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بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی قومیت با توسعه مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان
(با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسالمی)
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چکیده
هدف بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی قومیت با توسعه مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان (با تاکید بر انتخابات مجلس
شورای اسالمی) می باشد.روش تحقیق پیمایشی و جامعه آماری کلیه افراد  81سال به باالی سه قوم فارس،ترکمن و سیستانی می باشد.روش
نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه است برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون  Tو تحلیل
واریانس و رگرسیون چند متغیره و ضرایب همبستگی و تحلیل مسیر استفاده گردیده است.یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مولفه
های عینی (سطح تحصیالت،عدم وجود تبعیض در دسترسی به مدیریت ،توجه به نظرات) با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه معنی دار
وجود دارد و همچنین بین مولفه های ذهنی(قوم گرایی،احترام به نخبگان،احترام به بزرگان و ریش سفیدان) با توسعه مشارکت سیاسی
رابطه معنی دار وجود دارد .و فرضیات تحقیق با افزودن نقش متغیر جنسیت و قومیت نیز مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه رابطه بین
مولفه های عینی و ذهنی با توسعه مشارکت سیاسی دارای رابطه ای معنادار است.
واژگان کلیدی :قومیت ،قوم گرایی ،توسعه مشارکت سیاسی ،انتخابات ،عینی ،ذهنی ،شرق گلستان.

تاريخ دريافت مقاله1196/11/26 :

تاريخ پذيرش مقاله1196/12/28 :

1

دانشجوی دکتری جامعه شناسی،گرايش سیاسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران ()Email: abali.arab1339@gmail.com

2

دانشیار گروه جامعه شناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول) ()Email: a.amirmazaheri@gmail.com

 /39مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران ،سال دهم /شماره اول /زمستان 6931

مقدمه

ساختارهای سیاسی بسترهای انجام فعالیت سیاسی افرادند .امروزه شهروندان تحت پوشش شبکههايی از مقررات قرار دارند که به
نحوی با مقررات حکومتی در ارتباط است؛ بنابراين مشارکت شهروندان بیانگر نحوه بهرهبرداری شهروندان واجد شرايط مشارکتی
از فرصتهايی است که حکومتها در اختیار آنها قرار میدهند« .توسعه فرآيند ارتقاء و اعتالی مادی ومعنوی جامعه در راستای
اهداف و مقاصد مطلوب است که زمینه های مناسب را برای تعالی همه جانبه انسان ها فراهم می کند» ) .(Rad , 2005,53توسعه
در زمینه های اقتصادی،اجتماعی ،انسانی و فرهنگی و سیاسی مطرح شده است و «توسعه سیاسی شرايط الزم را برای مشارکت های
سیاسی فراهم می آورد که حاصل افزايش قدرت و قابلیت يک نظام سیاسی است ).(Azkia,2008,39
مشارکت يعنی حضور مردم درعرصه های مختلف اجتماعی،سیاسی جامعه ) (Mehrabi, 2008,57و مشارکت سیاسی فعالیت
داوطلبانه اعضای جامعه درانتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم درسیاست گذاری عمومی است ).(Mosafa,1997,9
مشارکت سیاسی اشکال مختلفی داردکه میتوان ازمبارزات انتخاباتی ،اعمال نفوذ برسیاست مداران و رأی دادن نام برد .مشارکت
سیاسی برای هر نظام سیاسی دارای آثار و پیامدهايی است .ثبات وکارآمدی هر نظام سیاسی همواره نیازمند تأيید و به رسمیت شناختن
از سوی مردم است.می توان بارزترين نمود مشارکت سیاسی را انتخابات دانست) .(Fereydouni,2005,62انتخابات يکی از شاخصههای
توسعه سیاسی و بیانگر نقش مردم در حکومت است .قوانین انتخاباتی ،اجرای آن و میزان مشارکت مردم در انتخابات نشانگر رابطه
حکومت و مردم و وضعیت اجتماعی آنان است )Rad, 2008, 4

.(Kaviani

بنابراين ،مشارکت و سهیم شدن در انتخابات ،نوعی کنش اجتماعی محسوب میشود که ياریرسان نظام اجتماعی و سیاسی می باشد
و اين تنش با توجه به جنبههای ذهنی و عینی خود می تواند ،هويت سیاسی کنش گران را برمال و هويدا سازد .و منجر به مشارکت
سیاسی شده و ضريب مشروعیت و ثبات نظام سیاسی را باال ببرد ).(Al-Taie,2008,158در ارتباط با چگونگی جنبشهای قومی،
انديشمندان به مواردی مانند ظهور آگاهی های اعضای قوم نسبت به وضعیت نامطلوب خود ،احساس تبعیض قومی ،احساس لزوم
حفظ هويت و همبستگی قومی و اهمیت آن ،اشاره میکنند .در کشور بزرگ ايران اقوام مختلف که عمدتا در حاشیه ی نوارهای
مرزی جمهوری اسالمی زندگی می کنند و بعضا در برخی مؤلفه ها با مرکز تفاوت هايی دارند که در صورت بی توجهی می تواند
چالش هايی را فراهم آورد )2005, 13

.(Gomari,

استتان گلستتان به تبعیت از ستاختار کلی کشتور دارای ستاختار جمعیتی متکمر قومی میباشتد اماا گذشت زمان و تحوالتی همچون
افزايش تحصیالت ،افزايش آگاهی های سیاسی ،هويت قومی ،غلیان احساسات قومی باعث دگرگونی در روابط اجتماعی ،سیاسی،
فرهنگی و  ...اقوام گرديده و نگرشهايی را در افراد با توجه به وابستتگی قومی آنها در زمینۀ دستترسی به مناب و امکانات مختلف
توسعه سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی ،ايجاد نموده است که بدون ترديد در رابطه با توسعه مشارکتهای مختلف آنها به ويژه توسعه
مشتارکت ستیاستی در امر انتخابات مجلو شتورای اسالمی و شوراهای اسالمی شهر و روستا تأثیرگذار بوده است ،چنان که حدود
 12/11درصتد از جمعیت  1611181نفری استتان را قومیت ترکمن  44/55درصتد را فارس و ستیستانی  15/11درصد و بلوچ 4/16
درصد مابقی را کرد و قزاق و ...تشکیل میدهند .هم چنین در شهرستانهای مورد تحقیق و مورد نظر محقق ،قومیتها در شهرستان
گنبدکاوس  %61ترکمن و  %14/61فارس و  %11ستیستانی ،در شهرستان کالله  %15ترکمن و  %4/1فارس و  %15/19سیستانی و در
شهرستان آزادشهر  %11/14ترکمن و  %48فارس و  %11/45سیستانی می باشند.
از نظر ورود نماينده قومیتها به مجلو شورای اسالمی ،شهرستان گنبدکاوس از ده دوره و يک میاندوره 8 ،دوره نماينده از قومیت
ترکمن و  1دوره از قومیت فارس بوده و سیستانی نماينده ای نداشته است .شهرستان کالله ،از ده دوره يک میاندوره  1دوره قومیت
فارس و  4دوره از قومیت ترکمن بوده است (نیاز به يادآوری است حوزه انتخابیه شهرستان کالله به همراه شهرستانهای گالیکش،
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مینودشت و مراوه تپه میباشد) .در شهرستان آزادشهر از ده دوره و يک میاندوره  8نماينده از قومیت فارس و دو نماينده از قومیت
سیستانی و يک نماينده از قومیت ترکمن بوده است(حوزه انتخابیۀ آن به همراه حوزه شهرستان رامیان و فندرسک

می باشد).

