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چکیده
مشارکت سیاسی فراگیر شهروندان در امور مختلف یکی از نمادهای وجود دموکراسی و مشروعیت حاکمیت یک کشور است که دارای ابعاد
متعددی میباشد .شرکت در انتخابات یکی از ابعاد مهم مشارکت سیاسی است که ارتقای سطح آن در گرو بهبود وضعیت دیگر ابعاد مشارکت سیاسی و
شناسایی و تقویت عوامل موثر بر آن است .هدف پژوهش کاربردی حاضر که با روش توصیفی ـ تحلیلی و همستگی انجام گرفته است ارزیابی مشارکت
سیاسی و شاخصهای آن و همچنین شناسایی عوامل تعیینکننده آن در میان شهروندان شهر المرد واقع در استان فارس است .همه شهروندان  18ساله
و بیشتر ،که واجد شرکت در انتخابات هستند جامعه آماری پژوهش را تشکیل میدهند که بر اساس نتایج آخرین سرشماری ،تعداد آنها  19595نفر بوده
است .ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری دادهها ،پرسشنامه محققساخته بود که روایی و پایایی آن تأیید شده است .با توجه به محدودیتهای انجام
سرشماری ،با استفاده از فرمول کوکران  378نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند و پرسشنامهها به صورت کامالً تصادفی در میان شهروندان
توزیع و تکمیل گردید .نتایج پژوهش نشان میدهد بیشترین و کمترین مشارکت سیاسی شهروندان در دو متغیر رأی دادن و نوشتن مقاالت سیاسی به
ترتیب با میانگین  4/26و  2/32بوده است .نتایج بررسی وضعیت کلی مشارکت سیاسی شهروندان نشان میدهد میانگین محاسبه شده با مقدار 3/131
باالتر از حد متوسط میباشد .همچنین نتایج بررسی همبستگی میان متغیر وابسته و متغیرهای مستقل پژوهش نشان داد بین مشارکت سیاسی و
متغیرهای پایگاه اقتصادی اجتماعی ،احساس کارآمدی و اثربخشی سیاسی ،استفاده از رسانههای داخلی ،کیفیت زندگی ،رضایت از عملکرد دولت ،سرمایه
اجتماعی ،استفاده از شبکههای اجتماعی و آگاهی سیاسی ،به لحاظ آماری ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد و میان استفاده از رسانههای خارجی و میزان
مشارکت سیاسی ارتباط معنادار و منفی وجود دارد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد بین متغیرهای سن ،جنس ،وضعیت تأهل و درجه مذهبی بودن با
میزان مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود ندارد.
واژههای کلیدی :توسعه پایدار شهری ،مشارکت شهروندی ،مشارکت سیاسی ،انتخابات ،المرد.
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مقدمه:
شکلگیری جامعة مدنی به عنوان پدیدة اجتماعی خاص تابع مجموعهای از شرایط عینی و ذهنی ویژهای است که خود بر اثر تحوالت
اجتماعی بلندمدت در مرحلة ویژهای از تاریخ جامعه به وجود میآیند .بنابراین ،نمیتوان هر زمان و در هر شرایط اجتماعی بنا به دلخواه خود
جامعة مدنی را به دست آورد و باید حق انتخاب شدن ،حق انتخاب کردن و حق داشتن مناصب عمومی را به عنوان حقوق ضروری برای
مشارکت در حیات سیاسی جامعه جهت تحقق جامعة مدنی در نظر بگیریم (Habibpour ketabi and mosavi khorshidi, 2016:
) 361-362اگر حکومتی برای شهروندان ،حق مشارکت قائل نباشد و بسترهای سنجیده مشارکت و حضور فعاالنه شهروندانش را فراهم
نسازد ،گرفتار انحطاط و فروبستگی سیاسی می شود .اما با مشارکت سیاسی ،شهروندان در همة عرصههای قانونگذاری ،داوری ،مدیریت،
تصمیمسازی ،انتخابات ،همهپرسی ،نظارت بر قدرت و نقد آن ،اصالحجویی برنامههای حکومت و شرکت در احزاب و گروه های سیاسی
مشارکت فعال می یابند) (Seyed Bagheri, 2018: 63-64بررسیها نشان میدهد شرط الزم اعمال حاکمیت از سوی مردم در هر نظام
مدعی مردمساالری ،مشارکت سیاسی شهروندان است .در جوامع در حال توسعه یا در حال دموکراتیزه شدن نیز افزایش مشارکت سیاسی
شهروندان یکی از سنجههای مهم گذار به سوی دموکراسی محسوب میشود) (Seyed Emami, 2007: 59و حضور فعال شهروندان در
فرآیندهای تصمیمگیری و ایفای نقش مؤثر آنان در زندگی سیاسی و اجتماعی ،از شاخصهای اساسی جامعه مردم ساالر است .زندگی در
جامعه دموکراتیک ،اقتضا میکند مردم به طور فعال در زندگی سیاسی ایفای نقش کنند ( .)Predescu & Darjan, 2010: 3241مشارکت
سیاسی در نظامهای مدعی دموکراسی از اهمیت زیادی برخوردار است ( )Ginieniewicz, 2007: 328و برای هر جامعه دموکراتیک امری
حیاتی است و دموکراسی تنها میتواند از طریق شهروندان درگیر و آگاه توسعه یابد .عالوه بر این ،داشتن شهروندان آماده مسئولیتپذیری
در تغییر واقعیت جهان امروزی امری مهم است (.)Manganelli et al, 2012: 1476
به طور کلی مشارکت سیاسی به دو دلیل برای نظامهای سیاسی از اهمیت ویژهای برخوردار است .اول مد نظر قرار دادن موضوع
مشارکت سیاسی برای سنجش مشروعیت یک نظام سیاسی و دوم به منزله عاملی برای افزایش کارآمدی یک نظام سیاسی) (Athari and
 Shahriyari, 2014: 226در یک تعریف ساده میتوان مشارکت سیاسی را به عنوان یک عمل ارادی و آگاهانه در نظر گرفت که بهطور
مستقیم از راههای قانونی و مسالمتآمیز به منظور گزینش رهبران جامعه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم و تاثیرگذاری برای تصمیم-
گیریهای مربوط به ادارة جامعه انجام میشود ) . (Jafarinejad et al, 2009: 97یکی از مسائلی که در نظام جمهوری اسالمی ایران از
اهمیت برخوردار است ،میزان باالی مشارکت مردمی به منظور حمایت و تضمین بقای این نظام است .در این میان ،نقش شهروندان و
مشارکت آنان در سیاست ،چه در مرحله پیروزی انقالب و چه در مرحله تداوم آن ،حایز اهمیت است (Algafor and Kashefalgata,
) . 2009: 150با توجه به مطالب مطرح شده میتوان چنین عنوان کرد که مشارکت سیاسی شهروندان در روند توسعه و پیشرفت کشورها
نقش قابل توجهی دارد و مشروعیت و یا عدم مشروعیت یک نظام در گرو مشارکت سیاسی اعضای آن جامعه است .شهروندان شهر المرد
به عنوان یکی از شهرهای استان فارس ،طی دهههای گذشته تاکنون ،در سطوح مختلف انتخابات (محلی ،منطقهای و ملی) به عنوان یکی
از مهمترین مولفههای مشارکت سیاسی ،میزان و درصد مشارکت باالیی داشتهاند .با توجه به اینکه مشارکت سیاسی دارای ابعاد مختلفی
میباشد و شرکت در انتخابات تنها یکی از ابعاد آن است ،لذا تبیین وضعیت دیگر ابعاد مشارکت سیاسی در میان شهروندان از اهمیت بسزایی
برخوردار است .الزم به ذکر است در میزان مشارکت سیاسی شهروندان عوامل متعددی سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی دخیل هستند
که میتوانند در افزایش و یا کاهش نرخ مشارکت سیاسی مؤثر باشند .با توجه به مطالب عنوان شده سواالت اساسی که محققان در پژوهش
حاضر به دنبال تبیین آنها میباشند عبارتاند از :وضعیت مشارکت سیاسی در میان شهروندان ساکن در شهر المرد چگونه است؟ و مهم-
ترین تعیینکنندههای مشارکت سیاسی در میان شهروندان شهر المرد کدامند؟
پیشینه نظری تحقیق:
یکی از انواع مهم مشارکت که بسیار مورد بحث و بررسی صاحبنظران قرارگرفته ،مشارکت سیاسی است .مشارکت سیاسی و
چگونگی دخالت دادن مردم در تصمیمگیریهای سیاسی و اداره جامعه از جمله مباحثی است که در سرتاسر تاریخ اندیشه سیاسی از قرنها
قبل از میالد مسیح تا به امروز به چشم میخورد و قدمتی دیرینه دارد و با وجود فراز و نشیبهایی که طی قرون و اعصار داشته است،
امروزه از آن به عنوان امری اساسی و در ارتباط نزدیک با توسعه سیاسی ملتها یاد میشود .این نوع مشارکت ،از مصادیق مهم حقوق بشر
