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 فعلیوضعیت 

تحقیقات  یبر اساس بررس NEPAروند  انیرا در جر یاجتماع یهااستفاده از رسانه یفعل تیفصل وضع نیا

یم فیتوص NCHRP 25-25 Task 80 یشده براانجام یمورد یهاو مصاحبه نیآنال هایینظرسنج ،پیشین

 ستنده رییسرعت در حال تغتلفن همراه به بوط بههای مریآورو فن یاجتماع یهاکند. الزم به ذکر است که رسانه

و  با ابزار شدند، اکنونقبل تکنولوژی روز در نظر گرفته می چند سال ات که یارتباط یهاوهیشممکن است و 

روز هب ،بخشی از مؤثر بودن و تأثیر گذاشتن یاجتماع یهارسانه یای. در دنه باشندشد نیگزیجا دیجد یهاروش

 است. دیجد هایو روند هااز ابزار اندنمطلع مبودن و 

 یاجتماع یها، رسانهیزمان بازه نیدهد. در اینشان مرا  2103-2102 تصویری از بازه زمانی ،تیوضعخالصه  نیا

 یهااز رسانه ییهاشوند اما نمونهیاستفاده م ینقل و خدمات مشتروخدمات حمل یروزرسانبه یبرا رایجطور به

 .دنریگیمورد استفاده قرار م NEPA یهاو پروژه یزیربرنامه یبرا ظرفیت خودبا تمام  یاجتماع

-یشده با ورودانجام یهایریگمیکه تصم کندعمل میفرض  نیتحت ا NEPAنقل وحمل یریگمیتصم فرآیند

است.  دودمح یهاگروهاز  آمدهدستبه یهایریگمیبهتر از تصم شهیهم باًیمختلف مردم تقر یهااز گروه ییها

-قیعم تر وآگاهانه یهایریگمیتصم باعث شتریبافراد  گنجاندن و یگسترش مشارکت عمومبا  یاجتماع یهارسانه

 .شوندمی یدر بخش عمومتر 

کنند و میتعامل دعوت به  یطور ذاتبه یاجتماع یهارسانه

، رندیگیقرار م موردتوجه کیدموکرات یفضا کیعنوان به

همسو  در آن توانندیم یانهیزمپیشهر  باکه مردم جایی 

 کنند. جادیاخود مشترک  عالیق حولرا  یو جوامعشوند 
 

 یاجتماع یهارسانه فیتعر

 یها. رسانهبه خود بگیرند یمختلف یهاتوانند شکلیهستند و م یفراوان فیتعار یدارا یاجتماع یهارسانه

اربر شده توسط کدیتول یمحتواآن افراد و جوامع  قید که از طرانشده فیتعر یتعامل یهاپلتفرمعنوان به یاجتماع

نقل، وحمل مشارکتی قیبرنامه تحق در حوزه ریمطالعه اخ کیاساس  . برگذارندمیو به اشتراک  کنندیم جادیارا 

کنند یم قیکنند که کاربران را تشویبر وب اشاره م یمبتن یکاربرد یهااز برنامه یبه گروه" یاجتماع یهارسانه

عنوان بهرا  2.1و وب  دیجد یهارسانه هایاصطالح NCHRP 710گزارش  "ارتباط برقرار کنند. گریکدیتا با 



 لی، بازخورد کاربر، مشارکت خالق و تشکمبتنی بر تقاضا یکه دسترس کندمطرح می ییابزارها یبرا ییهابرچسب

بر کاربر هستند و  یمبتنها آن یکاربرد یهابرنامه سازند،را ممکن می تالیجید یهارسانه یمحتوا حولجامعه 

 کی .دارند دیکأت یعاجتما یهاشبکه یهاتیها و ساها، پادکستها، بالگیکیو تعامالت کاربر مانند و یبر همکار

ه ب ال است که آیا این رسانهؤپرسیدن این س ست،ین چهو  ستیچ یرسانه اجتماعاینکه  نییتع یروش ساده برا

رسانه  یسنت تیساوب کیمثال عنوانبه اشتراک بگذارند؟ به گرانینظرات خود را با د تادهد یازه ممردم اج

 کینظرات وجود ندارد.  ارسال یبرا یفرصت چیدهد و هیارائه م ستایصورت ااطالعات را به رایز ستین یاجتماع

 عنوانتواند بهیو م شودمی لیتبد یتماعبه رسانه اج ،دهدمیصفحات خود  را درنظرات  ارسالاجازه که  تیساوب

 شود. فیبالگ تعر کی

ه ک یهر کس رایز است زیمتما لمیو ف ونیزیها، تلومانند روزنامه یسنت یهااز رسانه همچنین یاجتماع رسانه

ای هتمام رسانهمشترک  ویژگی انتشار اطالعات را دارد. یی، توانااشته باشدد را و دانش استفاده از آن یدسترس

 ایها و لمیها، فعکس کلمات، قیاز طر نیانجمن آنال کی شرکت دراطالعات و  گذاریاشتراک ییتوانا اجتماعی

 وجهموردت کیدموکرات یفضا کیعنوان کنند و بهیمتعامل دعوت به  یطور ذاتبه یاجتماع یهاها است. رسانهیباز

 مشترک عالیق حولرا  یو جوامعشوند همسو  در آن وانندتیم یانهیزمشیپهر  باکه مردم جایی  ،رندیگیقرار م

 کنند. جادیاخود 

 یاجتماع یهادولت از رسانه استفاده

 وشیر نی. اهستندو فدرال  یالتیا ،یمحل یهادولت یبرا استاندارد عمل در حال تبدیل به یک یاجتماع یهارسانه

ای هرسانی نگرانیاطالعکردن اطالعات و  دایردن، پال کؤس ،یارتباط با خدمات دولت یبرقرار یاست که مردم برا

 تیاولو به سطوح تمامدولت در  هایطرحدر  تی. شفافکننداز آن استفاده می ها و مقامات منتخبسازمانبه  خود

 است. اول تبدیل شده

فدرال را به  ندگانیامنتشر کرد و نم شفاف باز و دولترا درباره  یانامهتفاهم 2112سال  هیاوباما در ژانو دنتیپرز

باز دولت کرد. دستورالعمل دعوت  دولت یباز بودن و همکار ،ییپاسخگو شیافزا یبرا دیجد یابزارها جادیا

(M1006 که به دنبال آن )یهافرصت این درخواست را داشت که ییاجرا یهاادارات و سازمان از، ارائه شد 

خود را ارائه دهند و از  یتخصص و اطالعات جمع یایا مزافراهم کنند ت یگذاراستیمشارکت در س یبرا یشتریب

رالعمل دستو نی. اکمک بگیرند در دولت یمشارکت عموم یهاو بهبود فرصت شیافزا یچگونگ برای یعمومنیروی 

 کند:یم حیدولت باز است، تشر کی یسه اصل را که سنگ بنا

 را ترویج  ییدهد، پاسخگویولت انجام مد آنچهدر مورد  یاطالعات عموم یسازفراهمبا همراه  تیشفاف

 ؛کندمی



  تاسیها را به اشتراک بگذارند تا دولت بتواند سها و تخصصدهیدهد که ایاجازه م معموم مردمشارکت به-

 ؛کند جادیطور گسترده در جامعه پراکنده است، اکه به یها را با استفاده از اطالعات

 یدولت و نهادها نیدولت فدرال، در سطح حکومت و بدرون  یمشارکت و همکار قیبا تشو یهمکار 

 بخشد.یدولت را بهبود م ییاکار ،یخصوص

 یشابه اف لیاز تما توجهیطور قابلبه یمشارکت عموم ی، انتظارات دولت برااجرایی دستورالعمل نیتوجه به ا با

 فراتر رفت. NEPA یهااز پروژه یاطالعات در برخ

 یاجتماع یهارسانه مخاطبان

مربوط به  یهاتیاز سا نیآنال ساالنبزرگاز درصد  76نشان داد که  2102دسامبر در  Pew ینظرسنج کی

 یهارسانهمرتبط با  یهاتیاز سا از دیگران شتریب هسال 22تا  01کنند. جوانان یاستفاده م یاجتماع یهاشبکه

 79-01 ساالنبزرگاز  یمیناز  شیتند. بهسدر رده بعدی ساله  92-31 ساالنبزرگکنند و یاستفاده م یاجتماع

 شتریتبار بییایو اسپانپوست اهیس یهاگروه کنند.یاستفاده م یاجتماع یهاشبکه یهاتیاند که از ساگفته زیساله ن

کمتر از ها آنکه درآمد خانوار  یافراددر مورد کنند و یاستفاده مهای اجتماعی از شبکه پوستدیسف یهااز گروه

 رینسبت به سا یاجتماع یهاشبکه یهاتیاستفاده از سا یبرا یشتریاحتمال ب استدالر در سال  31،111

های گروهو  تیاقل یهاگروه انیدر م یاجتماع یهااز رسانه دهاستفا ی. سطح باالوجود دارد یدرآمد یهامحدوده

به  یدسترس یها براگروه نیا ییتواناتلفن همراه و  یهاروزافزون دستگاه وعیدهنده شنشان ن،ییدرآمد پا دارای

 یهادستگاهمورد در  Pew ینترنتیا قاتی، تحق2103هوشمند است. از ماه مه سال  یهابا استفاده از تلفن نترنتیا

درصد تلفن هوشمند  07تلفن همراه هستند،  کی یدارا ییکایساالن آمردرصد بزرگ 20نشان داد که  مراهتلفن ه

 هستند. تبلت یها داراندرصد از آ 39دارند و 

 یاعاجتم یهارسانه یکاربرد یهاو برنامه نترنتیاند که استفاده از ااشاره کردهبه این موضوع  Pewچه مطالعات اگر

 انیهمچنان از همتا تیاقل یهااست و گروه افتهی شیافزا یتوجهطور قابلارتباطات تلفن همراه به قیاز طر

وتر جل ایداده یهاو برنامه نترنتیا زاستفاده ا یبرا یعنوان ابزارلفن همراه بهخود در استفاده از ت پوستدیسف

 نیاز چننیز  ی مختلفدرآمدو  ینژاد یهاگروه که کنندمختلفی اشاره می یهاوهیبه شتحقیقات دیگر ، هستند

کسب  یرشتیب یعال التیکه دستمزد باالتر و تحص یکسان به این نتیجه رسید Pewکنند. یاستفاده م اییدسترس

 ؛نندک کتدولت شرهای با حمایت فعالیت ایآنالین  یاسیس یهاتیدارد که در فعالبیشتری احتمال  ،کنندیم

 یشغل و بانکدار یجستجو لیمختلف از قب لیها به دالتیدهد که اقلینشان م Pewمرکز  یهاینظرسنجهمچنین 

 کنند.یاستفاده ماز اینترنت  نیآنال

 ونقلحمل یهاسازمانتوسط  یاجتماع یهافاده از رسانهاست شیافزا



ا مردم، ارتباط ب لهیعنوان وسبر وب به یمبتن یو ابزارها یاجتماع یهااستفاده از رسانه پذیرشونقل با حمل صنعت