با توجه به ترکیب جمعیتی و قومیتی نمايندگان آنان در مجلو شتورای استالمی ،می توان گفت استتان گلستتان يکی از استان های
کشتور استت که تنوق قومی در آن مشتهود استت و طبیعی و بديهی استت که از يک سو اين اقوام مطالبات مشروعی در زمینه های
توستتعه ستتیاستتی  ،اجتماعی و  ...دارند و از ستتوی ديگر  ،چگونگی نگرش اقوام می تواند در جهت مشتتارکت مؤثر و حداکمری در
سترنوشتت اجتماعی به ويژه در رقابت های انتخابات نمايندگان مجلو شورای اسالمی و نیز مسئولیت های مختلف در سطا استان
نقش داشتته باشد .بدون ترديد توسعه مشارکت های سیاسی اقوام مختلف در جهت تحکیم نظام سیاسی کشور مؤثر خواهد بود .لذا
اين تحقیق در جهت پاستخ به اين ستؤال تدوين يافته استت که چه رابطهای بین مؤلفه های عینی و ذهنی قومیت با توستتعه مشارکت
سیاسی (به ويژه انتخابات مجلو شورای اسالمی) در بین اقوام فارس ،ترکمن و سیستانی در شرق استان گلستان وجود دارد؟
اهداف تحقیق

هدف اصلی :بررسی و شناخت رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی قومیت با توسعه مشارکت سیاسی (به ويژه انتخابات مجلو
شورای اسالمی) در بین اقوام فارس ،ترکمن و سیستانی در شرق استان گلستان می باشد.
اهداف فرعی
مولفه های عینی

 -1بررسی و شناخت سطا تحصیالت اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی .
 -2بررسی و شناخت عدم وجود تبعیض در دسترسی به مديريت های سیاسی اقوام با میزان مشارکت سیاسی .
 -1بررسی و شناخت توجه به نظرات اقوام با میزان مشارکت سیاسی .
مولفه های ذهنی

 -4بررسی و شناخت سطا احساس تعلق قومی اقوام (قوم گرايی ) با میزان توسعه مشارکت سیاسی .
 -5بررسی و شناخت احترام به نخبگان اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی .
 -6بررسی و شناخت احترام به بزرگان و ريش سفیدان اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی .
مبانی نظری
رویکرد ذهنی -عینی

نسبت به رويکردهای عینی وذهنی نمی توان بی توجه بودکه دراين میان دو راه در اساس متضاد برای درک انسان و سازمان اجتماعی
او وجوددارد .يکی راه عینی است با تعريف رفتار انسانی به شیوه عینی،دو مجموعه از مفاهیم خواهیم داشت،يک مجموعه روابط
اجتماعی را با اصطالحاتی عینی تعريف میکند ومجموعه ديگر ،اين روابط را برحسب نیروهای عینی تبیین می نمايد .اشیاءعینی
دراصل قابل اندازه گیری ،شمارش و مشاهده است و میتوان بین آنها براساس رفتارهايشان،همبستگی ايجادکرد.ديگری راه ذهنی
است .ذهن گرايی در اساس به مفهومی کردن تجربه درونی می پردازد؛ تجربه هائی که می توان برای ديگران توصیف کرد ،اما اثبات
آنها غیرممکن است .همه نظريه های جامعه شناختی ،رسمی يا غیررسمی بايد بردو قطبی بودن ذهنی – عینی حساب کنند

.(Roche,

) 2005, 20-25در جامعه شناسی می توان به اثبات گرايان هم چون اگوست کنت و امیل دورکیم به عنوان عین گرا ،آلفرد شوتو
،بلومر ،کارفینگل  ،ماکو وبر ...،به عنوان ذهن گرا اشاره نمود .رويکرد ذهنی و عینی را در ارتباط با قوم و هويت قومی نیز می توانیم
مورد توجه قرار دهیم .رويکرد مب تنی بر تمايزات ملموس و عینی(زبان ،نژاد و پوشش) رويکرد فرهنگ گرا و هويت محور(ذهنی)
(باورها.آيین ها و.)..در ديدگاه مبادله بايد گفت،اين ديدگاه به طور رسمی در دهه  1951با بررسی های هومنز مطرح شد .او قضیه
های متفاوتی را پیشنهاد می کند که اساس نظريه مبادله را تشکیل می دهد ).(Reuters,1994,414که اين قضايای هومنز عبارت
اند ازقضیه موفقیت ،انگیزه ،ارزش،اراده گرائی ،تايید اجتماعی و عقالنیت.با توجه به ديدگاه های هومنز و پیتربالو و ريچاردامرسون
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می توان سه سطا مبادله را ازيکديگرتفکیک کرد.سطا خرد و سطا میانه و سطا کالن که در اين میان جورج هومنز به جنبه خرد
و فردی فعالیتهای اجتماعی و مناف حاصل از آن توجه دارد.پیتر بالو به مطالعه نهادها و ساخت اجتماعی توجه کرده و از حالت
فردگرايی ،حرکت بسوی جمعی را فراراه ديدگاه خود قرار داده است و تالش نموده است میانه و حد وسط را نگه داشته و همه امور
اجتماعی را از دوربین مبادله در نظر داشته باشد .و ريچارد امرسون از اين سطوح فراتر رفته و به دنبال طرح اين نظريه به صورت
(تحلیل شبکه ای) و در سطا کالن و گسترده میباشد  .بنابراين می توان بر اساس جدول زير سطوح مبادله را مطرح کرد.
صاحب نظر

سطح

مصداق ها

سطوح مشارکت

قضایای هومنز

جورج هومنز

خرد

رابطه متقابل فردی و چهره به چهره

مشارکت سیاسی –در راستای سود و پاداش فردی

موفقیت

پیتر بالو

میانه

نهادهای متوسط  ،خانوادگی

مشارکت سیاسی در راستای سود و پاداش گروهی و قومی

ريچارد امرسون

کالن

نهاد ها و سازمانهای کالن اجتماعی

مشارکت سیاسی در راستای سود و پاداش کشوری

انگیزه
سود
اراده گرايی
تائید اجتماعی
عقالنیت

و درخصوص رويکرد گزينش عقالنی يا انتخاب حساب گرانه بايد گفت :برای رای دادن و يا رای ندادن و انگیزه افراد در انتخابات
يک حزب ستتیاستتی از میان احزاب ديگر دو نوق رويکرد وجود دارد .رويکرد -1نئوکالستتیک«انتخاب عمومی»  -2رويکرد مقابل،
رويکرد«انتخاب منطقی ستتاختارگرا»رويکرد نئوکالستتیک«انتخاب عمومی» بر اين پندار استتت که انگیزه ی احزاب برای رای دادن
عمدتاً برگرفته از مناف شتخصتی اقتصادی آنان است .رويکرد دوم« :انتخاب منطقی ساختارگراست» که بر مفاهیم جامعه شناختی از
قبیل ارزشتها ،هنجارها و ساختارها برای تبیین رفتار رای دهی تکیه می کند )(Opter, 2001,390در ارتباط با نظر رويکرد نخبگان،راش
بیان می کند که«نظريه نخبگان» به طور ضمنی حاکی از آن است که گروه مسلط يا گروه نخبه از وجود خودآگاه است ،در رفتارش
منسجم و دارای احساس مشترکی از هدف است )2004, 66

