ی)عامل شودیجامعه م کیبر عدالت در  یمبتن ا

شهروند شانیزندگ اداره یبرا افراد انیم یهمکاردربردارنده  ست. مفهوم  ست؛  زیو تعهدات ن فیعالوه بر حقوق، دربردارنده وظا یا ا
 (.10: 1381 فالکس،مشارکت است ) اخالقوجود  کند،یم زیصرف متما تیکه آن را از تابع یمعرف شهروند یاساس یژگیو ن،یبنابرا

. اگرچه میامواجه... و یشهروند رفتار ،یشهروند یآگاه ،یشهروند فرهنگ چون یمیمفاه با یشهروند مفهوم کنار در همواره
سبک کلبه میمفاه نیا سان یزندگ یعنوان  سان یسبک کل نیا یول شود،یم ادی یان  و هاارزش از رد،یگیشکل م یکه از تعامالت ان

 ا،یپو ،یابیدستانتقال و قابل ،هاانسان یمحصول جمع م،یمفاه نی(. ا2010 ،1ونسکوی) دیآیبرمفرهنگ هستند،  یجوهره که هنجارها
ست ) طیو متأثر از مح ریپذبرگشت ر،یپذانعطاف شورا شنا یمهم که نقش مؤثر یاز نهادها یکی(. 1380 ،یآ  میفرد با مفاه یسازدر آ

سانه کند،یم فایا یشهروند ست که با بخش  یارتباط یهار شته سروکارمردم  از یادیزا ساناطالع فهیو وظ دا به آنان را بر عهده  یر
سعه یاجامعه امروزه. ددار  ،یاجامعه نیکند. در چن دیتأک یاجتماع یآموزش، اطالعات و آگاه اریکه بتواند بر مع شودیم یتلق افتهیتو
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سانه سزامطلوب اطالعات و  عیو توز دیها با تولر ضرور یهایآگاه شیافزادر  ییدانش، نقش ب  بهو  رندیگیبه عهده م یگوناگون و 
سعه و پ سانهشهروندان به ینقش آموزش و ارتقاء آگاه نیبنیا. درکنندیم کمک جامعهجانبه همه شرفتیتو سطه ر  یارتباط یهاوا

، توانایی درک مسیر حاااارکت جامعااااه را به افراد و آحاد جامعه هاگفت رسانه توانیرسانه م تیواضح و روشن است. در اهم اریبس
)الزار،  کنندیممردم با مردم به ایجاد وفاق اجتماعی کمک  و مساائولینها با کاهش پیچیدگی ارتباطی میان مردم و دهند. رسااانهمی

ساس  نیا بر(. 1380 سانه یدیاز اهداف کل یکیا و  فیو آموزش حقوق، تکال یشهروند یآگاه ،یشهر میاهانتقال مف ،یارتباط یهار
 یبرا یاختصاص یهارسانه از همواره نهاد، نیا و است هایامر موردتوجه شهردار نیاست که ا یدر حال نیاست. ا یفرهنگ شهروند

که  یعوامل نیاز مهمتر یکی نیدر تعامل اساات. همچن زین یعموم یهابا رسااانه نیو همچن کندیارتباط با شااهروندان اسااتفاده م
و  یزیعزرسااانه اساات ) زد،یانگیها برمرا در آن یحس مثبت شااهروند و دهدیم شیرا افزا یاجتماع اتیح در شااهروندان مشااارکت
از  یکی(. 1394 همکاران، و یمراد) رگذارندیتأث زین یریپذتیمسااائول شیدر افزا یجمع یهارساااانه طور،نی(. هم1393همکاران، 

موردنظر را به  میمخاطب است تا مفاه یرسانه برا یاصل اساس یکار و رسالت رسانه، مخاطب است. به عبارت یارکان اساس نیمهمتر
سانهآن س دهند،یم قرار مخاطبان اریاخت در که یاطالعات بر افزون یجمع هایها انتقال دهد. ر  جیتدربه و داده ارائه ییهالیتحل و ریتف

ش شک را افراد یمعرفت نظام از یبخ شریم لیت  بر تا کندیم کمک یشهردار به مخاطب شناخت(. 1394و همکاران،  زادهفیدهند )
ساس ست و قیعال ازها،ین ا سانخدمات به شهروندان یهاخوا  رایز دارد؛ تیاهم و ضرورت شناخت، نیا. گمارد همت آموزش و یر
 مشخصات، و هایژگیو یدارا مخاطبان، نکهیا به توجه با. شود ترآسان میمفاه و امیپ انتقال ندیفرا که شودیم باعث مخاطب، شناخت
 مخاطب، از یآگاه با و بزند دست مخاطب شناخت به گام نیاول در تا است ریناگز یشهردار نهاد هستند، متفاوت قیسال و هانگرش
 شودیبرقرار م یمؤثر زمان ارتباط. است یعموم روابط اساس و هیپا و ینشدنفراموش رکن مخاطب، تریکل عبارت به. کند یزیربرنامه
 دیبا هایازجمله روابط عموم یارتباط زانیربرنامه اسااااس،نیاشاااود. بر یمخاطب طراح یهایژگیفرساااتنده، متناساااب با و امیکه پ

سته ست یبندد شند، و یدر شته با سب، پ یهایژگیاز مخاطبان دا سب را برا امیآنان را بدانند و در زمان و مکان منا ستند؛  یمتنا او بفر
سانه برا نیبنابرا صم ،یابیارز یر س یریگمیت ستیو  س ازمندین یگذارا ست تا بتواند در ارتقاء و  نهیزم نیدر ا یعلم قیدق یهایبرر ا
 دنیرس یبراخود  یاختصاص یهااز رسانه نکهیعالوه بر ا رازیش یشهردار. ردیها بهره گبه اهداف خود از آن دنیروزافزون و رس یتعال

. ردیگیبهره م یتمشارک یهابا استفاده از برنامه زین یعموم یهااز رسانه کندیبا شهروندان استفاده م شتریبه اهداف و تعامل هرچه ب
ضرورت ا تیاهم بهبا توجه  ضوع، مطالعه  نیو  سمخاطببه  روشِیپمو سانه یشنا ستان یشهر یهار سانه دیبا تأک یو ا  یهابر ر
 ( پرداخته است.یمکتوب استان یهاو رسانه ویراد ون،یزی)تلو یشهردار یاختصاص
 

 پژوهش اهداف -2
 مکتوب( یهاو رسانه ویراد ون،یزی)تلو یشهر تیریمد یهارسانه مخاطبان ییشناسا •
 یشهر تیریمد یهارسانه از شهروندان استفاده زانیم نییتع •
 یشهر تیریمد یهااز رسانه مخاطبان یابیارز •
 یشهر تیریمد یهارسانه با شهروندان ییآشنا زانیم •