که  یدولتونقل( های حمل)سازمان های DOT در مورد AASHTO یها پاسخ داده است. نظرسنجفرصت نیبه ا

کنند که استفاده می یجتماعا یهااز رسانه یدولت DOT 90که  مشخص نمودشد،  انجام 2102تامبر در سپ

کنند. یبوک استفاده مسیاز ف مورد 32و  ترییاز تو مورد 36تعداد  نی. از ااست 2100در سال  DOT 31از  تربیش

درصد  30 درمجموععکس هستند.  یارگذاشتراک یهاتیسا ریو سا کریفل وب،یوتیمحبوب شامل  یهابرنامه ریسا

تلفن  یهااند که اطالعات در دستگاهگفته زیدرصد ن 72دهند و یمرا ارائه  لیموبا یکاربرد یهاها برنامه DOTاز 

ونقل حمل یهاو سازمان یمحل یها، دولتریزی شهری(های برنامه)سازمان اه MPOاست.  مشاهدهقابلهمراه 

 هستند. یاجتماع یهاکاربران رسانه زین

 شدهادغامارتباطات  یاستراتژ یک از یبخش

 نید. اشون ادغام یو ارتباطات یعموم یابزارها ریکه با سا کنندبه بهترین شکل عمل می یزمان یاجتماع یهارسانه

مشارکت  یاهکیو تکن هاابزار مکمل دنتوانیبلکه م شوندنمی یعمومارتباط اشکال  ریبه سا ها جایگزین نیازرسانه

 باشند. یورود یهافرصتتکمیلی و  یو فراهم آوردن اطالعات عموم یگسترش دسترس منظوربه موجود یعموم

در حال ها سازمان"اند: اشاره کرده GovLoopشهروندان  مشارکتارتباطات و  یدر شورا طور که متخصصانهمان

 ارتباطات یاستراتژاز جزء  کیتنها  "یاجتماع" که برای درک این موضوع هستندخوب  اریبس تالش کیشروع 

ر تیقو یارتباط یهابرنامه و اندکرده یاجتماع یهاها شروع به کشف رسانهسازماندر حال حاضر  "است. کپارچهی

کنند.  ادیموقع پو به کپارچهیصورت بهمختلف،  یهاکانال قیتوانند اطالعات را از طریاند. مردم مشده ترکپارچهیو 

 کنند:یم یریگجهینت طوراین دیبراون و مکو ،یاکام

از روند مشارکت  یعنوان بخشبه یهمچنان شامل جلسات عموم NEPAنقل تحت وحمل یهاپروژهاحتماالً "

و پس از  حینجلسات، انتشار اطالعات  نیا یممکن است به افشا یاجتماع یهااما ابزار رسانه خواهند بود یعموم

 متخصصان. کمک کند در خارج از جلسات یاجتماع یهاروابط و شبکه جادیلسات و اج سوابق عیجلسات، توز

 ثر هستندؤم یغاتیابزار تبل کی یاجتماع یهارسانه ایآ نکهیا یبررس یبرا یعموم تجلسا بعد از ایتوانند قبل یم

 "استفاده کنند. مدتکوتاه یهای، از بررسیا نه

 .باشند یعموم یاهاشکال رسانه گریدکننده تکمیل یثرؤمطور توانند بهیم یاجتماع یهارسانه

 NEPA یعموم مشارکت

 مطرح NEPAدر روند  یرا در مورد مشارکت عموم هیالزام اول نیچند CEQ (40 CFR 1506.6) مقررات

 :دیها باکه سازمان کندبیان می 0017.7کند. بخش یم



 ؛دهنجذب عموم انجام د یبرا یدائم یهاتالش 

 ه ک ییهابه افراد و سازمان و ی را گزارش دهندعموم یرساناطالعاسناد ی به و دسترس ستماعاتا /جلسات

 ؛رسانی کننداطالعآن باشند،  ریتحت تأث ایمند ممکن است عالقه

 توجه  ای یشنهادیپ اتدر مورد اقدام یطیمح یبحث جد هادر آن که را عمومی استماعات /جلسات

 ؛کنند تیحما ای برگزار وجود دارد استماع یبه برگزار ایمالحظهقابل

 دیمناسب را از عموم مردم بخوان اطالعات. 

 "ونقلحمل یهاسازمان یبرا یریگمیتصم ندیدر فرآ یعنصر اساس کی"در حال حاضر  یمشارکت عموم هرچند

 ،یشود. کامایارائه م یکه در جلسات عموم بودهطرفه کی یاطالعات عمومنوعی  عمدتاً یمشارکت عموماما است 

کت مشار هیفرض": گیرنددر نظر می یطورکلرا به یمشارکت عموم یکردهایدر رو رییبه تغ ازین دیبراون و مکو

 مقامات گرینقل و دوحمل یهاسازمانآن و دولت است که توسط  انیمشتر نیب دوجانبهارتباط  ندیفرآ ،یعموم

عامل در  کیعنوان به یعموم یهادادهد و از ندهیم ارائه و اطالعات را به عموم مردم کنندمی یرساناطالع

 طرفه انجامکی ندیفرآ کیعنوان اغلب به یعمومحال در عمل، مشارکت نی. بااکننداستفاده می یریگمیتصم

 کند،ینم یآوررا جمع یاما بازخورد کندآگاه مینقل وحمل یزیربرنامه یهارا از تالش انیشود که مشتریم

 ".دهدیرا نم یریگمینفوذ در تصماجازه اعمال ایو  داندیشده را مجاز نمضبط یهاپاسخ

که  هستند یاما ابزار رندیطرفه مورد استفاده قرار گکیارتباط  یتوانند برایطور مشابه مبه یاجتماع یهارسانه

 .مین کنندأت زیرا ن یو بازخورد عموم یبه ورود ازید ننتوانیم

-اطالع یبرا یدیجد یهاروش ینقل در حال بررسوحمل یهاسازمان"شود که یم ادآوری NCHRP 710گزارش 

هستند  دیجد یهارسانه یکاربرد یهاو برنامه یاجتماع یهارسانه قیطر از عموم ای انیو تعامل با مشتر یرسان

 یهایفناور ها وانهیرا یتعامل ییاتوانرا در ( تارینوشو  گفتاری ،یقیموس ر،یتصاو لم،ی)مانند ف یسنت یهاکه رسانه

 یاعاجتم یهارسانه یهاکاربرد" کند:یم انین بیگزارش همچن نیا ".کنندادغام می نترنتیا خصوصبهارتباطات 

 دسترسقابل ینوآورانه و محتوا کردیبا روهای محروم سنتی را جمعیتثر ؤطور متوانند بهیم دیجد یهاو رسانه

 ".در بر گیرند دخو

DOT  اند. در حال کرده یگذارهیتر عموم مردم سرماقیعم مشارکت یدرک چگونگروی  ها بردر طول سالها

ارتباطات و  ندیکمک کنند تا فرآ متخصصانممکن است به  یاجتماع یهامانند رسانه دیجد یابزارها"حاضر 

 ریی، تغNEPA یریگمیتصم وندمشارکت در ر یهابه اطالعات و فرصت یدسترس شیرا با افزا یمشارکت عموم

بر  دیکأت شیو افزا نترنتیو آسان به اطالعات در ا عیسر یدولت، دسترس تیشفاف یبرا یانتظارات عموم "دهند.

 شده یدولتهای یریگمیاقدامات و تصم شتریب نیآنال باعث ایجاد شفافیت ،یانسان طینقل در محواثرات حمل



 موجود برای متخصصان مشارکت یزارهااب" یاجتماع یهارسانه یزارهااب مکویدو  براون، کامای از دیدگاهاست. 

اجازه  یاجتماع یها. رسانهکنندمی ریپذامکان عیوس اسیدر مق را و تعامالت از راه دور دهندتوسعه میرا  یعموم

 "کنند. شرکتریزی در روند برنامه یاجتماع هایمحیط ایبه ترک کار  ازیجامعه بدون ن ید تا اعضاندهیم

 استفاده هستندهای دیگر قابلبیش از رسانه NEPA یکه برا یاجتماع یهارسانه انواع

 یهابر شبکه NEPA متخصصانبا  موردبحث یاجتماع یها، انواع رسانهNCHRP پژوهش نیاهداف اتحقق  یبرا

 یبه دنبال ورود و است یمشارکت راهکار کی کهند اهمتمرکز بود یسپارجمعو  مشارکتی یهاتیساوب ،یاجتماع

مورد استفاده قرار  NEPAپروژه  میتوسط ت زین گیرییأرو  نیآنال ینظرسنج ،یسیاست. وبالگ نو نیکاربران آنال

-مصاحبه یهابودند اما پروژهی دیمف یابزارها لمیعکس و ف یگذاراشتراک یهاتیسا ،NEPA روند یدر طگرفت. 

 نیآنال یهایزدر طول زمان دشوار است. با های دیداریپستمنظم  فظحکه  ندمطالعه نشان داد نیا یشده برا

ها در مورد داده یآورجمعحین  یکننده و تعاملسرگرم یهارا در فرمت هاارائه اطالعات و آموزش لیپتانس نیز

 تست نشده است. یادیزبه میزان  NEPAپروژه  ،مرحلهیک در  نیاما ا دارندمردم  یهانهیو گز حاتیترج

 نیآنال ینظرسنج جینتا

-جمع یاست که برا نیآنال یک نظرسنجیشامل  NCHRP 25-25 Task 80 تحت عنوان یقاتیتالش تحق نیا

 یبر وب برا یمبتن یابزارها ریو سا یاجتماع یهاونقل در استفاده از رسانهحمل یهاسازمانوسعت تجربه  یآور

-سازماناز شده است.  یها طراحپروژه یNEPA عمومی مستندسازیو  لیوتحلهیتجز ،یاز مشارکت عموم تیحما

 لیدال نییتع یند، برااهنداشت را یاجتماع یهارسانه قیاز طر NEPAاز  یبانیتجربه پشتند اهکه گزارش داد ییها

تی سؤاالد، ندهمیها را به استفاده از ابزارها سوق آن یچه عواملاینکه کار را انجام نداده بودند و  نیچرا ا نکهیا

 .پرسیده شد

 نیافراد مشابه از چند نیپروژه و ارتباطات و همچنتوسعه  ،دولتی DOT یطمحی متخصصان میان ینظرسنج نیا

مشارکت عمده  یهایگذارهیسرما یبرا NEPAپروژه توسعه در  راً یاخ ایدر حال حاضر  بزرگ کهونقل سازمان حمل

و ارتباطات  طیمح نهیدر زم AASHTO یفرع یهاتهیازجمله کم منبع نیاز چند ییهاشد. تماس عیتوز ند،اهداشت

 یاجتماع یهادر مورد استفاده از رسانه TCRP Synthesis 99 با میت ،نی. عالوه بر اصورت گرفتنقل ودر حمل

-حمل یهاسازمان ییشناسا یبرا ینترنتیا یجستجو مشاوره کرد و همچنین یکنقل وحمل یهاسازمانتوسط 

 نیادر . داشتند، انجام دادخود  یهارا در سازمان یاجتماع یهارسانه یهاکه برنامه New Startsخط وننقل درو

