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 مشارکت درتلفن همراه مبتنی بر بهای اجتماعی بررسی نقش استفاده از شبکه»این تحقیق با هدف :چکیده

بوده  از نوع همبستگیانجام گرفت.  تحقیق حاضر توصیفی « ی شهر ارومیهو اجتماع یاسیس ینفعال یاجتماع

نفر  165ی نخبگان و فعالین سیاسی و اجتماعی شهر ارومیه بودند که ی کلّیّهو جامعه آماری آن در برگیرنده

ها پرسشنامه ند. ابزار گردآوری دادهای انتخاب شدگیری تصادفی خوشهاز آنان با استفاده از روش نمونه

های اجتماعی مجازی مبتنی ی استفاده از شبکه( و پرسشنامه محقق ساخته1998مشارکت اجتماعی کییز )

ی قضاوت اساتید و متخصصان مربوطه تایید شدند. پایایی بر تلفن همراه بودند که روایی آنها بر پایه

ها به دست آمد. داده 706/0و  747/0ی کرونباخ محاسبه و به ترتیب ها با استفاده از محاسبه آلفاپرسشنامه

فعاالنه مشارکت »های تحقیق نشان دادند که تنها بعد آماری رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته با آزمون

سطح مشارکت اجتماعی نخبگان سیاسی و اجتماعی را تواند  می« های اجتماعی تلفن همراهکردن در شبکه

ابزارهای توان گرفت این است که ای که از این تحقیق میدرصد( تبیین نماید. نتیجه 33طور معناداری )به 

تواند به عنوان یک درگاه و رویکرد جدید در برقراری الخصوص تلفن همراه میمشارکت اجتماعی و علی

  .ارتباط بین افراد تلقی شده و سطح مشارکت اجتماعی افراد را باال می برد

های اجتماعی، تلفن همراه، مشارکت اجتماعی، فعاالن سیاسی اجتماعی، شهرستان شبکه:لمات کلیدیک

 .ارومیه

 

 مقدمه. 1

یرگوااری تأثاجتماعی با تعامل دو یا چند سوویه و  رسانهبه عنوان یک  یمجاز یاجتماع یهاشبکهگسترش استفاده از 
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ای اهمیت یافته است که توجوه صواحبناران و ع و کشورها، به اندازههای مختلف زندگی اجتماعی در تمامی جوامآن در جنبه

انسانی و فناوری را به خود معطوف داشوته بوه طووری کوه حجوا بسویار زیوادی از -های مختلف علوم اجتماعیمحققان رشته

قوات مختلوف مطالعات و تحقیقات آنان در دو دهه اخیر به این موضوع اختصواص یافتوه اسوت. گورایش و هجووم اقشوار و طب

ها، موجب شده است صاحبان صنایع و متولیان فناوری ترغیب شوند ابزارهایی تولید کنند توا اجتماعی به استفاده از این رسانه

اند تا انواع مختلفی افراد بتوانند به راحتی تهیه نموده، به آسانی استفاده نمایند؛ و همزمان با آن مهندسان فناوری تالش نموده

ها، گوشی های ها، نوت بوکای مختلف )از قبیل کامپیوترها، لپ تاپرهای کاربردی توسعه دهند تا در ابزارهای رسانهافزااز نرم

 همراه هوشمند و غیره( قابل استفاده باشند. 

های همراه هسوتند. رشود ای که افراد بیشماری در سراسر جهان در اختیار دارند تلفنیکی از مهمترین ابزارهای رسانه

ریع و پیوسته صنعت گوشی همراه در دهه گاشته موجب شده است سطح فناوری قابل ارائه از طریق آنهوا افوزایش شوگرفی س

های همراه هوشمند موجود در بوازار موی داشته و در تمام بازارهای گوشی همراه قابل تهیه باشد. بهترین توصیفی که از گوشی

(.  2010و همکاران،  1بل«)دستی قدرتمند با قابلیت دسترسی دایمی به اینترنتکامپیوترهای »توان ارائه داد بین صورت است:

هایی که موجب  شد افراد به استفاده از آن جاب شده و متخصصان علوم اجتماعی بیشتر به آن توجه کنند از مهمترین ویژگی

 یون،بوه شوکل آنال یلافو یتماشوا لا،یعکو  و فو یامک،پ یافتارسال و در ینترنت،به ا یدسترسعالوه بر حمل آسان،  امکان 