 
 
 

 پژوهش ینظر یمبان -3
 یجمعارتباط یهارسانه فیتعر -3-1

سانه سینما، رادیو و تلویزیون گرفته تا بازهای ر شرده موسیقی، دیای، لوحرایانه یهایجمعی )از مطبوعات،  دی، اینترنت و ویهای ف



شود ها، بیان افکار و انتقال مفاهیم به دیگران استفاده میای( ابزاری هستند که در یک جامعه از آن برای ابالغ پیامهای ماهوارهشبکه
ستوده،  ست. به عقیده وی، رسانه نهز نظر مک(. ا1381) مراتب تنها از محتوای پیام خود جدا نیست، بلکه بهلوهان رسانه، همان پیام ا

 (.1387تر از خود پیام نیز هست و بر آن تأثیری چشمگیر دارد )دادگران، مهم
و ایجاد مشااارکت  یرسااانزش، اطالعآمو پذیری،بر عهده دارند، عبارت اساات از: فرهنگ یجمعنقشاای که وسااایل ارتباط امروزه

قائل شده یجمعوظایفی را برای وسایل ارتباط افتهیاجتماعی. مرتن و الزارسفلد در کتاب ارتباط، سلیقه مردم و عمل اجتماعی سازمان
. برخی وظایف نامطلوب 3اجتماعی؛ . امکان اعطای پایگاه 2(؛ اجتماعی هایهنجار از حمایتاخالقی ) وظیفه. 1: از اندعبارت که اند

 (.1378 ،ی)ساروخان (تیواقع در خیالی مشارکت نوعی ایجاد با اجتماع تخدیر مانند)
سانه امروزه گر،ید یانیب به سایل کارآمدترین و هاشهیاند رواج و طرح برای ابزار نیتریها قور ها نگرش وها فرهنگ نفوذ برای و

سمهستند ) جوامع قلب به سانه1386 ،یقا  بدون جامعه افراد ۀهم و دارند وسیعی دامنهها ارزش انتقال عاملعنوان به گروهی یها(. ر
نه تأثیر تحت اجتماعی، طبقه گرفتن نظر در  یا وساااایل این برای که ییهانقش مهمترین(. 2009 باالرد،) رندیگیم قرارها رساااا

سانه ست عبارت شود،یم مطرح گروهی یهار ساناطالع از ا ست اجرای بر نظارت و قانون از حمایت آگاهی، و یر  ایجاد قوانین، در
 کردن فراهم جامعه، فکری و فرهنگی رشااد به کمک مداوم، آموزش زمینه کردن فراهم گوناگون، عقاید برخورد برای مناسااب حیطه

 (.1386 رندال،) توسعه یهابرنامه برای همکاری و مشارکت روحیه ایجادآموزنده،  یهایسرگرم
 
 یشناس مخاطب -3-2

 شناخت باشد، داشته بیشتری پیچیدگی موضوع. هرقدر است آن از کافی شناخت ارزشمندی، موضوع هر به یابیدست و موفقیت رمز
 تبلیغی محتوای یا تبلیغی رسااانه هر بینندگان و خوانندگان ساااده، طور به مخاطب. باشااد ترمطمئن و ترگسااترده تر،قیعم باید آن، از

های . امروزه روشدارد اساسی و مستقیم ارتباطی تبلیغ ارکان با و است تبلیغات در محوری جزء نیتریاصل که یمخاطب یا انسان ؛است
ست شناخت و تحلیل مخاطبان، خوا صی برای  شان منطبق بر اطالعات مردم که شدهها ابداع ها و فرهنگ آنخا شتر سی، بی شنا

 (.1387 سندگان،یاز نو یهای آماری است )جمعو روش یناختشالگوهای جامعه
باطرساااانه ل،یگفته مک کوا به یه متأثر از مدلی از ارت باط را به هاپژوهی اول  هاامیعنوان فرآیندی خطی از انتقال پبود که ارت

ها را همچون جمع سااااده و قرارگرفتن مخاطبان در معرض رساااانه دانساااتیرا مهم م هاامیپ آثار. این مدل محتوا و ساااتینگریم
باطگرفتیمجزای افراد در نظر م یهانشیگز به جمع  یها. مفهوم مخاطب در روزهای نخسااات گساااترش پژوهش ارت جمعی، 
تبلیغات و اثرگذاری . این مخاطبان معموالً هدف شااادیم گفتهزمان در نقطه پایان فرآیند خطی انتقال اطالعات هم کنندگانافتیدر

سانه سانهسرگرم یهاها یا عامه مردمی بودند که اخبار و برنامهر شت دندیخریها را مکننده ر شدهی. بردا جای  جیتدراز مخاطبان به اد
ه به با توج -خویش یهاها و در پی عالیق و خواسااتهها داد که در برابر اثرات رسااانهرسااانه کنندگانافتیخود را به نگرشاای از در

شاورهبه ژهیود ارتباطی نیز بهنیفعال و مقاوم بودند. فرآ شیوبکم -فرهنگی و اجتماعی خود یهانهیزم سویه و یاعنوان فرآیندی م ، دو
ها در برابر فریبکاری و اثرگذاری رسااانه تحرکیبندی شااده اساات. امروز این باور که مخاطبان هدفی ثابت و بتعاملی، مجدداً مفهوم

به اهمیتی که مخاطبان برای  توجه باها بنگریم و که به مساائله گزینش و اسااتفاده از رسااانه یاهیاساات. از هر زاو اعتباریهسااتند ب
  (. 1381 ل،یکوا مک) میعوامل اجتماعی و موقعیتی را مشاهده کن کنندهنییقوی و حتی تع ریتأث میتوانی، مشوندیها قائل مرسانه

 یسو از یازیامت افتیدر به بلغمُ ازیمعنا ندارد و تنها در صورت ن یغیگفت بدون وجود مخاطب، فراگرد تبل توانیم خالصهطوربه
 یارکان و اجزا یجملگ غیو مخاطب تبل بلغ. هدف، روش، موضااوع، ابزار، مُدهدیشااکل م یغیفراگرد تبل به مُبلغ که اساات مخاطب

. کندیمارتباط برقرار  غیتبل گرید یاسااات با اجزا غیتبل یاز اجزا یجزئمخاطب که  ،یغیفراگرد تبل کی. در رندیگیرا دربر م غاتیتبل
عالوه نقش . بهردیگیمقرار  غیهدف تبل ریتأثتحت  زیمخاطب ن ،است. در مقابل مخاطب یهامشخصه از یتابع غیتبل هدف یطورکلبه