سازمان در سراسر کشور  31از  شیب ندگانینفر از نما 02 درمجموع ،برگزار شد 2102در نوامبر  که ینظرسنج

 .شرکت داشتند



 NEPA رونددر طول  یاجتماع یهارسانهشده ییشناسا کاربردهای

 یدهندگان نظرسنجاز پاسخ یمیبود. ن یاجتماع یهااز رسانه یاستفاده فعل یابیارز ن،یآنال یهدف نظرسنج کی

 شتریمصرف ب زانیم نیا که کنندیاستفاده م NEPAاز روند  تیحما یبرا یاجتماع یهااظهار داشتند که از رسانه

 تیدر حما دردنکیاستفاده م یاجتماع یهاکه از رسانه ییهاسازماناز درصد  60 ن،یاز حد انتظار بود. عالوه بر ا

زمان  ایو  یعموم دهینظر یبه اطالعات برا یازجمله اعالم دسترس یپخش اطالعات یبرا از آن ،NEPAروند از 

 یبرا یاجتماع یهاها گفتند که از رسانهدرصد از آن 71 نی. همچنردندکیاستفاده م ینشست عموم خیو تار

 یاجتماع یهادرصد گفتند که از رسانه 91کنند و یاستفاده م NEPAپروژه  ددر مور یعموم یتگوگف قیتشو

نند. کیدر گفتگو درباره موضوع مربوط به پروژه استفاده م نفعانیمشارکت ذ ای و ینظرات عموم یآورجمع یبرا

، استوریفای، پینترست، لینکدین ،کریفل وب،یوتی تر،ییبوک، توسیشامل ف یبررس نیشده در اییشناسا هایابزار

 .ندبود تیساوبنظرات  یهاها و فرموبالگ

و  یدولت های DOTتوسط شده گزارش NEPAروند  یدر ط یاجتماع یهارسانه فعلی یهاکاربرد. 0جدول 

 نقلوحمل یهاسازمان

 یگسترش آگاه .0

 به عموم یرساناطالع .2

 یبحث عموم قیتشو .3

 ینظرات عموم یآورجمع .9

 ار دادن مخاطبان خاصهدف قر .0

 ینظارت بر بحث عموم .7

 نیآنال یدادهایرو یزبانیم .6

 نفعانیمشارکت ذ .1

 یعموم یهاارزش ییشناسا .2

 پروژه یمشارکت شرکا .01

 اطالعات گذاریاشتراک .00

 

 نقلوحمل یهاسازمانتوسط  یاجتماع یهااستفاده از رسانه موانع



عنوان هب یاجتماع یهاکه در رسانه است ییهاسازمانوی پیش رموانع  ییشناسا ،نیآنال قیاز اهداف تحق گرید یکی

از  یاریکه بس کندمی دییتأ تحقیقات پیشین یکنند. بررسیم تیفعال NEPAروند در طول  یغاتیابزار تبل کی

 نیمواجه هستند. ابا مشکل  یومعنوان ابزار مشارکت عمبه یاجتماع یهارسانه یها در مواجهه با اجراسازمان

در محل کار را محدود  یاجتماع یهارسانه یهاتیبه سا یکه دسترس ییهااستیمانند س یاز موانع سازمان هاچالش

-یها نگراناز سازمان یبرخ .متفاوت بودندثر از ابزارها ؤاستفاده م یعدم مهارت و دانش در مورد چگونگ تاکنند یم

 یادارات که گاه یریگمیتصم یندهایاز فرا تیماح یبرا یاجتماع یهارسانه عیخود را نسبت به ارتباط سر یها

ران نگ یورود یهاامیپاسخ به پ یدر مورد چگونگ برخی دیگر و اندکرده انیهستند، ب یاوقات آهسته و مشورت

 هستند.

 یهااستفاده از رسانه یابیارز یرا برا یدولت یها DOTتمرکز و مصاحبه با  یهاگروه AASHTO ،2100سال  در

 ازجمله: ندگزارش داد یاجتماع یهارسانه یاجرا یمانع را برا نیچند های دولتی DOT. ه کار بردب یاجتماع

 یفرهنگ سازمان •

 بودجه •

 قانونی مسائل •

 یاجتماع یهامانع استفاده از رسانه نیترعنوان بزرگبهاز زمان  ،2100دهندگان مصاحبه سال از پاسخ یتعداد

ی، وتریامپک ستمیس یهاتیمحدود لیبه دلبر وب  یمبتن یهاعاملستمیز سا یاریبه بس یعدم دسترس و یاد کردند

 نایجر حرکت باتازه و  یحفظ محتوا ،مختلف یابزارها تیریروزمره مد یهاچالش ،یرهبراز طرف  کم یبانیپشت

 .موارد بعدی بودند رییو در حال تغ دیجد یتکنولوژ

 یاجتماع یهااطالعات مربوط به استفاده از رسانهبال به دنطورکلی بهکه  AASHTO 2100 ینظرسنج برخالف

متمرکز بود.  NEPAروند در  یدولت یهااستفاده از رسانه روی بر قیگزارش تحق نیا یبرا نیآنال ی، نظرسنجبود

 لیپتانس NEPAروند  انیدر جر یاجتماع یهاکه رسانه داشتندتوافق  نیآنال یدر پاسخ به نظرسنجها سازمان

 سودمندی آنو نشان دادن  یدهندگان اظهار داشتند که منتظر اثبات اثربخشاما پاسخ دنداروم را عمدسترسی 

که به  استآورده شده  2در جدول  NEPAروند در  یاجتماع یهارسانه یهستند. موانع اجرا NEPAروند  یبرا

 ند.اشده یبندطبقه نیآنال ینظرسنج هایها در پاسخآن فراوانیبا توجه به  بیترت

 یاجتماع یهااستفاده از رسانه یونقل براحمل یهاسازمانو  یدولت یها DOTشده توسط : موانع گزارش2جدول 

 NEPAدر روند 

 NEPA چگونگی استفاده از آن برای حمایت از از عدم اطمینان .0



 / عدم مهارتگیتجربیب .2

 است ازیموردنکارکنان  یهامهارت .3

 نیستفرهنگ سازمانی حمایتی  .9

 است ازیموردن IT ارتقاء .0

 یدر مورد مسائل قانون ینگران .7

 نیآنال یهادر مورد سوءاستفاده کارمندان از حساب ینگران .6

 هاتیاقلرای محدود ب یدرک دسترس .1

 درآمدافراد کم رایمحدود ب یدرک دسترس .2

 نظرات تیریو مد یآورجمع ییتوانا .01

 یقانون یهاینگران .00

 

 یدر ط یاجتماع یهارسانه یعنوان موانع اجرارا به یقانون مسائلدگان، دهناز پاسخ کمی تعدادآور بود که تعجب

و  AASHTO 2011 یهامصاحبه یهاافتهیبا  نیآنال ینظرسنج نیا یهاافتهیکردند.  مشخص NEPAروند 

 لیعملکرد کبه تمرکز بر  لیبا تما تاختالف ممکن اس نیموجود متناقض بود. ا تحقیقاتمنابع موجود در  ریسا

 NEPAدر مرحله پروژه  یاجتماع یهاخاص رسانه یقانون یامدهایقبل از در نظر گرفتن پ یاجتماع یهاانهرس

 داده شود. حیتوض

 شنهادیپ ارائه به ازیدهنده ننشان ،موانع ای NEPAروند  انیدر جر یاجتماع یهاعدم استفاده از رسانه یاصل لیدال

به دنبال آن  قیگزارش تحق نیاست. ا NEPA یبرا یاجتماع یهااستفاده از رسانه یو آموزش در مورد چگونگ

متخصصان  یبرا ناریو ارائه وب NEPA رونددر  یاجتماع یهارسانه یاجرا یبرا ستیلچک یکاست که با ارائه 

 این حوزه به این موضوع بپردازد.

 مصاحبه یهاافتهی

 یریگاندازه هایو ابزار ارهای)ازجمله مع تیموفق یابیارز ،یسازادهیپ یهانهیهز یموردمطالعه  یهامصاحبهدر 

مداوم  یهاتیو فعال یاجتماع یهارسانه یانداز( و مسائل موجود در راه«تیموفق» تثبیت یبرامورد استفاده 

 ازجمله: فتندقرار گر یموردبررس یشتریعمق ب با زین NEPAمباحث خاص  و قرار گرفت یموردبررس

 ؛ضعیف یسیانگلزبان  های باتیجمعو  یطیحبا عدالت م مرتبطتوسعه  •

 ؛یاجتماع یهارسانهمورد در  ینظر منف دارای یهاتجارب سازمان •

 .NEPAو پاسخ به نظرات در روند  ثبتپروژه،  سوابقمربوط به  یهایها و نگرانیاستراتژ •



 شدهآموخته یهاو درسمصاحبه  موضوعات

 کیبر اساس  یاجتماع یهارسانه یهایبه ورود دهیپاسخ یهالنشان داد که پروتک یموردمطالعه  یهامصاحبه

 یهانهرسا یهاتیهستند که در سا ییهاتیسلب مسئول یها دارا. اکثر پروژهشوندتعیین میمورد -به-موردمبنای 

 جدداً مرا  نفعانیو ذ ندستین یرسم اتنظر یتماعاج یهاتعامل رسانه کنند کهاعالم می واند منتشر شده یاجتماع

 د.نکنیم تیهدا گریاستفاده از منابع د هب یارسال نظر رسم یبرا

 یهارسانه استفاده از نسبت بهعموم مردم را  هاسازمانکردند که اگر  ینگران رازاب شوندگانمصاحبهاز  یبرخ

 یهاسانهر اعالم کنند که نظرات منتشرشده در ای دلسرد کنند NEPAروند  یارائه نظرات در ط یبرا یاجتماع

-همصاحب نی. ااستفاده نخواهد شد یاجتماع یهارسانه کامل لیپتانسپروژه وارد نخواهد شد، از در پرونده  یاجتماع

و  خیمانند تار یاطالعات گذاریاشتراک یتوانند برایم یاجتماع یهارسانه هرچندکردند که  خاطرنشانشوندگان 

فاده است نیا اما استفاده شوند یبررس یسند برا سینوشیپ کیبه  یدسترس ایو  ندهیآ یزمان نشست عموم

ان شوندگاز مصاحبه ی. برخبردرا از بین می یتعامل و دوطرفه فرصت ارتباطات ،یاجتماع یهااز رسانه "طرفهکی"

 سود یاجتماع یهابا استفاده از رسانه دیبه مخاطبان جد دنیپروژه ممکن است از رس کیکردند که میاحساس 

 .کندبرآورده نمیتعامل را  یبرا یاجتماع یهاانتشار اطالعات، انتظارات کاربران رسانه صرفاًد اما ببر

و بحث  به ،موردمطالعه یهادر مصاحبه زین یاجتماع یهارسانه یهاحساب تیریمد سوء ای یاز نظرات منف ترس

به اثبات  ازیپروژه ن میت رایاست ز فتهای شیافزا NEPA یندهایدر فرا ژهیوها بهترس نی. اتحلیل گذاشته شد