.(Rush,

رابرت دال در کتاب خود با عنوان تجزيه و تحلیل جديد سیاست به تحلیل توسعه مشارکت سیاسی پرداخته است.دال در تحقیق خود
پو از آنکه نشان می دهد عموم مردم عالقه چندانی به توسعه مشارکت سیاسی ندارند ،تالش می کند داليل آن را از يک ديد روان
شناختی بدست آورد و الگويی مبتنی بر رويکرد رفتار گرايی مطرح کرده است که اين الگوی رابرت دال مبتنی بر مفروضات «گزينش
عاقالنه» است .از نظر او در صورتی که شرايط جامعه شناختی و روان شناختی ،بستر و زمینۀ الزم را جهت جواب گويی به شش گزاره
کلی که در پیش روی فرد قرار دارد ،آماده سازد می توان شاهد توسعه مشارکت سیاسی افراد آن جامعه بود.شش گزاره يا فرضیه
دال عبارتند از:
 )1فرد نتايج حاصل از مشارکت سیاسی را ارزشمند تلقی نمايد.
 )2فرد مشارکت خود را در انتخابات با اهمایات و ارزشمند تصور کند.
 )1تصور کند که می تواند بر نتايج انتخابات تأثیر بگذارد.
 )4فرد اطمینان يابد که در صورت مشارکت او نتايج رضايت بخشی بدست خواهد آمد.
 )5فرد تصور کند که در امر مورد مشارکت از آگاهی و مهارت نسبتاً زيادی برخوردار است.
 )6فرد تصور کند در صورت مشارکت سیاسی با موان و پیامدهای ناخوشايند مواجه نخواهد شد )1986,150

. (Dahl,

راش در ارتباط با مشارکت سیاسی ديدگاه و فرآيندی را مطرح کرده است که سلسلهمراتبی در اين فرآيند شکل می گیرد و از
نقطهای پايین آغاز میکند .اينکه فرد خیلی عالقمند به درگیر شدن با امورات سیاسی در درون جامعۀ خود نیست اماا به تدريج که
عالقمند میگردد از مرحله رأی دادن آغاز میکند و تا حدودی عالقه مندی و توجه به سیاست در او پديدار میگردد و سپو در
بحثهای سیاسی که به طور غیررسمی طرح میشود شرکت میکند و ابتدا در سازمانهای شبهسیاسی و سپو سیاسی ،عضويت
انفعالی و نه فعالی را آغاز میکند و مشارکت در اجتماعات عمومی و تحرکات و تظاهرات در پیش میگیرد و از حالت عضويت
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انفعالی به عضويت فعال و پويا میرسد .بنابراين راش بر اين اعتقاد است که «مشارکت سیاسی» درگیر شدن فرد در سطوح مختلف
فعالیت در نظام سیاسی از عدم درگیر شدن تا داشتن نظام رسمی است ) .(Rush, 1999, 126ديدگاه نوسازی سیاسی ،داللت بر
گسترش نهادهای دمکراتیک و مشارکت مردمی در امور سیاسی دارد .هانتینگتون ،نوسازی سیاسی را حاصل از افزايش تحرک
اجتماعی و مشارکت مردم در امور سی اسی می داند.در چارچوبه نظريه وابستگی پل باران می گويد که اين فعالیت استعمار است که
باعث توسعه يافتگی و توسعه نیافتگی الزم و ملزوم يکديگرند  .و اما نوئل والرشتیان نظريه نظام جهانی را مطرح می کند که نظام
جهانی ،نظام واحدی است و هر جامعه بخشی از يک ساختار کلی را تشکیل می دهد ) (Azkia, 2009, 312-314و اما درمورد
ماهیت قومیت دو قلمرو اساسی مکاتب فکری و سیاسی شدن مساله ی قومیت با عنوان کهن گرايی و ابزارگرايی مطرح می شود.
«در ديدگاه کهن گرايی قومیت يک مفهوم ذاتی و طبیعی و حتی لزوماً يک نوق اشتراک در باورهای ذهنی در دراز مدت به حساب
می آيد ،ولی در ديدگاه نوگرايی يا ابزارگرايی نوعی وسیله شمرده می شود که برای دستیابی به هدف های ديگری مورد استفاده
قرار می گیرد .اين هدف ها عمدتا هدف های سیاسی و اقتصادی هستند .بنابراين اين رويکرد ابزارگرا ،قومیت را مفهومی مدرن به
شمار می آورد ) .(Burton,2002,237در مورد بسیج قومی نیز رهیافت های گوناگونی وجود دارد که به برخی از نظريات اصلی
بسیج قومی اشاره میکنیم.
يکی از اين نظريه ها رهیافت عینی و ذهنی است،ظهور جنبشهای قومی به طور کلی مستلزم وجود برخی از شرايط ذهنی و عینی در
جامعه هستند .از مهم ترين شرايط عینی برای ظهور جنبشهای قومی محرومیت ،نابرابری و تبعیض قومی در ابعاد چهارگانه اجتماعی،
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی است .که به عنوان زمینۀ نارضايتی وقتی با پیدايش سازمان و آگاهی در سطا يک قوم همراه گردد زمینۀ
عمل سیاسی را در نزد اقوام فراهم میآورد ) .(Hajiani, 1999,75راتچیلد-شاپفلین میان عوامل عینی و ذهنی پیدايش جنبشهای
قومی تمايز قائل می شوند .آنها عوامل ذهنی را شامل متغیرهای روان شناختی ،ايدئولوژيکی ،سیاسی و فرهنگی دانسته؛ اماا عوامل
عینی را عمدتاً به عناصر اقتصادی و اجتماعی مربوط میدانند ) .(Amir Ahmadi,1996,394تد رابرت گر در نظريه محرومیت
نسبی معتقد است  " :محرومیت نسبی (اعم از فردی يا جمعی) نتیجه احساس وجود شکاف غیر قابل تحمل بین توقعات ارزشی و
قابلیت های ارزشی است .بسته به شدت پايبندی به ارزش مورد توق ،مشروق دانستن محرومیت ،فرصت های بديل ممنوق شده و
دفعات محرومیت،احساس محرومیت نسبی ،نارضايتی و خشم شکل می گیرد ).(Maghsoudi, 2002,204در خصوص نظريه
رقابت برسر مناب که از سوی جامعه شناسان و محققان علوم سیاسی نظیر گلیزر  ،مويینهان و فردريک بارت و نیز خانم سوزان اولزاک
مطرح شده و معتقدند در جوام چند قومی توزي مناب اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی ،عادالنه باشد و در غیر اينصورت رقابت بر سر
مناب زمینه ساز سیاسی شدن قومیت می گردد ) .(Goli Verdi, 2013,37نظريه انتخاب حساب گرانه(گزينش عقالنی) ،نظريه
ستیزه های قومی را محصول گزينش عقالنی از ناحیه گروه های قومی می داند چرا که گروه های قومی با محاسبه سودهای احتمالی
و هزينه های قابل تصور و نهايی به اين حرکت مبادرت می نمايند ) .(Maghsoudi, 2002,126-128و اما نظريه ديگری که
مطرح می شود «قدرت نخبگان» است اين نظريه توسط پل آر .براس مطرح گرديد است .و «نخبگان اشخاص و گروه هايی هستند
که در نتیجه قدرتی که به دست می آورند و تاثیری که بر جای می گذارند يا به وسیله تصمیماتی که اتخاذ می نمايند و يا هیجانی
که به وجود می آورند ،در کنش تاريخی جامعه ای موثر واق می شوند (Roche2006, 121) ».گوستاولوبون جامعه شناس
فرانسوی در کتاب "روانشناسی توده ها" بر اين عقیده است که توده ها در دست رهبران هم چون موم شکل پذيرند ،افکار شان
توسط نخبگان ساخته و پرداخته می شود ).(Maghsoudi, 2009, 133
در نظريه نوستتازی و بستتیج اجتماعی،مهم ترين نظريه پردازان کارل دويچ و ستتاير انديشتتمندان نظیر دانیل لرنر و اينکلز به بستتط اين
نظريه ها پرداختند .بستیج اجتماعی دربرگیرنده تعداد انبوهی از انستان های عضتو يک جامعه سنتی است که به سوی مدرن و نوگرا
شدن تحول يافته اند ) .(Eftekhari, 2000,114دويچ فهرستی از چهار شاخص را فراهم می آورد که قادر است تا میزان بسیج و
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نرخ توستتعه ستتیاستتی يک جامعه را مشتتخص نمايد.اين شتتاخص ها عبارتند از  :داده های اقتصتتادی ،فرهنگی ،جمعیتی و ستتیاستتی
) (Badi,1998,34رهیافت کمرت گرايی فرهنگی در آثار جوزف فورنیوال و ام .جی اسمیت  ،دولت را ابزار آشکار اعمال قدرت
و سلطه سیاسی می دانند ) .(Ahmadi,1993,162در پلورالیسم قومی در عین حال که بر تنوق و تفاوت های قومی تاکید می شود
بر وجود يک ستتاختار مشتتترک ستتیاستتی اقتصتتادی که گروه های مختلف قومی را بهم پیوند دهد نیز توجه می شتتود