ست؛ بد ینوع غ،یو ارتباط مخاطب با روش تبل سبت به روش تبلمعنا  نیارتباط متقابل ا ضع خود را اعمال م غ،یکه مخاطب ن  کندیموا



 (.1387 سندگان،یاز نو ی)جمع شودیم نییمخاطب تع یهاو مشخصه تیبا توجه به وضع زین غیو روش تبل
 

 پژوهش یشناسروش -4
ص یاز نوع کاربرد روشِیپ مطالعه ستانجام  شیمایپ فن قیو از طر یفیو تو  15 شهروندان همه زینموردمطالعه  یجامعه آمار ،شده ا

 نییتع نفر 600 درصد، 4 یخطا بیضر گرفتن نظر در با و نیل جدول با مطابق یآمار نمونه حجمهستند.  رازیشهر ش یسال به باال
که ابتدا با توجه به حجم  صورتنیاست. بد یابه صورت طبقه چندمرحله یریگاطالعات پرسشنامه و روش نمونه یآورجمع ابزار. شد
سپس از م رازیش یشهردار گانهمناطق ده تیجمع شد.  صاص داده  سب به آن اخت شماره یهابلوک همه انینمونه متنا به  ییهاشهر 

صادف صادف یهادر بلوک تیانتخاب و درنها یصورت ت صورت ت شنامه  یمنتخب با توجه به تعداد منازل موجود در آن بلوک به  س پر
صد ن 10در هر منطقه  نیشد. همچن یآورجمع شد و به افراد رهگذر، مغازه زیدر صد  10دارها و رانندگان آن منطقه اختصاص داده  در

از  اطالعات، ورود و یکدگذار ،هاداده یآورپس از جمع تیشااد. درنها یآورجمع رازیپارک بزرگ شااهر شاا 6در  زینکل حجم نمونه 
 ها استفاده شد.داده لیوتحلهیتجز یبرا SPSS افزارنرم
 

 پژوهش یهاافتهی -5
. سال است 40 زیها نآن یسن نیانگیمزن هستند و  درصد، 8/46مرد و  ان،یدرصد از پاسخگو 2/53 ،آمدهدستبر اساس اطالعات به

درصد از افراد،  2/60دارند.  متوسطه التیتحصها آن شتریب نیهمچن و دارد تعلق نافراد موردمطالعه به گروه متأهال یفراوان نیشتریب
 ز،ین ندار تعلق داشته و از کل شاغالبه افراد خانه یفراوان نیشتریب رشاغل،یغ انیپاسخگو انیم درشاغل هستند.  زین هیبق و رشاغلیغ

 هزار تومان است. صدیو س ونیلیمکی ان،یخانوار پاسخگو انهیدرآمد ماه نیانگیم .دارند اشتغال آزاد مشاغل به اغلب،
 

 یبه اخبار مرتبط با مسائل شهر یمندعالقه برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 1جدول

 معتبر درصد درصد تعداد اخبار یریگیمند به پعالقه
 4/39 7/35 214 ریخ

 6/60 8/54 329 یبل

 100 5/90 543 کل

 - 5/9 57 پاسخیب

 6/60که  ندمنداخبار مربوط به شهر عالقه یریگیبه پ شترشانیب ،اندسؤال پاسخ داده نیکه به ا یافراد نیب از، 1جدول با مطابق
 با برابر نفر 214مند نبودند )عالقه یشااهر اخباربه  افراد گرید بالطبع،. دهندیم لیرا تشااک انیکل پاسااخگو ازنفر  329 یعنی درصااد

 اند.سؤال پاسخ نداده نیبه ا انیدرصد( از پاسخگو 5/9نفر ) 57 نیدرصد(. همچن 4/39
 
 

 یشهر اخبار افتیدر منبع برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 2جدول

 یشهر اخبار افتیدر منبع
 دوم تیاولو اول تیاولو

 معتبر درصد تعداد معتبر درصد تعداد
 7/2 13 7/1 10 هاتیسا

 0/13 63 7/65 378 مایصداوس

 9/9 48 9/8 51 روزنامه



 4/30 147 9/13 80 شهر سطح یطیمح غاتیتبل

 2/34 165 9/5 34 انیآشنا و دوستان

 6/0 3 5/0 3 137 سامانه

 1/8 39 8/2 16 یاجتماع یهاشبکه

 0/1 5 5/0 3 منابع گرید

 100 483 100 575 کل

 
 یاطالعات، اغلب افراد نی. مطابق با اشودیمشاهده م یشهر اخبار افتیدرفراوانی پاسخگویان برحسب منابع  توزیع 2جدول در
سخ داده نیکه به ا شهر ،اندسؤال پا سائل  شهردار یشورا ،یاخبار مربوط به م س تیعنوان اولورا به یشهر و  صداو  یعنی مایاول، از 

ستان یویو راد ونیزیتلو شهر،  یطیمح غاتیازآن تبلو پس هستندنفر  378 یعنی درصد 7/65 تعداد نیکه ا کنندیم افتیدر ،یا سطح 
 یعنی یفراوان نیکمتر(. نفر 80درصاد ) 9/13اسات با  برابر که شاده یمعرف انیپاساخگو توساط یشاهر اخبار افتیدرعنوان منبع به
صد 5/0) نفر 3 فقط ،یشهردار 137سامانه  قیاخبار از طر افتیدر ست( در سخگو تیاولو نی. همچنا  افتیدراز نظر منبع  انیدوم پا

شنا ،یشهر اخبار ستان و آ صد برابر با  2/34با  انیدو سامانه  یفراوان نیشتریب ینفر، دارا 165در صد ) 6/0با تنها  137و  نفر(  3در
 است. یفراوان نیکمتر یدارا

 
 یشهردارگاه به وب مراجعه برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 3جدول

 درصد تعداد یشهردارگاه به وب مراجعه
 3/92 554 ریخ

 7/7 46 یبل

 100 600 کل

 
 دهند،یم لیرا تشک انیکل پاسخگو ازنفر  554 یعنی درصد 3/92پاسخگو که  افراد شتریب شود،یمشاهده م 3 جدول در چنانچه

 اند.را داشته یشهردارگاه سابقه مراجعه به وب زیدرصد( ن 7/7نفر ) 46مراجعه نکرده و  یشهردارگاه تاکنون به وب
 

 شهر سطح یطیمح غاتیتبل به توجه زانیم برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 4جدول

 درصد تعداد شهر سطح یطیمح غاتیتبل به توجه
 9 54 کم یلیخ

 8/16 101 کم

 8/33 203 متوسط

 7/36 220 ادیز

 7/3 22 ادیز یلیخ

 100 600 کل

 
سب م4جدول در سخگویان برح صد پا شاهده م یطیمح غاتیتوجه به تبل زانی، توزیع فراوانی و در شهر م  نیشتری. بشودیسطح 

، 8/33با  بیکم به ترت یلیمتوسااط، کم، خ یهانهیازآن گزنفر اختصاااص دارد. پس 220درصااد معادل  7/36با  ادیز نهیبه گز یفراوان
سااطح شااهر توجه  یطیمح غاتیبه تبل ادیز یلیاند در حد خکرده انیدرصااد ب 7/3 یعنینفر  22 نیدرصااد قرار دارد. همچن 9و  8/16



 دارند.