-. شرکتاستوابسته  یخاص جینتا بهرسد که ببه نظر  نباید دارد ورا ها نهیتمام گز یابیانصاف در ارزطرفی و بی

و  روشمند تیبا ماه باًیتقر یاجتماع یهارسانه یواقع تیماهرسد یبه نظر مکنندگان مصاحبه اشاره کردند که 

 یهااست که چگونه رسانه نیا یال اساسؤس کی نیبنابرا ؛استمتناقض  NEPA یریگمیصمت فرآیند یمشورت

کاربران  یبرا موقع و ارزشمندیو اطالعات به باشند یتعامل و بجذا NEPA یهاپروژه یبراتوانند می یاجتماع

 ؟ارائه دهندپروژه  میو ت

 اهمشارکتنقاط قوت، نقاط ضعف،  یفیک یابیبا ارزهمراه  یدر مورد مطالعات مورد های داستانیخالصه 9در فصل 

-آموخته یهاو درس یاز موضوعات اصل یاخالصه ،ریارائه شده است. در بخش ز یاجتماع یهارسانه یهانهیو هز

 NEPA مشارکت عمومی یبرا یاجتماع یهااز رسانه کنندهاستفاده NEPAپروژه  میمصاحبه با پنج تشده از 

 .شودارائه می

 NEPA یندهایدر فرآ یاجتماع یهارسانه یبراها  MPOنقل و وحمل یها، سازمانها DOT یاف اصلاهد

 است یگسترش و بهبود مشارکت عموم



بحث  یمشارکت عموم یندهایبه فرآ یگسترش دسترس یبرا یاجتماع یهادر مورد استفاده از رسانه هاسازمان

کردند که  دیها تأکمصاحبهدر هم و  یدر نظرسنج هم اه MPOنقل و وحمل یهاسازمان، ها DOT. کردند

ر دها سازمان. باشند مانگفت تشویقو  یمجاز به گسترش مشارکت عموم دیتوانند و بایم یاجتماع یهارسانه

 ده ازبرای استفا یمشارکت عموم یهابه برنامه یاجتماع یهارسانهافزودن  ،یو دسترس تیشفافباال بردن  راستای

 گریدکیبه  نیطور آنالبه مردم عموم کهیهنگام. را توصیف کردندارتباط با مردم  یممکن در برقرار یارهاابز تمام

درک پروژه  شیافزا ،یاجتماع یها. هدف مشترک رسانهشددر نظر گرفته  تیوفقشاخص م کی نیپاسخ دادند، ا

 جامعه بود. یاعضا انیگفتگو م قیتشو نیو همچن

-یمن رییتغ کنند،ها اتخاذ میتصمیماتی را که آن لزوماً  یاجتماع یهاکردند که رسانهیمها احساس سازمان اکثر

 دهند

و مطالعات  NEPAروند در مورد  یبحث و درک عموم ،یاجتماع یهاکردند که رسانهمیها احساس سازمان اکثر

روژه پ یهامیاز ت یاریدهند. بسینم رییمطالعات را تغ جینتا لزوماً یاجتماع یهاکنند اما رسانهیم لیخاص را تسه

تا  کردندیم یبررسطور متقابل بهتر یسنت یهااز روش ستفادهشده با ارا با نظرات ارسال نیآنال یگفتگو یمحتوا

شوندگان از مصاحبه یبوده است. برخ موردتوجه یعموم یهاشنهادیپها و یحاصل شود که همه نگران نانیاطم

 صیو تشخ است مشابه گرینظرات د یبا محتوا اریبس یاجتماع یهارسانه یهاتیسااشاره کردند که بحث در 

 یگریعنوان منبع دبه یاجتماع یها. رسانهاستدشوار  است،شده  مطرحخاص  دهیا ای ینگران کیدر آن  نکهیا

 .در دسترس بودند مندهان عالقنفعیذ برای محدوده وسیعی از یمشارکت عموم یبرا

 دنریگیمورد استفاده قرار نم یطیمطابقت با الزامات عدالت مح یبرادر حال حاضر  یاجتماع یهانهرساطورکلی به

 نفعانذی ریسا ای EJبه مخاطبان  دنیرس یبرا یعنوان ابزار خاصرا به یاجتماع یهارسانه یطورکلها بهسازمان

ارتباطات  ریو سا یاجتماع یهاه رسانهک بیان کرد سازمان کیاز  شیب دیگرعبارتبه ،گیرنددر نظر نمیهدف 

ابزاری عنوان را به یاجتماع یهاها رسانهسازماندهند. اکثر یزبان در دسترس قرار م کیاز  شیب بابر وب را  یمبتن

. یرندگدر نظر می نفعیذ یهاگروه ایگروه خاص  کیتعامل با  یبرا نه لزوماً  و خود یدسترس تر کردنجهت گسترده

اما  دندهیمخاص را  ییایو مناطق جغراف یتیاطالعات جمع یابیرداجازه  یاجتماع یارسانه یهاتیز ساا یاریبس

مورد استفاده  EJ تیبه اهداف توسعه جمع دستیابی یبرا صطور خابه هاابزار نیا ق،یتحق نیا ودهاساس محد بر

 .نداقرار نگرفته

 درنیگیمورد استفاده قرار م یمشارکت عموم یهابرنامه یابیکمک به ارز یبرا یاجتماع یهارسانهطورکلی به



 یراب یالهیعنوان وسخود را به یخواهند که کد پستیم یاجتماع یهاکنندگان رسانهها از شرکتاز سازمان یبرخ

 ندهدهاننش یهاتواند با دادهیبه نوبه خود م نیداوطلب کنند. ا یاجتماع یهارسانهبه  ییایجغراف یدسترس نییتع

نرخ  یرادا یپست یکه کدها ی. در مواردشود سهیمقا یکد پست توسط موردمطالعهمنطقه  یشناستیجمع بیترک

هدف قرار دهند.  یمشاغل عموم ریسا یرا برا ییایمناطق جغراف نیتوانند ایها م، سازمانباشد نییمشارکت پا

اطالعات  یاصل یهابخش ایآ نکهیا یابیارز یبرا دیها بعد از ارائه اطالعات جدها نشان دادند که آنسازمان ریسا

بازخورد  نیکنند. ایبازخورد نظارت م جهت یاجتماع یهارسانه یهاتیسامورد ر بحث در باند، پروژه درک شده

مورد  NEPAمربوط به پروژه و روند  حاتیتوض ریو سا تصاویرها، و بهبود نقشه یعموم یهایسخنران میتنظ یبرا

 گرفت. راراستفاده ق

ت متفاوطور دیگر بهپروژه  ای بهاز پروژه ،مرحله نیدر ا ،دیآیبه دست م یاجتماع یهارسانه قیکه از طر ینظرات

 شونددر نظر گرفته می

 یفدرال در مورد چگونگ یرسمدستورالعمل نقل فاقد وحمل یهاکه سازماناند دریافتهفدرال سازمان  ندگانینما

ها از سلب سازماناز  ی. برخهستندپروژه  سوابقاز  یعنوان بخشبه یاجتماع یهاات رسانهنظردر نظر گرفتن 

 یرسم اتنظر عنوانبه است ارسال شده یاجتماع یهاکه در رسانه ینظرات اعالم کنندتا  کردهها استفاده تیمسئول

 یهارمف ای لیمیا یهامانند آدرس رگید یتیرا به سا معموم مردها آن ،. در عوضشوندثبت در نظر گرفته نمی یبرا

سط تو یمستلزم توجه رسم حوزه نیکه ا ندیگویم شدهمصاحبه یهاسازمانکنند. یم تیهدا نظر الکترونیکی

DOT انهرس قیاز طر شده افتیدر یهایورود تیریمربوط به مد یهاوتکلکمک به توسعه پر یمتحده برااالتیا-

 است. یاجتماع یها

 NEPAروند در  یاجتماع یهااز رسانه استفاده جینتا

از  کیاز هر  قیتحق میت ،که در باال ذکر شد یاجتماع یهااز رسانه یاستفاده فعل مرتبط باموضوعات بر عالوه 

استفاده از  یهانهیها و هزها، فرصتضعف، چالشنقاط ها در مورد ادراکات خود از نقاط قوت، شوندهمصاحبه

از  یکل ریتصو کیارائه  یراب شدهیآورجمعبخش خالصه اطالعات  نی. ال کرداؤس یاجتماع یهارسانه

 .دهدرا ارائه می یفعلعمل  یاستانداردها

 NEPAروند  یدر ط یاجتماع یهارسانه یایو مزا نقاط قوت

را گسترش داده و  NEPA یبه مشارکت عموم یدسترس یاجتماع یهارسانه توافق داشتند کهشوندگان مصاحبه

 دکردنسازمان اظهار  نیچند .کنندمشارکت نصورت  نیا ریدر غ داشت احتمالکه  انددادهمشارکت نفعانی را ذی

ثر ؤم ،ساکن نیستند موردمطالعهدر منطقه  که لزوماً یبه مسافران دستیابی یبرا ژهیوبه یاجتماع یهاکه رسانه



القه را با ع ینفعانیمشارکت ذ یاجتماع یهارسانه نیهمچن ؛نقل قرار دارندوحمل ماتیتصم ریثأهستند اما تحت ت

ر جلسات د فاصله سفر ای یخانوادگ یزندگ ،یکار مهبرنا لیممکن است به دل که دنکنیم ریپذپروژه امکان کیبه 

گسترش مشارکت  یابزار خوب برا کیعنوان به یاجتماع یهاد. در همه موارد، رسانهنحضور نداشته باش یعموم

 .ندقرار گرفت موردتوجه یغاتیتبل یابزارها ریبا سا بیمردم در ترک

. نددش به کار گرفته یعموم یمنظور مشارکت در گفتگوبه یاجتماع یهارسانه ،یبر گسترش مشارکت عموم عالوه

 یاجتماع یهاها بدون توجه به حضورشان در رسانهها و پروژهپروژه مشاهده کردند که سازمان میت نیچند

 طرح یبرا طبیعی تطبیقیک عنوان را به یاجتماع یهاسازمان گفت که رسانه کی. رندیگیار مقر موردبحث

 ییوپاسخگ یخود برا تیاز مأمور یعنوان بخشبه یاجتماع یها. رسانهستبه کار برده ا هادر سراسر بخش تیشفاف

 .هستندارتباطات امروز  یایدر دن یابزار منطق کیدهند، یانجام م آنچهآشکار به عموم و به اشتراک گذاشتن 

 یها. رسانهتری دارنداجتماع آگاه ،یاجتماع یهاگسترش رسانه لیپروژه اظهار داشتند که به دل میت نیچند

-رکتشد. ش یرسم یعموم یباالتر و ورود تیفیککسب شدند که منجر به  مرتبط نیتمر کیپروژه به  یاجتماع

 یهاینظرات و نگران ،یقبل از ارسال نظرات رسم وکردند  کسبپروژه  نیااطالعات بیشتری در مورد کنندگان 

 حاوی یکمتر اتها نظرقرار دادند. آن یموردبررس یاجتماع یهارسانهمرتبط با  یهاخود را در مورد انجمن