(. ایون 1392توان نام برد)شهبازی و همکاران، ی میسرگرم یگاهو پا یاطالعات یانهپا ی،اطالعات فرد یریتمد اطالعات، یریتمد

تصوویری( میوان فوردی کوه نسوبت بوه -ها سبب شده است تا تلفن همراه عالوه بر ایجاد یک تعامل و ارتبواط )صووتیویژگی

( بوا 1388 زاده،ذکایی و ولویتر است )صرفهتر بوده و از نار زمانی، هزینه و سرعت در برقراری ارتباط بهسنتی ساده ارتباطات

ای بورای مشوارکت در هوای اجتمواعی، بوه عنووان رسوانههای هوشمند نوین و توسعه قابلیت استفاده از شوبکهتکیه بر فناوری

آورد بوه عنووان را که حضور دایمی تلفن به همراه فرد  این امکان را به وجود مویهای اجتماعی نیز مورد توجه است. چفعالیت

(. از ایون رو 2011، 3و ایوروین 2دیارمیودیک حساسگر اجتماعی عمل نموده و با افراد اجتماع در تماس دایمی باشد)بل، موک

 مشوارکت درتلفون هموراه تنوی بور های اجتمواعی مجوازی مبپژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی نقش استفاده از شبکه

یعلی الخصوص با قابلیت جتماعی اهااز خدمات شبکه استفادهی شهر ارومیه بپردازد. چرا که و اجتماع یاسیس ینفعال یاجتماع

 یهواتیساکرده است طوری که امروزه  یداپ یشتریب محبوبیت روزروزبه های همراه،های گوشیاستفاده از آن تحت اپلیکیشن

 ینتورمانند گوگول، بوه پراسوتفاده ییجستوجو یو موتورها یاهو مانند یبزرگسرویسهای تحت وب از  بعد یجتماعی ااهشبکه

 یاجتمواع یهوااز شوبکه یراخ یدر سالها یژهکه به و یبرداربهره یل نوع. به دل(1393)بتولی،  اندشده یلتبد ینترنتیخدمات ا

 ی،اجتمواع یهاکارکرد شبکه یشده باشد که الگو یتتقو ین پندارا یدده، شابه عمل آمهای هوشمند مبتنی بر گوشی یبریسا

 داشته باشند یزن یو اجتماع یفرهنگ ی، اقتصادی،آموزش یاسی،س هایکارکرد توانندیم

هوای اجتمواعی، علوی الخصووص توان شواهد پژوهشی برای هر یک از کارکردهای شبکهبا بررسی پیشینه پژوهشی می

( طی پژوهشی به واکاوی نقش تلفن همراه در تعوامالت 1393عی مبتنی بر گوشی همراه ارائه نمود. هاشمی )های اجتماشبکه

روند رو به تغییری در نهادینه شدن تلفن همراه و شوکل میان فردی و اجتماعی جوانان پرداخت و به این یافته دست یافت که 

تلفون هموراه و در مطالعه  (1391جوادی یگانه و خیرخواه ) وثری،ک. زندگی فردی کاربر در جریان است گیری اجتماعی آن در

از تلفن همراه در گسوتره و عموق ارتباطوات میوان  میزان استفادهدریافت که جوانان دانشجو  تأثیر آن در ارتباطات میان فردی

                                                           
1 Bell 
2 McDiarmid 
3 Irvine 
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 آموزشوی-یملکورد اجتمواعتلفن هموراه بور ع یرتاث( به مطالعه 1392. شهبازی و همکاران )فردی پاسخ گویان تأثیرگاار است

 یتلفون هموراه در زنودگ یمنف یرتاث های پژوهش نشان دادند که علی رغا امکان و احتمالیزد پرداخت. یافتهشهر  یاندانشجو

 ی،و آموزشو یدرسو یافزارهوادسترسی و استفاده از نرم آنها مثل یازهایو رفع ن یدفوایان(، دانشجو یژهو به) جوانان و نوجوانان

نقوش ای بوه بررسوی ( طوی مطالعوه1392بوده است. ذوالقدر ) رسانه ینروزافزون به ا یشگراموجب خانواده ها و ...  ارتباط با

 یولقب یی ازهوابا شواخ ینقش و آثار رسانه مجازی پرداخت و دریافت که  شهروندان تهران یاسیدر مشارکت س یرسانه مجاز