و مشارکت فعال مردم در سطوح گوناگون تصمیمگیری و سیاستگذاری درباره تعیین سرنوشت خود میباشد (Farahmand et al, 2017:
) .2به دلیل اهمیت و برآیندهای اساسی مشارکت سیاسی ،کمیت و کیفیت آن همواره مورد عالقه جامعهشناسان و اندیشمندان سیاسی بوده
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است ) (Heydari et al, 2017: 142و اصول  20و  21اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز به حقوق مشارکت سیاسی ،یعنی حقوق مربوط به
اجتماع و تشکلهای صلح آمیز ،مشارکت در حاکمیت کشور ،دسترسی برابر به خدمات عمومی ،انتخاب های دورهای و حق رأی همگانی
اشاره دارند ( .)Riker, 2014از مشارکت سیاسی تعاریف متعددی ارائه شده است .در یک تعریف مشارکت سیاسی به مجموعهای از فعالیتها
و اعمال شهروندان برای اعمال نفوذ بر حکومت یا حمایت از نظام سیاسی اطالق میشود ) .(Tahmasebi et al, 2018: 396
دمیتروکا 1پرداختن مستقیم و غیرمستقیم مردم اعم از گروهها و اجتماعات و افراد در آمادهسازی ،انتخاب کردن ،تأیید و تصویب
نمودن اهداف و استراتژیهای سیاسی را مشارکت سیاسی میداند )  (Demitroka, 2003: 1از نظر دیوید آل پالتز2و همکاران مشارکت
سیاسی ،کنشی است که بر توزیع ارزشها و کاالهای اجتماعی تأثیر میگذارد .به باور آنها ،برای بسیاری از مردم ،مشارکت در سیاست از
طریق رأی دادن ،اصلیترین شکل مشارکت سیاسی است .بااین حال روشهای فراوانی برای مشارکت در امور سیاسی وجود دارند که طیف
گستردهای از مهارت ،زمان و منابع را دربر میگیرند .مردم میتوانند در یک مبارزه انتخاباتی فعال شوند ،با مقامهای عمومی تماس بگیرند،
شکوائیه منتشر کنند ،عضو یک سازمان سیاسی شوند ،به یک نامزد یا یک برنامه انتخاباتی کمک مالی نمایند .همچنین ترتیب دادن
تظاهرات ،اعتراض یا حتی شورش نیز شکل دیگری از مشارکت (سیاسی) است ( .)Paletz, Owen and Cook, 2012: 317راش3
مشارکت سیاسی را درگیر شدن فرد در سطوح مختلف فعالیت در نظام سیاسی ،از عدم درگیری تا داشتن مقام رسمی سیاسی تعریف کرده
است .هانتینگتون و نلسون4مشارکت سیاسی را کوششهای شهروندان غیر دولتی برای تأثیر بر سیاستهای عمومی میدانند .میلبراث5آن
را رفتاری میداند که بر نتایج حکومتی اثر گذاشته و یا قصد تأثیرگذاری بر آن را دارد ) (Molayi, 2018: 145از نظر آمارتیاسن ،مشارکت
چارچوب اساسی توسعه است و زندگی شخصی و اجتماعی افراد را را تحت تأثیر قرار میدهد و موجب بهزیستی انسان می شود (Heydari
) .et al, 2017: 142رابرت دال در تبیین مشارکت سیاسی توجه ویژهای به اثربخشی سیاسی دارد .به اعتقاد وی اگر میزان اثربخشی
سیاسی باال باشد ،میزان مشارکت سیاسی نیز افزایش مییابد .در مقابل اگر میزان اثربخشی پائین باشد ،نتیجه آن بیتفاوتی سیاسی خواهد
بود .اثربخشی سیاسی نگرشی است که در اثر آن فرد احساس میکند با مشارکت سیاسی خود بر فرآیندهای سیاسی اثر گذاشته و بر آنها
کنترل و نظارت میکند و میتواند از این طریق به ارضای نیازهای خود بپردازد .رابرت دال درباره اثربخشی سیاسی اظهار میکند که افراد
وقتی تصور کنند آنچه انجام میدهند اثر قابل توجهی بر نتایج سیاسی نخواهد گذاشت ،کمتر در امور سیاسی درگیر میشوند .لذا هر چه
احساس اثربخشی سیاسی فردی کمتر باشد ،مشارکت سیاسی او کمتر خواهد بود ).(Ebrahimi Keyapi et al, 2018: 7
ابعاد و معرفهای مشارکت سیاسی و عوامل مؤثر بر آن:
از مهمترین ابعاد و معرفهای مشارکت سیاسی میتوان به رأی دادن ،عضویت در یک گروه یا حزب سیاسی ،جستجوی اطالعات
سیاسی ،بحث و تبلیغ ،امضاء طومار عضویت در تشکلها ،انتقاد سیاسی ) (Zanjanizadeh, 2002: 94تالش برای موفقیت یک کاندیدا در
انتخابات ،مذاکره با نمایندگان ،تبلیغ برای احزاب سیاسی ،نوشتن مقاالت و سخنرانیهای سیاسی ،شرکت در مبارزات سیاسی ،رقابت در
جهت انتخاب شدن برای پستهای سیاسی و عمومی کشور ،مشارکت سیاسی منفعالنه ،مشارکت سیاسی حمایتی ،مشارکت سیاسی فعال،
مشارکت سیاسی ابزاری ،مشارکت سیاسی خودجوش ،مشارکت سیاسی برانگیخته شده ،مشارکت سیاسی واقعی و مشارکت سیاسی منفی.
همچنین سطوح گوناگونی از مشارکت سیاسی وجود دارد :مشارکت سیاسی محدود ،مشارکت سیاسی گسترده ،مشارکت سیاسی فردی و
مشارکت سیاسی جمعی )  (Abdolahinejad et al, 2017: 43-44رأی دادن ،کمترین شکل فعالیت مشارکت سیاسی و کمترین تعهد
است ،زیرا همین تعهد زمانی که رأی به صندوق انداخته شد چه بسا پایان یابد مشارکت سیاسی تابعی از تحوالت مختلف سیاسی اداری،
حقوقی ،فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی است .عواملی نظیر انگیزههای سیاسی ،موقعیت اجتماعی ،ویژگیهای شخصیتی ،محیط سیاسی،
مهارتها ،منابع و تعهد سبب تغییر در مشارکت میشوند .بر همین اساس ،تمایزها و الگوهای رفتاری در قلمرو مشارکت تابعی است از پایگاه
اجتماعی ،اقتصادی ،تحصیالت ،شغل ،سن ،مذهب ،قومیت ،ناحیه و محل سکونت ،شخصیت و محیط سیاسی یا زمینهای که مشارکت در
آن صورت میگیرد ).(Kavyanirad, 2014: 40
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به نظر رابرت دال 1،عوامل زیر بر مشارکت تأثیر مستقیم دارند که در صورت بروز و تحقق آنها مشارکت محقق خواهد شد )1 :افراد برای
پاداشهای حاصل از مشارکت ارزش باالیی قائل باشند )2 .سازوکار مشارکت را در نیل به هدف در قیاس با دیگر سازوکارها مؤثرتر بدانند.
 )3دربارة دستیابی به نتایج ،اطمینان الزم را داشته باشند )4 .برای مشارکت از دانش و مهارت کافی برخوردار باشند )5 .در ذهن خود نوعی
احساس آمادگی و برخورداری از دانش و اطالعات و توانایی برای انجام دادن عمل را داشته باشند )6 .در ورود به مشارکت و در جریان
مشارکت ،خود را مواجه با مشکالت و موانع زیادی نبینند ).(Ahmadi and Rezayi, 2015: 241
در ارتباط با موضوع مورد مطالعه متناسب با اهداف محققان و رشتههای تخصصیشان ،مطالعات مختلفی انجام شده است که در ادامه
به نتایج چند مطالعه مهم اشاره میشود .نتایج پژوهش جعفرینژاد و همکاران ( )1388با هدف بررسی میزان مشارکت سیاسی زنان شاغل
در آموزش و پرورش ناحیه یک در شهرکرد نشان داد متغیرهای دین ،آگاهی و مهارت سیاسی با مشارکت سیاسی افراد مورد مطالعه دارای
همبستگی مثبت و متغیر مدرك تحصیلی با متغیر وابسته پژوهش دارای همبستگی منفی بوده است .نتایج پژوهش هاشمی و همکاران
( )1388در پژوهشی با هدف بررسی عوامل اجتماعی و روانی موثر بر مشارکت سیاسی مردم شهر تهران نشان داد متغیرهای سن ،وضعیت
تأهل ،سطح تحصیالت ،انعطاف مذهبی ،درجه مذهبی بودن ،رضایت از زندگی ،آزادی سیاسی ،مشروعیت سیاسی ،اعتماد سیاسی ،دوستان
سیاسی ،سرنوشت گرایی ،احساس کارآمدی و اثربخشی سیاسی ،احساس بی قدرتی سیاسی ،بیگانگی سیاسی ،پخش مسئولیت ،خانواده
سیاسی ،آگاهی سیاسی ،دوریگزینی سیاسی ،استفاده از رسانهها ،اعتماد اجتماعی ،رضایت از عملکرد دولت ،محتوای شعارهای کاندیداها،
داشتن فراغت در روز انتخابات ،ثبات در گرایش حزبی ،اهمیت نتایج انتخابات ،اهمیت نظارت اجتماعی ،رابطه و همبستگی معناداری با
مشارکت سیاسی دارد .یافتههای پژوهش جعفرینیا ( )1391با هدف بررسی عوامل اقتصادی ـ اجتماعی موثر بر میزان مشارکت سیاسی
شهروندان شهر خورموج نشان داد میزان تمایل به مشارکت سیاسی در میان مردان بیشتر از زنان بوده است و با افزایش تحصیالت میزان
تمایل به مشارکت سیاسی افزایش یافته است و طبقات اجتماعی باال نسبت به طبقات اجتماعی پایین ،تمایل بیشتری نسبت به مشارکت
