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 چکيده
تاه   باشا  یما  ی زناا  اسا یدر همه جوامع، مفهوم مشاارت  س  یاسیمهم توسعه س یهااز شاخصامروزه 

هاایی   یپلماسی شهرون ی حائز اهمی  اس . دیپلماسی شهرون ی فعالیا د بر آ  از جمله مؤثرشناخ  عامل 
درگیر اختالف  های، مل ژهیوبهها های تبادل اطالعات، آموزش و فرهنگ با ه ف آشنایی بیشتر مل در زمینه

ر ایان اساات تیقیا     با های مشترک میا  آنا  اس  ته و ارزش ها گاهیدتفاهم و دستیابی به حسن منظوربهو 
 س .زنا  انجام گرفته ا یاسیبر مشارت  س یشهرون  یپلماسید راتیو شناخ  تأث یه ف بررسحاضر با 

ال س 18)نا  زاین تیقی  از نوع تاربردی بوده و به روش پیمایشی انجام پذیرفته اس . جامعه آماری تلیه 
 یریا گباه روش نموناه   م نمونهعنوا  حجبه نفر 385ته بر اسات فرمول توترا   و باالتر( در شهر تهرا  بوده

وده و باا  با میقا  سااخته    پرسشانامه با استفاده از  اطالعات یگردآور. انتخاب ش ن  یاچن  مرحله یاخوشه
تیلیل اطالعات انجام  و هیتجزی توصیفی و استنباطی هاآمارهو  و لیزرل 23ات.پی.ات.ات افزارنرماستفاده از 
 ش ه اس .

شارت  در مو همچنین  مثب  و مطلوب از تشور یریارائه تصواس  ته بین  ی تیقی  حاتی از آ هاافتهی
 یپلماسا ید ورابطه معنی داری وجود داشاته  زنا   یاسیطلبانه و حل تعارضات در مشارت  سصلح یها یفعال

 اس . رگذاریتأث زنا  شهر تهرا  یاسیدر مشارت  س یشهرون 

 

 ياسسی شارکتم –مشارکت  - یشهروند يپلماسيد ها:کليدواژه

                                        
 واح  تهرا  شمال یدانشگاه آزاد اسالم یاسیس یشناسجامعه یدتتر یدانشجو .1

 ی دانشگاه آزاد اسالمی واح  تهرا  شمال، تهرا ، ایرا  )نویسن ه مسئول(شناسجامعهعضو هیات علمی گروه  .2

Sonia_khademian@yahoo.com 
 ی دانشگاه آزاد اسالمی واح  تهرا  مرتز، تهرا ، ایرا شناسمردمعضو هیات علمی گروه  .3

 

https://dorl.net/dor/20.1001.1.33292538.1401.12.44.7.8


 شهر تهرا  زنا  یاسیدر مشارت  س یشهرون  یپلماسینقش د: مقالة پژوهشی                                                          214

 

 . مقدمه و بيان مسئله1

های مهم توسعه سیاسی در همه جوامع، مفهوم مشارت  سیاسی امروزه یکی از شاخص

باش . از دی گاه ان یشمن ا  مختلف، همچو  هانتینگتو  و لرنر، توسعه اجتمااعی تاأثیر   می

باه توساعه   شا  با و  دساتیابی    توجهی بر توسعه سیاسی داشته و به عقی ه آناا  بای  قابل

عناوا  یکای از معیارهاای    اجتماعی، این مهام میسار نخواها  باود. مشاارت  سیاسای باه       

دموتراسی امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته اس  و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 

و سیاسی مختلفی در راستای توسعه اجتماعی بر آ  تأثیرگذار بوده و هستن . در ایان میاا    

عناوا  نماینا گا  ریررسامی    شهرون ی ته با توجه باه آ  شاهرون ا  باه    مفهوم دیپلماسی

تننا ، یکای از مفااهیم مهام در حیطاه      تشورشا  در زمینه روابط خارجی ایفای نقاش مای  

هاا و  باش . این مفهوم ته با گسترش استفاده افراد از رسانهتعامالت و دیپلماسی سیاسی می

ای ش ه اس ، به نظار تااتنو  تمتار      و گستردهای ج یوسایل ارتباط جمعی، وارد مرحله

مورد بیث و بررسی قرار گرفته اس . دیپلماسی شهرون ی مفهومی اس  تاه دربرگیرنا ه   

دو بخش اس : بخش شهرون ی ته ریررسمی و مستقل از دولا  اسا  و فارد در جها      

را  تن  و بخش دیپلماسی ته چهارچوبی برای همکااری میاا  تشاورها   منافعش فعالی  می

المللی، نبود یا تمبود ماراوده  های سیاسی بینشود. امروزه یکی از علل مهم بیرا شامل می

و ارتباط بین مردم جها  اس . در دیپلماسی شهرون ی، شهرون ا  از ح  برقراری ارتبااط  

هاای مشاترک برسان  و یاا     با شهرون ا  جوامع دیگر برخوردار هستن  تا بتوانن  به دیا گاه 

ها را از بین ببرنا . از  های خارجی نادرس  برخی دول امطلوب ناشی از سیاس تأثیرات ن

رو برقراری ارتباط در چهارچوب دیپلماسی شهرون ی برای توسعه روابط انسانی، رفاع  این

هاا در ساطح   ها و افازایش اناواع مشاارت    ها و دشمنیاعتمادیها، از بین برد  بیاختالف

ای برخاوردار  مع مختلف دنیا و درو  جامعه، از اهمی  ویاژه جوامع و ایجاد تفاهم در جوا

هاای تباادل   هاایی در زمیناه  اس . بر طب  دیا گاه ملیسان، دیپلماسای شاهرون ی فعالیا      

های درگیر اختالف ویژه، مل ها بهاطالعات، آموزش و فرهنگ با ه ف آشنایی بیشتر مل 

های مشترک میا  آنا  اسا  تاا باه    زشها و ارمنظور حسن تفاهم و دستیابی به دی گاهو به
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این وسیله، بتوا  عالوه بر ایجاد تصویری مطلوب از تشور متبوع خاود در افکاار عماومی،    

های سیاسی ساایر تشاورها نساب  باه یکا یگر تأثیرگاذار       گیریدر نهای  بتوان  در جه 

وساویه باه نظار    دیپلماسی شاهرون ی همچناین باا ایجااد ایان ارتبااط د      . (8: 2008، 1)ملیسو باش 

هاا و مشاارت  سیاسای شاهرون ا  را افازایش دها  و مطالعاه        توان  زمینه افازایش آگااهی  می

های مختلف سیاسی در تشورها از اهمی  و ضارورت  دیپلماسی شهرون ی و نقش آ  در حوزه

هاایی ماننا  ارائاه    باش . به نظر وجاود دیپلماسای شاهرون ی باا شااخص     ای برخوردار میویژه

هاای  هاا و ارزش یاابی باه دیا گاه   ثب  و مطلوب از تشور، حسان تفااهم و دسا    تصویری م

طلباناه و حال تعارضاات و تباادل و تساهیم اطالعاات       های صلحمشترک، مشارت  در فعالی 

های مهم در امور سیاسی تشاورها از جملاه بار مشاارت  سیاسای      توان  بر بسیاری از حوزهمی

شناخ  نقش دیپلماسی شهرون ی در مشارت  سیاسی زناا   شهرون ا  تأثیرگذار باش ؛ بنابراین 