استفاده از رسانه  یزانم» ،«یخبر یهایا سایتدر وبالگها  یاسیاخبار س کامل تر بودن یزانم» ، «ینترنتبه ا یدسترس یزانم»

بوا  یاسویس یخبور یهوا یتبوه سوا یدسترسو یوزانم»و  «یانپاسخگو یزان تحصیالتم» ،«یاسیکسب اخبار س یبرا یمجاز

جملوه  یی از  هابا شاخ (شهروندان یاسیمشارکت س یزانم)وابسته پژوهش  یّرو متغ« کسب خبر یلترشکن برایاستفاده از ف

در مورد  یغتبل یا یاسیاخبار س یرسان ی اطّالعبرا یاستفاده از رسانه مجاز یزانم»، «در وبالگها یاسینگارش مطالب س یزانم»

ارتبواط « یاسویو انتشار اخبوار س یاطّالع رسان یبرا یداخل یاسیس ی خبریهایتاعتماد به سا یزانم»و « یانتخابات ینامزدها

 دارد. وجود یدار یمعن

 

 شناسی پژوهشروش. 2

. جامعوه آمواری ایون از نووع همبسوتگی اسوتتوصیفی  ی،و به لحاظ روش شناخت یاز لحاظ هدف کاربرد یقتحق این

-ی نخبگان و فعالین سیاسی و اجتماعی شهر ارومیه بودند که مدیران، مدیران عامل و کل سوازمانی کلّیّهتحقیق در برگیرنده

نگواران فعوال در شوهر یه، مدیران استانداری و فرمانداری، اعضای شورای اسالمی شهر ارومیه، روزنامههای دولتی در شهر اروم

ارومیه، اعضای هیات علمی با تاکید بر رئی  و معاونین آنها، فعالین سیاسوی، فرهنگوی و اجتمواعی شوناخته شوده و فعوالین 

نفور بوا اسوتفاده از روش  165شودند.  از ایون تعوداد  دانشجویی در شوهر ارومیوه را شوامل موی-اجتماعی و سیاسی-فرهنگی

 ( آورده شده است.1در جدول شماره )ای انتخاب شدند آمار هر کدام گیری تصادفی خوشهنمونه

 

 (: نمونه آماری مورد پژوهش1جدول )

 تعداد پرسشنامه به دست آمده تعداد پرسشنامه توزیع شده هاگویه

 54 60 مدیران سیاسی شهر و استان

 20 25 نگارانروزنامه

 10 15 اعضای شورای شهر

 22 30 فعالین دانشجویی

 32 40 اعضای هیات علمی

 27 30 فعالین سیاسی شهر

 165 200 کل

 

جمعیت شوناختی بوود، قسومت دوم  یرهایقسمت اول شامل متغها پرسشنامه سه قسمتی بود که ابزار گردآوری داده

شد که روایی و پایایی آن در ایران طی تحقیقوات مختلوف ( می1998رکت اجتماعی کییز)ی شش سوالی مشاهشامل پرسشنام

( تایید شده و در این تحقیق نیز روایی آن مورد تایید اساتید قرار گرفوت و پایوایی آن بوا اسوتفاده از 1388من جمله حاتمی )

سووالی بوود کوه بور اسواس  26ی ق ساختهبه دست آمد. قسمت سوم، پرسشنامه محق 747/0روش آلفای کرونباخ محاسبه و 
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هوای ذاتوی ویژگوی»اجتماعی شوهر ارومیوه را در ابعواد -ای لیکرت تنایا شده بودند و نگرش نخبگان سیاسیطیف پنج رتبه

نگورش و میوزان اعتمواد بوه »، «های اجتماعی مجوازیگستره و نحوه استفاده کاربران از شبکه»، «های اجتماعی مجازیشبکه

« هوای اجتمواعی مجوازیمیزان مشارکت فعال در گروهها و بحثهای مطرح در شبکه»،و «های اجتماعی مجازیهمحتوای شبک

بوه  706/0مورد سنجش قرار می داد روایی این پرسشنامه توسط اساتید تایید و پایایی آن با روش آلفای کرونبواخ محاسوبه و 

و روش آماری رگرسیون و  تی  16نسخه  SPSSافزار آماری ه از نرمها با استفادها، دادهدست آمد. پ  از گردآوری پرسشنامه

 .ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتندتست تک نمونه

 

