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 Purpose: The purpose of the present study is to 

investigate the impact of social and economic factors on 

political participation in elections among the people of 

Kangan and Asalouye. 

Materials and methods: The current research is of an 

applied type and was carried out using a survey method. 

The statistical population of this research consists of all 

people living in Kangan and Asaluyeh cities, and 382 

people were calculated as a sample population through 

Cochran's formula. The questionnaires used in this 

research were researcher-made questionnaires that 

examined the variables of religious socialization 

dimension, social networks dimension, economic base, 

social and economic dimension with the level of political 

participation. Data analysis was carried out in two parts, 

descriptive statistics and inferential statistics, such as 

checking hypotheses with regression test and t-test with 

SPSS software. 

Findings: The findings showed that all research variables 

have a direct and positive relationship with political 

participation, and there was a significant relationship 

between political participation and electoral behavior of 

the people in both cities. 

Conclusion: As a result, to increase the amount of 

political participation, attention should be paid to the type 

of socialization, social networks and the economic and 

social base of the people. 
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                   انکارو هم حسینی ابوالقاسم سید  200

 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 میزان بر قتصادیا و اجتماعی عوامل تاثیر بررسی

 در عسلویه و کنگان شهر مردم سیاسی مشارکت

 انتخابات

 1حسینی ابوالقاسم سید
 آزاد دانشگاه ان،قدها واحد شناسی،جامعه گروه دکتری، دانشجوی
 .ایران دهاقان، اسالمی،

 
 *2سازچیت محمدعلی

 اسالمی، آزاد دانشگاه ان،قدها واحد شناسی،جامعه گروه استادیار،
 .(مسئول نویسنده) ایران دهاقان،

 
 3ایدر الهنبی

 اسالمی، آزاد دانشگاه شوشتر، واحد شناسی،جامعه گروه استادیار،
 .ایران شوشتر،

 
 چکیده

 اقتصادی و اجتماعی عوامل تاثیر بررسی حاضر پژوهش هدف: هدف
 لویهعس و کنگان شهر مردم میان در انتخابات در سیاسی مشارکت بر
 .باشدمی

 روش به و است کاربردی نوع از حاضر پژوهش: ها روش و مواد
 راداف کلیه را تحقیق این آماریجامعه. است گرفته انجام پیمایشی

 رمولف طریق از و دهند¬می تشکیل عسلویه و کنگان شهر در ساکن
. گردید محاسبه نمونه جمعیت بعنوان نفر 382 کوکران

 حققم بصورت پرسشنامه تحقیق این در استفاده مورد هایپرسشنامه
 هایشبکه بعد مذهبی، پذیری جامعه بعد متغیرهای که بود ساخته

 ارکتمش میزان با اقتصادی و اجتماعی بعد اقتصادی، پایگاه اجتماعی،
 یتوصیف آمار بخش دو در هاداده تحلیل و تجزیه. شد بررسی سیاسی

 تی و رگرسیون آزمون با فرضیات بررسی نظیر استنباطی آمار و
 .گرفت انجام  SPSS افزار نرم با تست
 یاسیس مشارکت با تحقیق متغیرهای تمامی داد نشان هایافته: هایافته
 رفتار و سیاسی مشارکت میزان و دارند مثبت و مستقیم رابطه

 .داشت وجود معنادار رابطه شهر دو هر در مردم انتخاباتی
 به ایدب سیاسی مشارکت میزان افزایش برای نتیجه در: گیری نتیجه

 و اقتصادی پایگاه و اجتماعی هایشبکه کردن، پذیر جامعه نوع
  .کرد توجه مردم اجتماعی

 
 بعد مذهبی، پذیریجامعه بعد سیاسی، مشارکت: کلیدی واژگان

 .اقتصادی و اجتماعی بعد اقتصادی، پایگاه اجتماعی، هایشبکه
 

 05/08/1399: افتیدر خیتار
 30/10/1399:  رشیپذ خیتار

 mad3175@yahoo.com* نویسنده مسئول: 

_________________________________ 
1 Social Development 
2 Cultural Development 

 مقدمه
های مشارکت سیاسی به عنوان یکی از انواع مشارکت از شاخص

در کشورها به  3و توسعه سیاسی 2، توسعه فرهنگی1توسعه اجتماعی
رود و از مصادیق حضور مردم در تعیین سرنوشت خود شمار می

به همین جهت است که  است که در نهایت، بروندادی سیاسی دارد.
برای اهل اندیشه، مستمسک خوبی به منظور تعمق و تأمل خواهد 

آید، برآیند عقل های رأی بیرون میتردید، آنچه از صندوقبود. بی
های متعدد قرار شاخص تحلیلتواند جمعی یک جامعه است و  می

 .گیرد
رفتار رأی دهی و مشارکت در انتخابات، آشکارترین نوع مشارکت 

ر جوامع مردم ساالر است. رأی دادن برای اغلب شهروندان د 4سیاسی
ترین وسیله برای شهروندان است تا افکار و عقاید مؤثرترین و عملی

گیری در خود را در اداره امور عمومی و اجتماعی اعمال کنند. رأی
 هاواقع یک نوع سازوکار اجتماعی برای گردآوری و تشخیص گزینه

رد مشارکت رأی ترین عملکهای اجتماعی است. اساسیو ارجحیت
 ها درناصب و مسؤولیتدهی، فرصت دادن برای جانشینی و انتقال م

 .جامعه است
بنابراین مشارکت سیاسی در یک فضای دموکراتیک این امکان را 

دهد تا با سطوح اجرایی دولتی ارتباط برقرار به شهروندان جامعه می
ت خود با دولت چانه زنی کنند کنند و در رابطه با عالیق و ترجیحا

(. آلموند و وربا بر این نظرند 1و آنها را به پاسخگویی ملزم سازند) 
که یک جنبه از فرهنگ سیاسی جدید که از همه آشکارتر است 

های جدید جهان همانا فرهنگ سیاسی مشارکت است. در تمام ملت
یر که باید درگ -باط دارداین عقیده که انسان معمولی با سیاست ارت

عقیده رایجی است. گروه های وسیع  -مشارکت در نظام سیاسی باشد
مردم که بیرون از سیاست ها هستند خواهان ورود به نظام سیاسی 

ل ن هدف هستند.  براساس مدهستند و اکثر نخبگان سیاسی تسلیم ای
سی در ابعاد مشارکت سیا توانمشارکت سیاسی را می پترسون