( باا بررسای نقاش    2014) 2ای مهم مطرح باش . در این زمینه فردینان  بولرعنوا  مسئلهتوان  بهمی

تن  ته دی ه جهانی شا   باعاث باه وجاود     دیپلماسی شهرون ی در مشارت  سیاسی عنوا  می

آ  مفهاوم حکمرانای جهاانی باا ایفاای نقاش       تباع  های فرامرزی و باه ها و چالشآم   فرص 

المللای در قالا    دیپلماسی شهرون ی ش ه اس  ته این امر باعث ظهاور باازیگرا  ج یا  باین    

المللای ما نی در عرصاه جهاانی شا ه تاه بایش از پایش         های باین ها، نهادها و انجمنسازما 

همچناین   ،ده ق میالمللی سوهای ملی و بینشهرون ا  را به سم  مشارت  سیاسی در عرصه

تنا   ( با بررسی دیپلماسی شهرون ی و فعالی  دیپلماتی  شهرون ا  تهرانی عنوا  می1392تیا )

هاای دیپلماسای   عناوا  یکای از مؤلفاه   بین تالش در جها  بهباود تصویرساازی از تشاور باه     

 شهرون ی و مشارت  سیاسی رابطه معناداری حاصل ش ه اس .

هاا باه   ترین شاخص توساعه سیاسای ملا    عنوا  مهمهمفهوم مشارت  سیاسی امروزه ب

های مشروعی  هر نظام سیاسی ترین مؤلفهامری گریزناپذیر تب یل ش ه اس  و یکی از مهم

 گردد.میسوب می

                                        
1. Melissin 

2. Ferdinand boller 
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به لیاظ مفهومی، مشارت  سیاسی نااظر بار نقاش و همکااری مردمای در پیا ایش و       

بر حسن انجام وظایف در تماام  استیکام مراتز ق رت، نیوه اعمال ق رت، نظارت عمومی 

 .(445: 1397)ترمی، فراین  و شئو  ق رت اس  

مثاباه یا  عامال اساسای در     بسیاری از پژوهشگرا ، درباره اهمی  مشارت  سیاسای باه  

انا . گرچاه مشاارت  در اماور سیاسای      های م ر  اظهارنظر تردهتضمین سالم  دموتراسی

ی  ح  انتخاب، تنها برای ماردا ، روا  یافا ؛   برای اولین بار ح ود دویس  سال پیش از طر

ای متفاوت بوده اس ، زیرا زنا  باا  گونهلیکن مشارت  زنا  در سیاس  در مقایسه با مردا  به

تأخیری ص  ساله به ح  رأی و مشارت  در سیاس  دس  یافتن . امروزه با وقاوع تیاوالت   

اجتمااعی،   -توساعه سیاسای   سیاسی، اقتصادی، اجتماعی در جواماع و باا توجاه باه رشا  و     

ا  در ابعااد  گسترش آموزش و پرورش و وسایل ارتباط جمعای، نیاوه و میازا  فعالیا  زنا     

نمایا  ایان اسا  تاه تماتاا  درصا        ؛ اما با این وجود، آنچه ب یهی مای مختلف تیول یافته

 .(122: 1390)رضایی، مشارت  سیاسی زنا  در امور سیاسی و اجتماعی تمتر از مردا  اس 

های عنوا  نیمی از جمعی  تشور و نقش گسترده خود در فعالی توا  گف  زنا  بهیم

آموزشی و فرهنگی و شغلی، یکی از ارتا  مهم و قابال توجاه در مشاارت  سیاسای و در     

باشن . با توجه به نقش مشارت  سیاسی در توساعه  نتیجه توسعه سیاسی جوامع مختلف می

ختن به عوامل تأثیرگذار بر این مهم در جه  افزایش آ  اجتماعی و سیاسی هر جامعه، پردا

در میا  آحاد افراد جامعه از اهمی  خاصی برخوردار اس . حال با توجه باه مطالا  بیاا     

ش ه و اهمی  دیپلماسی شهرون ی در گسترش ارتباطات و تباادل اطالعاات در خصاو     

عناوا  در راه   اسای تاه باه   امور سیاسی با افراد در داخل و خار  تشور، مسئله مهام و اس 

باش  این اسا  تاه دیپلماسای شاهرون ی و گساترش آ  چاه نقشای        میق  نیز مطرح می

توان  در افزایش مشارت  سیاسی زنا  ایفا نمای ؟ لذا این مسئله مطرح اس  دیپلماسای  می

 شهرون ی چه نقشی در مشارت  سیاسی زنا  شهر تهرا  دارد؟

 عنوا  ه ف دارای اهمی  اس :یر بهدر این زمینه پرداختن به مسائل ز

 بررسی میزا  تأثیر ارائه تصویری مثب  و مطلوب از تشور در مشارت  سیاسی زنا ؛ -
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هاای مشاترک در   هاا و ارزش یابی به دیا گاه بررسی میزا  تأثیر حسن تفاهم و دس  -

 مشارت  سیاسی زنا ؛

حل تعارضات در مشاارت   طلبانه و های صلحبررسی میزا  تأثیر مشارت  در فعالی  -

 سیاسی زنا .

 های تیقی  نیز ب ین شرح مطرح هستن :فرضیه

 فرضیه اصلي:

 آیا دیپلماسی شهرون ی در مشارت  سیاسی زنا  شهر تهرا  تأثیرگذار اس ؟

 

 های فرعي:فرضیه

 . ارائه تصویری مثب  و مطلوب از تشور در مشارت  سیاسی زنا  تأثیرگذار اس .1

های مشترک در مشارت  سیاسی زنا  ها و ارزشیابی به دی گاهو دس . حسن تفاهم 2

 تأثیرگذار اس .

طلباناه و حال تعارضاات در مشاارت  سیاسای زناا        های صلح. مشارت  در فعالی 3

 تأثیرگذار اس .

 

 . پيشينه و مباني نظری2

 پیشینه تحقیق

لیل تیفی تأثیر عوامال  تی»ای را با عنوا  ( مقاله1399وثوقی، گرجی، باصری و ق یمی )

انا . میققاین   انجام داده« فرهنگی اجتماعی و انگیزشی بر مشارت  سیاسی زنا  شهر تهرا 

هاای  ان  زنا  نقش مؤثری در فرآین  مشارت  اجتماعی سیاسی در ایرا  در سالعنوا  ترده

صای از  انا . در هار دوره از انتخاباات، شاکل خا    بع  از پیروزی انقالب اسالمی ایفا نموده

فرآین  مشارت  سیاسی وجود داشته اس  و در هر حوزة جغرافیایی، زناا  نقاش متفااوتی    

ان . درک چگونگی مشارت  ویژه مشارت  انتخاباتی ایفا تردهدر فرآین  مشارت  سیاسی به

های انتخابااتی در ایارا  دانسا .    تنن ة رقاب توا  در زمرة عوامل تعیینسیاسی زنا  را می

شناسی سیاسی اسا   های عم ه توسعه در جامعهعنوا  یکی از شاخصاسی بهمشارت  سی



 شهر تهرا  زنا  یاسیدر مشارت  س یشهرون  یپلماسینقش د: مقالة پژوهشی                                                          218

 

گیرد. در این مقاله تاالش شا ه اسا  عوامال ماؤثر بار       های مختلفی شکل میته در قال 

مشارت  سیاسی زنا  مورد بررسی قرار گیرد؛ بنابراین ه ف اصلی این مقاله بررسی رابطاة  

هاای انتخابااتی   شارت  سیاسای زناا  در رقابا    بین عوامل فرهنگی و اجتماعی و میزا  م