 دار داشتند.یمعن یبا ورود یترتوجهقابلپروژه داشتند و نظرات  کی هیعل ایمورد  اظهارنظر در

 نهیا، تدارکات و مالحظات هزهچالش

 نیچند و کردند یابراز نگران یاجتماع یهادر رسانه گذاریاشتراک یمنظم برا یها در مورد داشتن محتواسازمان

 مثالعنوان. بهتوصیف کردند چالش کیعنوان را به گذاریاشتراک یثابت اطالعات برا انیجرنیز شونده مصاحبه

و  یفن یهاداده رایز دشوار بود یفنکار  یهامنظم در طول دوره یهاپست ارسال ،پروژه یهامیاز ت یبعضبرای 

ها کار آن یعمومنویس، انتشار پیش EIS یو قبل از انتشار رسم مقدماتی هستندصورت اطالعات اغلب به ریسا

 انیرج حفظا را امتحان کردند ام پینترستو  کریمانند فل یبصر یهاتیسا ،پروژه میت نی. چنددرستی نیست

العات ارائه اط هایچالش لیبه دل ها را امتحان کردند اما بعداً وبالگ نیز میت نیدشوار بود. چند دیجد ریمنظم تصاو

 .روی آوردند یکیمانند خبرنامه الکترون گرید یهافرمت، به فرمت نیموقع در ابه

ه کنظر از اینصرفداشتند،  یاجتماع یهارسانه یسازادهیپ تیهدا یها را برااستیاز س یپروژه نوع یهامیت اکثر

ز قبل ا !کردیم ایجادپروژه  میت برای پروتکل مخصوص کی ای کردرا دنبال می سازمانارتباطات  استیس ایآ

 کیکردند و یم ستفادها یاجتماع یهارسانه نیز از هیاول های متقاضیسازماناز  یبعضهای سازمان، سیاست

بودند  یخطاب به افراد هااستی. سبودکرده  بنا نترنتیموجود ا یهااستیس بر پایهود را خ استیس گرید سازمان

 یراب ییهاییراهنما نیبودند و همچن سازمان ایپروژه  یهاتیسا پست دردر ارسال  سازمان یندگیکه مجاز به نما



زبان  حاویحق حذف نظرات  ایو  یاجتماع یهانظرات رسانه تیوضع ورددر م تیسلب مسئول در موردکاربران 

 شد. تدوین دیتهد اینامناسب و 

نان است. کارکمربوط به زحمت  هیاول نهیهز نیدر دسترس هستند بنابرا نهیبدون هز نیآنال یهااز پلتفرم یاریبس

ندان مها از کاراز سازمان یقرار گرفت. برخ موردبحثها در مصاحبه نیپرسنل و پاسخ به تعامالت آنال یبرا تدارکات

نند. کیرا استخدام م یمشاوران برخی دیگر کهیکنند درحالیاستفاده م یاجتماع یهارسانه تیریمد یبرا یداخل

داده  اختصاص یاجتماع یهانظارت و پاسخ به رسانه برای یکارکنان است ازیکه ن به این نکته اشاره داشتندهمه 

عنوان را به یاجتماع یهاپروژه رسانه یهامی. اکثر تباشنده ساعت 29 گوییپاسخ به قادرباید  این کارکنان وشوند 

ارکت مش برای یکارکناندهد، در نظر گرفتند. می زودهافارزشها آن یمشارکت عموم برنامه بهکه  نهیهزابزار کم کی

 میلیورد تکم کیعنوان به یاجتماع یهارسانه نیبنابرا ؛شدندهای مختلف در نظر گرفته میبه شیوهپروژه  یعموم

 .شددر نظر گرفته میمعقول 

 یاجتماع یهااستفاده از رسانهمورد فدرال در  دستورالعملبه  ازیو ن یاثربخش یابیارز

را ردیابی  شدهارسال یهانکیها در لکیو تعداد کل یشناستیداده مانند جمع یروندها NEPAپروژه  میت گرچه

 نییعت ایو  یاثربخش یریگاندازه یجامع برا لیوتحلهیتجز یک شدههپروژه مصاحب یهامیاز ت کیچیه کرد امامی

اتفاق که  یتا حد یابی. ارزبود ندادهانجام  NEPAدر طول روند  یاجتماع یهارسانه توسعهفرد منحصربه سهم

خوبی به یاعاجتم یهارسانهرسد یبه نظر مها خاطرنشان کردند که می. اکثر تگونه بودصورت داستانبود، بهافتاده 

 ؛کنندیها همچنان از آن استفاده مکه آنیطورسودمند هستند به یمشارکت عموم ندیفرا یو برا کنندعمل می

-و سازمان مشخص بودنداستفاده کنند،  یاضاف یهاتیحماتوانستند از یها مسازمانکه در آن  ییهاحوزههمچنین 

نده شومصاحبه نیطور خاص، چندشدند. به هاحوزه یدر برخ قیو تحق شتریب ییخواستار راهنما نیها و متخصص

 هشد افتیدرو پاسخ دادن به نظرات  یآوردر جمع یبهبود سازگار جهت ییهاپروتکل الزم استکه  نداشاره کرد

 .ابدیتوسعه  یاجتماع یهارسانه قیاز طر
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کنفرانس نشست ساالنه انجمن  اقداماتدر جامعه متنوع، یک در  ی: اثربخشNC، دورهام یبرا ادهیدر برنامه عابر پعه عمومی توس .لین .اس. و جی، لویز 06

-FHWAگزارش ". "نقلوحمل یهایریگمیتصم یبرا یمشارکت عموم یهاروش". و همکاران هودسون استین-هوارد .2116، 2116ونقل حمل قاتیتحق

PD-96-031 FHWA-PD-96-031. FHWA، ام؛ و ای، گنزالس، دیان دان، .ک، کریستنسن، .ال اف، کانینگهام. 0227، متحدهایاالت نقلووزارت حمل. 

نقل، وحمل قاتیمجله تحق ،ونقلحمل قاتیتحق سوابقونقل در سراسر کشور. در حمل یزیربرنامه ندیدر فرا یتوسعه تمرکز مشتر یبرا ییهاهیتوص .رشیه.پی



نقل در ارتباط وحمل زانیرو برنامه مهندسانتمرین . آموزش و ج .سی، کیستی. 27-02، ص 0227، .سی .دیواشنگتن،  ،یمل یهاآکادمی TRB، 0002شماره 

 .ص، 0227، .سی .دیواشنگتن،  ،یمل یهادانشگاه TRB. 0002نقل، شماره وحمل قیتحق ئتیونقل: مجله هحمل قاتیتحق سوابق. در یمشارکت عموم با

. "کانزاسونقل حملبرنامه مشارکت عمومی نوآورانه در سطح سازمانی دپارتمان : ستین گرید یهاپروژه یفقط برا نیا". اینگرام .ر. و ال .ج. لورنز، 067-060

. سی، داود ’ا. 026-021، ص 0222 ،یس یواشنگتن د ،یمل یهادانشگاه TRB. 0710نقل، شماره وحمل قیتحق ئتیونقل: مجله هحمل قاتیتحق سوابقدر 

 .0229جوامع کوچک و متوسط،  ینقل براوحمل یزیربرنامه یکنفرانس مل نیششم اقداماتنقل. در وحمل یمل. کتابخانه C. A ینقشه راه مشارکت عموم

 2، ص. 2100 د،یبراون و مکو ،یاکام 01

 0، ص. 2100 ،دیبراون و مکو ،ایکام 02

 2103سال  یارتباطات عموم زیبرندگان جوا ، رجوع کنید بهبودجه ماتیاطالعات در مورد تصم یآورجمع یبرا نیآنال یهایازاز ب ییهانمونهدیدن  یبرا 21

TRB  کیو جین و  جان. 

https://sites.google.com/site/trbcommitteeada60/jjpcompetition/2012-transportation-finance-and-policy-related-solutions 

 .AASHTO ،2100 یاجتماع یهارسانه یراون، نظرسنجب 20

 .AASHTO ،2100 یاجتماع یهارسانه یبراون، نظرسنج 22

 9 فصل

 یمورد مطالعههای نمونه

 یهافرد از رسانهجنبه منحصربه کی NCHRP 25‐25 Task 80 یشده برامصاحبه شهوژپ یهامیاز ت کی هر

کنندگان استفاده از یکیعنوان بهدر تگزاس  Loop 1604پروژه . دکردنبرجسته  NEPAروند  یرا در ط یاجتماع

ه ک سلب مسئولیت هیانیبیک  نیو تدو یقانون یهایمرتبط با نگران یهاچالش در مورد ،یرسانه اجتماع از اولیه

گ نقش مهم فرهن ،یشمال ینایدر کارول Driving 95پروژه مواجه بود.  مسائلی، با شودن نیمانع مشارکت آنال

 یسوریدر م Metro I-70نشان داد.  یعنوان ابزار مشارکت عمومبه یاجتماع یهارسانه رشیپذ را در یسازمان

 ینمشارکتی آنال تیساوب کیافراد به  ارجاع یبرا یغاتیابزار تبل کیعنوان به را یاجتماع یهااستفاده از رسانه

در  Westside Subway Extension. پروژه دنشان داکنند، ک الگین و رمز عبور ایجاد مییکه در آن کاربران 

، دنده دار ارائهیمعن یند نظراتنتوایکه م آگاه یمردم جادیا یبرا ی راتعامل یاجتماع یهامشارکت رسانه ایفرنیکال

 د.دهینشان م

 نتایجو  NEPAروند  یدر ط یاجتماع یهاپروژه به رسانه کردیاز رو یانکات برجسته ،داستانبر خالصه  عالوه

 در مورد آثار مثبت ییهانشیها ارائه شده است تا بنهیو هز ایضعف، مزانقاط نقاط قوت،  روشنگرانه در ارتباط با

 .ارائه شود یاجتماع یهانهرسا یاجرا برای موانعبا  هو نحوه مواجه NEPAپروژه  هایمیت آن برای

Loop 1604 : پذیرنده اولیهNEPA 



در تگزاس است که در سال  NEPAمطالعه  کی Loop 1604 (http://www.morefor1604EA.com)پروژه 

 TxDOTو  FHWA راً یشد اما اخمیدر نظر گرفته  EIS کیعنوان در ابتدا بهاین پروژه (. 0آغاز شد )شکل  2112

در  اول یهاهپروژ انیدر م ، توافق کردند.ها خواهد بودتیدر محدود رییبا تغ EA ، یککه پروژه اینکهاعالم  بر سر

در صفحات  تیسلب مسئولاعالمیه  یک، کردندمی NEPAروند  انیدر جر یاجتماع یهااز رسانه کهکشور 

در  عنوان نظرات رسمیبه یاجتماع یهارسانهمربوط به  هاید بحثدایشد که نشان م ارسال یاجتماع یهارسانه

 یریلوگاز تعامل ج تیسلب مسئول نیس کردند که ااحسا میت یگذشته، اعضا با نگاهی به. دنشونمینظر گرفته 

 پروژه احساس میت یاست. اعضا مضر یعنوان ابزار مشارکت عمومبه یاجتماع یهارسانه لیپتانس رایکند و بیم

 .بودن رانهیگسخت شد، شاید تا این حدمینوشته  هامروز تیسلب مسئولاعالمیه کردند که اگر 

 یعملکمک  یمانع برا نیتربزرگ"

در روند  یاجتماع یهارسانه

NEPA ،اگر است تیسلب مسئول .