عینی)رسمی و غیررسمی( و نگرش به مشارکت سیاسی)عوامل 
نگرشی( مورد سنجش قرار داد. مشارکت سیاسی  -روانشناختی

ای است که اعضای جامعه به منظور رسمی هرگونه عمل داوطلبانه
حمایت از نظام سیاسی و تاثیرگذاری بر آن در چهارچوب های 

ها و سط سازمانمشخص که به طور رسمی و برنامه ریزی شده تو
مانند شرکت در  -دهندگیرد، انجام مینهادهای رسمی صورت می

ای کنش انتخابات؛ همچنین مشارکت سیاسی غیر رسمی گونه
داوطلبانه که اعضای جامعه به منظور حمایت یا تاثیر گذاری بر 
جریان های سیاسی و در خارج از چارچوب های تعیین شده و رسمی 

دهند. مانند اد های رسمی کشور انجام میتوسط سازمان ها و نه
میزان (. 2مردم نهاد و گروه های داوطلبانه ) هایعضویت در سازمان

های گوناگون و برنامه های و سطح مشارکت مردم در گروه
اجتماعی و سیاسی به عنوان یکی از شاخص های مهم توسعه سیاسی 

شود. در این بین مشارکت سیاسی یکی گرفته میو اجتماعی در نظر 
شود گذار در سپهر اندیشه سیاسی محسوب میاز مفاهیم مهم و تاثیر

تر کشوری را .در عصر حاضر با توجه به مفهوم مدرن سیاست کم

3 Political Development 
4 Political Participation 
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 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

مردم را  1یافت که حداقل یکی از اشکال مشارکت سیاسی توانمی
ان یکی از ابعاد در خود نداشته باشد. مشارکت سیاسی به عنو

مشارکت در اصطالح به معنای مساعی سازمان یافته شهروندان برای 
ها و امور اجتماعی انتخاب رهبران خویش، شرکت موثر در فعالیت

و سیاسی و تاثیر گذاشتن بر ترکیب هدایت سیاسی دولت است. به 
عبارت دیگر مشارکت سیاسی کوشش سازمان یافته مردم وتالش 

  .ئل مربوط به حکومت و سیاست استر مساها دمستمر آن

یکى از ابعاد بسیار مهم توسعه انسانى یا پایدار، توسعه بنابراین 
سیاسى است که به معناى د گرگونى در قلمرو سیاست با در نظر 

سعه گرفتن ابعاد فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى جامعه است. تو
سیاسى معادل عباراتى نظیر بسیج عمومی و مشارکت، ایجاد یک 

ملت، استقرار دموکراسى و قدرت عمومی توصیف شده  –دولت 
است. از ابعاد بسیار مهم این نوع از توسعه، مشارکت شهروندان در 

 امور عمومی جامعه )مشارکت سیاسى( است. 

از مهم ترین امروزه متفکّران و صاحب نظران توسعه، مشارکت را 
آورند و در توسعه سیاسى براى آن اهمیتى ارکان توسعه به شمار می

هاى اند. به اعتقاد آنان مشارکت سیاسى از ضرورتدو چندان قائل
 ترین شاخصهاى سیاسى است و اصلىو انکارناپذیر نظامی جدانشدن

یافتگى سیاسى، پاسخ به نیاز هاى فزاینده مشارکت سیاسى و توسعه
 نهادینه کردن آن در قالب نهادهاى مدنى است.

عوامل اجتماعی و اقتصادی و تاثیر کمبود کار تحقیقی درباره رابطه 
در داخل کشور ضرورت و اهمیت  آن بر میزان مشارکت سیاسی

های ارائه شده، درجه اول این تحقیق است. براساس مدعا و استدالل
 عوامل اجتماعیرد: آیا چنین مطرح ک توانپرسش اصلی تحقیق را می

شان رفتار انتخاباتیو  در انتخابات یاسیبر مشارکت س و اقتصادی
عوامل تأثیرگذار است؟ بنابراین، هدف از این پژوهش نشان دادن 

 است.در انتخابات   یاسیبر مشارکت س یو اقتصاد یاجتماع
 

 پژوهشهای فرضیه
 مردم شهر بر مشارکت سیاسی  عوامل اجتماعی و اقتصادی

 گذارد.در انتخابات تاثیر میکنگان و عسلویه 
 مردم شهر کنگان  یاسیبر مشارکت س یمذهب یریپذجامعه

 .گذاردیم ریدر انتخابات تاثو عسلویه 
 مردم شهر کنگان  یاسیبر مشارکت س یاجتماع  یها شبکه

 .گذاردیم ریدر انتخابات تاث و عسلویه

  مردم شهر کنگان و ی اسیبر مشارکت سپایگاه اقتصادی
 .گذاردیم ریدر انتخابات تاث عسلویه

 
 نظری  مبانی

 2اقتصادی سیمور مارتین لیپست -نظریه عوامل اجتماعى

الش ، تانسانشناسىجامعه شناس سوئدى در کتاب خود به نام  پستلی
و سطح توصیف و تبیین، مدل نسبتاً جامعى از عوامل دکند تا در می

_________________________________ 
1Political participation 
2 - Seymeur Martin Lipset 
3 Huntington, Lipset, Almond and Verba and 
Mylbras 

بر مشارکت سیاسى و شرکت در انتخابات ارائه کند. اجتماعى مؤثر 
به گفته وى، الگوى شرکت در انتخابات در اکثر کشورها یکسان 

تر ترها بیشاست. بدین صورت که مردان بیشتر از زنان، آموزش دیده
 ٥٥-3٥، شهرنشینان بیشتر از روستائیان، هااز کمتر آموزش دیده

، متأهالن بیشتر از مجرّدان، افراد بیشتر از جوانان و پیران هاساله
داراى منزلت اجتماعى باال بیشتر از افراد داراى منزلت اجتماعى 

بیش از غیرعضوها در انتخابات  پائین،  اعضاى سازمان هاى مختلف
 (.3نمایند )شرکت می

ان می تورا کت سیاسی رتبیین مشادر نظر لیپست رد موى متغیرها
  د:کرى ته کلی تقسیم بندـسده ـسدر 

طح ـسن وـایی چـه متغیرهـکاده انوـخدى اـقتصات ـ( موقعی1 
ین متغیرها د. ابر می گیررا در منزلت ، محل سکونت، شغل، مددرآ
ه ـه بـد کـی کننـعمل ماى متغیرهایی پایه ان ه عنوـنظر لیپست باز 
ژى یدئولوار یگر نظیى دق برخی متغیرهاـطریاز تقیم ـغیرمسر وـط 