دانس . پژوهشی ته این مقاله از آ  استخرا  ش ه اس  باا روش   1396ریاس  جمهوری 

تیفی )دلفی( انجام ش ه اس . در پژوهش حاضر، جامعة آماری خبرگا  علوم سیاسی باوده  

و براساات قاعا ه   گیری ه فمن  اطالعات میور اس  ته از میا  آنا  ده نفر با روش نمونه

باز و طی سه رانا   های باز و نیمهاشباع نظری انتخاب و نظرات آنا  با استفاده از پرسشنامه

های باز، میوری و گزینشی تیلیل گردی . در بخاش تیلیال   دریاف  و از طری  ت گذاری

شاخص و هش  مقولاه و مفهاوم تیا  عناوا       48بن ی، تیفی، پس از ت گذاری و مقوله

هاای  ای، عوامل درو  انگیزه، عوامل تطمیعی، عوامل دوربارد، باورهاا و ارزش  ینهعوامل زم

 –ی مفااهیم فرهنگای   پذیری و اعتماد اجتماعی، شرایط خانوادگی، اشاعهتبلیغ ش ه، جامعه

ای بیشاترین نقاش را در مشاارت     اجتماعی به دس  آم  و مشخص ش  ته عوامال زمیناه  

ترتی  عوامل درو  انگیزه، تطمیعی، دور بارد، باورهاا و    سیاسی زنا  دارن  و پس از آ  به

 –ی مفااهیم فرهنگای  اعتماد اجتماعی، شرایط خانوادگی و اشااعه پذیری و ها، جامعهارزش

 گیرن .اجتماعی قرار می

بررسی ارتبااط باین سارمایه اجتمااعی و     »ای را با عنوا  ( مقاله1399نجفی و شهبازی )

انا   ان . میققاین عناوا  تارده   انجام داده«  ا  شهر ترمانشاهمشارت  سیاسی در بین شهرون

تنا . انتخااب سااز و    مشارت  سیاسی در نظام دموتراسی ریر مستقیم نقش حیاتی ایفا مای 

تار اصلی برای تیق  حاتمی  مردمی اس . در این میا  مشاارت  باه شاهرون ا  امکاا      

تغییر دهن . با توجه به اهمی  بیث ده  تا مقامات مسئول را جایگزین ترده و دول  را می

از مشارت  سیاسی، پژوهش حاضر با استفاده از روش می انی، فن پیمایش، ابزار پرسشنامه 

، به دنبال پاسخ به این سؤال اصالی  سمارت پس.ال.ات او ات.پی.ات.اتافزارهای و استفاده از نرم

سیاسای در باین شاهرون ا     باش  ته آیا بین ابعاد مختلف سرمایه اجتماعی و مشاارت   می

سال به باالی  18شهر ترمانشاه ارتباط وجود دارد؟ جامعه آماری پژوهش حاضر شهرون ا  
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عنوا  حجم نمونه مورد بررسای قارار گرفتاه    ها بهنفر از آ  384باش  ته شهر ترمانشاه می

مااد  اس . نتایج تیقی  حاتی از آ  اس  ته باین سارمایه اجتمااعی و ابعااد آ  یعنای اعت     

(، حمایا  اجتمااعی   0/30(، انسجام اجتماعی )0/41(، مشارت  اجتماعی )0/38اجتماعی )

( با مشاارت  سیاسای شاهرون ا     0/36(، ارتباط اجتماعی )0/35(، آگاهی اجتماعی )0/27)

هاای پاژوهش تأییا     ارتباط مثب  و مستقیم و معنادار وجود دارد؛ بناابراین تماامی فرضایه   

نیز نشانگر این اس  ته اثار متغیار مساتقل     از م ل معادله ساختاریشون . نتایج حاصل می

 باش .می 0/55سرمایه اجتماعی بر مشارت  سیاسی شهرون ا  به میزا  

بررسای جایگااه و نقاش زناا      »ای را باا عناوا    ( مقالاه 1389فرد و زها ی ) پیشگاهی

انا  مشاارت    ا  تارده ان . میققین عناو انجام داده« دیپلمات خاورمیانه در مشارت  سیاسی

جویاناه آناا  نساب  باه نظاام      عامه مردم در امور سیاسی ته خود ناشی از تمایل مشاارت  

سیاسی اس ، یکی از نتاایج و دساتاوردهای مراحال پیشارفته دموتراسای اسا ، بناابراین        

عناوا   شمار آورد. زناا  باه  توا  یکی از معیارهای موفقی  توسعه فراگیر بهمشارت  را می

تارین مناابع توساعه    از نیروی انسانی موجود در جوامع بشری ته خود یکای از مهام   نیمی

انا  و یاا   تنن . مردا  تاتنو  نخواساته هستن ، نقشی به سزا در توسعه جوامع انسانی ایفا می

ان  از منافع زنا  به گونه تافی حمای  نماینا . در نتیجاه مشاارت  زناا  در هماه      نتوانسته

توا  گف  نقش ای ته میگونهی، مانن  عرصه سیاس  ضروری اس ، بههای اجتماعفعالی 

 شود.اقلّی  داشتن زنا  در امور سیاسی موج  عقیم مان   دموتراسی در جامعه می

گزارش توسعه انسانی سازما  ملل متی  ته رتبه تشورهای گونااگو  جهاا  را در امار    

میالدی اق ام به تهیه  2009سال  تن ، در آخرین گزارش خود درتوسعه انسانی مشخص می

هاا در  گزارشی از فعالی  تشورهای تی  مطالعه پیرامو  میزا  پایبنا ی و اهتماام دولا    

باه میازا    آ  نماوده اسا  تاه در    « نسایتی توانمن سازی ج»های زمینه تیق  اه اف برنامه

 مشارت  و دخال  زنا  در سیاس  توجهی ویژه ش ه اس .

رت تیلیلی ا توصیفی صورت گرفتاه اسا ، پژوهشاگرا  در     صودر این پژوهش ته به

پی یافتن پاسخی برای پایین بود  میزا  مشارت  سیاسی زنا  در منطقه خاورمیاناه هساتن    
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بنا ی دموتراسای   و به همین منظور با بررسی تطبیقای جایگااه تشاورهای منطقاه در رتباه     

در شناساایی دالیال ایان    جهانی و میزا  مشارت  سیاسی و اقتصادی زناا  منطقاه، ساعی    

بن ی موانع مشارت  سیاسی زناا ، باه مواناع سیاسای،     موضوع دارن  ته در نهای ، با دسته

گیاری از مباحاث طارح شا ه     فرهنگی، آموزشی و همچنین موانع فیزیولاويیکی باه نتیجاه   

 پرداخته خواه  ش .