سیاسی داشته اند .همچنین نتایج نشان داد میان سن ،محل سکونت و وضعیت تأهل با میزان تمایل به مشارکت سیاسی رابطه آماری
معناداری وجود ندارد.
جهانگیری و محمدی ( )1393در پژوهشی به مقایسه میزان مشارکت سیاسی جوانان و میانساالن شهرستان نورآباد ممسنی و عوامل
اجتماعی موثر بر آن پرداختهاند .نتایج پژوهش نشان داد میزان مشارکت سیاسی جوانان و میانساالن در سطح متوسطی بوده است و
متغیرهای سیاسی بودن خانواده ،استفاده از رسانههای گروهی ،اعتماد اجتماعی ،جنسیت (مرد بودن) ،تعهد مذهبی و تمایالت سیاسی
دوستان از عوامل موثر بر میزان مشارکت سیاسی افراد مورد مطالعه هستند .اطهری و شهریاری ( )1393در پژوهشی اقدام به بررسی عوامل
موثر بر مشارکت سیاسی زنان شهر بوشهر نمودهاند .نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای آگاهی سیاسی ،مذهبی بودن ،تحصیالت ،احساس
بی قدرتی سیاسی (ارتباط منفی) ،طبقه اجتماعی ،احساس اثربخشی سیاسی و عضویت در انجمنها دارای ارتباط معناداری با مشارکت
سیاسی زنان هستند .نتایج پژوهش رضایی و کاظمیپور ثابت ( )1395با هدف بررسی رابطه میان استفاده از محتوای سیاسی وبسایتهای
داخلی و خارجی و مشارکت سیاسی انتخاباتی در میان شهروندان همدان نشان داد میزان مشارکت شهروندان در سطح متوسط بوده و میان
استفاده از محتوای سیاسی وبسایتهای فارسی زبان خارجی با میزان مشارکت سیاسی انتخاباتی رابطه آماری منفی وجود دارد .نتایج
پژوهش حبیبپور گتابی و موسوی خورشیدی ( )1395با هدف بررسی رابطة بین سرمایة اجتماعی و مشارکت سیاسی شهروندان قم نشان
داد بین همة مؤلفههای سرمایة اجتماعی (اعتماد اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،آگاهی و مشارکت اجتماعی غیررسمی) و مشارکت سیاسی
شهروندان قم رابطة مثبت وجود دارد .فرهمند و همکاران ( )1395در پژوهشی به بررسی مشارکت سیاسی جوانان شهر یزد و عوامل مؤثر بر
آن پرداخته اند .نتایج پژوهش نشان داد میانگین مشارکت سیاسی کمتر از حد متوسط بوده و میزان مشارکت عینی بیشتر از مشارکت ذهنی
است .نتایج همچنین موید آن است که متغیر سن با میزان مشارکت سیاسی رابطه معناداری دارد و با افزایش سن ،مشارکت سیاسی کاهش
مییابد و مشارکت مردان بیشتر از زنان است و بین متغیرهای فرهنگ مشارکتی خانواده ،فرهنگ سیاسی و انگیزه سیاسی با میزان مشارکت
سیاسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
عبداللهینژاد و همکاران ( )1395در پژوهشی ارتباط رسانههای اجتماعی و مشارکت سیاسی در انتخابات در میان دانشجویان دانشگاه
عالمه طباطبایی را مورد بررسی قرار دادهاند .محققان در این پژوهش برای سنجش وضعیت مشارکت سیاسی از متغیرهای متعددی (ملزم
کردن خود به رأی دادن برای تعیین سرنوشت سیاسی ،تبلیغ در انتخابات به نفع کاندیدای موردنظر ،مقید کردن خود به شرکت در تمامی
1- Robert A. Dahl
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انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان ،مشارکت در بحثهای پیرامون انتخابات ،شرکت در تجمعات و اعتراضات انتخاباتی،
تالش برای کمک (مالی ،غیرمالی) به تشکلهای سیاسی گوناگون ،تالش برای عضویت در ادارهکنندگان ستادهای انتخاباتی ،مشارکت
فعال در بحث های سی اسی دوستانه درباره انتخابات ،ملزم کردن خود به شرکت در انتخابات و رأی دادن از روی وظیفه و تکلیف شرعی و
در صورت مهیا شدن شرایط تمایل داشتن به ورود به عرصه مبارزه سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان به عنوان
یک کاندیدا) استفاده کردهاند .نتایج پ ژوهش نشان داد سطح مشارکت سیاسی افراد مورد مطالعه بیشتر از حد متوسط بوده و میان میزان
استفاده از رسانههای جمعی و اعتماد به رسانههای جمعی با مشارکت سیاسی همبستگی مثبت و میان مقطع تحصیلی و سن با مشارکت
سیاسی همبستگی منفی وجود دارد .نتایج پژوهش موالیی ( )1397با هدف بررسی نقش دانش و اعتماد سیاسی در پیشبینی عالقهمندی
دانشجویان به مشارکت سیاسی در دانشگاه محقق اردبیلی نشان داد بین متغیرهای میزان دانش و اعتماد سیاسی با میزان عالقهمندی
دانشجویان به مشارکت سیاسی همبستگی مثبت و معنیداری وجود دارد .نتایج مطالعات دیگری نشاندهنده ارتباط میان مشارکت سیاسی و
متغیرهای رفاه اجتماعی (احمدی و رضایی ،)1394 ،استفاده از شبکههای اجتماعی (عدلیپور همکاران ،)1393 ،کیفیت زندگی (محمدیفر
و همکاران 1394 ،و شاپیرو و وینترس ،)2008 1،رضایت از زندگی (فالوین و کین )2012 2،و احساس اثربخشی سیاسی ،کسب منفعت و
عزت اجتماعی (ابراهیمی کیاپی و همکاران )1397 ،است .در یک جمعبندی کلی از مبانی نظری و سوابق پژوهش میتوان چنین عنوان کرد
که مشارکت سیاسی یکی از مهترین مولفههای توسعه دموکراسی در جامعه امروزی و دارای ابعاد مختلفی است .بررسیها نشان میدهد در
مناطق مختلف سطح مشارکت سیاسی با یکدیگر متفاوت هستند و عوامل مختلفی بر میزان مشارکت سیاسی اثرگذار هستند که شدت و
جهت اثرگذاری این عوامل متناسب با دیدگاه شهروندان بر میزان مشارکت سیاسی متفاوت است .لذا هر منطقه جغرافیایی از جمله شهر
المرد با توجه به شرایط سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و محیطی حاکم بر آن ،دارای وضعیت مشارکت سیاسی متفاوتی با دیگر
فضاهای سکونتی است که در این مهم عوامل متعددی میتوانند اثرگذار باشند و با توجه به اهمیت مبحث مشارکت سیاسی در روند توسعه
جوامع امروزی ،الزم است این عوامل شناسایی شوند.
روش تحقیق:
این پژوهش از نظر تقسیمات انجام گرفته در مبحث روششناختی ،به لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام پژوهش توصیفی ـ
تحلیل و علی میباشد که برای گردآوری اطالعات و دادههای مورد نیاز از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است .محدوده مورد
مطالعه در این پژوهش شهر المرد از توابع استان فارس است و جامعه آماری پژوهش را همه افراد باالی  18سال سن تشکیل میدهد که
بر اساس آخرین آمار مستند ،تعداد آنها  19595نفر بوده است .با توجه به محدودیتهای سرشماری ،از میان جامعه آماری با استفاده از
روشهای مرسوم برآورد حجم نمونه (فرمول کوکران)  378نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد .ابزار اصلی پژوهش برای گردآوری
دادههای میدانی ،پرسشنامه محققساخته بود که روایی آن با مراجعه به کارشناسان و اساتید دانشگاهی تأیید شده است .برای بررسی پایایی
پرسشنامه از پیش آزمون با تعداد  30پرسشنامه استفاده شد .ضریب آلفای کرونباخ حاصل شده برای بخشهای مختلف پرسشنامه (جدول
 )1نشاندهنده پایا بودن ابزار مورد استفاده بود .الزم به ذکر است پرسشنامه از سه بخش اصلی تشکیل شده است .بخش اول به متغیرهای
جمعیتشناختی مانند سن ،جنسیت ،میزان تحصیالت ،درآمد و  ...اختصاص دارد .بخش دوم پرسشنامه به متغیرهای مشارکت سیاسی
اختصاص یافته است و بخش سوم به عوامل موثر بر مشارکت سیاسی اختصاص یافته است .بخش دوم و سوم پرسشنامه به صورت سؤال-
های بسته و در طیف پنج قسمتی لیکرت ( =1بسیار کم؛  =2کم؛  =3متوسط؛  =4زیاد؛  5بسیار زیاد) طراحی شده است و در نهایت
پرسشنامهها به صورت کامالً تصادفی در میان شهروندان توزیع و تکمیل شدهاند .برای تجزیه و تحلیل دادههای گردآوری شده از آمارهای
توصیفی و استنباطی در نرمافزار  SPSSاستفاده شده است.