ار تحت تأثیر قراد را رـفای ـسیاسر فتاو... رعضویت حزبی ، سیاسی
  هنددمی

، عیت تأهلـضن ووـکه متغیرهایی چد جتماعی فرا( موقعیت 2 
دن، ستایی بورویا ى جتماعی شهرـ اسیاسی ى هادنهادر کت رمشا
دن را بوان یا جول میانسات، سطح تحصیالدن، ا بومی بوـاجر یـمه

ین ى اکه متغیرهاد مذهبی فرـ ت سیاسی ـ( موقعی3د.رـیگیـبر مدر 
یدئ ن اد. متغیرهایی چوـنداردیگر ـر یکـابلی بـأثیر متقـه تـجدو و
دن وـذهبی بـمان زـتنگاتنگی با میط تباارکه د سیاسی فرژى ولو

 .نیز هستاده یژگی سیاسی خانواز ومتأثر د که به نوبه خودارد 

اد در فرابه عضویت 3اث میلبرو با و ورلموند ، آلیپستن، توهانتیگ
رى مجان نظر هانتینگتواز ند. ادهطلبانه توجه کرى داونجمنهاا

ى اـهن مازاـسو ها وه گراع نود در امانی یعنی عضویت فرزسا
بیشتر را سیاسی و اعی ـجتمات ـفعالیدر کت راـمشل حتماااعی ـجتما

 میکند.

نمازسادر )عضویت ى د شبکة عضوگیرـمعتقدننیز 4با و ورلموند آ
نیز معتقد اث میلبر تسهیل میکندرا طلبانه( فعالیت سیاسی ى داوها

جمله از سیاسی ى هاهنگیزض امعردر بیشتر د رـه فـت هرچـسا
او کت سیاسی رمشال حتما، ادـسیاسی باشى هانمازسادر عضویت 

 .(4) ستانیز بیشتر 
 

 ٥نظریه دانیل لرنر

در این زمینه ] مشارکت سیاسى[،  مطالعات دانیل لرنر از جمله 
ترین آنهاست که معموالً سرآغاز تحقیقات دیگر نیز هست. لرنر مهم

در اثر کالسیک خود، تحت عنوان گذر جامعه سنتى: نوسازی 
( که حاصل مطالعه در شش کشور در حال توسعه 19٥8) خاورمیانه

ه کند کترکیه، لبنان، مصر، سوریه و اردن( است استدالل می)ایران، 
اى مستلزم عواملى از جمله مطالعه مشارکت و توسعه در هر جامعه

سواد، شهرنشینى و استفاده از وسایل ارتباط جمعى است. وى با تأکید 

4 Almond and Verba 
5 -Daniel, Lerner 
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 داند و معتقدبر نقش ارتباطات، آن را زمینه ساز بسیج سیاسى می
ارکت و توسعه سیاسى را سامان میبخشد است که ارتباطات، مش

رسد که میان وجود و استفاد ه (. در نهایت لرنر به این نتیجه می٥)
از وسایل ارتباط جمعى با مشارکت سیاسى و اجتماعى رابطه 

 معنادارى وجود دارد.
 پردازیم.می منابع ونظریه 1در ادامه به نظریه آنتونى داونز

 
 آنتونى داونزظریه ن

کوشد سازد که میرا مطرح می 2گر عقالنىداونز یک فرد محاسبه
را به حداقل و منافع را به حداکثر برساند و در سیستمی  هاهزینه

کند که در آن احزاب براى به حداکثر رساندن رأى فعّالیّت عمل می
در واقع داونز (. 6کنند )کنند و شهروندان به طور عقالنى عمل میمی

د داند، او میگویهاى سیاسى را مانند گزینش هاى اقتصادى میگزینش
در بازار اقتصادى، مصرف کننده، کاالها را از نظر قیمت و مرغوبیت 

خرد که از لحاظ اقتصادى، خرید آنکند و کاالیى را میمقایسه می
را خرج حزبى  ها معقول باشد و نیز در بازار سیاسى، رأى خود

دهد واهد کرد که با توجّه به اطالعات موجود، احتمال زیادى میخ
که هدف هاى او را برآورده خواهد کرد. در این مورد موقعیت 

تر از تالش عقالنى اجتماعى یا وفادارى حزبى عواملى کم اهمیت
براى حزب یا فردى است که منافع فردى رأى دهندگان را )که اغلب 

ند. این کود ( به بهترین شکل تأمین میشمنافع اقتصادى دانسته می
رهیافت لزوماً با وفادارى حزبى سازگار نیست، امّا بر اهمیت مسائل 

ورزد. در واقع اهمیت مسائل معیّنى مطرح در انتخابات تأکید می
ممکن است سبب استمرار رأى دادن به یک حزب باشد و یا به زعم 

هاى رخى حوزهخود داونز، از نظر انتخاب کنندگان زیادى ب
موضوعى اهمیت خواهند داشت، صرفنظر از مسائل کوچکى که بر 

کنند گان در نتیجه ذهنیّت  اندازد، اینگونه انتخابمبارزات سایه می
شان پیوسته به یک حزب رأى خواهند داد، اغلب به هاى همیشگى

عنوان بخشى از یک گروه اجتماعى همبسته مرتبط به همان موضوع. 
دهد جنبه مفهومی گسترده از این رهیافت اجازه میبدین ترتیب 

هاى جامعه شناختى در توضیحات هایى از وفادارى حزبى و رهیافت
رأى دهنده بر اساس  گذاردآن بگنجد. رهیافت گزینش عقالنى می

سابقه حکومت رأى دهد،  با نگاه به گذشته داورى کند و از این 
ده بگیرد. به یقین، دلیلى قوى هاى نامزد ها و حزب ها را نادیراه قول

 هست که وضع اقتصادى در زمان انتخابات تعیین کننده قدرتمند
 (.7رفتار انتخاباتى است )

 

 3نظریه منابع

تئورى منابعِ مشارکت از یک چارچوب انتخاب عقالنى استفاده 
هاى مشارکت روى هزینه ها نسبت به منفعت کند که عمدتاً برمی

(. مشارکت سیاسى سنّتى اغلب مستلزم تعهداتى 8کند )تمرکز می

_________________________________ 
1 Anthony Downs 
2 - Rational   
3 Resource theory 

)هزینه ها( مثل پول و زمان براى افراد و همچنین ارتباطات گوناگون 
و مهارت سازمانى بود. حتّى اگر همه افراد به عمل سیاسى برانگیخته 