میاا    ةرابطا  بررسای »ای را باا عناوا    ( مقالاه 1396نیا و مساعودنیا ) فر، شهراممیم ی

انا .  انجام داده« استیفای حقوق شهرون ی با نوع مشارت  سیاسی در بین زنا  شهر اصفها 

میققین عنوا  نموده به دنبال رش  شهرنشینی، مفاهیم ج ی ی ماننا  شاهرون ی و حقاوق    

شهرون ی وارد گفتما  سیاسی تشورها ش ه و حقوق و تکالیفی را متوجه جامعه و دولا   

از انساا  پساام ر    « مکلاف »عناوا  یا  فارد    جه تمایز انسا  پیشام ر  باه ترده اس . و

اس . در این میا ، میازا  اساتیفای حقاوق شاهرون ی، مشاارت       « می »عنوا  ی  فرد به

توان  تی  تأثیر قرار ده . بر اسات این، ها ف اصالی   سیاسی را به لیاظ تمّی و تیفی می

حقوق شهرون ی با نوع مشارت  سیاسی اس . میا  استیفای  ةپژوهش حاضر، بررسی رابط

های پژوهش از پژوهش حاضر، توصیفی ا پیمایشی و مبتنی بر تکمیل پرسشنامه اس . داده 

پرسشانامه باا اساتفاده از     385مناط  مختلف شهر اصفها  به دس  آم ه و سپس با تکمیل 

حاضار، باین    ةمطالعا هاای  تجزیه و تیلیل ش ه اس . بر اسات یافته ت.پاس.ات.ات اافزار نرم

( با مشارت  سیاسی می ود، ارتباط معناداری وجاود ن اشا .   r=012/0حقوق شهرون ی )

(، حقوق اجتماعی، r=11/0این مق ار برای ابعاد حقوق شهرون ی یعنی حقوق م نی برابر )

(16/0=r ( و حقااوق سیاساای براباار )10/0=r  اساا . همچنااین بااین حقااوق شااهرون ی )

(135/0=r  با مشارت )ای معنادار وجود داش . این مق ار بارای ابعااد   سیاسی تبعی، رابطه

( و حقوق r=35/0(، حقوق اجتماعی )r=38/0حقوق شهرون ی یعنی حقوق م نی برابر با )

( باا مشاارت    r=81/0( اس . درنهای  باین حقاوق شاهرون ی )   r=38/0سیاسی برابر با )

ق ار برای ابعاد حقوق شهرون ی یعنای  ای معنادار وجود داش  و این مسیاسی فعال، رابطه

( و حقاوق سیاسای برابار باا     r=13/0(، حقاوق اجتمااعی )  r=11/0حقوق م نی برابار باا )  
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(33/0=rاس . به )مذهبی و ارزشی نظاام سیاسای    ةتوا  گف  با توجه به رویّطور تلی می

ساو  خصاو  بعا  از انقاالب اساالمی، از یک    ایرا  و نقش نهااد ماذهبی در آ  باه    ةجامع

هایی از افراد جامعه به مشارت  سیاسی تبعی روی آوردن  و از سوی دیگر باا توجاه   بخش

 ان .هایی از افراد جامعه، مشارت  سیاسی فعال داشتهبه رش  آگاهی سیاسی، گروه

مشارت  سیاسی و دیپلماسی شهرون ی در میا  »در پژوهشی با عنوا   (2015) اوی می

نمای  تاه مناافع   ده  درک شرایط امروز جها  ایجاب میمی نشا « جوانا  آفریقای جنوبی

هاایی نظیار دیپلماسای    ملی تشورها فقط از منظر دیپلماسی رسمی تعریف نشاود و مؤلفاه  

عناوا   اقتصاادی نیاز باه    ، هوی  تاریخی، فرهنگای و ، ق رت نرم، دیپلماسی عمومیشهری

رجی ماورد توجاه قارار گیرنا .     سایر ابعاد ارتقای سطح منافع ملی و پیشابرد سیاسا  خاا   

شهرون ا ، ارتباط با افراد ها و روابط بین مل  بهسازیو بر توسعه  دیپلماسی عمومی مبتنی

تلی ی، برقراری روابط راهبردی، در سیاس  خارجی را ایفا تن ؛ بناابراین در ایان حرتا     

از ساطح ملای باه     موازی هر چه شهرها در بیث مشارت  بتوانن  منزل  و جایگاه خود را

 –)ماردم   نوعی بستر رش  و توسعه دیپلماسای المللی ارتقاء دهن  بهای و یا بینسطح منطقه

ترتیا  رابطاه معنای داری باین     عملیاتی خواه  رسی . به ایان  دول ( در تشور به مرحله 

 دیپلماسی شهرون ی و مشارت  سیاسی وجود دارد.

 

 مباني نظری

چی ه و دارای ابعاد متفاوت اسا  و بار هماین اساات باه      ای پیمشارت  سیاسی پ ی ه

های متفاوتی قابل تعریف اس . بنا بر تعریف هانتینگتو  مشاارت  سیاسای فعالیا     روش

گیااری دولاا   ه قصاا  تأثیرگااذاری باار فرآیناا های تصاامیم   بااخصوصاای شااهرون ا   

سیاسای   عنوا  سلساله مراتا   از سطوح مشارت  سیاسی به  . میققا(127: 1393)قاسمی،اس 

برن  ته بیانگر عما  مشاارت  سیاسای اسا . میلباراا و راش الگوهاایی را ارائاه        نام می

های مشارت  سیاسی در هر نوع نظاام سیاسای   دهن  ته به عقی ه آنا  همه انواع و طیفمی



 شهر تهرا  زنا  یاسیدر مشارت  س یشهرون  یپلماسینقش د: مقالة پژوهشی                                                          222

 

گیرد. در این الگو داشتن مقام سیاسی و اجرایی در بااالترین ساطح و رأی داد    را در بر می

 .(35: 1390)پالیزا ،ین سطح مشارت  سیاسی قرار دارد تردر پایین

تارین ساطح، دو   برای تبیین مشارت  سیاسی و اصوالً هرگوناه رفتاار سیاسای در تلای    

در مکتا  انتخااب   شاناختی.  دی گاه رقی  وجود دارد: انتخااب عاقالناه و مکتا  جامعاه    

رفتار سیاسی حاصل تصامیم  پرداز آ  اس ، هرگونه ترین نظریهعاقالنه ته آنتونی داونز مهم

های مختلف ته در ی  وضعی  خاا   طور عاقالنه از میا  گزینهفردی بازیگر اس  ته به

ای را انتخاااب تناا  تااه بااه بهتاارین نیااو اهاا اف او را تااأمین  پاایش روی اوساا  گزینااه

شناختی، عمل فردی و گروهی برگرفتاه شا ه   ؛ اما در مکت  جامعه(136: 1377، 1)راشنمای می

ها و هنجارهای موجود در جامعه اسا ، لاذا تیلیال مشاارت  سیاسای در پرتاو       ارزشاز 

های گروهی پذیری سیاسی افراد، فرهنگ سیاسی، سیستممطالعه عواملی چو  شرایط جامعه

 .(65: 1386)سی  امامی،شود پذیر میو سایر شرایط مربوط به مییط اجتماعی امکا 

در جوامع جها  سوم اس  ته تضاد باین توساعه    از نظر هانتینگتو  در جریا  نوسازی

گیرد؛ یعنی هماه ابعااد توساعه باا یکا یگر      سیاسی و توسعه اقتصادی و اجتماعی شکل می

مانا گی  تنن  و توسعه سیاسی نسب  به توسعه اقتصادی و اجتماعی دچاار عقا   رش  نمی

توساعه سیاسای،    آی . یکای از معیارهاای  شود و در فرآین  نوسازی اختالل به وجود میمی

 نظریه بسیج اجتماعی ته به نام تارل دویچ. بنا بر (30: 1388)پناهی، باش  مشارت  سیاسی می

شاون . دویاچ ترتیا     ثب  ش ه، نیز عناصر فراین  نوسازی به تغییرات مشارتتی منجار مای  

ه های فراین  نوسازی را پیشانهاد تارده و آ  را بسایج اجتمااعی نامیا      ای از ویژگیپیچی ه