 هایافته. 3

دارای مودرک تحصویلی لیسوان ، مورد مطالعه  نمونه (درصد 5/14 نفر ) 24 نشان دادند نمونه مورد مطالعه هاییافته

-یافته. درصد( دارای مدرک تحصیلی دکتری دارند 1/52نفر ) 86صیلی فوق لیسان  و درصد( دارای مدرک تح 3/33نفر ) 55

اجتماعی شهر -ها نشان دادند که میانگین کلی نمرات نخبگان سیاسیهای توصیفی نمرات پاسخگویان در هر یک از پرسشنامه

( 363/0( و انحوراف اسوتاندارد برابور )166/3های مجازی تحت تلفن همراه برابور )ارومیه در پرسشنامه میزان استفاده از شبکه

 ( ارایه شده است.1بودند و وضعیت نمرات توصیفی هر یک از گروههای مختلف نیز در جدول نمودار شماره )

 

 (: وضعیت نمرات توصیفی هر یک از گروههای نمونه آماری تحقیق1نمودار )

 
 

مشارکت اجتماعی نشان داد کوه میوانگین کلوی نمورات  های توصیفی نمرات پاسخگویان در پرسشنامههمچنین یافته

( بودند و وضعیت نمرات توصیفی هر یک از گروههوای مختلوف نیوز در جودول 634/0( و انحراف استاندارد برابر )429/3برابر )

 ( به خوبی نشان داده شده است.2نمودار شماره )
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 وضعیت نمرات توصیفی هر یک از گروههای نمونه آماری تحقیق(: 2نمودار )

 
 

( نشان می دهد که فعالین دانشوجویی کمتورین میوزان مشوارکت اجتمواعی را فعوالین دانشوجویی و 2نمودار شماره )

 بیشترین میزان مشارکت اجتماعی را فعالین سیاسی شهر انجام می دهند.

هوای اجتمواعی مبتنوی بور تلفون هموراه در ترغیوب استفاده از شبکه»لی این پژوهش به صورت زیر است: فرضیه  اص

برای آزموون ایون فرضویه از رگرسویون چنود متغیوره «. نخبگان سیاسی اجتماعی شهر ارومیه به مشارکت اجتماعی تاثیر دارد

 اتری  همبستگی بین متغیرها گزارش شده است:استفاده شده است. قبل از پرداختن به بروندادهای رگرسیون، ابتدا م

 

 (: ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق2جدول شماره )

 مشارکت اجتماعی هاگویه

 سطح معناداری ضریب همبستگی

 579/0 -044/0 ویژگی ذاتی تلفن همراه

 114/0 -123/0 میزان استفاده

 009/0 202/0 سطح اعتماد به محتوا

 000/0 559/0 عال بودنسطح مشارکت و ف

 نتایج آزمون رگرسیون این فرضیه به صورت زیر است:

 

 (: جدول ضرایب همبستگی رگرسیون3جدول شماره )

تغییوور مربووع  ضریب تعدیل شده R R2ضریب همبستگی  گام
R 

معناداری تغییور  Fتغییرات 
F 

1 a575/0 331/0 314/0 331/0 792/19 001/0 

    a های مجازی تلفن همراه(: )ثابت( میزان استفاده از شبکهپیش بینی کننده)ها 

   c متغیر وابسته )مالک(: مشارکت اجتماعی 

 های تحقیق()منبع: داده
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و ضوریب  575/0( برابور  Rبا نگاه به مدل بدست آمده از تحقیق مشاهده موی شوود کوه مقودار ضوریب همبسوتگی )

هوای میوزان اسوتفاده از شوبکهرا  مشارکت اجتمواعییرات متغیر وابسته درصد تغی 1/33یعنی  است 331/0( برابر R2تبیین)

هوای و معناداری آن برازش مدل را نشان می دهد و یافتوه Fدر این جدول مقدار تغییرات  تبیین می کند. مجازی تلفن همراه

 این جدول حاکی از برازش بودن مدل می باشد.

( است؛ در ایون جودول ضورایب رگرسویون و مقودار ثابوت 4اره )های دیگر مها این تحلیل جدول شمیکی از خروجی

 معادله رگرسیون گزارش شده است.

 

 مشارکت اجتماعی  بر  بینپیشمتغیرهای  تبیینمقدار (: 4جدول شماره )

 مدل

 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده
t Sig. 