ت ى باالى عدم رأى دهى شکل مشارکهاشوند،  مخصوصاً هزینه
سیاسى افرادى را که منابع مورد نیاز براى پرداخت این هزینه ها را 

کند. به عبارت دیگر، منابع، اگرچه ممکن است ندارند،  محدود می
کنند، یک کار نظرى تبیین نکند که چرا برخى افراد شرکت می

خیلى خوب براى تبیین عدم مشارکت برخى از افراد است، بنابراین، 
مفروض براى شرکت در جمعیّت و فعّالیّت سیاسى انگیزه هاى معین 

را باید با منابع طبقه بندى کرد. اگرچه نظریه منابع عموماً اهمیت 
ه کند، این نظریمنابعى مثل زمان، پول و مهارت سیاسى را پررنگ می

کند که این منابع براى کدام نوع از فعّالیّت سیاسى مهم بحث نمی
زینه هاى محتمل مرتبط با اعمال هستند. در عوض، با ارزیابى ه

کسان گیرد که منابع یگوناگون فعّالیّت سیاسى، نظریه یک نتیجه می
 .(9)براى خصوصاً شکل نامزد ى مشارکت مورد نیاز است 

 شناختى مشارکت سیاسى جامعه نظریه

ى هاى جامعه شناختى مشارکت سیاسى، برخالف نظریههانظریه 
روانشناسانه که بر سطح تحلیل فردى توجه دارند،  مبناى تحلیل را 

 4گیرند. آلموند و پاولعوامل یا ساختار هاى اجتماعى در نظر می
معتقدند ساختارهاى سیاسى بسترهاى انجام فعّالیّت هاى سیاسى 

دان تحت پوشش شبکه هایى از مقررات قرار افرادند. امروزه شهرون
دارند. در واقع، همه نقش هاى عمده اجتماعى و اقتصادى در جوامع 
امروزى به نحوى با مقرّرات حکومتى در ارتباط است. لذا مشارکت 
شهروندان، بیانگر نحوه بهره بردارى شهروندان واجد شرایط 

آنان قرار  هایى است که حکومتها در اختیارمشارکتى از فرصت
 (.10دهند )می

از منظر وبر در هر دوره تاریخی یک جنبه از زندگانی انسانی  
ی زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد. همچنان هاتواند سایر جنبهمی

ی اقتصادی زندگی انسانی، هاای خاص جنبهکه امکان دارد در دوره
ی دینی یا سیاسی را متأثر هاز قبیل جنبهی زندگی اهاسایر جنبه

ای دیگر ممکن است عکس وضعیت مذکور اتفاق سازد، در دوره
گونه که باورهای دینی در یک دوره رسد همانبیفتد. به نظر می

تاریخی خاص به عنوان یک متغیر مستقل قوی عمل کرده و ایجاد و 
ل آن فرهنگ داری در غرب را باعث شده است، به دنبارشد سرمایه

های آزادی و خاصی در حیطه سیاست نیز شکل گرفته است. ارزش
داری، در نظام سیاسی لیبرال رقابت موجود در نظام اقتصادی سرمایه

رسد که این باورهای دینی شود. به نظر میدموکراسی نیز مشاهده می
به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق ایجاد یک نظام اقتصادی، به 

نوع خاصی از خرده نظام سیاسی مشتمل بر یک فرهنگ ایجاد 
سیاسی ویژه نیز منجر شده است. فرهنگ سیاسی که شاید بتوان آن 

 را یک فرهنگ سیاسی دموکراتیک نامید.

4 - Almond and Powell 
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                   انکارو هم حسینی ابوالقاسم سید  203

 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 ها و باورهای دینی در ایجاد فرهنگ سیاسی دموکراتیکتأثیر مستقیم و غیرمستقیم ارزش .1شکل 

دموکراسی همانا برابرکردن شرایط به عقیده الکسی دو توکویل،  
ها ای دموکراتیک است که تمایزهای ناشی از سلکاست. آن جامعه

و طبقات در آن دیگر وجود ندارد و تمامی افراد اجتماع از لحاظ 
اجتماعی برابر هستند و این برابری البته به معنای برابری از لحاظ 

. مکن استفکری و اقتصادی نیست که به نظر توکویل امری نام
های موروثی برابری یا مساوات اجتماعی بدین معناست که تفاوت

از لحاظ شرایط اجتماعی وجود نداشته باشد و همه اشتغاالت، 
مشاغل، مناصب و افتخارات در دسترس همگان باشد. پس در مفهوم 
دموکراسی هم فکر برابری اجتماعی و هم گرایش به یک شکل بودن 

وجود دارد. بنابراین حکومت منطبق با  و سطوح زندگی هاشیوه
همان حکومتی است که توکویل آن را  ای مساوات طلبجامعه

 (.11نهد )حکومت دموکراتیک نام می

  یفرهنگ یهاجنگ هینظر
شناسانی، همچون: ار جامعههای فرهنگی حاصل کنظریه جنگ

ادی و افرها توسعه پیدا کرده است وسیله آنبهاست و  و وثنو هانتر
اند. نیز آن را در تحقیقات به کار برده همچون لیمن و کارماینز

های فرهنگی، اختالفات مذهبی؛ یعنی الح جنگطمنظور از اص
ها در چگونگی و میزان اعتقادات و رفتارهای دینی هواداران تفاوت

ف سیاسی است که همگی پیرو های مختلو حامیان احزاب و گرایش
های یک آیین مذهبی نیز هستند. به اعتقاد هانتر محور این جنگ

 فرهنگی، اختالفات اخالقی و مذهبی عمیق است. 