(Salehi

).Amiri,2010,92-93

سطح تحصیالت
افراد اقوام
عدم وجود تبعیض
در دسترسی به

مؤلفههای عینی

مدیریتهای سیاسی
توجه به نظرات اقوام
توسعه مشارکت سیاسی
احترام به نخبگان
اقوام
سطح احساس

مؤلفههای ذهنی

تعلق قومی(قوم
گرایی)
احترام به بزرگان و
ریش سفیدان
اقوام

مدل ساختاری تحقیق

بررسی سوابق تجربی تحقیقات مرتبط با موضوق اين مقاله نشان میدهد پژوهش هايی در اين جهت انجام شده است که به برخی از
آنها اشاره می کنیم:


نتايج تحقیقات صتتیدمرادی ( )1181تحت عنوان«بررستتی عوامل اجتماعی-فرهنگی مؤثر بر مشتتارکت مردم در انتخابات
مجلو شتورای استالمی ( ،»)1158-1182نشتان می دهد که بین متغیر مستقل دينداری و متغیر مستقل ساخت اجتماعی با
متغیر مشارکت افراد در انتخابات ،رابطه ی معنادار وجود دارد.



دوانلو ( )1191در پژوهشتی با عنوان«بررستی قومیت و مشتارکت ستیاستی در استان گلستان» نشان می دهد که بین انگیزه
ها ی قومی و مشتارکت ستیاسی رابطه معکوس معنی دار وجود دارد و بین تحقق مطالبات قومی و مشارکت سیاسی رابطه
معنادار وجود دارد .در اين تحقیق بین افراد فارس و ترکمن در میزان مشارکت سیاسی تفاوت معناداری وجود نداشت اماا
بین گروه قومی فارس و سیستانی و بلوچ تفاوت معنادار وجود داشته و گروه قومی فارس از گروه سیستانی و بلوچ تمايل
بیشتری به مشارکت سیاسی داشته اند.



حسینی ( )1191در تحقیقی با عنوان «شناخت نقش سرمايه اجتماعی در مشارکت سیاسی شهروندان در استان گلستان» نتیجه
گرفته است که از میان متغیرهای مورد نظر محقق ،بین سن ،وضعیت تأهل ،محل سکونت ،نوق شغل ،قومیت ،میزان آگاهی
سیاسی و مصرف کاالی فرهنگی با میزان مشارکت سیاسی رابطهای معنادار وجود دارد.



گنجی و همکاران ( )1184تحقیقی تحت عنوان «تنوق فرهنگی ،کمرت قومی و همبستگی اجتماعی در استان گلستان»،
انجام داده اند و نتیجه گرفته اند که احساس محرومیت نسبی و تبعیض ،باعث افزايش قوم مداری و هويت قومی و کاهش
تمايل در وحدت و انسجام بین قومی می شود.
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هاديان ( )1191در تحقیقی با عنوان «بررستتی عوامل تأثیرگذار بر افزايش مشتتارکت ستتیاستتی مردم شتتهرستتتان ستتاری و
میاندرود در انتخابات دوره نهم مجلو شتتتورای استتتالمی» انجام داده استتتت و نهايتاً نتیجه گرفته استتتت که بین عوامل
چهارگانه(سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی) و مشارکت مردم در انتخابات رابطه وجود دارد.



حافظ نیا و پیردشتتی ( )1181در تحقیقی با موضتوق «رفتار ستیاستی قوم ترکمن» ،نتیجه می گیرند که  :رفتار ستیاسی قوم
ترکمن و اکنشتتی استتتت نستتتبت به رفتارهای اقوام و حکومت های مختلف درباره آنها ،يعنی هرگاه از ستتتوی آنها مورد
تهاجم ،تعدی و بی مهری قرار گرفته است ،اتحاد درونی قومی شکل گرفته و در فرصت مناسب رفتار واگرائی و گريز از
مرکز تقويت شتتده و از ستتوئی تأکید بر مشتتترکاتی چون تاريخ ،دين و ستترزمین مشتتترک و همچنین توستتعه اجتماعی و
اقتصتتادی منطقه و رعايت عدالت اجتماعی و حقوق شتتهروندی ،عدم تبعیض در احراز ستتمت های کلیدی و شتتايستتته
ساالری موجب تقويت گرايش های ملی و مرکز گرائی قوم ترکمن می شود.



محمد هیودی ( )1184درتحقیقی با موضتوق «نقش تمايالت قومی در مشتارکت ستیاسی» که در استان خوزستان در میان
قوم عرب انجام گرفته ،نشان می دهد که مشارکت قوم عرب نسبت به فارس در انتخابات در سطا ملی پايین بوده ،اما در
انتخاباتی که با انگیزه قومی صورت گرفته است ،باال می باشد.