 
 هارسانهاز  استفاده برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 5جدول

 کل یبل ریخ هااز رسانه استفاده

 یسراسر ونیزیتلو
 600 529 71 تعداد

 100 2/88 8/11 درصد

 یاستان ونیزیتلو
 600 416 184 تعداد

 100 3/69 7/30 درصد

 یسراسر یویراد
 600 112 488 تعداد

 100 7/18 3/81 درصد

 یاستان یویراد
 600 135 465 تعداد

 100 5/22 5/77 درصد

 یاماهواره یهاشبکه
 600 288 312 تعداد

 100 0/48 0/52 درصد

سانه5جدول در ستفاده از ر سخگویان برحسب ا شاهده م یجمعارتباط یها، توزیع فراوانی پا درصد از  2/88 جدول،. طبق شودیم
سخگو سر ونیزیتلو ان،یپا شا م یسرا صد ن 7/18و  کنندیرا تما سر یویبه راد زیدر صد از تلو 3/69 .دهندیگوش م یسرا  ونیزیدر

 .کنندیرا تماشا م یاماهواره یهاشبکه زیدرصد ن 48. کنندیاستفاده م یاستان یویدرصد از راد 5/22و  یاستان
 

 یجمعارتباط یهارسانهاستفاده از  زانیم برحسب پاسخگویان: توزیع فراوانی 6جدول

 کل ادیز یلیخ ادیز متوسط کم کم یلیخ هااستفاده از رسانه زانیم

 یسراسر ونیزیتلو

 524 26 192 159 91 56 تعداد

 3/87 3/4 0/32 5/26 2/15 3/9 درصد

 100 0/5 6/36 3/30 4/17 7/10 معتبر درصد

 یاستان ونیزیتلو

 407 17 88 100 125 77 تعداد

 8/67 8/2 7/14 7/16 8/20 8/12 درصد

 100 2/4 6/21 6/24 7/30 9/18 معتبر درصد

 یسراسر یویراد

 108 0 9 25 43 31 تعداد

 0/18 0 5/1 2/4 2/7 2/5 درصد

 100 0 3/8 1/23 8/39 7/28 معتبر درصد

 یاستان یویراد

 129 0 23 27 47 32 تعداد

 5/21 0 8/3 5/4 8/7 3/5 درصد

 100 0 8/17 9/20 4/36 8/24 معتبر درصد

 یاماهواره یهاشبکه

 281 13 77 91 62 38 تعداد

 8/46 2/2 8/12 2/15 3/10 3/6 درصد

 100 6/4 4/27 4/32 1/22 5/13 معتبر درصد

 
سب م6جدول در سخگویان برح سانه زانی، توزیع فراوانی پا ستفاده از ر شاهده م یجمعارتباط یهاا سخگو انی. از مشودیم  یانیپا



سر ونیزیکه تلو شا م یسرا صد و همچن 6/41 کنندیرا تما سخگو انیاز م نیدر صد به م 3/36 ان،یکل پا سانه  نیا از یادیز زانیدر ر
ستفاده م صد از افراد و  8/25. کنندیا صد از م 5/17در سخگو انیدر ستان ونیزیتلو ان،یکل پا شا م یا صد از  5/1ها . تنکنندیرا تما در

. در کنندیاستفاده م یسراسر ویاز راد یادیز زانیبه م دهند،یگوش م یسراسر یویکه به راد یاز افراد درصد 3/8و  انیکل پاسخگو
ستان ویارتباط با راد شته یافراد انیدرصد و از م 8/3 ان،یکل پاسخگو انیاز م یا ستان ویاند به رادکه اظهار دا  8/17 دهند،یگوش م یا

ستفاده م نیاز ا یادیز زانیبه م که ماهواره تماشا  یافراد انیدرصد از م 32درصد از کل افراد پاسخگو و  15 نی. همچنکنندیرسانه ا
 .پردازندیها مشبکه نیا یبه تماشا یادیز زانیبه م کنند،یم

 
 یجمعارتباط یهارسانهزمان استفاده از  برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 7جدول

 کل شب عصر ظهر صبح هااستفاده از رسانه زمان

 یسراسر ونیزیتلو

 521 430 56 30 5 تعداد

 8/86 7/71 3/9 0/5 8/0 درصد

 100 5/82 7/10 8/5 0/1 معتبر درصد

 یاستان ونیزیتلو

 394 259 86 10 39 تعداد

 7/65 2/43 3/14 7/1 5/6 درصد

 100 7/65 8/21 5/2 9/9 معتبر درصد

 یسراسر یویراد

 105 5 12 30 58 تعداد

 5/17 8/0 0/2 0/5 7/9 درصد

 100 8/4 4/11 6/28 2/55 معتبر درصد

 یاستان یویراد

 127 9 49 17 52 تعداد

 2/21 5/1 2/8 8/2 7/8 درصد

 100 1/7 6/38 4/13 9/40 معتبر درصد

 یاماهواره یهاشبکه

 279 204 52 21 2 تعداد

 5/46 0/34 7/8 5/3 3/0 درصد

 100 1/73 6/18 5/7 7/0 معتبر درصد

 
سانه7جدول در ستفاده از ر سب زمان ا سخگویان برح شاهده م یجمعارتباط یها، توزیع فراوانی پا  ونیزی. در ارتباط با تلوشودیم

کل  انیو هم در م کنندیرا تماشااا م یسااراساار ونیزیتلو ،اندکه اظهار داشااته یافراد انیهم در م ،یفراوان نیشااتریب یسااراساار
 یاستان ونیزیدرصد(. تلو 7/71درصد و  5/82 بی)به ترت کنندیرسانه استفاده م نیاست که در شب از ا یمربوط به کسان ان،یپاسخگو

در  امادرصد(؛  2/43درصد و  7/65) پردازندیآن م یداشته و اغلب مخاطبان در شب به تماشا یسراسر ونیزیمشابه با تلو یحالت زین
سر ویرابطه با راد ستان یسرا ضع نیا یو ا ستبرعکس  تیو صبح به ا و ا شنوندگان، در  سانه گوش م نیاغلب  رقم در  نی. ادهندیر