نیز در زمره تسانی اس  ته توسعه سیاسای را مقا م    2رابرت دال. (142: 1384)آستین رنی، اس  

توانا  زمیناه   دان . از نظر وی فقاط نظاام دموتراسای اسا  تاه مای      بر توسعه اقتصادی می

مشارت  واقعی را برای شهرون ا  خود به وجود آورد. او معتق  اس  بین میزا  اثربخشای  

شارت  سیاسی رابطه مستقیم وجود دارد؛ یعنی باه هار انا ازه تاه میازا       سیاسی و میزا  م

                                        
1. Rush 

2. Robert Dahl 
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شاود و  اثربخشی سیاسی بیشتر شود، میازا  مشاارت  سیاسای شاهرون ا  نیاز بیشاتر مای       

. در رابطه با تأثیر فرهنگ سیاسی بار مشاارت  سیاسای میلباراا و     (105: 1374)دال،بالعکس 

ن  ته نظام سیاسی و فرهناگ سیاسای در   تنگوئل در تتاب مشارت  سیاسی خود عنوا  می

باش  و لذا تفاوت در الگوهای رفتار سیاسی از فرهنگی باه  رفتار سیاسی شهرون ا  مؤثر می

در  1همچناین میلباراا و گوئال   . (23: 1386)میلباراا،  تننا   فرهنگ دیگر را طبیعی فرض می

ارتنا  از: میارک   برن . این عوامل عبتبیین مشارت  سیاسی از هف  عامل عم ه نام می

های شخصی، مییط سیاسی، مهارت، مناابع  )انگیزه سیاسی(، موقعی  اجتماعی، ویژگی

از نظریه اجتماعی ش   سیاسی بارای   2آلمون  و پاولدر این راستا  .(138: 1377)راش، و تعه 

ها به تأثیر سه نهاد اجتماعی تنن ه یعنی تشریح فرهنگ سیاسی پنج تشور استفاده تردن . آ 

تننا  و باه ایان نتیجاه     خانواده، م رسه و شغل بر روی میزا  مشارت  سیاسی اشااره مای  

رسن  ته این سه نهاد، در نهادینه ترد  الگوی مشارتتی در همه جوامع نقش مهمای بار   می

عه ه دارن  و هر چه فرد در درو  این سه نهاد سابقه مشاارتتی بیشاتری داشاته باشا ، در     

  سیاسی بیشتری دارد و جامعاه از نظار فرهناگ سیاسای باه      مراحل بع ی زن گی مشارت

همچناین لیپسا     .(31-22: 1375)آلمونا  و پااول،   شاود  تر مای فرهنگ سیاسی مشارتتی نزدی 

دانا  و معتقا    شنات آمریکایی مشارت  سیاسی را از جمله شاروط دموتراسای مای   جامعه

وجاود داشاته باشا  تاا      های مشارت  برای شاهرون ا  اس  در هر دموتراسی بای  فرص 

بتوانن  در امور سیاسی خود دخال  تننا . وی بارای تبیاین مشاارت  سیاسای شاهرون ا        

 تن  ته آنا  بای  به نوعی آگاهی سیاسی و دانش سیاسی داشته باش .عنوا  می

بر اسات نظریات جیرین  پری نیز بای  سه جنبه از مشارت  سیاسی یعنی شایوه مشاارت ،   

را بررسی ترد. منظور وی از شیوه مشارت  ایان اسا  تاه مشاارت  چاه       ش ت و تیفی  آ 

تن  تاه شایوه مشاارت  بار     گیرد آیا رسمی اس  یا ریررسمی و است الل میشکلی به خود می

های رایاج باه مشاارت  در جامعاه و     طب  فرص ، میزا  عالقه، منابع در دسترت فرد و نگرش

                                        
1. Milbrath and Goel 

2. Almond and Powell 
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شود فرق دارد. منظور از ش ت، سانجش تعا اد   یا نمیشود ویژه اینکه آیا مشارت  تشوی  میبه

تنن  و هم تع اد دفعاات مشاارت  آناا  اسا      های معین شرت  میافرادی اس  ته در فعالی 

ها و منابع فرق تنا . تیفیا  باه میازا  اثربخشای تاه در       ته باز هم ممکن اس  بر طب  فرص 

تننا  و نیاز   ته ق رت را اعمال مای  آی  و سنجش تأثیر آ  بر تسانینتیجه مشارت  به دس  می

ای باه جامعاه   ها و منابع از جامعهشود. تیفی  هم بر طب  فرص ها مربوط میگذاریبر سیاس 

 .(123 -124: 1377)راش، تن دیگر و از موردی به مورد دیگر فرق می

 هاای طیف و انواع ةهم وی نظر به ده  ویم ارائه توا  به الگویی ته مایکل راشدر انتها می

 باه  بااال  از بنا ی رتباه  گیرد اشاره ترد. اینمی دربر را سیاسی نظام نوع در هر سیاسی مشارت 

 جرایای، ا یاا  سیاسای  مقاام  وجاوی جس  اجرایی، یا سیاسی داشتن مقام شامل: ترتی  به پایین

 در مشارت  سیاسی، شبه سازما  ی  در فعال عضوی  سازما  سیاسی، ی  در فعال عضوی 

 الیانفع عضوی  سیاسی، سازما  ی  در انفعالی عضوی  ریره، و عمومی، تظاهرات اجتماعات

 باه  عالقاه  انا تی  ریررسامی،  سیاسای  هاای بیاث  در مشاارت   سیاسی، سازما  شبه ی  در

 .(126)هما : اس  سیاس  در درگیر نش   داد  و رأی سیاس ،

توا  هنار ایجااد   ، دیپلماسی را میهای مرتبط با دیپلماسی شهرون یهمچنین در حوزه نظریه

هاای  توانا  توساط دیپلماات   ها نامیا  تاه مای   ها و با ه ف م یری  روابط آ ارتباط میا  مل 

ها یگاناه تاارگزار   رسمی و نماین گا  دولتی یا بازیگرا  ریردولتی انجام شود. تا زمانی ته دول 

یپلماسای رسامی در عرصاه رواباط     الملل بودن ، ی  نوع دیپلماسی و آ  هم دعرصه روابط بین

المللای باازیگرا  دیگاری ماننا      تار شا   شارایط باین    الملل وجود داش ، اماا باا پیچیا ه   بین

هاای ریرانتفااعی و   هاای انساانی، ساازما    های چن  ملیتی، گروهالمللی، شرت های بینسازما 

هاای  قش پرداختنا . پ یا ه  مواردی از این قبیل به عرضه دیپلماسی راه یافتن  و در آ  به ایفای ن

زیسا  نیاز از عوامال    جهانی ش  ، ورود اینترن  به عرصه ارتباطات و تخری  گسترده میایط 

 .(9: 2012، 1)فراسرآین مهم در تغییر شکل دیپلماسی به حساب می

                                        
1. Fraser 
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هااا دیپلماساای هااای دیپلماساای شااهرون ی نیااز متفاااوت هسااتن . یکاای از آ گوناه 

یا  ته از تشورهایی ته دول  از مشروعی  الزم در مدس شهرون ی مستقل اس . در آ 

مردم تشور برخوردار نیس ، نوع دیگری از دیپلماسی شهرون ی در جریا  اسا  تاه   

و در  گیردهای رسمی دیپلماتی  آ  تشور انجام نمیهای آ  در راستای فعالی فعالی 

ت س  ته رفتارها و اق امااهایی قابل مشاه ه ویژه در نظامتقابل با آ  اس . این امر به