براساس این نظریه، اختالفات سیاسی کلیدی بین پیروان مذهب 
مختلف نیست، بلکه در میان کسانی است که دارای سطح باالیی از 

ات دینی )دین دارای باال( و کسانی که دارای سطح اعتقادات و التزام
ی های دینستند، در تمام سنتپایینی از اعتقادات و التزامات دینی ه

. اعتقادات مذهبی به این علت رفتار انتخاباتی را تحت تأثیر است
های سیاسی و اجتماعی هستند؛ دهند که منبع ارزشقرار می

های حزبی افراد را تحت تأثیر قرار ماً حمایتهایی که مستقیارزش
های اجتماعی (. عقاید الهی درباره اخالقیات و کنش9دهند )می

را  هنجارهای گروهیهای سیاسی افراد و پسندیده، اغلب ایدئولوژی
 .کندهدایت می
مشارکت سیاسی دانشجویان با »عنوان ای با در مقاله سید امامی

در یک « بینی کننده های مشارکت سیاسی ارزیابی برخی از پیش
نفری به بررسی مشارکت سیاسی در سه سطح  ٥00حجم نمونه 

مشارکت سیاسی متعارف، اعتراضی و پست مدرن پرداخته است. در 
اده از نظریه منابع، سطوح مشارکت سیاسی مورد فاین پژوهش با است

گیرد. یافته های تحقیق مذکور، با توجه به جمعیت رزیابی قرار میا

 -خاص مورد بررسی، رابطه آماری معناداری را میان منابع اجتماعی
دهد، اما برخی منابع اقتصادی افراد و مشارکت سیاسی آنان نشان نمی

انگیزشی یا روانشناختی مورد ادعای نظریه منابع به عنوان پیش بینی 
 (12شوند)ی مشارکت سیاسی تایید میکننده ها

مل بررسی عوا»با عنوان  پژوهشی که توسط باقری احمدآبادینتایج 
، صورت «موثر بر مشارکت سیاسی جوانان مورد مطالعه شهر شیراز

گرفت نشان داد که درجه مذهبی بودن جوانان بر میزان مشارکت 
بیشتر از دیگران در فعالیت های  ترسیاسی موثر است و افراد مذهبی

کنند. همچنین درجه مذهبی بودن، اعتماد به سیاسی شرکت می
دیگران، آگاهی سیاسی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی، سیاسی بودن 
خانواده، سیاسی بودن دوستان و اعتماد سیاسی، رابطه معناداری با 

 .مشارکت سیاسی جوانان دارد
در تحقیقی به رابطه مذهب با جامعه مدنی و سیاست در  پلیال. ا

پنج ادیان رسمی بودیسم، کاتولیک، مسیحیت، هندو و اسالم در 
نفر در اندونزی پرداخته است. وی به یک  936ای به حجم نمونه

شود، روحیه مذهبی که سبب ایجاد مسئولیت در امور سیاسی می
ن افراد مذهبی در امور اجتماعی کند که موجب فعال شداشاره می

دهد که آداب و رسوم و اعتقادات شود. یافته ها نشان میو سیاسی می
اسالم در میان دیگر ادیان این منطقه تاثیرات فرهنگی و مذهبی و 

 (J. L. Epley) سیاسی متفاوتی گذاشته است
مذهب و مشارکت سیاسی در دوره پس » در پژوهشی با عنوان شوب

به بررسی رابطه مذهب و میزان « جنگ های دهقانی در ژاپن از
مشارکت سیاسی در ایالت کوموتانی ژاپن پرداخت. وی در این 

نفری که آنها را به صورت  928تحقیق با استفاده از یک نمونه 
ای انتخاب کرده بود، نشان داد که از بین کل نمونه گیری خوشه

قاید و عالیق مذهبی بودند درصد کسانی که دارای ع 71پاسخگویان 
گرایش خاصی نسبت به عضویت در برخی از احزاب سیاسی و انجام 
مشارکت در امور سیاسی داشتند. همچنین داشتن ترجیح مذهبی، 
رابطه مثبتی با ترجیح محافظه کار دارد و عکس آن یعنی عدم ترجیح 

 .مذهبی با ترجیح غیر محافظه کارانه رابطه دارد
جنسیت، مذهب، سرمایه :» در مطالعه خویش تحت عنوان  اونیل

بر تعهدگرایی مذهبی به عنوان یک « اجتماعی و مشارکت سیاسی
عنصر سرمایه اجتماعی و مشارکت سیاسی میان زنان در آمریکا 

کند. وی همچنین به دنبال برررسی رابطه میان مشارکت تاکید می
و ایجاد سرمایه اجتماعی است. نتایج این های مذهبی زنان در سازمان

مطالعه حاکی از وجود ارتباط میان عقاید و فعالیت های مذهبی با 
کند که احتمال بیشتری رفتارهای سیاسی است. وی همچنین بیان می
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تری نسبت های مذهبی به طور منظموجود دارد که زنان به فعالیت
هایی برای تحت ن فرصتبه مردان توجه کنند. تعهد مذهبی برای زنا

ها برای آنان فراهم کرده و اختیار گرفتن دامنه وسیعی از فعالیت
دهد. در های اجتماعی زنان را نیزگسترش میهمچنین دامنه مهارت

تواند بر توسعه و دهد تعهد مذهبی زنان میها نشان مینهایت یافته
 . ش مشارکت سیاسی و اجتماعی کمک کندافزای

 
 روش هامواد و 

کاربردی است که به روش پیمایشی و با  عپژوهش حاضر از نو
، جامعه آماری شامل گیردانجام می همبستگی -رویکرد توصیفی

دادن در  یرا یطنفر واجد شرا 70000جامعه آماری این پژوهش، 
که بر اساس جدول نمونه گیری باشد یم یهدو شهر کنگان و عسلو

نفر به عنوان نمونه انتخاب و بررسی شدند.روش  382مورگان تعداد 
بود.  نسبتی -نمونه گیری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای

بدین صورت که به نسبت جمعیت دو شهر کنگان و عسلویه به 
نفر انتخاب شدند و با تقسیم هر شهر به چهار  138و  244ترتیب 

حیه از هر ناحیه یک چهارم نمونه انتخاب شدند.  برای گردآوری نا
ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد.  این پرسشنامه بر داده

گرایش مذهبی بر مشارکت به تاثیر اساس مبانی نظری و با توجه 
بعد تهیه و تنظیم شد.  جهت بررسی  4سیاسی مردم، تهیه و در قالب 

شنامه از نظر اساتید و نیز روایی محتوایی های پرسروایی مؤلفه
استفاده شد و برای بررسی پایایی آنها از آلفای کرانباخ استفاده شد 

( 7٥/0که به ترتیب برای ابعاد فعالیت سیاسی و مشارکت سیاسی)
اه گ( پای79/0( جامعه پذیری مذهبی )74/0شبکه های اجتماعی)

های پژوهش نیز از ه( محاسبه شد. برای آزمون فرضی72/0اقتصادی)
برای دو گروه مستقل، آزمون تحلیل  tآزمون های توصیفی و آزمون 

  واریانس یک راهه، و آزمون رگرسیون استفاده شد.
 