سخگو انیم سر ویبه راد اندگفتهکه  یافراد انیاز م نیو همچن انیکل پا ستان یسرا ست با  بیبه ترت دهندیگوش م یو ا  7/9برابر ا
 انیاز م نیماهواره و همچن یهامخاطبان شبکه انی. از میاستان ویدرصد راد 9/40درصد و  7/8و  یسراسر ویدرصد راد 2/52درصد و 

 درصد(. 34درصد و  1/73 بی)به ترت پردازندیها مشبکه نیا یهنگام به تماشاافراد در شب نیشتریب انیکل پاسخگو
 

 یاستان ونیزیتلو یتماشا یهاساعت متوسط برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 8جدول

 معتبر درصد درصد تعداد یاستان ونیزیتلو یتماشا یهاساعت متوسط



 8/15 3/10 62 کمتر و ساعت کی

 8/46 7/30 184 ساعت 2-3

 2/23 2/15 91 ساعت 4-5

 6/4 0/3 18 ساعت 6-7

 7/9 3/6 38 شتریب و ساعت 8

 100 5/65 393 کل
 ساعت 7/3: نیانگیم

 

 هفتهدر  ساااعت 3تا2 نیب که دارد تعلق یافراد به یفراوان نیشااتریب کنند،یتماشااا م ونیزیکه تلو یافراد نی، از ب8جدول طبق
ساعت  7تا6از  شیاختصاص دارد که ب یانیبه پاسخگو زین یفراوان نیدرصد( و کمتر 8/46) کنندیرا تماشا م یشبکه استان یهابرنامه

ساعت  3تا2 که است یافراد به متعلق یفراوان نیشتریب زین انیپاسخگو کل انیم از(. درصد 6/4) نندینشیها مبرنامه نیا یبه تماشا
ستان ونیزیتلو یهابرنامه شا م یا ها را گوش برنامه نیساعت ا 7تا6 که است یافراد زین یفراوان نیدرصد( و کمتر 7/30) کنندیرا تما

 درصد(. 3) کنندیم
 

 فارس ویراد به دادن گوش یهاساعت متوسط برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 9جدول 

 معتبر درصد درصد تعداد فارس ویراد به دادن گوش یهاساعت متوسط
 0/15 2/3 19 کمتر و ساعت کی

 6/49 5/10 63 ساعت 2-3

 5/20 3/4 26 ساعت 4-5

 1/3 7/0 4 ساعت 6-7

 8/11 5/2 15 شتریب و ساعت 8

 100 2/21 127 کل
 ساعت 1/4: نیانگیم

 نیتعلق دارد که ب یبه افراد یفراوان نیشااتریب دهند،یمگوش  یاسااتان ویراد یهابرنامهکه به  یافراد انیم از، 9جدول با مطابق
ستان ییویراد یهابرنامه هفتهدر  ساعت 3تا2 صد( و کمتر 6/49) شنوندیمرا  یا سخگو زین یفراوان نیدر صاص دارد که  یانیبه پا اخت
تعلق دارد که  یبه افراد یفراوان نیشتریب زین افراد کل انیم از(. درصد 1/3دهند )یمگوش  یاستان ییویراد یهابرنامهبه  ساعت 7تا6
ستان ییویراد یهابرنامههفته  یساعت در ط 3تا2 نیب سخگو زین یفراوان نیدرصد( و کمتر 5/10) شنوندیمرا  یا اختصاص  یانیبه پا

 (.درصد 7/0دهند )یمگوش  یاستان ییویراد یهابرنامهساعت به  7تا6دارد که 

 
 یاستان ونیزیشبکه تلو تماشانکردن لیدال برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 10جدول

 معتبر درصد درصد تعداد یاستان ونیزیتلوتماشانکردن  لیدال
 3/28 7/8 52 یکاف فرصت نداشتن

 6/38 8/11 71 عالقه نداشتن

 6/26 2/8 49 هابرنامهنامطلوب  تیفیک

 9/4 5/1 9 یداخل یهاشبکه گرید یبرتر

 6/1 5/0 3 یخارج یهاشبکه گرید یبرتر

 100 7/30 184 کل



 
 نیشااتریب یدرصااد دارا 8/11با  «عالقه نداشااتن» ان،یپاسااخگو کل انیم در شااود،یم مشاااهده، 10طور که در جدولهمان

شتن. پس از آن ستیفراوان صله اندک بیبه ترت هابرنامهنامطلوب  تیفیو ک یکاف وقت ندا درصد  2/8درصد و  7/8با  گریکدیاز  یبا فا
شا لیعنوان دلبه یخارج یهاشبکه گرید یبرترقرار دارند.  ستان یهابرنامهنکردن  تما صد، دارا 5/0با  یشبکه ا  یفروان نیکمتر یدر
ستان ونیزیکه تلو یافراد انیاست. در م شا نم یا شتن زین کنندیرا تما . پس از آن ستیفراوان نیشتریب یدرصد دارا 6/38با  عالقه ندا

شتن صله اندک بیبه ترت هابرنامهنامطلوب  تیفیو ک یکاف وقت ندا صد و  3/28با  گریکدیاز  یبا فا صد قرار دارند.  6/26در  یبرتردر
 است. یفروان نیکمتر یدارا درصد، 6/1 با یاستان شبکه یهابرنامه تماشانکردن لیعنوان دلبه یخارج یهاشبکه گرید

 

 

 

 

 فارس ویراد به ندادن گوش لیدال برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 11جدول

 معتبر درصد درصد تعداد فارس ویراد به ندادنگوش لیدال
 7/41 5/29 177 یکاف فرصت نداشتن

 5/50 7/35 214 عالقه نداشتن

 7/4 3/3 20 هابرنامهنامطلوب  تیفیک

 2/0 2/0 1 ییویراد یهاشبکه گرید یبرتر

 8/2 0/2 12 گرید لیدال

 100 7/70 424 کل
 

شتن ان،یپاسخگو کل انیم در شود،یطور که مشاهده مهمان 11جدول در . ستیفراوان نیشتریب یدرصد دارا 7/35 باعالقه  ندا
قرار  یازلحاظ فراوان یبعد یهادر رتبه گریکدیاز  یبا فواصل اندک لیدال ریدرصد قرار دارد. سا 5/29با  یکاف وقت نداشتنپس از آن 