1- Shapiro & Winters
2- Flavin & Keane
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ارزیابی مشارکت سیاسی و شناسایی تعیین کننده های آن در جوامع شهری ...

جدول  -1شاخصها و متغیرهای پژوهش و ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای آنها
آلفای کرونباخ
متغیر
شاخص
رأی دادن ،عضویت در یک گروه یا حزب سیاسی ،جستجوی اطالعات
سیاسی ،بحث و تبلیغ سیاسی ،امضاء طومار عضویت در تشکلها ،انتقاد
مشارکت
0/837
سیاسی ،تالش برای موفقیت یک کاندیدا در انتخابات ،مذاکره با نمایندگان،
سیاسی
نوشتن مقاالت سیاسی و شرکت در سخنرانیهای سیاسی ( 10متغیر)
0/894
متغیرهای جمعیتشناختی (6متغیر)
0/761
آگاهی سیاسی ( 6متغیر)
0/843
درجه مذهبی بودن ( 4متغیر)
0/738
سرمایه اجتماعی ( 8متغیر)
عوامل موثر
0/871
استفاده از رسانههای داخلی ( 5متغیر)
بر مشارکت
0/816
استفاده از رسانههای خارجی ( 5متغیر)
سیاسی
0/824
رضایت از عملکرد دولت ( 6متغیر)
0/765
احساس کارآمدی و اثربخشی سیاسی ( 5متغیر)
0/849
استفاده از شبکههای اجتماعی ( 4متغیر)
0/737
کیفیت زندگی ( 8متغیر)