NEPA مردم  عموم قصد دارد قعاً وا

سلب  اعالم این، را به مشارکت وادارد

نظرات را رسمی در که ما  تیمسئول

در تناقض با  گیریم،نظر نمی

 "است. مشارکت عمومی

 Loop 1604پروژه  میت عضو

 

از صفحات  یآگاه شیافزا یخود برا یرا در جلسات عموم یاجتماع یهاهآموزش رسان ،Loop 1604پروژه  متی 

 یهنگام 2112پروژه در سال  کهییداد. ازآنجا ارائه نفعانیذ به هااستفاده از آن ییتوانادادن و  یاجتماع یهارسانه

فراهم کرد که به  یشآموز ییهادستورالعملپروژه  نیا ند،هنوز در حال ظهور بود یاجتماع یهاآغاز شد که رسانه

 کنند. تعاملو  بسازند های مجازی یک حساب کاربریدر رسانه کرد تا بدانند چگونهمیمردم کمک 



 

 Loop 1604ی رسانه اجتماع تی: سا0شکل 

 

ا و ب شدمتوقف  این وبالگکرد اما  ایجاد نفعانیذ رسانی مداوم بهاطالع یوبالگ برا کی Loop 1604پروژه  میت

را شامل  یرتمنتقل شود، اطالعات کامل مورد نشر نیتوانست به طرفیکه م شد نیگزیجا یکیه الکترونخبرنام کی

 یهارسانه یهاتیسابه  حالشود و درعین رهیپروژه ذخ تیسادر وب ارجاعات بعدی یبرا ستتوانیشد و میم

تند. مورد استفاده قرار گرف مربوطه عهمطال اطالعات در گذاریاشتراک یبرا ترییبوک و توسی. فشود لینک یاجتماع

Constant Contact از  تیحما یبرا نیآنال یهایکاربران در نظرسنج مشارکتو  یکیالکترون هایخبرنامه یبرا

اده پروژه استف ریتصاو یزبانیم یبرا کریاز فل نیهمچن میمطالعه مورد استفاده قرار گرفت. ت یهاداده یآورجمع

 به اشتراک بگذارند. زیخود را ن رید تصاوادیاجازه م فعاننیبه ذ کهبود کرده 

 انیتر ازجمله دانشجوبه مخاطبان گسترده یابیدست ،یاجتماع یهاپروژه در استفاده از رسانه میت یاصل هدف

 یاجتماع یهادارد اما رسانه تیدانشگاه چقدر اهم انیدر جذب دانشجو تیکه موفق دانستندیها نمدانشگاه بود. آن

ما ": ها گفتند. آنکردمین میأتکم  اًبتنسبودجه مخاطب بزرگ با  مجموعه کیبه  یابیدست یرا برا هاآن یازهاین

 یحت و نهیهزبه خدمات کمبرای ارسال اطالعات ما  نیبنابرا میکن غیتبل یبودجه محدود بارا  یامیپ میخواستیم

روژه پ میت یبرا یاجتماع یهااستفاده از رسانه یایمزا نیتراز بزرگ یکی ".های اجتماعی روی آوردیمرسانه گانیرا

Loop 1604  ردکاستفاده می یاجتماع یهارسانه یهاپست شده ازلینک یکیگرافتصاویر از  که بود یمحلرسانه .



 ه بودآمدما  یکیاز خبرنامه الکترون یکیگرافتصاویر  نیبود. ابخش لذتما در اخبار شبانه  یکیگرافتصاویر  دنید"

به شیوه خود عمل کرده  یاجتماع یهارسانه قی، از طره بودندآن را برداشت یمحل یخبر یهاکه رسانه یو زمان

 ".جدید داد کامالً یک دسترسی به ما  نی. ایمبود

پخش  یابر یالهیعنوان وسبه یاجتماع یهاو استفاده از رسانه سلب مسئولیتپروژه احساس کردند که  میت یاعضا

 لیکامل به پتانس یابیدست یبرا یاجتماع یهاانع استفاده از رسانهوم، گفتگو مشارکت در لزوماًنه  وات اطالع

 روانی، جذب طرفداران و پباید مشارکت نکنید کهینحوبه یاجتماع یهارسانه در یوقت". هستند یعموم مشارکت

 یهاانهگفتگو هرگز در رس نیاشاره کرد که ا پروژه میت جهیدرنت "بدون پاسخ است. لبوردیب کی نی. اشودمیسخت 

 "ار گرفت.قر دهمورد استفا رسانیاطالع یبرا شتریباما  داشتیمتعامل  یبرا یهدفما " :ه بودکردن دایادامه پ یاجتماع

 Loop 1604ی رسانه اجتماع. رویکرد 3جدول 

ر د نفعانیگسترده از ذ گاهیپا کی رسانی بهاطالع هدف

 مشارکت یهارصتو ف موردمطالعه

 یاهیوبالگ، نظرسنج کر،یفل تر،ییتو بوک،سیف ابزارها

 نیآنال

ا اشاره بشده با دقت نوشته تیسلب مسئولیک بیانیه  سیاست

از  یبخش یاجتماع یهارسانه یهاکه پستبه این

 ستندیپرونده پروژه ن

 تالگ پس کی ،یمشتر دییو تأ بررسی یمشاوران برا پروتکل

 کردندمی آماده یهفتگ

 تیسااطالعات در وب تبلیغ یبرا یاجتماع یهارسانه استراتژی

 ددنشیاستفاده م یورود یهاپروژه و فرصت

 

 Loop 1604ی اجتماع هایرسانه. نتایج 9جدول 

کرد میاستفاده  یاجتماع یهااز رسانه Loop 1604 نقاط قوت

 کند ریدرگ یراحترا به نفعانیاز ذ عیوس یتا گروه

به مردم  یرساناطالع یبرا یاجتماع یهااگرچه رسانه قاط ضعفن

 یهاپروژه رسانه میت ی، اعضاندشدیاستفاده م

رفته در نظر فرصت ازدست کیعنوان را به یاجتماع



را  یتعامل یگفتگوامکان فرمت پروژه  رایگرفتند زمی

 آوردبه وجود نمی

 یاهژه در رسانهپرو نیا یهاتیموفق نیتراز بزرگ یکی پیامدها

 توسطپروژه  یکیگرافتصاویر برداشتن  ،یاجتماع

ه ب یگسترش دسترس جهیدرنت و یسنت یهارسانه

 بودپروژه 

 تیسابا وب یاجتماع یهاپروژه راه ارتباط رسانه میت مزایا

 هایدادهبه اطالعات و  یکرد و دسترسمیپروژه را ذکر 

را  نیها ا. آنکردیفراهم م تیمز کیعنوان پروژه را به

 کیبه  دستیابی یبرا نهیهزروش کم کیعنوان به

 گرفتنددر نظر میمخاطب گسترده مجموعه 

ر بواردشده،  یبا نظرات رسم یهماهنگ یپروژه برا میت مالحظات قانونی

 کردندنظارت می یاجتماع یهانظرات رسانه

استفاده  گانیرا نیآنال یهاپلتفرماز  Loop 1604 هزینه

 کردندیها را نظارت متیکرد و کارکنان مشاوره سایم

Driving 95کندبه یک تطابق طبیعی تبدیل میرا  یاجتماع یهارسانه ،ی: فرهنگ سازمان. 

 2111سال  لیدر اوا I-95 ی ازلیما 20بخش یک  یبودجه برا نیتأم یدر مورد چگونگ هاییینگران ازآنکهپس

 بعداً  بودجه مناسب که سمیمکان کی نییمنظور تعبه یمطالعه اقتصاد کی در یشمال ینایکارول DOTمطرح شد، 

 بود عیوس دیارائه د یبرا یطیمح یابیارز یکد. هدف مشارکت کرشد،  عوارضی یبررس یبرا یمنجر به مطالعه مال

-هیجزت حاصل یمطالعه اقتصاد حالنیباا ،رندیگبقرار  یموردبررسمختلف بتوانند تحت آن  یهاپروژه ازآنپس که

برای است.  مرتبط یمال نیمأروش ت کی نییتع بااست و اقدام فدرال  NEPA-پیشمطالعه  کی عوارض لیوتحل

 .www.driving95.com دینیپروژه را بب تیساوباطالعات بیشتر 

 یاهرسانه کارگیریبهدر  یگونه مشکلچیکنم که ما هیمن فکر نم"

 رییقبل از شروع پروژه تغ ارتماندپفرهنگ  رایز میداشته باش یاجتماع

 ی رامشابه یهابرنامه، قلمرو نیدر ا I-95کار  تیکرده است. موفق

 "است. ریزی کردهدیگر پایه یزیربرنامه مطالعات یبرا

 Driving 95 پروژه میعضو ت



اده از به استفعموم و تعهد  در برابر تیشفاف یبا هدف گروه برا ق طبیعیییک تطبعنوان به یاجتماع یهارسانه

 یهاها رسانه. آناندبه کار گرفته شدهی ورود یارائه اطالعات و فرصت برا یدر دسترس برا ممکن لهیهر وس

رار قکه  میرفتیما فقط پذ" قرار دادند. موردتوجهثر در فرهنگ امروز ؤارتباط م یعنوان ابزار الزم برارا به یاجتماع

شما هر روز نامه  ،استتبدیل کردن آن به یک قاعده  ندیفرا نی. امیناستفاده ک یاجتماع یهااز رسانه است

 یتکنولوژ رییتغ این روند با .رسیدیم کوتاه امیپبه  و میرفت لیمیا سراغ سپس ما به ،است خیتار نی... ا دیفرستیم

-تیجمعگروه  کی یاجتماع یاهبدون رسانهممکن است سازمان که  ندها اشاره کرد. آن"در حال گردش است

 .را از دست بدهد توجهقابل یشناخت

 

 Driving 95ی رسانه اجتماع تی: سا2شکل 

 

 

 Driving 95ی رسانه اجتماع. رویکرد 0جدول 

 یبرا یاجتماع یهااز رسانه Driving 95پروژه  میت هدف

ورود و انتشار اطالعات  یبرا دوجانبهارتباط  لیتسه

 استفاده کرد یمرتبط با مطالعه اقتصاد

 نیآنال یهاینظرسنج تر،ییبوک، توسیف ابزارها



است که افراد را  یرسم بیانیه کی یپروژه دارا نیا سیاست

 یسوابق عموم در معرضکند که نظراتشان یمطلع م

 گیردقرار می

از  ،یاجتماع یهاازجمله رسانه یتمام ارتباطات خارج پروتکل

-نیباا ،شوندایجاد می NCDOTدفتر ارتباطات  قیطر

پروژه خاص،  نیا یمنظور بهبود زمان پاسخ برابه حال

 یهارسانه یهاحساب تیریمد جهتمشاور  کی

 .شودمی تعیین هساعت 29 گوییبا هدف پاسخ یاجتماع

 پاسخ دهد دشدهییتأ هایامیمشاور مجاز است با پ

 نیا اریرا انتخاب کرد ز ترییبوک و توسیپروژه ف میت استراتژی

 نیدر ا یحساب کاربر یدارا ن موقعآدر دپارتمان 

 یاجتماع یهارسانه یهاتیسا تیها بود. موفقتیسا

 یاجتماع یهارسانههای پیج تا حدی به دلیلپروژه 

برای جذب  توانستندمیکه  ها بوددپارتمان ریسا

-توییت کنند و اطالعات را ریرهای بیشتر ریوفالو

 پست کنند

 