B خطای معیار Beta 

1 

 002/0 132/3  388/0 216/1 ثابت

 333/0 971/0 081/0 090/0 088/0 ویژگی ذاتی تلفن همراه

 153/0 -436/1 -122/0 080/0 -115/0 میزان استفاده

 095/0 679/1 113/0 085/0 144/0 سطح اعتماد به محتوا

 000/0 934/7 531/0 067/0 528/0 سطح مشارکت و فعال بودن

a متغیر وابسته: مشارکت اجتماعی : 

 

هوای سوطح مشوارکت و فعالیوت کوردن در شوبکه»( نشان می دهند که متغیور 4موجود در جدول شماره )های آماره

درصد بیشتر از سایر متغیرهوای مسوتقل دیگور بور سوطح مشوارکت  53های تلفن همراه با بتای در گوشی« اجتماعی مجازی

 را نشان می دهد که با افزایش میزان مشارکت واجتماعی کاربران تاثیر می گاارد. جهت این تاثیر نیز مثبت است و این مطلب 

فعالیت در بحث و گفتگوهای شبکه های مجازی و ارائه نار، و گااشتن کامنت برای هر یک پیامهای موجود اسوت کوه سوطح 

 های ضریب بتای مربوط به متغیرهای دیگر نشان می دهد که هیچ یک از آنان نمی تواند سطحمشارکت افزایش می یابد. یافته

 مشارکت اجتماعی پاسخگویان را به طور معناداری تبیین و پیش بینی نماید.

 

 گیرینتیجه. 4

توانود بوه طوور هوای اجتمواعی مجوازی نمویهای ذاتی تلفن هموراه و شوبکههای تحقیق نشان دادند بعد ویژگییافته

توان گفت همانگونوه کوه ین این یافته میدر تبیسطح مشارکت اجتماعی فعالین سیاسی و اجتماعی را تبیین نماید.  معناداری

کننود:یا های اجتماعی مختلف اسوتفاده مویاند افراد معموال به دو مناور از شبکه( نیز متاکر شده1392ابراهیمی و همکاران )

 ها اسوتفاده نماینود و یوا بورای انجوام توالش هوای جمعوی دربرای دستیابی به اهداف شخصی خود، از منابع موجود در شبکه

تووان های اجتماعی بهره می برند. با در نار گرفتن هر دو گزینه احتموالی، مویگروههای مدنی یا سیاسی از این ظرفیت شبکه

این یافته را تبیین نمود چرا که در هر دو نوع فعالیت، نوعی قصد و نیت درونی و قبلی نهفتوه اسوت کوه بوه ویژگیهوای ذاتوی 

 د.ابزارهای اشتراک جمعی مربوط نمی باش

سطح مشارکت اجتماعی نخبگان سیاسوی و اجتمواعی را بوه طوور  تواندهمچنین مشخ  شد مدت زمان استفاده نمی

توان به آن اشاره نمود خاص بودن جامعوه ای که در زمینه تبیین حصول این یافته می؛ نکتهبینی و تبیین نمایدمعناداری پیش
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رود از اصولی های خود انتاار میخته و آگاه جامعه هستند و در کارها و برنامهآماری آن است چرا که این افراد، جزو افراد فرهی

های مجازی، برای آنها به عنوان پلی ارتباطی با طرفداران خود و هدفمند پیروی نمایند لاا استفاده از بستر تلفن همره و شبکه

البداهه و مبورم اسوت و این افراد یک فعالیت فیافراد دیگر اجتماعی در تمامی سطوح است. همچنین مشارکت اجتماعی برای 

های اجتماعی یا دیگر ابزارهای رسانه اجتماعی نماینود. رود این افراد فعالیت خود را منوط به میزان استفاده از شبکهتصور نمی

 وسوایل از یزان استفادهم بین رابطه همخوانی ندارد چرا که آنان (1388های نوروزی و بختیاری )های این تحقیق با یافتهیافته

اند. در تبیین این اختالف می تووان گفوت کوه باالیی گزارش کرده همبستگی با را سیاسی -ومشارکت اجتماعی جمعی ارتباط

احتمال دارد این تفاوت به خاطر ابزارهای مورد استفاده و یا جامعه آماری مورد استفاده باشد چرا کوه در هور دو موورد تفواوت 