آ   الملل، ارتباطی به منافع ملی تشاور و ماردم  ی  نظام سیاسی در صینه سیاس  بین

یا   هاا و مناافع گروهای از اقل   ن اشته باش ؛ بلکاه اقا امات مزباور صارفاً از خواساته     

گیرد ته برای حفظ موقعی  خویش، آ  را بر اساات مناافع ملای توجیاه     سرچشمه می

زارهاا و  تنن  تا باا اساتفاده از اب  نین شرایطی، شهرون ا  عادی تالش میتنن . در چمی

برقرار  وسایل گوناگو  از جمله ابزارهای ارتباطی، با شهرون ا  تشورهای دیگر ارتباط

ر دتنن ؛ تا عالوه بر ارائه تصویری مطلوب از تشاور متباوع خاود در انهاا  عماومی،      

تشورها نساب  باه تشاور خاود تأثیرگاذار      گیری سیاسی سایر نهای  بتوانن  بر جه 

 .(79: 1392)سلیمی، باشن  

( دیپلماسی شاهرون ی، باه ارتبااط ریررسامی باین ماردم       2003) 1از نظر دایانا چیاگات

هاا در تقابال   شود ته با روابط رسمی میاا  نماینا گا  دولا    تشورهای مختلف اطالق می

هاای مختلاف و یاا در شارایط     فعالیا  طور مستقیم و در طی توان  بهاس . این ارتباط می

طلا ،  های صلحها، گروه«2ا .جی.او»های ریررسمی ریردولتی نظیر فراهم آم ه توسط گروه

 .(90: 2003)چیگات، میققا  و یا هر سازما  واسطه ریررسمی دیگری انجام پذیرد 

میاا    تن  در شرایطی ته ارتباطات رسمی و دیپلماتیا  ( نیز عنوا  می2016) 3مونتویل 

های ریررسمی ارل  تلی قطع ش ه باش ، تانالتشورها و یا دول  و ی  گروه شورشی، به

 طور مؤثری به ایفای نقش بپردازن .توانن  بهمی

                                        
1. Diana Chiagas 

2. NGO 

3. Montville 
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هاای توچا  در زنجیاره    معتق  اس  دیپلماسی شهرون ی یکای از حلقاه   1جا  ملیسین

از ساوی دیگار باا    ساو باا دیپلماسای عماومی و     پیرامو  سیاس  خارجی اس  ته از یا  

توان  از اتباع و شهرون ا  فعال ای در ارتباط اس . بر این اسات، دول  میدیپلماسی رسانه

برد منافع ملی و دفاع از امنی  ملی خود استفاده تن ؛ باه  خود در خار  از تشور برای پیش

اشااره  عبارت دیگر، دیپلماسی شهرون ی به پیون  دول  با شهرون ا  فعال خار  از تشور 

ها برای همکاری با تر بوده و تمایل آ دارد؛ بنابراین، هر چه اتباع ی  تشور در خار  فعال

تری برخاوردار اسا .   شا  بیشتر باش ، آ  تشور از دیپلماسی شهرون ی فعالتشور مادری

منظاور  ش ه با افاراد خاارجی باه   ارتباطی ه ای »از آنجا ته هسته نظریه دیپلماسی عمومی 

همچنین بناا  «. ها اس های آ گذاشتن بر افکار آنا  و سرانجام، تأثیر گذاشتن بر دول تأثیر 

ویژه آماوزش  گذاری در آموزش شهرون ا  بهتوانن  از طری  سرمایهها میبر نظر بابال دول 

 .(212: 1392)تیا، های ملی و خارجی، شهرون ا  دیپلمات موفقی پرورش دهن  فرهنگ

ارزیابی نقش دیپلماسی شهرون ی به دلیال تأثیرگاذاری آ    ( 2003) بنا بر عقی ه برگس

هاا و رواباط، تاار مشاکلی اسا . از نظار وی ما یری         بر عوامل ریر عینی نظیار نگارش  

تنن گا  تامالً باا هام   تعارضات رسمی، گاهی اوقات ریرقابل انجام و اجراس ؛ زیرا مباحثه

ن ارنا  و مباحثاه ممکان اسا  باا منازعاات       بیگانه هستن ، رهبرا  تمایلی به تغییر شرایط 

گارا  ریررسامی، در یا  زمیناه     بیشتری درهم تنی ه شود. در چنین شرایطی، اگر میاانجی 

توانا  ساودمن  واقاع گاردد؛ چناین      ریررسمی با یک یگر مالقات )دی ار( داشته باشن ، مای 

اری تولی  تن  توان  منجر به توافقات ج ی ی شود و رویکردهای ابتکگفتگوهایی گاهی می

. در ایان راساتا،   (20: 2003، 2)بارگس ته در فرآین های رسمی مذاترات، مورد اقتبات قرار گیرد 

تن  دیپلماسی شاهرون ی روشای اسا  تاه در آ  افاراد      ( نیز عنوا  می2011آنا داوسو  )

تننا . ارلا  خااطره مانا گار     عنوا  نماین ه ریررسمی تشور خودشا  ایفاای نقاش مای   به

ای چهره به چهره میا  فردی با مردمی از تشورهای دیگر، باعاث افازایش درک دو   دی اره

                                        
1. John Melisin 

2. Burgess 
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هاا و مناافع مشاترتی پیا ا     توانن  ارزشگردد و مردمی ته سواب  تفاوت دارن  میجانبه می

تنن  و حتی احساسات منفی نسب  به یک یگر را نیز تااهش دهنا . دیپلماسای شاهرون ی     

 .(2: 2011، 1)داوسو های دیپلماسی رسمی باش   توان  تامالً مستقل از فعالیمی

 

 شناسي تحقيق. روش3

در ایان تیقیا    این تیقی  از نوع تاربردی بوده و به روش پیمایش انجام شا ه اسا .   

باشن . برای تعیین حجم نمونه عنوا  جامعه آماری تیقی  م نظر میتلیه زنا  شهر تهرا  به

استفاده ش ه اسا ؛ تاه بار ایان اساات تعا اد        2«ترا تو»جامعه آماری مورد نظر از فرمول 

 باش .نفر می 384حجم نمونه 

گیاری  منظاور انجاام نموناه   ای باه ای چنا  مرحلاه  گیری خوشههمچنین از روش نمونه

عنوا  خوشاه  گانه شهرداری به22استفاده ش ه اس . ب ین منظور ابت ا شهر تهرا  به مناط  

  ی گردی ه اس .بناول )به شرح ج ول زیر( تقسیم
 ایگیری خوشه(: خوشه اول در نمونه1جدول )

 1منطقه  2منطقه  3منطقه  4منطقه  5منطقه  6منطقه  7منطقه  8منطقه  9منطقه  10منطقه 

 20منطقه 
منطقه 

19 

منطقه 

18 

منطقه 

17 

منطقه 

16 

منطقه 

15 

منطقه 

14 

منطقه 

13 

منطقه 

12 

منطقه 

11 

 
منطقه 

22 

منطقه 

21 

گانه اق ام  22صورت تصادفی ساده از بین مناط    به انتخاب چهار منطقه بهسپس نسب

انتخااب شا ن . ساپس     17و  14و  6و  2گیری انجام ش ه منطقه گردی  ته بر اسات نمونه

 نفر انتخااب  384گیری تصادفی ساده تع اد در منطقه انتخاب ش ه با استفاده از روش نمونه

 ش .