شهر المرد به عنوان مرکز شهرستان المرد در کنار شهرهای اشکنان ،اهل و عالمرودشت چهار نقطه شهری شهرستان هستند
هستند .بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن در سال  ،1395جمعیت شهر المرد  29380نفر است که از این تعداد  14635نفر مرد و
 14745نفر زن هستند .با توجه به تعداد خانوارهای ساکن در شهر المرد ( 8529خانوار) بعد خانوار در این شهر  3/44است و از جمعیت کل
این شهر 19595 ،نفر دارای سن بیشتر از  18سال هستند و به نوعی واجد شرکت در انتخابات به عنوان یکی از ابعاد مشارکت سیاسی
هستند (مرکز آمار ایران.)1395 ،
یافتههای تحقیق:
بررسی متغیرهای جمعیتشناختی :در ارتباط با وضعیت سنی پاسخگویان نتایج پژوهش نشان داد میانگین سنی  35/6سال بوده و
سن جوانترین و مسنترین پاسخگو به ترتیب  18سال و  71سال بوده است .در ارتباط با جنسیت افراد مورد مطالعه یافتهها نشان داد 52
درصد پاسخگویان مرد و  48درصد زن بودهاند و  81درصد متأهل و  19درصد مجرد بودهاند .در ارتباط با وضعیت تحصیلی پاسخگویان
نتایج پژوهش نشان داد  15درصد دارای تحصیالت زیر دیپلم 25 ،درصد دیپلم 14 ،درصد کاردانی 27 ،درصد کارشناسی و  19درصد دارای
تحصیالت بیشتر از کارشناسی بودهاند .در ارتباط با وضعیت شغلی پاسخگویان نتایج پژوهش نشان داد  8درصد پاسخگویان بیکار 38 ،درصد
دارای مشاغل دولتی 8 ،درصد خانهدار 12 ،درصد در حال تحصیل و  34درصد در مشاغل آزاد مشغول به فعالیت هستند .در ارتباط باوضعیت
درآمد ماهیانه خانوار افراد مورد بررسی ،نتایج نشان داد میانگین درآمد ماهیانه حدود  1میلیون و سیصد هزار تومان بوده که در این کمینه و
بیشینه درآمد به ترتیب  800هزار تومان و  6میلیون تومان بوده است.
وضعیت شاخصهای مشارکت سیاسی در میان شهروندان:
برای بررسی و ارزیابی وضعیت شاخصهای دهگانه مشارکت سیاسی در میان شهروندان شهر از آزمون تی تک نمونهای (با در نظر
گرفتن عدد  3به عنوان مبنای آزمون) استفاده شده است .نتایج نشان میدهد (جدول  )2در میان شاخصهای مورد بررسی میانگین پنج
شاخص رأی دادن ،جستجوی اطالعات سیاسی ،بحث و تبلیغ سیاسی ،انتقاد سیاسی و تالش برای موفقیت یک کاندیدا در انتخابات به
صورت معناداری بیشتر از عدد مبنا بوده و باالتر از سطح متوسط میباشد و میانگین پنج شاخص عضویت در یک گروه یا حزب سیاسی،
امضاء طومار عضویت در تشکلها ،مذاکره با نمایندگان ،نوشتن مقاالت سیاسی و شرکت در سخنرانیهای سیاسی ،به صورت معناداری
کمتر از عدد مبنا بوده و پایینتر از سطح متوسط میباشد .همچنین نتایج نشان میدهد در میان شاخصهای مذکور بیشترین و کمترین
مشارکت سیاسی شهروندان در دو متغیر رأی دادن و نوشتن مقاالت سیاسی به ترتیب با میانگین  4/26و  2/32بوده است .در مجموع یافته-
ها نشان میدهد نیمی از شاخصهای مورد بررسی دارای میانگین کمتر از حد مبنا و نیمی دیگر دارای میانگین بیشتر از حد مبنا بودهاند و
باید قضاوت کلی در مورد میزان مشارکت سیاسی شهروندان محدوده مطالعاتی را به ارزیابی کلی مشارکت سیاسی واگذار نمود.
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جدول  -2نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونهای جهت ارزیابی شاخصهای مشارکت سیاسی در میان شهروندان
Test Value = 3
اختالف از اختالف با فاصله  95درصد
سطح
درجه
متغیر
میانگین
t
میانگین
معناداری
آزادی
حد باال
حد پایین
رأی دادن
عضویت در یک گروه یا حزب سیاسی
جستجوی اطالعات سیاسی
بحث و تبلیغ سیاسی
امضاء طومار عضویت در تشکلها
انتقاد سیاسی
تالش برای موفقیت یک کاندیدا در انتخابات
مذاکره با نمایندگان
نوشتن مقاالت سیاسی
شرکت در سخنرانیهای سیاسی