تايلور و جانستتون ( )1961در پژوهشتتی به بررستتی تأثیر جغرافیا بر رفتار و گرايشهای ستتیاستتی و چگونگی رابطه ی نوق
معیشتتت با گرايش ستتیاستتی پرداختند .اين پژوهش نشتتان دهنده اين امر بود که در بخشهای جنوبی ،حمايت عمومی از
جمهوری خواهان کمتر استت و ضتعیف می باشتد و تعداد ستاکنان روستايی کشاورز هم کمتر که با افزايش تعداد آنها،
آراء جمهوری خواهان نیز افزايش میيابد.

فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی تحقیق

بین مولفه های عینی و ذهنی قومیت با توسعه مشارکت سیاسی اقوام رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیههای فرعی تحقیق

 .1بین سطا تحصیالت افراد اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 .2بین عدم وجود تبعیض دردسترسی به مديريت های سیاسی اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 .1بین توجه به نظرات اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 .4بین سطا احساس تعلق قومی اقوام (قوم گرايی ) با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 .5بین احترام به نخبگان اقوام و میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
 .6بین احترام به بزرگان و ريش سفیدان اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه وجود دارد.
روش تحقیق

روش تحقیق در اين پژوهش از حیث هدف کاربردی ،از حیث زمان مقطعی و از بُعد متغیرهای کلیدی ،تحقیقی تلفیقی (کمی-کیفی)
است که از بعد کمی از روش پیمايشی و در بعد کیفی از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
تعريف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق
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جدول ( :)1متغیرها و شاخص های مرتبط با مولفه عینی
تعریف عملیاتی
متغیرها

تعریف نظری

شاخص ها

سطا تحصیالت

 )1بیسواد )2کمتر از ديپلم  )1ديپلم )4کاردانی )5

بهره مندی از توانايی خواندن و نوشتن و طی نمودن مراحل مختلف آموزش

کارشناسی )6کارشناسی ارشد )1دکترا

رسمی

تا چه حد در زمینۀ واگذاری پستهای اداری و
سیاسی (کرسی مجلو ،ادارت کل ،فرمانداریها،

به مديريتهای سیاسی اقوام

عدم وجود تبعیض در دسترسی

بخشداریها ،رؤسای ادارت و )...به قومیت شما
توجه شده است؟
تا چه حد فرصتهای مساوی در مقايسه با ساير
اقوام در دسترسی به مديريتهای سیاسی (کرسی
مجلو ،ادارت کل ،فرمانداریها ،بخشداریها،

رفتار افتراقی و متفاوت در زمینۀ دستیابی به مديريت های سیاسی در جامعه به
دلیل قومیت آن ها و ناديده گرفتن شانو برابر برای اعضای يک گروه قومی و
تفاوت گذاری در يک فرايند مقايسه مديريت سیاسی و اجتماعی که در اين میان
هر فرد میزان دسترسی به مديريت های سیاسی قوم خود را در مقايسه با اقوام
ديگر ارزيابی می کند.

رؤسای ادارت و )...در قومیت شما وجود دارد؟
تا چه حد از مديريت های اداری و سیاسی واگذار
شده به قومیت خود ،رضايت داريد؟
تا چه میزان درخواست ها و پیشنهادات شما در

توجه به نظرات اقوام

حوزه سیاسی ،اداری و سازمانی از سوی نظام
سیاسی (دولت) ،مورد توجه و بررسی قرار گرفته

نظام سیاسی يا دولت در حوزه سیاسی و اداری و سازمانی به درخواست ها و

است؟

پیشنهادات و ديدگاه های اقوام احترام گذاشته و مورد توجه قرار دهد .به گونه ای

تا چه میزان منزلت و کرامت قومی شما در رابطه با

که منزلت آنان محفوظ بماند.

ارائه نظرات و پیشنهادات مورد توجه قرار گرفته
است؟
جدول ( : )2متغیرها و شاخص های مرتبط با مولفه ذهنی
تعریف عملیاتی

متغیرها

تعریف نظری

شاخص ها
تا چه اندازه معتقديد مالک هم قوم بودن

سطا احساس تعلق قومی اقوام (قوم گرايی)

کانديدايی نمايندگی مجلو شورای
اسالمی در انتخاب شما نقش دارد؟
تا چه اندازه ترجیا میدهید که به
کانديدای نمايندگی مجلو شورای
اسالمی قوم خود رأی دهید؟
تا چه اندازه فکر میکنید تنها فرد شايسته
برای نمايندگی مجلو شورای اسالمی

قوم گرائی به رفتار و قضتاوت و اعتقادی گفته می شود که بر اساس آن فرد و گروه ،فرهنگ و قومیت خود را
بهتر و باالتر از ديگران می داند و به هنگام ارزيابی يکی از جنبه های جامعه ديگر ،فرهنگ خود را مالک قرار
می دهد و احساس تعلق قومی بسیار باال يی دارد و هر گونه شايستگی را مختص قوم خود و يا وابستگان به قوم
خود می داند.

کانديدای قوم شماست؟
تا چه اندازه به فرهنگ و باورها و آداب و
رسوم قوم خود پای بند هستید؟
تا چه میزان سفارش نخبگان قوم در
انتخابات کانديدای نمايندگی مجلو

احترام به نخبگان اقوام

شورای اسالمی برای شما مهم است؟
تا چه حد سفارش و وساطت نخبگان قوم
در ايجاد وحدت رويه در خصوص
انتخابات برای شما مؤثر است؟
تا چه حد سفارش نخبگان قوم میتواند
باعث موفقیت کانديدای خاصی شود؟

نخبگان ،اشخاص و گروه هايی هستند که در نتیجۀ قدرتی که به دست می آورند و تأثیری که بر جای می گذارند
و يا به وسیله تصمیماتی که اتخاذ می نمايند و يا بوسیله ايده ها يا هیجانی که به وجود می آورند در کنش تاريخی
جامعه ای مؤثر واق می شوند (گی روشه)121:1184 ،
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شما تا چه میزان حاضر به تبعیت از نظر
نخبگان قوم هستید؟
تا چه میزان سفارش بزرگان و ريش
سفیدان قوم در انتخاب کانديدای
نمايندگی مجلو شورای اسالمی برای

احترام به بزرگان و ريش سفیدان اقوام

شما مهم است؟
تا چه حد سفارش و وساطت بزرگان و
ريش سفیدان قوم در ايجاد وحدت رويه
در خصوص انتخابات برای شما مؤثر
است؟

اشخاص و گروه هايی هستند که با توجه به آداب و رسوم و اعتقادات و سنت های اقوام در ذهنیت افراد قوم
خود و در زمینه های مختلف جايگاه ويژه و قابل احترامی کسب کرده اند و در برخی موارد با توجه به
جايگاهی که بدست آورده ا ند می توانند تصمیماتی بگیرند و با هیجانی که ايجاد می کنند در کنش های
تاريخی ،سیاسی و اجتماعی قوم خود مؤثر باشند.