با  یوقت کاف نداشتن و درصد 5/50 باعالقه  نداشتن زین دهندیمگوش ن یاستان ویاند که رادکه اظهار داشته یافراد انیاند. در مگرفته
 .دارند قرار گریکدیاز  یبا فاصله اندک گرید لی. دالستیفراوان نیشتریب یدرصد دارا 7/41

 

 یاستان ونیزیتلو یهابرنامه یتماشا برحسبفراوانی پاسخگویان  توزیع: 12جدول
یاستان ونیزیتلو یهابرنامه یتماشا ریخ  یبل   کل 

راز شهر  

 188 132 56 تعداد

3/9 درصد  0/22  3/31  

معتبر درصد  8/29  2/70  100 

استان اخبار  

 385 367 18 تعداد

0/3 درصد  2/61  2/64  

معتبر درصد  7/4  3/95  100 

رازیش خوشا  

 352 291 61 تعداد

2/10 درصد  5/48  7/58  

معتبر درصد  3/17  7/82  100 

مهر کاشانه  233 167 66 تعداد 



یاستان ونیزیتلو یهابرنامه یتماشا ریخ  یبل   کل 

0/11 درصد  8/27  8/38  

معتبر درصد  3/28  7/71  100 

یپزشک مجله  

 187 141 46 تعداد

7/7 درصد  5/23  2/31  

معتبر درصد  6/24  4/75  100 

استان شبانه برنامه  

 144 99 45 تعداد

5/7 درصد  5/16  0/24  

معتبر درصد  3/31  8/68  100 

یبازرگان یهاامیپ  

 233 182 51 تعداد

5/8 درصد  3/30  8/38  

معتبر درصد  9/21  1/78  100 

 
صد و فراوانی توزیع ،12جدول در سخگویان در سب پا شا برح ستان ونیزیتلو یهابرنامه یتما شاهده یا  که طورهمان. شودیم م
 استان، اخبار درصد 3/95 راز، شهر برنامه درصد 2/70 اند،داشته ییآشنا ادشدهی یهابرنامه با که یافراد کل انیم از شود،یم مشاهده

صد 7/82 شا در صد 7/71 راز،یش خو شانه در صد 4/75 مهر، کا شک مجله در صد 8/68 ،یپز ستان شبانه برنامه در صد 1/78 و ا  زین در
ستان یبازرگان یهاامیپ شا را ا سخگو کل انیم در. کنندیم تما صد 22 زین انیپا صد 2/61 راز، شهر برنامه در ستان، اخبار در  5/48 ا

 یهاامیپ زین درصد 3/30 و استان شبانه برنامه درصد 5/16 ،یپزشک مجله درصد 5/23 مهر، کاشانه درصد 8/27 راز،یش خوشا درصد
ستان یبازرگان شا را ا شا نظر از. کنندیم تما شده،ی یهابرنامه یتما ستان، اخبار بیترت به اد شا ا شانه ،یبازرگان یهاامیپ راز،یش خو  کا
 .دارند قرار استان شبانه برنامه و راز شهر ،یپزشک مجله مهر،

 
 یاستان یویراد یهابرنامهبه  دادنگوش برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 13جدول

 کل یبل ریخ یاستان یویراد یهابرنامه به دادنگوش

 شهروند و شهر

 63 47 16 تعداد

 5/10 8/7 7/2 درصد

 100 6/74 4/25 معتبر درصد

 دلگشا نیپس

 108 96 12 تعداد

 0/18 0/16 0/2 درصد

 100 9/88 1/11 معتبر درصد

 ویراد و شما

 64 48 16 تعداد

 7/10 0/8 7/2 درصد

 100 0/75 0/25 معتبر درصد

 یزندگ و صبح

 106 89 17 تعداد

 7/17 8/14 8/2 درصد

 100 0/84 0/16 معتبر درصد

 65 50 15 تعداد زانیست آتش



 کل یبل ریخ یاستان یویراد یهابرنامه به دادنگوش
 8/10 3/8 5/2 درصد (رازیش من)شهر 

 100 9/76 1/23 معتبر درصد

 
 که طورهمان. شودیم مشاهده یاستان یویراد یهابرنامه به دادنگوش برحسب پاسخگویان درصد و فراوانی توزیع 13جدول در

شاهده ستان یویراد یهابرنامه با که یافراد کل انیم از شود،یم م شنا یا شته ییآ صد 6/74 اند،دا  9/88 شهروند، و شهر برنامه در
 کل انیم در. دهندیم گوش زانیست آتش به زین درصد 9/76 و یزندگ و صبح درصد 84 و،یراد و شما درصد 75 دلگشا، نیپس درصد

 3/8 و یزندگ و صبح درصد 8/14 و،یراد و شما درصد 8 دلگشا، نیپس درصد 16 شهروند، و شهر برنامه درصد 8/7 زین انیپاسخگو
صد سخگو کل انیم از و یطورکلبه. دهندیم گوش زان،یست آتش به زین در س یهابرنامه بیترت به انیپا شا نیپ  یزندگ و صبح و دلگ

 .دارند قرار یبعد یهارتبه در اندک فاصله با هابرنامه گرید و هستند مخاطب نیشتریب یدارا
 

 موردمطالعه یمحتوا برحسب: توزیع فراوانی پاسخگویان 14جدول

 محتوا
 دوم تیاولو اول تیاولو

 معتبر درصد تعداد معتبر درصد تعداد
 0/14 59 0/50 219 خبر

 3/13 56 5/10 46 گزارش

 4/11 48 2/3 14 یورزش

 3/7 31 1/2 9 یپزشک

 1/8 34 6/1 7 یسرگرم و جدول

 5/27 116 5/13 59 حوادث

 5/17 74 7/18 82 هایازمندین

 9/0 4 5/0 2 ریسا

 100 422 100 438 کل

 
شته شینما به را موردمطالعه یمحتوا برحسب پاسخگویان درصد و فراوانی توزیع ،14جدول  دو بارهنیدرا انیپاسخگو. است گذا

 ارتباط در پردازند،یم یاستان مطبوعات مطالعه به اندگفته که یافراد انیم از ادشده،ی جدول مشاهدات طبق. اندکرده انتخاب را تیاولو
 حوادث آن از پس. است مربوط درصد 7/18 و درصد 50 با بیترت به هایازمندین آن از پس و خبر به یفراوان نیشتریب اول، تیاولو با
 دوم تیاولو که است یحال در نیا. اندشده واقع یبعد یهاگاهیجا در ترنییپا یهایفراوان با هانهیگز گرید و داشته قرار درصد 5/13 با
 .است یفراوان درصد 14 با خبر و درصد 5/17 با هایازمندین و درصد 5/27 با حوادث بیترت به افراد، نیا

 