 
 تحقیق یها رینرمال بودن متغ یبرا رنوفیآزمون کلموگروف اسم ج. نتای1جدول 

 کلموگروف اسمیرنف تعداد متغیرها
 84/1 382 مشارکت سیاسی

 68/4 382 اقتصادیپایگاه 
 29/3 382 جامعه پذیری مذهبی
 61/3 382 شبکه های اجتماعی

 7٥/3 382 عوامل اجتماعی و افتصادی

آزمون  یدار یشود سطح معنمی مشاهده. 1که در جدول  همانطور
بر  یپژوهش مبنH0بزرگتر است، 0٥/0از  رنوفیکلموگروف اسم

 شود و ینرمال است، رد نم تحقیق یمتغیرها ینمره ها عیتوز نکهیا
توان گفت که دادهینان میبا اطم نی. بنابراردیگ یقرار م دییمورد تا

 یآمار یهااستفاده از آزمون یبرا نیباشند بنابرایها نرمال م
 . مباشییمجاز م کیپارمتر

 ها یافته
در ابتدا به منظور دید کلی در مورد نمونه آماری مورد مطالعه برخی 

-جنس -شناختی آنان همچون )سنهای جمعیتویژگیاز 
 تحصیالت( به صورت فراوانی و درصد گزارش شده است. 

 

 های جمعیت شناختی نمونه. ویژگی2جدول 

 درصد فراوانی سطح متغیر

 جنسیت
 6/٥2 201 مرد
 4/47 181 زن

 سن

 2/16 62 2٥کمتر از 
26-3٥ 114 8/29 
36-4٥ 130 0/34 
 9/19 76 سال 4٥باالی 

 درآمد زانیم

 4/2٥ 97 تومان 2000000کمتر از 
2100000 – ٥000000 123 2/32 

٥100000-8000000 111 1/29 
 4/13 ٥1 تومان 8100000باالی 

 نوع وسیله نقلیه
 8/6 26 اتومبیل خارجی
 6/٥1 197 اتومبیل داخلی

 6/41 1٥9 هیچکدام

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ai
l.i

sl
am

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
24

 ]
 

                             6 / 10

http://mail.islamiclifej.com/article-1-1664-en.html


                   انکارو هم حسینی ابوالقاسم سید  205

 1399 زمستان، 4، شماره 4دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
ر . ددتحقیق از آزمون رگرسیون استفاده شبرای بررسی این فرضیه 

و ابعاد آن به عنوان متغیر مستقل   عوامل اجتماعی و اقتصادیاین مدل 

بررسی  در انتخابات یاسیس یر آن بر مشارکتتأثدر نظر گرفته شد و 
 شد. 

 
 

 در انتخابات یاسیبر مشارکت س یو اقتصاد یعوامل اجتماع. ضرایب رگرسیون 3جدول 

 بعد
 ضریب استاندارد غیر استانداردضرایب 

t Sig. 
B Std. Error Beta 

 .000 7.35  .543 3.24 (در انتخابات یاسیمشارکت س) مقدار ثابت
 000. 117.322 981. 014. 475. یو اقتصاد یعوامل اجتماع

 000. 63.670 956. 174. 11.101 یاقتصاد گاهیپا
 000. 80.539 972. 040. 3.191 یمذهب یریپذجامعه
 000. 88.333 977. 032. 2.833 یاجتماع یهاشبکه

 (مردم کنگان و عسلویه نیب یاسیو مشارکت س عوامل اجتماعی و اقتصادی) مقایسه میانگین  t. آزمون 4جدول 

 آزمون 
 Fمقدار 

 یکنواختی واریانس ها
 سطح معنی داری

 tمقدار 
درجه 
 آزادی

سطح معنی 
 داری

 میانگینتفاوت 

 31/17- .000 380 31.465- .000 25.734 یو اقتصاد یعوامل اجتماع

 نیب یاسیو مشارکت س یو اقتصاد یعوامل اجتماع ریمتغ یبررس یبرا
(  t-testها )نیانگیاز آزمون تفاوت م هیکنگان و عسلو مردم

بدست آمده  Fآزمون با توجه به مقدار  جیاستفاده شده است. نتا
  α=  0.0٥= ( که از sig 000/0) یدار یسطح معنو  734/2٥

عوامل  نیب یدار یمعن وتدهد که تفا یکوچکتر است نشان م

ان شهر کنگ تیجمع نیدر ب یاسیو مشارکت س یو اقتصاد یاجتماع
بر  یو اقتصاد یعوامل اجتماعمورد مطالعه وجود دارد و  و عسلویه

 د.  ندار ریدر انتخابات تاث یاسیمشارکت س زانیم
 

 
 (مردم شهر کنگان و عسلویه نیب یاسیو مشارکت س پایگاه اقتصادی) مقایسه میانگین  t. آزمون ٥جدول 

 آزمون 
 Fمقدار 

 یکنواختی واریانس ها
 tمقدار  سطح معنی داری

درجه 
 آزادی

سطح معنی 
 تفاوت میانگین داری

 2.667- 000. 380 33.517- 025. 3.784 یاقتصاد گاهیپا

و سطح معنی  784/3بدست آمده  Fنتایج آزمون با توجه به مقدار 
کوچکتر است نشان می   α = 0.05( که از  =sig 000/0داری )

و مشارکت  پایگاه اقتصادیبعد دهد که تفاوت معنی داری بین 
 گاهیپامورد مطالعه وجود دارد و بعد  تیجمعبین  در یاسیس

 هیکنگان و عسلو شهر دو بر میزان مشارکت سیاسی در هر یاقتصاد
 تاثیر دارد. 