تا چه حد سفارش بزرگان و ريش سفیدان
قوم میتواند باعث موفقیت کانديدی
خاص شود؟
شما تا چه میزان حاضر به تبعیت از نظر
بزرگان و ريش سفیدان اقوام خود هستید؟

جدول ( :)3متغیروابسته و شاخص های مرتبط با مرتبط با آن
تعریف عملیاتی
متغیرها

تعریف نظری

شاخص ها
تا چه حد شترکت در انتخابات مجلو شورای اسالمی
برايتان اهمیت دارد؟

توسعه مشارکت سیاسی

تا چه حد عالقمند به شرکت در راهپیمايی و تظاهرات
سیاسی و اجتماعی هستید؟

مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیر مستقیم

تا چه حد عالقمند به جستجو و پیگیری اخبار سیاسی

در سیاست گذاری عمومی است (مصفا)9 : 1115 ،

هستید؟
تا چه میزان به فعالیت در تشکیالت سیاسی و احزاب
سیاسی عالقمند هستید؟

جامعه آماری ،حجم نمونه و روش نمونه گیری

جامعه آماری در اين تحقیق کلیۀ افراد  18سال به باالی سه قوم فارس ،ترکمن و سیستانی میباشد که در حوزة شرق استان گلستان
زندگی میکنند و شامل  11شهرستان می باشد که با توجه به مطالعۀ اولیه در اين حوزه و شدت و ضعف پراکندگی قومیت در
شهرستانهای مختلف ،اين شهرستانها به سه دسته تقسیم شدند(علیآباد ،فاضلآباد ،خانببین ،رامیان) و(گنبدکاووس ،مینودشت،
گالیکش) و(کالله ،مراوهتپه ،داشلیبرون) و از میان سه دسته به صورت تصادفی سه شهرستان گنبدکاووس ،آزادشهر و کالله انتخاب
گرديدند.باتوجه به سرشماری جمعیت سال  ،1185جمعیت سه شهرستان گنبدکاووس( 289641نفر) و آزادشهر( 89411نفر) و
کالله( 111881نفر) که جمعیت کل آنها( 481111نفر) میباشد.
شهرستان

جمعیت کل

جمعیت باالی  11سال

فارس (درصد)

ترکمن (درصد)

سیستانی یا زابلی (درصد)

گنبدکاووس

289641

212152/9

14/61

61/1

1/11

آزادشهر

89411

62611/9

48/61

11/22

11/85

کالله

111881

11118

4/ 1

15/44

15/19

جم

481111

116114

-

-

-

با توجه به شتتهرستتتانهای مورد مطالعه در جامعۀ آماری ،جمعیت افراد  18ستتال به باال  116114نفر میباشتتند که حجم نمونۀ اين
پژوهش از طريق استتتفاده از تعیین حجم نمونه از روی حجم جامعه گرجستتی و مورگان( (Hassanzadeh,2004,134) ،)1911و از طريق
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فرمول کوکران با سطا اطمینان  95درصد و احتمال  5درصد محاسبه شده است و تعداد  185نفر حجم نمونۀ آماری اين پژوهش را
تشکیل میدهند .طبق جدول ذيل .در اين تحقیق از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای استفاده شده است.
فارس

ترکمن

سیستانی (زابلی)

درصد

تعداد

تعداد

تعداد

تعداد

گنبدکاووس

61/21

211

41

161

11

211

آزادشهر

18/61

12

41

11

18

12

کالله

21/18

81

6

61

11

82

--------

%111

184

89

215

61

185

شهرستان

تعداد کل نمونة آماری

جمع

ابزار گرداوری اطالعات و روایی و پایایی آن

ابزار گردآوری اطالعات در اين تحقیق ،پرسش نامۀ محقق ساخته است.در اين تحقیق به منظور تعیین روايی(اعتبار) ابزار گردآوری
اطالعات ،از اعتبار صتوری محتوايی استفاده شده که از طريق مراجعه به داوران و متخصصین اهل فن انجام گرفته تا به شاخصهای
درستی دست يافته شود.هم چنین جهت تعیین پايايی پرسشنامهها ،از روش ضريب آلفای کرونباخ آن  81می باشد.
تکنیک های توصیف و تحلیل داده ها

در اين تحقیق ،برای تجزيه و تحلیل اطالعات به دست آمده از آماره توصیفی و آمارههای استنباطی برای آزمون فرضیات استفاده
شده است .از آزمون  Tو تحلیل واريانو و رگرسیون چند متغیره و ضريب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و تحلیل مسیر استفاده
گرديده است.
نتایج تحلیلی

در اين تحقیق در راستای پاسخ گويی به اهداف و سواالت مطرح شده شش فرضیه در نظر گرفتیم که در ذيل به بیان نتايج محاسبات
و تبیین آنها میپردازيم:
تکنیک های توصیف و تحلیل داده ها

در اين تحقیق ،برای تجزيه و تحلیل اطالعات به دست آمده از آماره توصیفی و آمارههای استنباطی برای آزمون فرضیات استفاده
شده است .از آزمون  Tو تحلیل واريانو و رگرسیون چند متغیره و ضريب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و تحلیل مسیر استفاده
گرديده است.
جدول ( :)4آماره توصیفی جنسیت،سن،تحصیالت،قومیت،شغل،محل سکونت،وضعیت تاهل

جنسیت

سن

تحصیالت

قومیت

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

مرد

115

11/1

کارمند

161

42/1

زن

211

29/9

کارگر

48

12/5

 11-18سال

118

46/2

آزاد

11

19

 51 -11سال

186

48/1

دانشجو

15

9/ 1

 58سال به باال

21

5/ 5

خانه دار

21

1

بیسواد و زير ديپلم

12

18/1

بیکار

19

11/1

ديپلم و کارشناسی ارشد

259

61/1

شهر

191

49/4

روستا

195

51/6

مجرد

68

11/1

متاهل

111

81/8

مطلقه

6

1/ 5

کارشناسی ارشد و باالتر

54

14

فارس

91

21/6

ترکمن

211

59/1

سیستانی

64

16/6

شغل

محل سکونت

وضعیت تاهل
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جدول ( :)5آماره های توصیفی توسعه مشارکت بر اساس جنس و قومیت افراد
جنس و

متغیر

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

زن

11/81

14

1/61

11

مرد

12/52

11

1/28

11/11

فارس

11

14

4/11

11/18

ترکمن

11/41

14

1/29

11/81

سیستانی

11/81

14

1/55

11/59

کل

11/41

14

1/56

12/65

قومیت

توسعه
مشارکت
سیاسی

.1 .1میانگین توسعه مشارکت سیاسی زنان اقوام مختلف با نمره کل میانگین  11/81نسبت به توسعه مشارکت سیاسی مردان
اقوام مختلف با نمره کل  12/52کمتر است.
 .2توسعه مشارکت سیاسی در قوم سیستانی با میانگین کل  11/81نسبت به قوم فارس و ترکمن بیشتر است و شاخص های
انحراف معیار اين متغیر در قوم ترکمن با مقدار کل  1/29بیشتر است.
. 1 .1شاخص های انحراف معیار نیز حکايت از انسجام بیشتر داده های توسعه مشارکت سیاسی قوم ترکمن با مقدار 1/29
نسبت به اقوام ديگر دارد و البته انسجام کمتر را داده های توسعه مشارکت سیاسی قوم فارس با مقدار  4/15نسبت به اقوام
ديگر دارد.
جدول ( :)6آماره های توصیفی عدم وجود تبعیض در دسترسی به مدیریتهای سیاسی اقوام
متغیر