 یریگجهینت و یبندجمع -6

 ،یجمعارتباط یهارسانه بار نینخست کهیهنگام و است شده گذارده بنا( مخاطبان) انیمشتر یازهاین هیپا بر اغلب هاسازمان ساختار
 اما شدند متمرکز خود محصوالت یابیبازار و انیمشتر با ارتباط یبرا مهم یابزار عنوانبه هارسانه نیا بر هاسازمان اغلب شدند مطرح

سانه راتیتأث س یاجتماع یهار شان را خود هاآن انتظار حد از زتریانگشگفت اریب  نیا زین تاکنون(. 1394 همکاران، و یسجاد) داد ن
سانه صه در شیخو کارکرد با هار سیس یهاعر صاد و یفرهنگ ،یا سیس ینهادها در قیعم تحوالت موازات به یاقت  ،یاجتماع ،یا
سلم یهاارزش و باورها یدگرگون و یفرهنگ ساز جامعه م شگاه کی عنوانبه و بوده کار ستا در یعموم دان  یاعتال و ییشکوفا یرا



 کهیطوربه. کردند تیهدا مطلوب یوسااوساامت به را جامعه و بسااته کار به را شیخو تیهدا زبان و اندکرده تیفعال جامعه فرهنگ
 ،یجمع یهارسانه که است معتقد او. کندیم ادی یاجتماع هیسرما اشاعه یابزارها عنوانبه یگروه و یجمع یهارسانه از دنزیگ یآنتون
سا ابزار ستمرار ،ییشنا ستند یاجتماع یهاهیسرما انتقال ای حفظ ج،یترو و ا  و تیاهم به توجه با(. 1393 ،یلیخل یرحمان و یوثوق) ه
سانه گاهیجا ساناطالع نقش ژهیوبه امروز، جامعه در ر سمخاطب به روشِیپ مطالعه جامعه، افراد فرهنگ ارتقاء و یر سانه یشنا  یهار

ستان ص و یا صا ست پرداخته یشهردار یاخت شان جینتا. ا سخگو از یمین از شیب که دهدیم ن سب به انیپا  مندعالقه یشهر اخبار ک
ستند س بیترت به( یشهر اخبار) اخبار نیا افتیدر یبرا شهروندان اول تیاولو دو و ه ست شهر سطح یطیمح غاتیتبل و مایصداو . ا

 ساابقه هاآن از یکم درصاد تنها و نکرده مراجعه یشاهردار گاهوب به تاکنون انیپاساخگو شاتریب که داد نشاان پژوهش گرید افتهی
 .اندداشته را یشهردار گاهوب به مراجعه
ست مربوط ادیز نهیگز به شهر، سطح یطیمح غاتیتبل به توجه زانیم یِفراوان نیشتریب   یژگیو به توجه با گفت بتوان دیشا. ا
 در شهروند روز، طول در بار نیچند یگاه) یشهر معابر در هاآن مکرر مشاهده نیهمچن و مختصربودن و خالصه غات،یتبل نیا یبصر

 به ،یجمعارتباط یهارسانه از استفاده با رابطه در. ماندیم یباق شهروندان و مخاطب ذهن در شتریب ،(ردیگیم قرار غاتیتبل نیا معرض
سر ونیزیتلو بیترت ستان ونیزیتلو ،یسرا ستان ویراد ،یاماهواره یهاشبکه ،یا سر ویراد آخر در و یا  زانیم نظر از. دارند قرار یسرا

ستفاده سانه از ا سخگو انیم در یجمعارتباط یهار سر ونیزیتلو که یانیپا شا را یسرا صد 6/41 کنندیم تما  نیا از یادیز زانیم به در
سانه ستفاده ر سر ونیزیتلو بالطبع. کنندیم ا سبت یترمتنوع یهابرنامه و باالتر تیظرف یدارا یسرا سانه به ن ست یمحل یهار  که ا
ستان ونیزیتلو درصد، 32 یاماهواره یهاشبکه از ارتباط نیهم در نیهمچن. شودیم زین شتریب مخاطب جذب موجب  درصد، 8/25 یا

ستان ویراد صد 8/17 یا سر ویراد از و در صد 3/8 زین یسرا ستفاده ادیز یلیخ و ادیز زانیم به در  هنگام،شب در افراد اغلب. اندکرده ا
سر ونیزیتلو ستان ونیزیتلو ،یسرا شا را یاماهواره یهاشبکه و یا سر ویراد با رابطه در اما کنند؛یم تما ستان و یسرا ضع نیا یا  تیو

 اخبار بیترت به زین یاستان ونیزیتلو یهابرنامه یتماشا نظر از. دهندیم گوش رسانه نیا به صبح در شنوندگان، اغلب و است برعکس
 کل انیم از طورنیهم. اندگرفته قرار استان شبانه برنامه و راز شهر ،یپزشک مجله مهر، کاشانه ،یبازرگان یهاامیپ راز،یش خوشا استان،

 زان،یست آتش اندک، اریبس اختالف با یزندگ و صبح و دلگشا نیپس یهابرنامه بیترت به دهند،یم گوش را یاستان یویراد که یافراد
شا، ن خبر بیترت به نیهمچن مطبوعات، با ارتباط در. شنوندیم را شهروند و شهر و ویراد و شما صر مردم نگاه،میجنوب، تما  ،طلوع، ع

 افراد، اغلب شود گفته است یضرور. اندشده مطالعه ییباال زانیم به خوانندگان یسو از سبحاننامه شهر راز، هفته و سبحانافسانه، 
 مساائوالن یبرا افته،ی نیا. دهندیم گوش یاسااتان ویراد به و کرده تماشااا را یاسااتان ونیزیتلو یهابرنامه هفته در ساااعت 3تا2 نیب

 و تنوع جادیا قیطر از تا دارد را تیظرف نیا یمحل ونیزیتلو و ویراد رایز دارد یاژهیو تیاهم یاسااتان یمایصااداوساا ژهیوبه و مربوطه
ستان ونیزیتلو تماشانکردن لیدال از. کند جذب خود به یشتریب مخاطبان ،یسازبرنامه در تیجذاب ستان ویراد از نکردناستفاده و یا  یا

 نداشااتن گفت بتوان دیشااا زین افتهی نیا با ارتباط در. هاسااتبرنامه نامطلوب تیفیک و یکاف وقت نداشااتن عالقه، نداشااتن ب،یترت به
 شیازپشیب توجه ازمندین زین مورد نیا که نباشد ارتباطیب هابرنامه نیا تیفیک و محتوا با یاستان ونیزیتلو و ویراد یهابرنامه به عالقه