 

 
 (هیمردم شهر کنگان و عسلو نیب یاسیو مشارکت س یمذهب یریپذجامعه) مقایسه میانگین بعد  t. آزمون 6جدول 

 
 آزمون
 Fمقدار 

 یکنواختی واریانس ها
 tمقدار  سطح معنی داری

درجه 
 آزادی

سطح معنی 
 تفاوت میانگین داری

 8.550- 000. 380 24.595- .000 48.212 یمذهب یریپذجامعه

و سطح  212/48بدست آمده  Fنتایج آزمون با توجه به مقدار  
کوچکتر است   α = 0.05( که از  =sig 000/0معنی داری )

 و یمذهب یریپذجامعهبعد نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین 
مورد مطالعه وجود دارد و بعد  تیجمعبین  در یاسیمشارکت س

هر مردم  میانبر میزان مشارکت سیاسی در ی مذهب یریپذجامعه
 تاثیر دارد.  هیشهر کنگان و عسلودو 
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 (هیمردم شهر کنگان و عسلو نیب یاسیو مشارکت س یاجتماع یهاشبکه) مقایسه میانگین بعد  t. آزمون 7جدول 

 
 آزمون
 Fمقدار 

 هایکنواختی واریانس
 tمقدار  سطح معنی داری

درجه 
 آزادی

سطح معنی 
 تفاوت میانگین داری

 9.505- 000. 380 23.512- .000 36.414 یاجتماع یهاشبکه

و سطح معنی  414/36بدست آمده  Fنتایج آزمون با توجه به مقدار 
کوچکتر است نشان می   α = 0.05( که از  =sig 000/0داری )

 و مشارکت یاجتماع  یشبکه هابعد دهد که تفاوت معنی داری بین 
  یشبکه هابعد مورد مطالعه وجود دارد و  تیجمع در یاسیس

 شهر کنگان و عسلویهبر میزان مشارکت سیاسی هر دو  یاجتماع
 تاثیر دارد. 

 
 گیری تیجهن

به  یاسیمشارکت سدر تبیین نتایج به دست آمده می توان گفت که  
 ، توسعه یتوسعه اجتماع یهااز انواع مشارکت از شاخص یکیعنوان 
 قیو از مصاد رودیدر کشورها به شمار م  یاسیو توسعه س  یفرهنگ

 یبرونداد ت،یسرنوشت خود است که در نها نییحضور مردم در تع
 یاسیاز رفتار س یخاص یالگو انگریب یانتخابات رفتار .دارد یاسیس

هنجارها  ستارها،یها، اها، ارزشبر مجموعه نگرش یاست که مبتن
 نیکاربرد ا نیترو متداول باشدیجامعه م کیو آداب و رسوم 
 صورت نیبه ا زین یاجتماع یشناسو روان یشناساصطالح در جامعه

نوع  نیآشکارتر خابات،و مشارکت در انت یده یرفتار رأ است. 
اغلب شهروندان در جوامع مردم ساالر است.  یبرا  یاسیمشارکت س

شهروندان است تا افکار  یبرا لهیوس نیتریو عمل نیدادن مؤثرتر یرأ
اعمال کنند.  یو اجتماع یخود را در اداره امور عموم دیو عقا

و  یگردآور یبرا ینوع سازوکار اجتماع کیدر واقع  یریگیرأ
 نیتریاست. اساس یاجتماع یهاتیو ارجح هانهیگز صیختش

و انتقال  ینیجانش یفرصت دادن برا ،یده یعملکرد مشارکت رأ
در تحقیق  حاضر نیز  (.14در جامعه است ) هاتیمناصب و مسؤول

مولفه های گوناگونی نظیر انجام نوع جامعه پذیری مذهبی، شبکه 
اقتصادی و عوامل اجتماعی و اقتصادی با میزان های اجتماعی، پایگاه 

مشارکت سیاسی در میان مردم شهر کنگان و عسلویه مورد بررسی 
 قرار گرفت.

ر تئوریهای دبنابراین باید گفت طبق نظریه  بادیسکو  که می گوید 
مدرنیزاسیون به تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر 

میزان ثروت و دارایی، تحصیالت، شود.  مشارکت سیاسی توجه می
شهری شدن، اندازه بخش خدمات در اقتصاد از عوامل اقتصادی و 
اجتماعی هستند که احتماالً مشارکت را تبیین نمایند. در عوامل 

 .سیاسی، روی آزادی و دموکراسی و تراکم سازمانی تأکید میشود
با رویکردی که روی عوامل اقتصادی و اجتماعی متمرکز و آن را 

ی ها مشارکت در رابطه میداند، در واقع رابطة بین منابع و فرصت
مطرح در دسترس افراد و امکان فعال شدن آنان در امور سیاسی را 

می نماید. بنابراین باتوجه به نظریه وربا و نای افراد با توجه به منافع 
خود رفتارهای انتخاباتی متفاوتی نیز دارد و به گروه های سیاسی که 

فع آن ها را تامین می کنند و یا منافع آن ها را حفظ می کنند، منا

گرایش میابند و چه بسا کسانی که شرایط اقتصادی مطلوبی ندارند 
به دنبال افکار و عقایدی هستند که بتوانند شرایط آن ها را ارتقا 
دهند و از سوی دیگر نیز کسانی که در شرایط خوبی به سر می برند 

سرمایه داری را می پسندند و در مشارکت ها و ایده ها و افکار 
فعالیت های سیاسی خود این افکار و عقاید را ترویج می دهند به 

 ادینیز تاثیر پایگاه اقتصدو شهر کنگان و عسلویه همین دلیل نیز هر 
 بر مشارکت سیاسی در انتخابات را تایید نمودند.  و اجتماعی

شناختى مشارکت سیاسى، در پارادایم نظریه هاى جامعه همچنین 
عمل فردى و گروهى، برگرفته شده از ارزش ها و هنجارهاى موجود 

باشد؛ در نتیجه تحلیل مشارکت سیاسى در پرتو مطالعه در جامعه می
عواملى چون شرایط جامعه پذیرى سیاسى افراد، فرهنگ سیاسى، 
سیستم هاى گروهى و سایر شرایط مربوط به محیط اجتماعى امکان 

اعتقادات مذهبی به این علت رفتار انتخاباتی را تحت . شودمی پذیر
های سیاسی و اجتماعی هستند؛ دهند که منبع ارزشتأثیر قرار می

های حزبی افراد را تحت تأثیر قرار هایی که مستقیماً حمایتارزش
های اجتماعی پسندیده، دهند . عقاید الهی درباره اخالقیات و کنشمی

هنجارهای گروهی را هدایت های سیاسی افراد و ایدئولوژیاغلب 
بنابر این نظریات باید گفت نوع جامعه پذیر شدن افراد می  .کندمی

تواند به شدت بر میزان و نوع مشارکت سیاسی خصوصا رفتارهای 
انتخاباتی اثرگذار باشد. اگر جامعه پذیری بصورت مذهبی باشد بر 

حقیقات انجام شده میزان مشارکت بیشتر خواهد بود و افراد طبق ت
با توجه به تفکرات رهبران دینی خود عمل خواهند کرد و این امر 

 . تایید گشت مردمان شهر کنگان و عسلویهدر تحقیق حاضر توسط 
کند که استدالل میدانیل لرنر های اجتماعی نیز در رابطه با شبکه