عدم وجود تبعیض
در دسترسی به
مديريتهای سیاسی اقوام

جنس و قومیت

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

زن

8/11

8

2/92

8/51

مرد

8/11

8

2/12

1/41

فارس

8/89

9

1/18

9/51

ترکمن

1/81

8

2/14

1/49

سیستانی

8/28

8

2/81

1/98

کل

8/16

8

2/86

8/19

. 1 .1میانگین عدم وجود تبعیض در دسترسی به مديريت های سیاسی زنان اقوام مختلف با نمره کل میانگین  8/11نسبت به
عدم وجود تبعیض در دسترسی به مديريت های سیاسی مردان اقوام مختلف با نمره کل  8/11کمتر است.
 .2عدم وجود تبعیض در دسترسی به مديريت های سیاسی در قوم فارس با میانگین کل  8/89نسبت به قوم سیساتی و ترکمن
بیشتر است و شاخص های انحراف معیار اين متغیر در قوم ترکمن با مقدار کل  2/14بیشتر است.
جدول ( :)7آماره های توصیفی توجه به نظرات اقوام
متغیر

توجه به نظرات اقوام

جنس و قومیت

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

زن

5/15

5

2/16

4/22

مرد

5/21

6

1/96

1/81

فارس

5/51

6

2/26

5/12

ترکمن

4/81

5

1/91

1/12

سیستانی

5/58

6

1/81

1/16

کل

5/11

5

2/11

4/11

 .1میانگین متغیر توجه به نظرات اقوام در زنان اقوام مختلف با نمره میانگین کل  5/15نسبت به مردان اقوام مختلف با نمره کل
 5/21کمتر است.
 .2متغیر توجه به نظرات اقوام ،قوم سیستانی با میانگین  5/58نسبت به ديگر اقوام بیشتر و همین متغیر در قوم ترکمن با میانگین
 4/81کمتر است.
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 .1شاخص های انحراف معیار نیز حکايت از انسجام بیشتر داده های توجه به نظرات اقوام در مردان  1/96و در زنان  2/16می
باشد و انسجام متغییر توجه به نظرات اقوام در مردان بیشتر ديده می شود.
جدول شماره :1آماره های توصیفی توجه به نظرات اقوام
متغیر

قوم گرايی

جنو و قومیت

میانگین

میانه

انحراف معیار

واريانو

زن

14/28

14

1/12

11/81

مرد

14/61

15

1/66

11/42

فارس

11/21

14

4/41

19/49

ترکمن

14/14

15

1/14

9/86

سیستانی

14/61

16

4/15

11/24

کل

14/11

15

1/11

11/68

 .1میانگین متغیر قوم گرائی در زنان اقوام مختلف با نمره میانگین کل  14/28نسبت به مردان اقوام مختلف با نمره کل 14/61
کمتر است.
 .2متغیر قوم گرائی قوم ترکمن با میانگین  14/14نسبت به ديگر اقوام بیشتر و همین متغیر در قوم فارس با میانگین 11/21
کمتر است.
 .1شاخص های انحراف معیار نیز حکايت از انسجام بیشتر داده های متغیر قوم گرائی قوم ترکمن با مقدار  1/14نسبت به اقوام
ديگر دارد و البته انسجام کمتر داده های فوق در قوم فارس با مقدار  4/41نسبت به اقوام ديگر دارد.
جدول (:)9آماره های توصیفی احترام به نخبگان اقوام
متغیر

جنس و قومیت

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

زن

14/14

15

1/11

11/12

مرد

14/14

15

1/84

14/11

فارس

11/22

14

4/49

21/11

ترکمن

14/59

15

1/28

11/11

سیستانی

11/66

14

1/91

15/25

کل

14/11

15

1/14

11/99

احترام به نخبگان اقوام

 .1میانگین متغیر احترام به نخبگان اقوام در زنان اقوام مختلف با نمره میانگین کل  14/14نسبت به مردان اقوام مختلف با نمره
کل  14/14بیشتر است.
 .2متغیر احترام به نخبگان اقوام  ،قوم ترکمن با میانگین  14/59نسبت به ديگر اقوام بیشتر و همین متغیر در قوم فارس با میانگین
 11/22کمتر است.
 .1شاخص های انحراف معیار نیز حکايت از انسجام بیشتر داده های متغیر احترام به نخبگان اقوام قوم ترکمن با مقدار 1/28
نسبت به زن ان اقوام ديگر دارد و البته انسجام کمتر داده های فوق در قوم فارس با مقدار  4/49نسبت به اقوام ديگر دارد.
جدول (:)11آماره های توصیفی احترام به بزرگان و ریش سفیدان
متغیر

احترام به
بزرگان و ريش
سفیدان اقوام

جنس و قومیت

میانگین

میانه

انحراف معیار

واریانس

زن

11/51

14

4/11

11/11

مرد

11/81

14

4/12

11

فارس

12/44

14

4/89

21/89

ترکمن

14/11

14

1/61

11/11

سیستانی

11/11

15

4/18

19/21

کل

11/61

14

4/11

11/14
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 .1میانگین متغیر احترام به بزرگان و ريش سفیدان اقوام در زنان اقوام مختلف با نمره میانگین  11/51نسبت به مردان اقوام
مختلف با نمره کل  11/81کمتر است.
 .2متغیر احترام به بزرگان و ريش سفیدان اقوام  ،قوم ترکمن با میانگین  14/11نسبت به ديگر اقوام بیشتر و همین متغیر در قوم
فارس با میانگین  12/44کمتر است.
 .1شاخص های انحراف معیار نیز حکايت از انسجام بیشتر داده های متغیر احترام به بزرگان و ريش سفیدان اقوام  ،قوم ترکمن
با مقدار  1/61نسبت به اقوام ديگر دارد و البته انسجام کمتر داده های فوق در قوم فارس با مقدار  4/89نسبت به اقوام ديگر
دارد.
جدول (:)11ماتریس ضرایب همبستگی (پیرسون) متغیرهای توسعه مشارکت ،تبعیض ،توجه به نظرات ،قوم گرایی ،احترام به نخبگان و احترام به
ریش سفیدان
1

1

2

توسعه مشارکت سیاسی

1

عدم وجود تبعیض در دسترسی به مديريتهای سیاسی اقوام

**1/12

1

توجه به نظرات اقوام

**1/14

**1/51

1

5

4

قوم گرايی

**1/22

**1/14

**1/21

1

احترام به نخبگان اقوام

**1/16

**1/11

**1/21

**1/52

1

احترام به بزرگان و ريش سفیدان اقوام

**1/24

*1/12

**1/11

**1/52

**1/41

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
جدول ( : )12ماتریس ضرایب همبستگی(اسپرمن) متغیرهای مشارکت ،تبعیض ،توجه به نظرات ،قوم گرایی ،احترام به نخبگان و احترام به ریش
سفیدان و تحصیالت افراد
1

