نتایج مباحثه گروهی شماره(:)12بررسی نقش مذدکاران اجتماعی در مشارکت
سیاسی اگاهانه مردم در عرصه انتخابات
هطبسکت دس دِّّبی اخیش ،خبیگبّی هْن دس حَصُّبی گًَبگَى طشاحی ٍ ثشًبهِسیضی اص خولِ ثشًبهِسیضی
ضْشی ثِ دست آٍسدُ است.یکی اص اًَاع هْن هطبسکت کـِ ثسـیبس هـَسد ثحـث ٍ ثشسسـی قـشاس گشفتـِ
هطبسکت سیبسی است .تصَس ثش ایي است کـِ دس خبهؼـِای کـِ ضـْشًٍذاى هطبسکت کبفی دس اهَس سیبسی
ًذاسًذ ،احسبس تؼْـذ ٍ دلجسـتگی چٌـذاًی ًیض ثِ ًظبم سیبسی ٍخـَد ًخَاٌّـذ داضـت.هطبسکت سیبسی
دس چْبسچَةّـبی هتؼـبسف ٍ قـبًًَی  ،یکی اص هؼیبسّبی تَسؼِ سیبسی دس کطَسّبی خْبى ثِ ضوبس
هیایذ ،ثب سًٍق فضایٌذٓ ثحث هطبسکت سیبسی دس دّـِّـبی اخیـشّ ،ـناکٌـَى ایـي ثحـث یکـی اصهْوتشیي
ٍ اسبسیتشیي هفبّین دس ػلَم سیبسی ٍ اختوبػی ثِ ضوبس هیسٍد .اهـشٍصُ هتفکشاى ٍ صبحتًظشاى تَسؼِ،
هطبسکت سا اص هْوتـشیي اسکـبى تَسـؼِ ثـِ ضـوبسهیآٍسًذ ٍ دس تَسؼِ سیبسی ثـشای آى اّویتـی
دٍچٌـذاى قبئلٌـذ .ثـِ اػتقـبد آًـبى هطبسکت سیبسی اص ضشٍستْبی خذاًطـذًی ٍ اًکبسًبپـزیش ًظـبم سیبسـی
دس قـشى ثیست ٍ یکن است ٍ اصلیتشیي ضبخص تَسؼِ یبفتگی سیبسی ،حبالثب تَخِ ثِ اّویت هطبسکت
آگبّبًِ هشدم دس ػشصِ سیبسی ایي سئَال هطشح است کِ ًقص هذدکبساى اختوبػی دس هطبسکت اگبّبًِ
هشدم دس ػشصِ اًتخبثبت چیست؟ ثشای سسیذى ثِ پبسخ ایي پشسص؛ دس فضبی هدبصی ایي سَال دس خوغ
ً444فشی اصخبهؼِ هذدکبساى اختوبػی ایشاى کِ ضبهل اسبتیذ ایي سضتِ ،داًطدَیبى هقبطغ هختلف
تحصیلی ،هذدکبساى اختوبػی ضبغل دس اداسات ٍ سبصهبًْبی هختلف ٍ سبیش صبحت ًظشاى هطشح ضذً ٍ .تبیح
هجبحثِ گشٍّی ثب استفبدُ اص سٍش تحلیل هحتَای کیفی گشیٌْبین ٍالًذهي ( )4004هَسد تدضیِ ٍ تحلیل
قشاس گشفت .ثب تدضیِ ٍ تحلیل پبسخ ّب کذّبی اٍلیِ استخشاج گشدیذ .ایي کذّب دس طی فشآیٌذ تدضیِ ٍ
تحلیل دس دٍ گشٍُ هفبّین اصلی ٍ هفبّین فشػی ثِ ضشح ریل قشاس گشفتٌذ.

هفبّین فرعی

هفبّین اصلی

 -آضٌبیی افراد ثب حمَق ضْرًٍذی در دٍراى کَدکی در خبًَادُ ٍ هذرسِ

ثرًبهِ ریسی در جْت
ترثیت افراد هطبلجِ گر

 ّوراُ کردى فرایتذ اجتوبعی کردى افراد ثب آگبّی ٍ هطبلجِ گری آهَزش هسئَلیت اجتوبعی ثِ افراد ٍ حسبس کردى افراد ًسجت ثِ ایي هَضَع حسبس سبزی افراد ًسجت ثِ تبثیر رای ضبى درسرًَضت جبهعِ حسبس کردى افراد ًسجت ثِ پیگیری هطبلجبت ضَى ثعذ از اًتخبثبت افسایص سَاد رسبًِ افراد ثرای کست آگبّی صحیح تبکیذ ثِ افراد ثرای ضرکت در اًتخبثبت ثعٌَاى حك ًِ ٍظیفِ-تبکیذ ثِ افراد ثرای ثی تفبٍت ًجَدى ًسجت ثِ سرًَضت جبهعِ

تالش در جْت
آگبّسبزی عوَم هردم

ارتمبء ثیٌص فکری افراد ثب رٍضْبی هختلف ٍ پیطگیری از سطح ًگری افرادآضٌبیی افراد ثب حمَق خَد ٍ حیطِ لذرت کبًذیذادادى اطالعبت صحیح ثِ هردم جْت اًتخبة ثرترآگبّسبزی افراد ثب استفبدُ از اثسارّبی هبًٌذ رسبًِ ّبتالش در جْت ارتمبء داًص ٍ آگبّی ّبی اجتوبعی سیبسی عوَم جبهعِ-ثِ رٍز ثَدى اطالعبت هذدکبراى اجتوبعی در اهَر سیبسی،التصبدی ٍ اجتوبعی

تَاًوٌذ ضذى هذدکبراى

اطالع کبهل داضتي ازلَاًیي هَرد ًیبزجْت جلت هطبرکت سیبسی افراد -حضَر در ثرًبهِ ریسیْبی کالى دٍلت ٍ اصالح لَاًیي

اجتوبعی

 -استفبدُ از رٍیکردّب ٍ داًص ثِ رٍز هذدکبری اجتوبعی جْت جلت هطبرکت افراد

تالش در جْت ایجبد

 -جلت هطبرکتْبی هردهی ٍ افسایص سرهبیِ اجتوبعی در ثیي ضْرًٍذاى جبهعِ

فضبی هطبرکت سیبسی
سبلن ٍ آگبّبًِ

تالش در جْت گسترش عذالت اجتوبعی ٍ رفبُ اجتوبعی تمَیت جَاهع ٍ هتحذ سبختي گرٍّْب ٍ افراد هختلف جَاهعضٌبخت تَاًبیی ّب ٍ ظرفیتْبی گًَبگَى هردم ٍ سبزهبًْب ٍ تالش در جْت سبزهبًذّیّذفوٌذ آًبى