رسشنامه میق  ساخته و روش اسنادی بوده ته در خصاو   ابزار گردآوری اطالعات پ

پرسشنامه استفاده شا ه اسا . منظاور از    « اعتبار صوری»روایی و پایایی در این پژوهش از 

                                        
1. Dawson 

2. cochran 
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ها از طری  مراجعه به داورا  اس . به همین منظاور  اعتبار صوری، شناسایی اعتبار شاخص

هاا  شود تاه اسااتی  مجارب بار آ      هایی استفادهسعی گردی  برای سنجش متغیرها از گویه

تأتی  دارن . لذا بع  از تنظیم پرسشنامه و مصااحبه، باه رتیا  ایان اسااتی  و متخصصاا        

 مربوط به رسان ه و رفع اشکال ش .

برای سنجش میزا  پایاایی پرسشانامه از ضاری  آلفاای ترونبااف اساتفاده گردیا . در        

پرسشانامه، پایش آزماو  روی     ینا  از پایاایی منظور اطمها، بهبنابراین قبل از گردآوری داده

باوده تاه    74/0نفر انجام گرف . میزا  آلفای ترونباف پرسشنامه  38جامعه آماری ته  10/1

هاا  دهن ه اعتبار پرسشنامه و باال بود  همسازی و پایا اری درونای گویاه   و نشا  7/0باالی 

 باش .می

 

 ها. تجزیه و تحليل یافته4

ها از آزمو  همبساتگی  ژوهش برای آزمو  میانگین نمرات شاخصهای پدر بخش یافته

 پیرسو  استفاده نمود.
 (: ضريب همبستگي بین ديپلماسي شهروندی و مشارکت سیاسي2جدول )

 مشارکت سياسي هامؤلفه 

 ديپلماسي شهروندی

 523/0 ضری  همبستگی پیرسو 

 001/0 سطح معناداری

 384 تع اد

 های مشارکت سیاسيگي بین ديپلماسي شهروندی و زير شاخص(: ضريب همبست3جدول )

 دیپلماسي شهروندی هامؤلفه های مشارکت سياسيزیر شاخص

 شدت مشارکت
 293/0 ضری  همبستگی پیرسو 

 001/0 سطح معناداری

 شیوه مشارکت
 394/0 ضری  همبستگی پیرسو 

 001/0 سطح معناداری

 537/0 ضری  همبستگی پیرسو  کیفیت مشارکت
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های مشارت  سیاسی رابطاه  بر این اسات بین دیپلماسی شهرون ی و تمام ریز شاخص

دار معناداری وجود دارد و رابطه بین دیپلماسی شهرون ی و مشاارت  سیاسای زناا  معنای    

 .اس 
 (: ضريب همبستگي بین تصوير مطلوب و مثبت و مشارکت سیاسي4جدول )

 مشارکت سياسي هامؤلفه 

 وب و مثبت از کشورتصوير مطل

 326/0 ضری  همبستگی پیرسو 

 001/0 سطح معناداری

 384 تع اد

 (: ضريب همبستگي بین حس تفاهم و مشارکت سیاسي5جدول )

 مشارکت سياسي هامؤلفه 

يابي به حس تفاهم و دست

 های مشترکارزش

 126/0 ضری  همبستگی پیرسو 

 013/0 سطح معناداری

 384 تع اد

طلبانه و حل تعارضات و مشارکت های صلح(: ضريب همبستگي بین مشارکت در فعالیت6)جدول 

 سیاسي

 مشارکت سياسي هامؤلفه 

طلبانه و های صلحمشارکت در فعالیت

 حل تعارضات

 421/0 ضری  همبستگی پیرسو 

 001/0 سطح معناداری

 384 تع اد

تغیرهای فرعی و متغیار وابساته،   بر اسات ضرای  همبستگی در ج اول فوق بین تمام م

ارائاه تصاویری مثبا  و    یعنی مشارت  سیاسی رابطه معناداری وجود دارد؛ بناابراین باین   

رابطاه   R=  326/0و  001/0داری مطلوب از تشور و مشارت  سیاسی زنا  با سطح معنای 

هاا و  یابی به دی گاهحسن تفاهم و دس دار وجود دارد. همچنین بین مثب ، متوسط و معنی

 R=  126/0و  013/0داری های مشترک در مشارت  سیاسای زناا  باا ساطح معنای     ارزش

طلباناه و  های صلحمشارت  در فعالی داری وجود دارد؛ و بین رابطه مثب ، ضعیف و معنی
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رابطاه   R=  421/0و  001/0دار حل تعارضات در مشارت  سیاسی زناا  باا ساطح معنای    

 د دارد.داری وجومثب ، متوسط و معنی

 

 سنجش تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر وابسته

منظور سنجش میزا  تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بار وابساته از معاادالت سااختاری     به

 استفاده گردی ه اس .

 
 (: تحلیل مسیر1نمودار )

 

تار  جه  حصول اطمینا  از قابلی  اطمینا  سؤاالت، تلیه بار عاملی سؤاالت بای  بزرگ

هاایی تاه باار عااملی     درص  مورد تأیی  قرار گیرن . پرساش  95و با قابلی  اطمینا   3/0از 

 باش  بای  حذف گردن . -96/1تا  96/1ها بین آ  tیا آماره  3/0ها تمتر از آ 

 95با توجه به نمودار فوق، در تمام سؤاالت تیقی  میزا  بار عاملی در سطح معنااداری  

 طمینا  سؤاالت م ل قابل تأیی  اس .درص  بوده و بنابراین قابلی  ا
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از طری  بررسی دو بخش ضارای   در ارزيابي ضرايب مسیر بین متغیرهای پنهان مدل 

t ( و ضرای  مسیرβ. صورت گرفته اس )    بر این اسات متغیر حسن تفاهم و دساتیابی باه

ت  های مشترک با توجه به اینکه در همبستگی پیرسو  معناداری ضاعیفی باا مشاار   دی گاه

 شود.عنوا  فرضیه فرعی دوم رد میسیاسی داش ، در ارزیابی ضرای  مسیر به

 
 (: ضرايب مسیر مدل تحقیق2نمودار )

 
 مدل تحقیق t(: قدرمطلق مقادير 2نمودار )
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 های تیقی  نمایش داده ش ه اس :در ج ول زیر نتایج آزمو  فرضیه
 درصد 95تحقیق در سطح اطمینان  های آزمون فرضیات فرعي اول تا سوم(: يافته7جدول )

 نتيجه t β فرضيات

 فرضیه

 اصلی

 دیپلماسی شهرون ی در مشارت  سیاسی زنا 

 تأثیرگذار اس .
229/7 426/.  تأیی  فرضیه 

 فرضیه

 1فرعی 

 ارائه تصویری مثب  و مطلوب از تشور در مشارت  سیاسی زنا 

 تأثیرگذار اس .
888/6 31/0  تأیی  فرضیه 

 فرضیه

 2فرعی 

های مشترک در ها و ارزشیابی به دی گاهحسن تفاهم و دس 

 مشارت  سیاسی زنا  تأثیرگذار اس .
851/1 077/0  رد فرضیه 

 فرضیه

 3فرعی 

طلبانه و حل تعارضات در مشارت  های صلحمشارت  در فعالی 

 سیاسی زنا  تأثیرگذار اس .
236/8 357/0  تأیی  فرضیه 

دیپلماسی شهرون ی در مشارت  سیاسی زناا  باا بتاای    توا  گف  ته بر این اسات می

( و ارائه تصویری مثب  و مطلاوب از تشاور در مشاارت  سیاسای زناا  باا بتاای        426/0)