اى مستلزم عواملى از جمله هر جامعه مطالعه مشارکت و توسعه در
سواد، شهرنشینى و استفاده از وسایل ارتباط جمعى است. وى با تأکید 

 داند و معتقدبر نقش ارتباطات، آن را زمینه ساز بسیج سیاسى می
 .بخشداست که ارتباطات، مشارکت و توسعه سیاسى را سامان می

ز ا ه شدوجود و استفادرسد که میان در نهایت لرنر به این نتیجه می
وسایل ارتباط جمعى با مشارکت سیاسى و اجتماعى رابطه معنادارى 

بنابراین باید گفت استفاده از وسایل ارتباط جمعی خاصه  وجود دارد.
ها در های اجتماعی امروزه بسیار گسترش یافته و اکثر انسانشبکه

کنند یهر سنی بیشترین میزان اطالعات خود را از این فضا کسب م
گذارند و به علت ماهیتی که دارد و وابسته به و یا به اشتراک می

زمان و مکان نیست و به علت پدیده گمنامی افراد بدون افشا شدن 
توانند در این فضا مشارکت داشته باشند. بدین ترتیب با هویتشان می

شود های اجتماعی، محیطی ایجاد میهای شبکهتوجه به این ویژگی
های سیاسی خود را مشخص افراد بتوانند افکار و عقاید و موضعکه 

کنند و ترویج دهند و حتی گاه اتفاق می افتد که دست به افشاگری 
های بیشتری را به زنند تا گروهدرباره موضع های سیاسی رقیب می
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تواند سمت و سوی مدنظر خود بکشانند.از این جهت این فضا می
کند بدین گونه که با دادن اطالعات  مانند شمشیری دو لبه عمل

درست و دقیق موجب افزایش آگاهی و دانش مخاطبین درباره گروه
های مختلف سیاسی شده تا بتوانند بهترین تصمیم را در زمان انتخابات 

تواند ذهنیت بگیرند و از سوی دیگر اخبار کذب و شایعه پراکنی می
 تصمیم بگیرند اما آنچه افراد را به هم ریخته تا نتوانند به درستی

کهبر تاثیر شب دو شهر کنگان و عسلویهمسلم است این است که هر 
 های اجتماعی بر مشارکت سیاسی اذعان داشتند. 

ان بر میز عوامل اجتماعی و اقتصادیبدین ترتیب باید گفت که 
مشارکت سیاسی افراد خاصه رفتارهای انتخاباتی آنها اثرگذار است 

ری دینی آن ها موجب می شود که به گروه خاصی و نوع جامعه پذی
در تحقیق خود به این نتیجه رسید نیز تمایل داشته باشند. احمدابادی 

 یاسیس ،یاسیس یآگاه گران،یبودن، اعتماد به د یدرجه مذهبکه 
 یرابطه معنادر ،یاسیبودن دوستان و اعتماد س یاسیبودن خانواده، س

ه بنابر این نتایج نیز باید گفت، نتیج جوانان دارد یاسیبا مشارکت س
 اونیل و ال. اپلی شوب، امامیسید ، با تحقیق احمد ابادی فرضیات

 باشد.همسو می
 بیشتر هرچه افزایش جهت در ایران سیاسی نظام تالش ،بنابراین

و در سال های اخیر با اتفاقات  است مردم سیاسی مشارکت میزان
اثیر بر آن شدیم تا ت متعدد اقتصادی ، معیشتی و اجتماعی روبرو بوده

را بر میزان مشارکت سیاسی و  عوامل اجتماعی و اقتصادی
  یقتصادو ا یعوامل اجتماع ریتاثرفتارانتخاباتی مردم بررسی کنیم و 

، و همچنین شبکه پایگاه اقتصادی، جامعه پذیری مذهبیبعد  سهاز  
های اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت و در تمامی ابعاد مورد 
بررسی، بین عوامل یاد شده و میزان مشارکت سیاسی و رفتار 

رابطه معنادار  شهر کنگان و عسلویهانتخاباتی مردم از دید هر دو  
بر میزان  شهروجود داشت و تاثیر تمامی این عوامل از نظر هر دو 

ا و تمایالت انتخاباتی مردم تایید گشت و این نشان مشارکت آنه
دهنده آن است که برای افزایش میزان مشارکت مردم در همه امور 
خاصه انتخابات باید به تمامی عوامل بصورت توامان توجه کرد و 

مشارکت را در حد توان  ازبا بررسی دقیق آن ها عوامل بازدارنده 
 کمرنگ و از میان برداشت.       

از آنجاییکه مسائل اقتصادی یکی از با اهمیت ترین موضوعات ذا ل
است و خصوصا امروزه مردم ما با مشکالت عدیده اقتصادی روبرو 
هستند پیشنهاد می گردد که سیاستمداران کشور به وعده هایی که 
در زمان انتخابات می دهند عمل کنند و شعارهایی که در باب مسائل 

را جامه عمل بپوشانند تا مردم نیز  اقتصادی و معیشتی مردم هست
با احساس امنیت خاطر و اعتماد بیشتر به مشارکت های اجتماعی و  
سیاسی  گرایش یابند. زیرا هرچه شعارهای مسئولین با اعمال آنها 
یکی باشد اعتماد بین مردم و مسئولین بیشتر خواهد شد اما زمانیکه 

ردم نیز از مشارکت به اهداف و برنامه های خود عمل نمی کنند م
همچنین به علت اینکه در امور سیاسی و انتخابات دلسرد می شوند. 

  رسانه ها و شبکه های اجتماعی امروزه به شدت گسترش یافته اند
و در دسترس همگان قرار گرفته اند و در جامعه پذیر کردن مردم 

ات عبرای اینکه مردم از اخبار و اطال نیز نقش به سزایی ایفا می کنند
سواد کذب در تمامی حیطه ها در امان بمانند پیشنهاد می گردد 

ضاوت آگاهانه به مردم آموزش داده شود زیرا امکان ق ، ای رسانه
عاتی را الها و منابع اط رسانه مطالب ارائه شده توسط درخصوص

 دهد تا از آن برای تعامل موثر با رسانه در اختیار کاربران قرار می
گونه و این عاتی و گسترش مشارکت مدنی سود ببرندالها و منابع اط

می توان از این فضا با کمترین نگرانی، بهترین استفاده را کرد و برای 
اهداف مختلف از جمله آگاه سازی مردم، ترغیب به مشارکت و 

 تعیین سرنوشت و انتخاب بهترین گزینه بهره برد.
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