 هایازمندین آن از پس و خبر مطالعه، یمحتوا نظر از پردازند،یم یاسااتان مطبوعات مطالعه به که یافراد انیم از. اساات انیمتصااد
 .است یفراوان نیشتریب یدارا اول تیاولو عنوانبه

 و کرده اشااااره خبر افتیدر منبع عنوانبه ویراد و ونیزیتلو به موردمطالعه، شاااهروندان از یتوجهقابل درصاااد نکهیا به توجه با 
صد 60 از شیب عالقه نیهمچن ست، یشهر اخبار یریگیپ ها،آن از در سانه نیا از یشهردار که شودیم شنهادیپ ا  یهایتوانمند و ر
 نیا یهاافتهی گرید از(. شاااودیم دیتأک ونیزیتلو و ویراد و یشاااهردار تنگاتنگ ارتباط به نجایا در) ردیگ بهره شیازپشیب آن، بالقوه

ست نیا پژوهش سبت شهروندان از یتوجهقابل بخش که ا  از که شودیم شنهادیپ نیبنابرا دارند، ییباال توجه یطیمح غاتیتبل به ن
سانه کی عنوانبه غاتیتبل نیا ستفاده یاستهیشا نحو به مهم ر شاهده روشِیپ مطالعه جینتا طبق نیهمچن. شود ا  اغلب که شد م

 جهینت نیا که دهندیم گوش ییویراد یهابرنامه به گاه صاابح در و پرداخته ونیزیتلو یتماشااا به شاابانه ساااعات در شااهروندان



 یهابرنامه یبندتیاولو نکهیا به توجه با. اساات مربوطه یهابرنامه پخش و دیتول یمقتضاا زمان به الزم توجه ضاارورت دهندهنشااان
سط یونیزیتلو و ییویراد شخص شهروندان تو  یبندتیاولو نیا ،یشهردار به مربوط یهابرنامه داتیتول در شودیم شنهادیپ شده، م

 جذب یبرا شااتریب یهاتیجذاب و تیخالق جادیا با راز شااهر برنامه اهداف و چارچوب حفظ نیع در شااودیم شاانهادیپ. شااود لحاظ
ستفاده یمطلوب نحو به یشهردار یهابونیتر از یکی عنوانبه برنامه نیا از مخاطبان ست نیا یکل شنهادیپ. شود ا  به توجه با که ا
سانه در موجود بالقوه امکانات ستان یهار سب یهاطرح و هادهیا ها،یتوانمند یتمام از ون،یزیتلو و ویراد ژهیوبه و یا  یشهردار با متنا

ستفاده یبرا نیهمچن و ردیگ انجام الزم یریگبهره سبت مطالعه، نیا جینتا از یکاربرد ا شک به ن شکل فکر، اتاق لیت  کارکنان، از مت
 از استقبال. شود اقدام هاشنهادیپ ارائه و قیتحق جینتا گذاشتن بحث به و یدانشگاه نظرانصاحب و رسانه حوزه متخصصان ران،یمد

 انجام مطالعات لیتکم یبرا نه،یزم نیا در نو یهادهیا از استقبال و یقاتیتحق یهاپروژه چارچوب در یشهردار با متناسب یهاموضوع
 یدانیم مطالعات و هاینظرسنج منظم و انهیسال مجدد تکرار و دیجد یکردهایرو با مطالعات انجام ها،آن در موجود نواقص رفع گرفته،

 .است یپژوهش یهاشنهادیپ از گرید یکی یشهر خدمات حوزه در
 

 

 

 

 کتابنامه

 .آگاه انتشارات: تهران(. اول چاپ) فرهنگ مفهوم و هافیتعر .(1380) وشیدار ،یآشور

 .نهضت انتشارات: تهران ،یشناس مخاطب و ارتباطات اصول نامهدرس(. 1387) سندگانینو از یجمع

 .فیروزه انتشارات: تهران. جمعی ارتباطات مبانی(. 1387) محمد دادگران،

 .ایران روزنامه انتشارات: تهران(. مترجم زاده،یقاض اکبریعل) یاحرفه ینگارروزنامه(. 1386) دیوید رندال،

 .اطالعات انتشار: تهران(. دوم چاپ) ارتباطات یشناسجامعه(. 1378) باقر یساروخان

 .نور یآوا انتشارات: تهران(. دوازدهم چاپ) یاجتماع یشناسبیآس(. 1381) اهلل تیهدا ستوده،

 ،رسانه مطالعات. یسازمان ساختار بر ریتأث و یابیبازار در یاجتماع یهارسانه نقش(. 1394) دیمج ،یدریح و رضایعل ،یقرائت عبداله؛ دیس ،یسجاد
10(28)، 127-143. 

 یاجتماع اعتماد و یجمع یهارسانه از استفاده نیب رابطه یبررس(. 1394) میمر ،یسهراب و احمد دیس رمحمدتبار،یم ؛السادات مهیحک زاده،فیشر
 (.2)5 ،یاسالم دانشگاه در فرهنگ. انیدانشجو در

 .18 شماره ،یاجتماع علوم نامه ن،ید و یشهروند شدن،یجهان تعامل(. 1380) دیسع ،یعامل

سن؛ دیس ،یزیعز صوره ،یمختار مح ستانشیپ دوره یهاکتاب در یشهروند تیترب ابعاد(. 1393) محمدجواد اقتدار،یل و من  انیمرب دگاهید از یدب
 (.3)15 ،یمل مطالعات فصلنامه دوره، نیا

 .ریکو انتشارات: تهران(. مترجم دلفروز، یمحمدتق) یشهروند(. 1381) تیک فالکس،

سمی، سی(. 1386) حمید قا سانه نقش برر سع در گروهی هایر شور ورزش ۀتو ساله .ک شگاه دکتری، ر سالمی، آزاد دان  تحقیقات و علوم واحد ا
 .تهران

 .نی نشر: تهران(. مترجم کتبی، مرتضی) عمومی افکار(. 1380) ژودیت ،الزار



 توسعه فصلنامه جوانان، یریپذتیمسئول و یجمعارتباط یهارسانه از استفاده رابطه(. 1393) جواد ،یمحلوج و نجات فر، یمحمد گلمراد؛ ،یمراد
 (.3)8 ،یاجتماع

 قاتیتحق و مطالعات مرکز ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات: تهران(. مترجم القائم، منتظر) شناسی مخاطب(. 1381) دنیس کوایل، مک
 .رسانه

سانه رابطه(. 1393) احسان ،یلیخل یرحمان و منصور ،یوثوق  ،ارتباطات - فرهنگ مطالعات. تهران شهرکالن در یاجتماع هیسرما و یجمع یهار
15(26.) 
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