 Driving 95ی اعاجتم هایرسانه. نتایج 7جدول 

مشارکت رانندگان در  با تسهیل یاجتماع یهارسانه نقاط قوت

 نواحی بینکه از یافت دست می یبه مسافران ایاالت

 العهموردمط هیدر ناح دقیقاًاما  کردندیاستفاده م یالتیا

 کردندینمزندگی 

 ارتباطات در یتکنولوژ رییتغهمراهی با  ازین بهها آن نقاط ضعف

و عموم مردم  نفعیذ یهامؤثر گروه مشارکت یراستا

 اشاره کردند

نیاز "از  یعموم دگاهید رییبه تغ یاجتماع یهارسانه پیامدها

 21 یط دیکه کار بابه درک این "نیست ما کاری کنیم

 ، کمک کرددر راهرو رخ دهد ندهیسال آ

 یبرا یراه مثبت و شخصیک  یاجتماع یهارسانه مزایا

نشان  یبرا یراه نیبوده است. ا فعاننیارتباط با ذ



 یهافرصت از تمام سازماناست که  موضوع نیدادن ا

 کرده استارتباط با مردم استفاده  یبرا ممکن

نامه  ای لیمیهمان ا مانند یاجتماع یهارسانه یورودبا  مالحظات قانونی

تحت  شدهیآورجمعشود. هرگونه اطالعات یبرخورد م

 ردیگیم قراری سوابق عموم نیقوان

 یاجتماع یهاد که رسانهردنکیپروژه احساس م میت هزینه

به هزاران نفر از  دستیابی یبرا یاصرفهبهراه مقرون

 هستند I-95 یمسافران راهرو

 

ثر ؤم ییهاابزار هیهمسا یکشورها زیانگلستان و ن تااز کانادا  یاز افراد شده افتیدر یبا ورود ترییبوک و توسیف

 I-95دهد. یرا نشان مپروژه  ترییتو سایت 2ند. شکل ردکیسفر م I-95 با که ی بودندبه مسافران ستیابید یبرا

در نظر  ،کندیخدمت م یساحل شرق ای ازبه قسمت عمدهکه یی عنوان راهرورا به NCDOTدفتر ارتباطات 

ما ". ابدیگسترش  یشمال ینایارولفراتر از ک کهاست  یعموم ندیفرایک  ازمندیمطالعه ن نیو معتقد بود ا گرفت

به  میو ما توانست دادمخاطبان را گسترش کار  نی. امیابوده یسطح مشارکت عموم شیو افزا یآگاه شیشاهد افزا

 ".آوردیم، دست یابیمبدون استفاده از این روش به دست میاز آنچه  شتریبچیزی 

کند. یثبت و ضبط م یعنوان سوابق قانونبه یجتماعا یهارسانه قیها را از طریورود یتمام Driving 95 میت

کدگذاری  ییایجغراف از نظرکنندگان شده توسط شرکتاساس اطالعات داوطلبانه ارائه بر یکد پست لهیوسبه یورود

اما  شودانجام می Driving 95پروژه  ریو مد NCDOTدفتر ارتباطات  قیاز طر ی. تمام ارتباطات خارجشودمی

االت متداول ؤس ،پروژه میهستند. ت یمشاور متک کیها به پستبه ساعته  29با استاندارد پاسخگویی  برای تطابق

 ریدها را به مپاسخ هستند، شدهییدأموضوعات از پیش تها فراتر از که پاسخ یتنها زمانرا مطرح کرده و استاندارد 

 دهد.یم ارجاعپروژه 

مر ا نی. اآگاه هستند زیو مشاوران ناند آموزش دیده یفعل یارتباط یمورد ابزارها در بخش داخل یارتباط پرسنل

عنوان جوانان را به نیها همچناست. آنسازگار وزارت  دیجد یغاتیتبل یها و ابزارهایتکنولوژهمراهی با هدف با 

سل که ن یدانستند که شناختیو م در نظر گرفتندابزار  کیعنوان به یاجتماع یهادرک رسانه یمنبع برا کی

 فرهنگ دارد. رییبه تغ ازین NCDOTکه دهنده این است نشان کند،به این شکل منتقل می ندهیآ

Metro I-70نیتعامل آنال هیعنوان محل اولبه مشارکتی تیسا: وب 



Metro I‐70 Second Tier EIS (http://www.metroi70.com/) مسافت  کی یبرا ای راجاده یهاشرفتیپ

با  ندیراف کیشد یم ینیبشیپکه پروژه این . گیرددر نظر می یسوریم - یتیکانزاس س قیاز طر یلیما 6حدود 

. بود وسعهدر حال ت ن،یگزیجا یهالیتحل یبرا یساله باشد، در زمان مصاحبه مطالعه مورد 2/  0-2 بازه زمانی

 از،ی: هدف و نساختاردهی کرد یدیدر سه مرحله کل یرسانرا در حوزه اطالع خود یمشارکت عموم ،پروژه میت

 نویس.پیش EIS یو جلسه عموم نیگزیجا لیتحلوهیتجز

 

-ی بهاجتماع یهاما از رسانه"

-می واقعاً عنوان ابزاری که 

 نیتعامل آنال یبرا مردمخواهیم 

 اهآن هدایت یبرا، استفاده کنند

 استفادهمشارکتی  تیساوببه 

 ".میکنیم

 I-70پروژه مترو  میت عضو

 

و  یاطالعات عموم نیمنبع آنال کیعنوان به MindMixerبه نام  نیآنال کپارچهیپلتفرم  کیاز  I-70پروژه  میت

 پکیج کی MindMixerکند. یپروژه عمل م تیساعنوان وببه پلتفرم نی. ا(3)شکل  کندیاستفاده م یورود

 پلتفرم نیشود. ا سازییشده سفارشانتخاب یدورو رتواند با اطالعات پروژه و ابزایکند که میآماده را فراهم م

مشارکت دهد یپروژه اجازه م میکه به ت ایجاد کنند لیپروفا کی الگین کنند وکنندگان شرکت مند این است کهازین

 یمعن این به نیهمچن نی. ای کنندابیارزرا  کنندگانشرکت ییایجغراف ی توزیعتوسط کد پستو  را پیگیری کنند

 .کنندالگین میبا پروژه  کتمشاربرای طور خاص به کنندگانشرکتاست که 

. است گرید یسنت یهااز روش یاریبس انیابزار در م کی ن،یآنال یکنند که ابزار مشارکت عمومیاشاره م هاآن

در  ژهیوبه یاجتماع یهارسانه یابزارها "است. مانابزار مجموعهدر  گریابزار د یک نیما، ا یبرا"ها گفتند: آن

وده ثر بؤ، ممشارکت کنند یو مردم ینتس یهابا استفاده از روش دیبا نفعان در کجاذی نکهیا یکمک به بررس

 باید اینکه در چه جای دیگری در مورد یریگمیتصم یبرا MindMixer یشناختتیما از اطالعات جمع"است. 

 ".کنیمزمینه را توسعه دهیم، استفاده می

 



 

 Metro I‐70 MindMixer تی: سا3شکل 

 

-یتفاده ماس مشارکتی تیساوب تبلیغ یبرا ترییبوک و توسیمانند ف یاجتماع یهارسانه مربوط به یهاستمیس

ها آن میخواهیم که واقعاً  یعنوان ابزاربه MindMixerافراد به  تحریک یبرا یاجتماع یهاما از رسانه". شوند

 تزریق نظورمجای تعامل بهبه ترییو تو وکبسیف نیبنابرا ".میکنیماستفاده  به کار ببرند، نیتعامل آنال یبرا

 ،یاجتماع یهارسانه یهاپست"دادند:  حیها توضد. آننشویاستفاده م نکیو ارائه ل تیاطالعات در مورد سا

 تیاهد یبرا یعنوان فرصتبهها دارند اما ما از آن یهستند که مردم به آن دسترس یعیکوچک و سر یهانمایه

برنامه  جهت اجرای یگریگوناگون د یبا ابزارها یاجتماع یهارسانه ".میکنیم ستفادها نیمردم به ابزار آنال

 اند.شده ادغامجامع  یمشارکت عموم

 Metro I‐70ی رسانه اجتماع. رویکرد 6جدول 

 یبرا یاجتماع یهااز رسانه Metro I‐70پروژه  میت هدف

 یافراد برا تیو هداارائه مطالب ی هافرصت غیتبل

 یگفتگوها یبرا MindMixer تیشرکت در سا



روند مطالعه  برای یاطالعات پروژه و ورود ،یتعامل

 کندیاستفاده م

 وبالگ تر،ییبوک، توسی، فMindMixer ابزارها

استفاده و  در ارتباط با هاییییراهنما استیس نیا سیاست

 نیحذف زبان زشت و ناپسند، سوءاستفاده و همچن

ارائه  MoDOTمرتبط با  یاسیو س یغاتیتبل یهاپست

 دهدیم

 از کارکنان یکی پروژه که یمشارکت عمومسرپرست  پروتکل

-رسانه یها، حساباست MoDOT یارتباطات داخل

نظرات  او با مشاهدهکند. یرا نظارت م یاجتماع یها

و  گیردشات میها اسکرین، از آنشدهمربوطه ارسال

 کندیم عیتوز میت میان اعضای

را  یاالتؤپروژه س میخود، ت تیاز فعال یعنوان بخشبه استراتژی

که  یریگیأر یژگیو از و درکارائه میبحث  یبرا

 کرد.، استفاده میاست MindMixer تیاز سا یبخش

و در  دادهرا توسعه  موضوعاز شش  یاها مجموعهآن

 پرداختندمی تراالت خاصؤطول زمان به س

 