 این دو تحقیق وجود دارد.بنیادینی بین 

های اجتماعی توسوط نخبگوان سیاسوی و اجتمواعی ها نشان دادند سطح اعتماد و حقیقت دانستن محتوای شبکهیافته

هوای مواتری  بینی و تبیین نماید هر چند یافتوهرا پیش تواند به طور معناداری سطح مشارکت اجتماعی آنانشهر ارومیه نمی

تووان بور اسواس رابطه مثبت و معنادار وجود دارد در تبیین وجود همبستگی بین دو متغیور مویها همبستگی نشان داد بین آن

مثبت بودن رابطوه بوین  .«است متقابل اعتماد به منوط در جامعه ناب ارتباط» گیدنز تبیین نمود چرا که وی معتقد بود ناریه

دهنده این است که آنان در این محیط با افرادی ارتبواط  اجتماعی نشان-استفاده از وایبر و مشارکت اجتماعی نخبگان سیاسی

( نیوز اشواره 1388برقرار می کنند که به آنان اطمینان دارند و پیامهای آنان را صحیح قلمداد می کنند. نووروزی و بختیواری )

 و کنود دیگری اعتماد به های اجتماعی یک رابطه دو سویه است از یک طرف فرد بایداعتماد بین افراد در شبکه نمود که ایجاد

 همان که کند ایجاب می نار مورد رابطه اصالت حفظ لاا . باشد اعتماد قابل نار مورد رابطه در محدوده کا دست خودش ها

 گردد. مراعات است، الزم حل شدن دیگران در و خودمختاری بین روابط خودمانی در که را توازنی

سوطح مشوارکت  های اجتماعی تلفن همراه یا سطح فعالیوت فعاالنوه بواههای مربوط به سطح فعال بودن در شبکیافته

تواند به طور معناداری مشارکت اجتمواعی را نشان داد که تنها این متغیر میاجتماعی نخبگان سیاسی و اجتماعی شهر ارومیه 

نقد ؛ به نقل از نیک فر و صادقی1387وری استرالیا )تبیین نماید  در تبیین این یافته می توان به نتایج گزارش کمیسیون بهره

تری از حمایت اجتمواعی در ( اشاره نمود که دریافتند عضو شبکه بودن مزایایی ازقبیل دستیابی به سطح گسترده 1393علی، 

 هنگام مورد نیاز، دسترسی به اطالعات بیشتر، پایین بودن هزینه تحقیقات و بیشتر بودن احتمال همکاری بین افراد مختلف به

آیود توا همراه دارد. لاا این فواید به خودی خود به عنوان مشوقی برای افراد فعال در حوزه سیاسی و اجتماعی به حسواب موی

هوای های اجتماعی این فرصتها را برای خود و دستیابی به اهداف خود خلق نماید. یافته-های موجود شبکهبااستفاده از ظرفیت

( می باشود کوه دریافتنود عضوویت در شوبکه هوای 1393(،  نیک فر و صادقی )2002ارن )های آلزاین تحقیق همسو با یافته

 اجتماعی موجب باال رفتن مشارکت سیاسی است.

 فرهنو،، سیاسوت، جامعوه، حوال نموای هوای اجتمواعیتوان گرفت این است که شبکهای که از این تحقیق مینتیجه

معتقود اسوت انسوان نووین خوود را بوا هرگونوه دگرگوونی وفوق موی دهود و همانگونه  که هانتینگتون . هستند علا و اقتصاد

هوای امثوال آن را بوه ( لاا اگر ابزارهای مشارکت اجتماعی و علی الخصوص تلفون هموراه و رسوانه54، ص 1370)هانتیگتون، 

ارتباط بین افراد تلقوی عنوان یک تغییر زیربنایی در بافت اجتماعی نگریست و به عنوان یک درگاه و رویکرد جدید در برقراری 

ها خود یک نوع تغییر نگرش محسوب شده و سطح مشارکت اجتماعی افراد را باال می بورد شود پایرش استفاده از این ظرفیت

های گوناگون در اختیار مشوارکت کننوده قورار موی گیورد کوه ممکون اسوت از و از این رهگار نیز اطالعات مختلف در زمینه

 به آنها ممکن نباشد و یا به طور روزآمد امکان پایر نباشد. کانالهای دیگر دسترسی 
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 قدردانی . 5

 بر خود الزم می دانا از زحمات ارزنده استاد خوبا سرکار خانا دکتر هاشمی تشکر کنا.
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