0/000
377
29/041
0/009
377
-2/643
0/000
377
24/050
0/000
377
8/328
0/000
377
-7/034
0/000
377
8/024
0/003
377
2/970
0/000
377
-9/038
0/000
377
-10/798
0/000
377
-5/178
منبع :یافته های تحقیق.1398 ،

4/26
2/86
4/01
3/48
2/52
3/53
3/22
2/39
2/32
2/71

1/262
-0/143
1/013
0/481
-0/479
0/534
0/220
-0/606
-0/677
-0/294

1/18
-0/25
0/93
0/37
-0/61
0/40
0/07
-0/74
-0/80
-0/41

1/35
-0/04
1/10
0/60
-0/34
0/67
0/36
-0/47
-0/55
-0/18

وضعیت کلی مشارکت سیاسی در میان شهروندان:
برای بررسی وضعیت کلی مشارکت سیاسی در میان شهروندان ساکن در شهر المرد ،شاخصهای دهگانه با هم ترکیب شدند و با
استفاده از جدول توزیع فراوانی و آزمون مقایسه میانگین (تی تک نمونهای) وضعیت مشارکت سیاسی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج جدول
توزیع فراوانی نشان میدهد (جدول  )3میزان مشارکت سیاسی  11/9درصد شهروندان در سطح کم و بسیار کم 28 ،درصد در سطح متوسط
و  54/3درصد در سطوح زیاد و بسیار زیاد بوده است .همچنین نتایج آزمون تی تک نمونهای نشان میدهد (جدول  )4میانگین محاسبه شده
با مقدار  ،3/131در سطح  99درصد اطمینان ،بیشتر از عدد مبنا میباشد .در مجموع میتوان چنین عنوان کرد که میزان مشارکت سیاسی
شهروندان در محدوده مورد مطالعه بیشتر از حد متوسط بوده و در سطح قابل قبلولی قرار دارد.
جدول  -3جدول توزیع فراوانی وضعیت کلی مشارکت سیاسی در میان شهروندان
درصد فراوانی
درصد فراوانی
فراوانی
تجمعی
5/8
5/8
22
بسیار کم
17/7
11/9
45
کم
45/8
28
106
متوسط
80/4
34/7
131
زیاد
100
19/6
74
بسیار زیاد
100
378
مجموع
منبع :یافته های تحقیق.1398 ،
جدول  -4نتایج حاصل از آزمون  tتکنمونهای جهت ارزیابی مشارکت سیاسی در میان شهروندان
Test Value = 3
اختالف از اختالف با فاصله  95درصد
سطح
درجه
شاخص
میانگین
t
میانگین
معناداری
آزادی
حد باال
حد پایین
مشارکت سیاسی

4/615

3/131
0/000
377
منبع :یافته های تحقیق.1398 ،

0/131

0/075

0/187

ارتباط متغیرهای مستقل پژوهش با مشارکت سیاسی شهروندان:
در ادامه ارتباط میان متغیرهای مستقل پژوهش و مشارکت سیاسی به عنوان متغیر وابسته پژوهش بررسی شده است .الزم به ذکر
است در میان متغیرهای مستقل پژوهش ،شاخص پایگاه اقتصادی اجتماعی از ترکیب سه متغیر شغل ،درآمد و سطح تحصیالت تشکیل شده
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است و همبستگی میان متغیرهای با توجه به ماهیت آنها انجام گرفته است و از دو ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون استفاده شده
است .نتایج نشان میدهد در میان متغیرهای مورد بررسی ارتباط میان ارتباط متغیرهای پایگاه اقتصادی اجتماعی ،آگاهی سیاسی ،سرمایه
اجتماعی ،استفاده از رسانههای داخلی ،استفاده از رسانههای خارجی ،رضایت از عملکرد دولت ،احساس کارآمدی و اثربخشی سیاسی ،استفاده
از شبکه های اجتماعی و کیفیت زندگی با مشارکت سیاسی معنادار بوده است و میان متغیرهای سن ،جنس ،وضعیت تأهل و درجه مذهبی
بودن با مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود ندارد .الزم به ذکر است در میان متغیرهایی که با مشارکت سیاسی شهروندان ارتباط
معناداری داشتهاند ،تنها همبستگی میان متغیر استفاده از رسانههای خارجی با مشارکت سیاسی از نوع منفی بوده است و بقیه متغیرها دارای
همبستگی مثبتی با مشارکت سیاسی هستند .به این مفهوم که با افزایش استفاده شهروندان از رسانههای خارجی ،میزان مشارکت سیاسی
آنها کاهش مییابد و بلعکس .الزم به ذکر است بیشترین میزان همبستگی مشارکت سیاسی با دو متغیر پایگاه اقتصادی اجتماعی و
احساس کارآمدی و اثربخشی سیاسی بوده است که مقادیر آنها به ترتیب  0/576و  0/513بوده و نشاندهنده ارتباط قابل توجه میان این
دو متغیر با مشارکت سیاسی شهروندان است.
جدول  -5بررسی همبستگی بین متغیرهای مستقل با مشارکت سیاسی شهروندان
سطح
ضریب همبستگی ضریب همبستگی
مؤلفهها
معنیداری
پیرسون
اسپیرمن
0/219
-0/063
سن
0/385
0/045
تأهل
0/190
-0/068
جنس
0/000
0/576
پایگاه اقتصادی اجتماعی
0/009
0/125
آگاهی سیاسی
0/169
0/113
درجه مذهبی بودن
0/000
0/340
سرمایه اجتماعی
0/000
0/463
استفاده از رسانههای داخلی
0/003
-0/342
استفاده از رسانههای خارجی
0/000
0/357
رضایت از عملکرد دولت
احساس کارآمدی و اثربخشی
0/000
0/513
سیاسی
0/000
0/319
شبکههای اجتماعی
0/000
0/416
کیفیت زندگی
منبع :یافته های تحقیق.1398 ،