طلبانه و حل تعارضات در مشارت  سیاسی زناا   های صلح( و مشارت  در فعالی 310/0)

هاا و  ابی باه دیا گاه  یا ( تأثیرگذارن  و به لیاظ آماری حسن تفاهم و دسا  357/0با بتای )

 باش .های مشترک در مشارت  سیاسی زنا  تأثیرگذار نمیارزش

 

 گيری. بحث و نتيجه5

باش . این مفهوم ای، مشارت  سیاسی میهای مهم سیاسی در هر جامعهیکی از شاخص

. از دی گاه ان یشمن ا  توسعه سیاسی پس از توساعه  با دموتراسی رابطه دارد به ح  زیادی

عناوا  یکای از   گیارد و بناابراین مشاارت  سیاسای نیاز باه      عی و اقتصادی شکل میاجتما

توجه این مفهوم، از این موضوع مستثنی نیس . مشارت  سیاسای از عوامال   های قابلمؤلفه

عنوا  یکی از آنا  نام توا  از دیپلماسی شهرون ی بهپذیرد ته میاجتماعی مختلفی تأثیر می

 ی، شهرون ا  از ح  برقراری ارتباط با شهرون ا  جواماع دیگار   برد. در دیپلماسی شهرون

های مشترک برسن  و یاا تاأثیرات ناامطلوب ناشای از     برخوردار هستن  تا بتوانن  به دی گاه

دیپلماسی شهرون ی مفهاومی  ها را از بین ببرن . های خارجی نادرس  برخی دول سیاس 
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خصاو  در تشاور ماسا  و باا     ختلاف باه  نسبتاً ج ی  و تمتر پرداخته ش ه در مباحث م

ها تمتار ماورد بیاث و بررسای قارار گرفتاه       وجود گسترش و تاربرد آ  در زن گی انسا 

طور تلی ارتباط تالمی و تبادل اطالعات در جه  دستیابی به تفااهم و اجمااع در   اس . به

باه لطاف    باش  تاه فقا ا  آ   ها از اهمی  بسیار زیادی برخوردار میبرخورد نزدی  انسا 

شود. امروزه شهرون ا  ی  جامعه در ارتباط با یک یگر های جمعی تمتر احسات میرسانه

توا  ها و امکانات بیشتری نسب  به گذشته پیش رو دارن . میو شهرون ا  دیگر جوامع راه

گف ، این امکا  و اقبال را م یو  وسایل ارتباط جمعای هساتیم. اماروزه شااه  گساترش      

های مختلف زن گی بشار هساتیم.   جمعی و تاربردهای گوناگو  آ  در زمینه وسایل ارتباط

ها و وسایل ارتباط جمعی گاهی اوقات نقشای مخارب نیاز ایفاا     گر چه ممکن اس  رسانه

یاابی باه   ها در جه  دس سازی و ارتباط انسا تنن ، اما به هیچ عنوا  رسال  آنا  در آگاه

رفا . ماردم جواماع گونااگو  زماانی تاه شاانس         ان ازهای نوین زیر سؤال نخواه چشم

هاای جمعای باا    توانن  با تم  رساانه آسانی میرو ش   با یک یگر را ن اشته باشن  بهروبه

ها دورتر و با سب  زن گی و فرهنگی متفاوت ارتباط تالمی ایجاد تنن . هایی فرسنگانسا 

  بسایاری از ساوءتفاهمات و   ششای  این موضوع موج  بروز اختالفاتی نیز باش ، اما بی

شاود.  باشا ، از میاا  برداشاته مای    هایی از مردم میاختالفاتی ته ناشی از ع م ارتباط گروه

هاای مختلاف سیاسای، اجتمااعی و     توانا  بار مقولاه   تفاهم و تبادل اطالعات گوناگو  مای 

پاذیرد،  یر مای گونه ارتباطات و تبادالت تأثفرهنگی اثرگذار باش . یکی از مفاهیمی ته از این

عنوا  نیمی از جمعی  و همچنین باا توجاه   باش . در این میا ، زنا  بهمشارت  سیاسی می

باشان ، قاادر   دار مای های مختلفی ته امروزه در جواماع عها ه  به گسترش و اهمی  فعالی 

خواهن  بود با آگاهی و تبادل اطالعات ساهم عظیمای در مشاارت  سیاسای و روشانگری      

امعه ایفا تننا . در ایان پاژوهش باین دیپلماسای شاهرون ی و مشاارت         سیاسی خود و ج

طاور تلای   عنوا  فرضیه اصلی تیقی  رابطه معنااداری باه وجاود آما . باه     سیاسی زنا ، به

میانگین هر دو متغیر در حجم نمونه متوسط بود. همچنین نتاایج نشاا  دهنا ه همبساتگی     

باشا . بار اساات    با مشارت  سیاسی مای  معنادار بین ارائه تصویر مطلوب و مثب  از تشور
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های تبادل اطالعات، آماوزش و  هایی در زمینهدی گاه ملیسن دیپلماسی شهرون ی را فعالی 

منظاور حسان   های درگیر اخاتالف و باه  ویژه، مل ها بهفرهنگ با ه ف آشنایی بیشتر مل 

به ایان وسایله، بتاوا     های مشترک میا  آنا  اس  تا ها و ارزشتفاهم و دستیابی به دی گاه

عالوه بر ایجاد تصویری مطلوب از تشور متبوع خود در افکاار عماومی، در نهایا  بتاوا      

در پاژوهش انجاام   . های سیاسی سایر تشورها نسب  به یک یگر تأثیرگذار باش گیریجه 

های مشاترک و مشاارت  سیاسای زناا  رابطاه      ش ه، بین حسن تفاهم و دستیابی به ارزش

 حاصل ش  اما این رابطه ضعیف ارزیابی ش .  معناداری 

هاای  ری باین مشاارت  در فعالیا    دهنا ه تأییا  رابطاه معناادا    آم ه نشا دس نتایج به

باش . بابال معتق  اسا   طلبانه و حل تعارضات با مشارت  سیاسی زنا  شهر تهرا  میصلح

های صالح باه تاار    های دیپلماسی نوع دوم ته برای دفع تعارضات و تقوی  گفتگوفعالی 

رود، بر مشارت  شاهرون ا  دیپلماات تکیاه دارد. بناا بار دیا گاه مونتویال دیپلماسای         می

حال رسامی در جها     شهرون ی به مذاترات ریررسمی شهرون ا  برای رسی   به ی  راه

شاود. بناا بار نتاایج     رون ه( اطالق مای الوقوع )منازعه پیشجلوگیری از ی  برخورد قری 

ه ف میا  م ت دیپلماسای مسایر دوم وادار تارد  طارفین باه شانی          پژوهش سجادپور

ها و نظرات طرف مقابل اس  تا از این طری  درک بهتری نسب  به دیگری پی ا تنن  و ای ه

های مشترک جها  بارو  رفا  از منازعاه توافا       حلبرای تبادل نظر با یک یگر بر سر راه

 نماین .

یز با مشارت  سیاسی زنا  رابطه معناداری داشا . در  در انتها تبادل و تسهیم اطالعات ن

دس  آم ه در پژوهش تیاا نیاز تباادل اطالعاات و مفاهماه بار سیاسا  خاارجی         نتایج به

 شهرون ا  تهرانی تأثیرگذار بوده اس .
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