 Metro I‐70ی اجتماع هایرسانه. نتایج 1 جدول

 یهاو رسانه یاجتماع یهارسانه توسعه هیارزش اول نقاط قوت

توسعه  دازمنیبود که ن یمناطق ییشناسا ییتوانا یتعامل

 بودند پایه

 یابزار مناسب ترییبوک و توسیها اشاره کردند که فآن نقاط ضعف

 ستندیمطالعه ن کیدر مورد  ینظرات طوالن یبرا

 یهابا توجه به رسانه هاآن گفت که Metro I‐70 میت پیامدها

 کنندمشاهده نمی یمتفاوتچندان  جینتا یاجتماع

ود خ نیآنال یابزارها لهیوساست به بوده قادر I-70 میت مزایا

 یکنند دسترسیکه از راهرو استفاده م یبه مسافران

اسر ر سرد یانواع کد پست شیها شاهد افزاکند. آن دایپ



دون بکه اند داشته ییهامکاننمایندگانی از شهر بوده و 

 وجود نداشتند نیابزار آنال

نگرفته است که چگونه نظرات و  میتصم هنوز میت مالحظات قانونی

 MindMixerرا در مورد  یاجتماع یهاتعامل رسانه

 Tier 2 Draft یبرا یرسم یدر طول دوره نظرسنج

EIS ها با د. آنقرار ده یموردبررسFHWA  و مشاور

 مشورت خواهند کرد یحقوق

 کم و نسبتاً نهیهز لیرا به دل MindMixerپروژه  میت هزینه

 یزانداکمک به راه ،یابیکتاب بازار کی ت،یریمد وجود

-الپستمانند پوسترها و کارت موارد تکمیلیو  تیسا

ها با همراه بود، انتخاب کرد. آن تیسا نیکه با ا ییها

MindMixer دالر  01،111ماه کمتر از  31 یبرا

 قرارداد دارند
 

 نیبه مشارکت آنال یابی: دستغرب ی سمتمترو گسترش

EIS روند  یرا در ط یاجتماع یهامشارکت رسانه لیپتانس ا،یفرنیآنجلس، کالدر لس غرب ی سمتمترو گسترش

NEPA غرب ی سمتمترو ، گسترشبنفش به پروژه گسترش خطدر حال حاضر این پروژه که دهد. ینشان م 

در را  یاجتماع انهرس یبرنامه قو کی (/http://www.metro.net/projects/westside)، ه استنام داد رییتغ

 فرایند بررسی مشارکت داشتند.که در توسعه پروژه و  کردایجاد می را نفعانیاز ذ یاجامعه و آغاز کرد 2111سال 

را  9پروژه مورد استفاده قرار گرفت )شکل  میت یاز سو یاجتماع یهارسانهتباطات، تر ارهای سنتیعالوه بر شیوه

در  یاجتماع یها، نظرات رسانهکردنداستفاده می ابزارها نیاز ا که NEPAمطالعات  نیاول انی(. در مدینیبب

کرده  جادیاتر آگاهجمعیت  کی ن،یآنال یکرد که گفتگویپروژه احساس م میقرار نگرفت اما ت یرسم هایپرونده

از ری تدارنظرات معنی ،مختلف پروژه یهاگفتگو در مورد جنبه و نترنتیدر ا آنالین اشتراک اطالعات لیبه دلو 

 دریافت کرده است. نفعانیذ

تعامل با مردم است  یبرا یگریابزار د یاجتماع یهارسانه"

. اهداف در مورد وقایع جاری استبه مردم رسانی اطالعو 

 یمانند جلسات عموم یغاتیتبل یابزارها ریسا از رسانه نیا

 ".ستیمتفاوت ن

 پروژه گسترش متروی سمت غرب



اده استف یاجتماع یهاارتباط با مردم و پاسخ دادن به رسانه یبرقرار یبرا سازمانپروژه از کارمندان ارتباطات  نیا

 گریدکیصحبت کردن و پاسخ دادن به  یبرا یجتماعا یهارسانه روانینشستن و اجازه دادن به پ یریادگی. کردمی

و پاسخ همکار به  ودشمیموجب گفتگو  کردیرو نیکه ا دندها خاطرنشان کرها بود. آنآن کردیاز رو یبخش مهم

 داد.مینشان  ندیفرا نیتر جامعه را در اگسترده تیرد و مالککیم اعتبار ، ایجادشدهنظر ارسال ایال ؤس کی

از  یکیکه ییآنجاکردند. ازیم زندگی مطالعه حوزهبود که در خارج از  ینفعانیجذب ذ دیکل یتماعاج یهارسانه

که در را نفعانی ذیتر مشارکت گسترده یاجتماع یهامسافران است، رسانه جذب "مترو گسترشپروژه "اهداف 

مشارکت در روند  یبرا یمردم راهبه  یاجتماع یها. رسانهپذیر کردامکان ،کردندمیخارج از منطقه مطالعه 

NEPA .بدون حضور در جلسه دادند 

 

 پروژه گسترش متروی سمت غرب یرسانه اجتماع تی: سا9شکل 

 

 «د؟یکنیم یفکر بندی چهصفدر مورد »مانند  یاالتؤپروژه س میت ،یاجتماع یهارسانه توسعهاز  یعنوان بخشبه

تعامل کرد و  کار مردم را دعوت به نیا را پست کرد. «د؟یکنیم یفکر کرنشاو چهدر  ستگاهیا یک در مورد» ای

به اشتراک  یبرا دی، اطالعات جدیجلسه عموم کیها پاسخ دادن به افراد فراهم کرد. هر وقت آن یبرا یانهیزم

در  دیشده به اطالعات جدارائه یهانکیبا ل ترییبوک و توسیدر فداشتند،  دیبرگه اطالعات جد کی ایگذاشتن و 

با پروژه ارتباط نداشتند اما ممکن  میطور مستقبه شهیها هم. پستکردندرسانی میاطالع موردمطالعه تیساوب

 جامعه ارائه دهند. موردتوجهموضوعات  ریسا ای گرید یجا در تیترانز رساخت،یز استیدرباره س یاطالعات بود



ست ا ایروزانه یهامتمرکز بر پستو متروی سمت غرب  شرسانه گستردر ارتباط با  یاجتماع یهارسانه تیموفق

ها را گسترش داده یمجموعه ورود یاجتماع یها. رسانهدهدمیمشاهده و تعامل  یبرا یزیمردم چبه هر روز که 

د ازخورب کار نیکنند. ا یابیها ارزکانال ریو سا یجلسات عموم درخود را  یهاامیارتباطات اجازه دادند که پ میو به ت

 درکبه مردم قابل میت شده توسطارائهاطالعات  ایکه آنیپروژه و ا یهادر مورد برداشت افراد از جنبه یواقعزمان

 کرد.میارائه  ه است،بود

 نظرات توسعهکنندگان قرار نگرفت، هماهنگ موردتوجه یرسمپروژه در پرونده  یاجتماع یهانظرات رسانه اگرچه

 یاجتماع یهااست چراکه بحث رسانه یکار دشوار نیاکه ها گفتند صه کردند. آنو خال یبندشمارش، دستهرا 

ا ه. آنکنددشوار می را یبنددسته ربط هستند که اینبینظرات دارای ها از پست یاریاست. بس سیالمبهم و 

 لیمیآدرس ا ای ینترنتیا دهیفرم نظر کیخود را به  یرسم نظرات بخواهنداز مردم  تر است کهآساند نمتوجه شد

 .ارسال کنند شدهنییتع

و  بندیی، در مورد صفجد نیآنال یبحث و گفتگو لیبه دلتا حدی  ی سمت غربمتروگسترش  میت تینهادر

 تیموفق مقیاسپروژه گفت که  میرا درک کردند. ت یریگمیتصم لیمردم دال و درسی نظر به اجماعها ستگاهیا

 دادند.می پاسخ گریکدیبه  مردم بود که یزمان یاجتماع یهارسانه

 نیو همچن یاجتماع یهاو گروه بومی یهااز گروه یرسم یهابا نامههمراه  یسنت یهابا روش NEPA ماتیتصم

 دنید یبرا یگریمنبع د رندگانیگمیتصم به یاجتماع یهاشد اما رسانهاتخاذ می یو جلسات عموم یاطالعات فن

 یریگمیپروژه و تصم ندیآوردند که فرامی ودتر را به وجقیعم یآگاه مردمی باو  کردندیم ارائهمردم  تیسطح حما

 .ندکردیرا درک م

 ی سمت غربمتروی پروژه گسترش رسانه اجتماع. رویکرد 2جدول 

با استفاده از تمام  یو مشارکت عموم درکگسترش  هدف

 موجود یابزارها

 وبالگ تر،ییبوک، توسیف ابزارها

 یاجتماع یهامسئول رسانه سازمانن ارتباطات کارکنا سیاست

 دکننیکمک م ازین در صورت توسعهمشاوران  ،هستند

 یدر رکورد رسم یاجتماع یهااگرچه نظرات رسانه پروتکل

قرار  موردتوجه ی سمت غربمتروگسترش پروژه 

، نظرات را توسعه یهاکنندهگرفت، هماهنگمین

پروژه نظرات  می. تردندکیو خالصه م یبنددسته



و از مردم  دادهقرار  دییرا مورد تأ یاجتماع یهارسانه

شرکت  یرسم ینظرسنجکند تا در قالب یدعوت م

 کنند

 یهارسانه یهاتیاز فعال یعنوان بخشپروژه به میت استراتژی

 نیازمند کرد کهمیرا مطرح  یسؤاالتخود،  یاجتماع

دهی پاسخ یرا برا یموضوع یهانهیو زم بودتعامل 

 آوردیمردم فراهم م

 

 ی سمت غربمتروی پروژه گسترش اجتماع هایرسانه. نتایج 01جدول 

که در  یبه مسافران یدر دسترس یاجتماع یهارسانه نقاط قوت

کنند و ینم یکردند اما زندگیمنطقه پروژه کار م

 یدر جلسات عموم یواقعزمانو  عیبازخورد سرکسب 

 و ارتباطات مهم بود

اده استف طیدر قالب و شرا راتییتغدر معرض پروژه  نیا ضعفنقاط 

 یاجتماع یهارسانه نیآنال گانیرا یهاعاملستمیاز س

بوک در سال سیف کهیهنگاممثال  یبرا ،قرار دارد

گروه و هم از کرد، پروژه هم  یرا معرف "هاپیج" 2101

 رایکرد ز استفاده یدوره زمان کی یبرا از صفحه

طور خودکار منتقل به ستندتوانیه نمگرو رهایوفالو

 شوند

 لید تا دالردنکیبه مردم کمک م یاجتماع یهارسانه پیامدها

منبع  رندگانیگمیتصمبه را درک کنند و  یریگمیتصم

 کردارائه می مردم تیسطح حما دنید یبرا یگرید

که نظرات  گفتیم ی سمت غربمتروگسترش پروژه  مزایا

 تیفیک ن،یآنال یررسمیامالت غبا توجه به تع یرسم

ا پروژه ب نیا در مورد ستندتوانیدارند. مردم م یباالتر

و بحث و گفتگ یاجتماع یهادر جلسات رسانه گریکدی

بر ها ، نظرات آنارسال نظر رسم کنند و سپس زمان

 شده بود تدوین یخوبو به مناسب عاتاساس اطال



 لیبه دل یاجتماع یهارسانهنبود که  مطمئنپروژه  میت مالحظات قانونی

 اشندبمستند  یبه اندازه کاف نیتعامالت آنال سیالیت

 یهایاز نگران شیب ایکردند که مزایاما احساس م

 است یقانون

خود  فیاز وظا یعنوان بخشبه سازمانکارکنان  هزینه

بر عهده پروژه  نیا یرا برا یاجتماع یهارسانه تیریمد

 داشتند
 

 