نتیجهگیری:
مشارکت سیاسی شهروندان در امور مختلف سیاسی از یکی از مهمترین ابعاد مشارکت شهروندان در امور توسعه شهری است که به
طرق مختلفی محقق میگردد و نقش غیرقابل انکاری را در وضعیت موجود و آینده توسعه شهری ایفا مینماید .مشارکت سیاسی شهروندان
معلول عوامل مختلفی است که متناسب با فضاهای شهری شدت و نوع این عوامل با یکدیگر متفاوت بوده و نیازمند شناسایی عوامل مؤثر
بر آن در هر فضای سکونتی است .از اینرو پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مشاکرت سیاسی و شاخصهای آن و همچنین شناسایی
عوامل مؤثر بر آن در میان شهروندان ساکن در شهر المرد انجام گرفته است .نتایج نشان داد در میان شاخصهای دهگانه مشارکت سیاسی
میانگین پنج شاخص رأی دادن ،جستجوی اطالعات سیاسی ،بحث و تبلیغ سیاسی ،انتقاد سیاسی و تالش برای موفقیت یک کاندیدا در
انتخابات باالتر از سطح متوسط بوده است و بر خالف این شاخصها میانگین پنج شاخص عضویت در یک گروه یا حزب سیاسی ،امضاء
طومار عضویت در تشکلها ،مذاکره با نمایندگان ،نوشتن مقاالت سیاسی و شرکت در سخنرانیهای سیاسی پایینتر از سطح متوسط بوده
است و کمترین و بیشترین میزان مشارکت سیاسی در دو بعد نوشتن مقاالت سیاسی و رأی دادن بوده است .نتایج بررسی وضعیت کلی
مشارکت شهروندان در محدوده مطالعاتی نشان داد به صورت کلی میزان مشارکت سیاسی شهروندان در بیشتر از حد متوسط بوده و در
سطح قابل قبلولی قرار دارد .نتیجه حاصل شده با یافتههای پژوهش عبداللهینژاد و همکاران ( )1395در خصوص مشارکت سیاسی در
انتخابات در میان دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبایی هسمو میباشد و با نتایج پژوهشهای جهانگیری و محمدی ( )1393در خصوص
مشارکت سیاسی جوانان و میانساالن شهرستان نورآباد ممسنی ،رضایی و کاظمیپور ثابت ( )1395در رابطه با مشارکت سیاسی انتخاباتی در
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میان شهروندان همدان و فرهمند و همکاران ( )1395در مورد مشارکت سیاسی جوانان شهر یزد ،که نشانگر مشارکت سیاسی متوسط و
پایین شهروندان هستند ،مطابقت ندارد.
نتایج پژوهش در خصوص ارتباط میان مشارکت سیاسی و متغیرهای مستقل پژوهش نشان داد متغیرهای پایگاه اقتصادی اجتماعی،
آگاهی سیاسی ،سرمایه اجتماعی ،استفاده از رسانههای داخلی ،استفاده از رسانههای خارجی ،رضایت از عملکرد دولت ،احساس کارآمدی و
اثربخشی سیاسی ،استفاده از شبکههای اجتماعی و کیفیت زندگی با مشارکت سیاسی دارای رابطه آماری معنادار هستند .نتیجه حاصل شده
با یافتههای پژوهش هاشمی و همکاران ( ،)1388جعفرینیا ( ،)1391جهانگیری و محمدی ( ،)1393اطهری و شهریاری ( ،)1393حبیبپور
گتابی و موسوی خورشیدی ( ،)1395عبداللهینژاد و همکاران ( ،)1395احمدی و رضایی ،)1394( ،محمدیفر و همکاران ( ،)1394شاپیرو و
وینترس ( ،)2008فالوین و کین ( )2012و ابراهیمی کیاپی و همکاران ( )1397همسو میباشد .همچنین نتایج پژوهش نشان داد میان
متغیرهای سن ،جنس ،وضعیت تأهل و درجه مذهبی بودن با مشارکت سیاسی ارتباط معناداری وجود ندارد که با مطالعه جعفرینیا ()1391
همسو میباشد .با توجه به نتایج حاصل شده با توجه به اینکه میزان ارتباط متغیرهای مستقل با مشارکت سیاسی شهروندان با هم متفاوت
هستند باید در راستای توسعه مشارکت سیاسی در شهر المرد توجه به تقویت متغیرهای زیر که به ترتیب اهمیت ذکر شدهاند ،معطوف شود:
پایگاه اقتصادی اجتماعی ،احساس کارآمدی و اثربخشی سیاسی ،استفاده از رسانههای داخلی،کیفیت زندگی ،رضایت از عملکرد دولت،
استفاده از رسانههای خارجی ،استفاده از شبکههای اجتماعی ،سرمایه اجتماعی و آگاهی سیاسی.
دقت در ماهیت عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان نشانگر این مهم است که با بهبود وضعیت اقتصادی شهروندان به ویژه
در خصوص اشتغال زایی و کسب درآمد مناسب که به نوعی ارتقای سطح پایگاه اجتماعی و اقتصادی را به همراه دارد ،میتوان توقع داشت
سطح مشارکت سیاسی در محدوده مورد مطالعه ارتقا خواهد یافت .همچنین استفاده و بکارگیری از نظرات و دیدگاههای شهروندان در
خصوص پستهای سیاسی و اداری شهر المرد در افزایش سطح مشارکت سیاسی مؤثر خواهد بود .با توجه به ارتباط منفی استفاده از رسانه-
های خارجی با مشارکت سیاسی شهروندان پیشنهاد میشود با متنوعسازی کمی و کیفی هرچه بیشتر رسانههای داخلی و همچنین ارتقای
سطح مدیریت شبکههای اجتماعی ،زمینه و بستر الزم برای گرایش هرچه بیشتر شهروندان به استفاده از رسانههای داخلی فراهم گردد.
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Abstract
The inclusive political participation of citizens in various matters is one of the symbols of the existence of
democracy and the legitimacy of the sovereignty of a country that it has multiple dimensions. Participation in
elections is one of the most important aspects of political participation that is enhanced by improving the status
of other aspects of political participation and identifying and strengthening the factors that influence it. The
purpose of this quantitative and applied research which has been done by descriptive_analytical and correlation
method, is to evaluate the political participation and its indicators as well as identify its determinants among the
citizens of Lamerd city in Fars province. All citizens 18 years old and over who are eligible to vote, constitute
the statistical population of the survey which according to the results of the last census were 19595 persons. The
main instrument of research for data collection was a researcher made questionnaire whose validity and
reliability were confirmed. Due to the limitations of the census, using the Cochran formula, 378 individuals were
considered as statistical sample and the questionnaires were distributed among the citizens completely
randomly. The results show that the highest and the lowest political participation of citizens in the two variables
of voting and writing political articles were 4.26 and 2.32, respectively. The results of the survey of the general
situation of political participation of citizens show that the calculated average is 3.131 above the average. Also
the results of correlation analysis between dependent and independent variables of research showed that there is
a statistically significant positive relationship between political participation and socioeconomic variables,
sense of political efficiency and effectiveness, use of internal media, quality of life, satisfaction with government
performance, social capital, use of social networks and political awareness. And there is a significant negative
relationship between the use of foreign media and the level of political participation. The results also showed
that there is no significant relationship between the variables of age, sex, marital status and degree of religious
affiliation with political participation.

Keywords: Sustainable Urban Development, Citizen Participation, Political Participation, Elections, Lamerd.

Extended Abstract
Introduction:
The formation of civil society as a specific social phenomenon is subject to a set of specific objective
and mental conditions that are created themselves by long-term social transformations at a specific
stage in the history of society. therefore, civil society cannot be achieved at will, at any time and in
any social context, and should to consider, obtain the right to choose, the right to be elected and the
right to hold public office as essential rights for participation in the political life of society in order to
achieve civil society. citizens of Lamerd as one of the cities of Fars province, during the past decades,
have had a high rate and percentage of participation in various levels of elections (local, regional and
national) as one of the most important components of political participation. Since political
participation is of various dimensions and participation in elections is only one of its dimensions, it is
important to explanation the other aspects of political participation among citizens. It should be noted
1
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that there are numerous political, social, economic, and cultural factors that can contribute to
increasing or decreasing the rate of political participation. according to the above mentioned content,
the main questions that the researchers in this study seek explanation are: how is the status of political
participation among citizens living in Lamerd? what are the most important determinants of political
participation among the citizens of Lamerd?
Methodology:
This research is applied in terms of methodological divisions, of purpose and in terms of descriptiveanalytical and causal research method and is used for gathering information and data required by
both documentary and field methods. and the statistical population of the study consists of all people
over 18 years old, according to the latest documented statistics, 19595 people. to consider the
limitations of the census, 378 individuals were considered as the statistical population using the
conventional methods of estimating sample size (Cochran formula). descriptive and inferential
statistics were used for data analysis by SPSS software.
Findings:
Investigating the Status of Indicators of Political Participation among Citizens
The results show that among the mentioned indicators, the highest and the lowest political
participation of citizens in the two variables of voting and writing political articles were 4.26 and
2.32, respectively. Overall, the results show that half of the indices surveyed were below average and
the other half were above average, and overall judgment on the degree of political participation of
citizens in the study area should be left to the overall assessment of political participation.
The results of the frequency distribution table show (Table 3) that the political participation rate was
11.9% of the citizens at low and very low levels, 28% at moderate level and 54.3% at high and very
high levels. Also, the results of the single sample t-test show (Table 4) that the calculated mean with
3.131, at 99% confidence level, is more than the base number. Overall, it can be stated that the level
of political participation of citizens in the study area is above average and is at an acceptable level.
Investigating the relationship between independent research variables and citizens' political
participation. the results show that among the variables studied are the relationship between variables
of socioeconomic status, political awareness, social capital, use of internal media, foreign media,
satisfaction with government performance, sense of political efficacy and effectiveness, use of social
networks, and quality of life with political participation was significant relationship and there was no
significant relationship between the variables of age, gender, married status and degree of religious
affiliation with political participation. It should be noted that among the variables that had a
significant relationship with the political participation of the citizens, the only correlation between the
variable of use of foreign media with the political participation was negative and the other variables
had a positive correlation with the political participation. That is to say, as citizens' use of foreign
media increases, their political participation decreases, and vice versa. It should be noted that the
highest correlation of political participation with the two variables of social economic base and the
feeling of political efficiency and effectiveness were 0.557 and 0.513, respectively, indicating a
significant correlation between these two variables with citizens' political participation.
Conclusion:
the results of the study of the overall status of citizen participation in the study area showed that
overall the level of political participation of citizens is above average and is at an acceptable level.
The results are consistent with the findings of Hashemi et al. (2009), Jafarinia (2012), Jahangiri and
Mohammadi (2014), Athari and Shahriari (2014), Habibpour Gottabi and Mousavi Khorshidi (1395),
Abdollahinejad et al (1395), Ahmadi And Rezaei, (2015), Mohammadifar et al. (2015), Shapiro and
Winters (2008), Flavin and Kane (2012) and Ebrahimi Kiyapi et al. (1977). Regarding the negative
relationship between the use of foreign media and political participation, the present study is in line
with the results of Rezaei and Kazemipour Sabet's (2016) research. The results also showed that there
is no significant relationship between the variables of age, sex, married status and degree of religious
affiliation with political participation, which is in line with Jafarinia (2012).