1

2

4

توسعه مشارکت سیاسی

1

عدم وجود تبعیض در دسترسی به مديريتهای سیاسی اقوام

**1/24

1

توجه به نظرات اقوام

**1/28

**1/55

1

قوم گرايی

**1/11

1/19

**1/16

1

5

6

احترام به نخبگان اقوام

**1/11

1/11

**1/11

**1/41

1

احترام به بزرگان و ريش سفیدان اقوام

**1/19

1/11

**1/29

**1/44

**1/19

1

تحصیالت

**1/21

1/14

1/11

**-1/11

1/12

-1/16

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
جدول ( :)13راهنمای عالیم مدل ها
M

توسعه مشارکت سیاسی

V

عدم وجود تبعیض در دسترسی به مديريت های سیاسی اقوام

T

توجه به نظرات اقوام

S

قوم گرايی

A

احترام به نخبگان اقوام

E

احترام به بزرگان و ريش سفیدان اقوام

EYNY

مولفه عینی

ZEHNY

مولفه ذهنی
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شکل ( :)1تدوین شده (دیاگرام مسیر) با ضرایب استاندارد

شکل ( :)2تدوین شده (دیاگرام مسیر) با ضرایب معناداری ()t
جدول ( :)14شاخصهای برازش مدل
RMSEA
1/15<1/61

AGFI
1/94>91

GFI
1/91>91

CFI
1>1/91

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

درجه آزادی

کای اسکوئر

2/11 <1

28

64/11

2
 )𝑥𝑑𝑓=7می باشد فرضیه صفر مبنی بر تساوی دو ماتريو کوواريانو مشاهده شده و تخمین زده
با توجه به اين که (= 64.71

شده تايید میشود که نشان دهندهی انطباق کامل مدل اصالح شده با مشاهدات و در اصطالح نیکويی برازش مدل میباشد .بر اساس
شاخصهای معتبر :نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی CFI, GFI, AGFI, RMSEA ،نیز مدل تأيید میشود.

شکل ( :)3اصالح شده (دیاگرام مسیر) با ضرایب استاندارد
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شکل ( :)4اصالح شده(دیاگرام مسیر) با ضرایب معناداری t

جدول ( :)15شاخصهای برازش مدل
RMSEA

AGFI

GFI

CFI

نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی

درجه آزادی

کای اسکوئر

1/11 >1/61

1/98<91

1/99<1/91

1< 1/91

1 < 1/11

1

1/92

با توجه به اينکه ( P=0/33> 0 /05و  )x2df=7=7/92می باشد فرضیه صفر مبنی بر تساوی دو ماتريو کوواريانو مشاهده شده و
تخمین زده شده تايید می شودکه نشان دهنده انطباق کامل مدل اصالح شده با مشاهدات و در اصطالح نیکويی برازش مدل می
باشد.بر اساس شاخص های معتبر :نسبت کای اسکوئر به درجه آزادی  CFI, GFI, AGFI, RMSEAنیز مدل تايید می شود.
جدول ( :)16اثرات مستقیم و غیر مستقیم و کل استاندارد
متغیر ها

اثر کل

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

توسعه مشارکت سیاسی-عدم وجود تبعیض( )VM

**1/18

1/111

متغیرهای واسطه
-----------

توسعه مشارکت سیاسی-توجه به نظرات اقوام( )TM

**1/11

1/118 + 1/126

احترام به نخبگان-احترام به ريش سفیدان-قوم گرايی

**1/21

توسعه مشارکت سیاسی-احترام به نخبگان( )AM

**1/11

1/111

--------

**1/11

توجه نظرات اقوام-احترام به بزرگان و ريش سفیدان()TE

**1/11

1/111

--------

**1/11

احترام به بزرگان و ريش سفیدان -قوم گرايبی()ES

**1/52

1/111

----------

**1/52

احترام ريش سفیدان -احترام به نخبگان()EA

**1/28

1/19

قوم گرايی

**1/41

قوم گرايی-احترام به بزرگان و ريش سفیدان ()SA

**1/11

1/111

-------

**1/11

توسعه مشارکت سیاسی -قوم گرايی ()SM

1/111

1/11

احترام به نخبگان

**1/11

توسعه مشارکت سیاسی –احترام به ريش سفیدان ()EM

1/111

1/14

قوم گرايی  -احترام به نخبگان

**1/14

**1/18

فرضیه اصلی :بین مؤلفههای عینی و ذهنی قومیت رابطه معنا دار وجود دارد.
ضريب مسیر استاندارد مؤلفه عینی منتهی به توسعه مشارکت سیاسی  1/19است که نشان میدهد با هر واحد افزايش در مؤلفه مکنون
عینی با معرفهای عدم وجود تبعیض و توجه به نظرات اقوام به میزان  1/19بر توسعه مشارکت سیاسی اقوام افزوده میشود و بر
عکو .ضريب مسیر استاندارد مؤلفه ذهنی منتهی به توسعه مشارکت سیاسی  1/14است که نشان میدهد با هر واحد افزايش در مؤلفه
مکنون ذهنی با معرف های قوم گرايی ،احترام به نخبگان و احترام به ريش سفیدان به میزان  1/14بر توسعه مشارکت سیاسی اقوام
افزوده میشود و برعکو .اما در تبیین فرضیه اصلی بايد گفت :برای درک انسان و سازمان اجتماعی او دو راه عینی و ذهنی وجود
دارد .مفاهیم يک مجموعه رفتار اجتماعی را با اصطالح عینی که قابل شمارش و مشاهده و اندازهگیری هستند مطرح می نمايند و
برخی ديگر ذهنی هستند که تجربه هايی می باشند که اثبات آنها مشکل است.اين مفاهیم در توسعه مشارکت های سیاسی و قومیت
ها نیز قابل طرح میباشند و در فرضیه ی اصلی اين پژوهش مابین اين دو مولفه ی عینی و ذهنی رابطه ی معنادار وجود دارد.
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فرضیه فرعی اول :بین سطا تحصیالت افراد اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به مدل های ارائه شده با ضرايب استاندارد و ضرايب معناداری  Tو جداول(  )1-4و(  )16-4و( )11-4و( )18-4مشاهده می
شود  ،مولفه عینی  ،بار عاملی( همبستگی ) معنادار  𝑡 = 0/92 < 1/96با معرف سطا تحصیالت افراد ندارد:بنابراين توسط مدل
مذکور قابل بررسی نیست به همین دلیل با استفاده از ماتريو ضريب همبستگی( اسپیرمن) جدول (  )15-4و (  )18-4به بررسی اين
فرضیه پرداخته شده است  .که بین میزان تحصیالت و توسعه مشارکت سیاسی اقوام همبستگی ممبت و معناداری 𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < %1

به میزان  % 21وجود دارد  .براين اساس می توان گفت با افزايش میزان تحصیالت اقوام  ،شاهد افزايش مشارکت سیاسی آنها خواهیم
بود و برعکو .همبستگی منفی معنادار  𝑃𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < %1به میزان  1/11وجود دارد که بیانگر آن است که با افزايش تحصیالت
افراد شاهد کاهش قوم گرائی آنها خواهیم بود.
در اين خصوص می توان گفت که به نظر اين محقق ،تحصیالت ،باعث آگاهی و شناخت بیشتر و تقويت روحیه ی خودباوری و
زمینه ساز افزايش توسعه مشارکت سیاسی می گردد ،اما در ارتباط با همبستگی منفی معنادار تحصیالت و قوم گرايی می توان گفت،
تحصیالت تاثیر دوسويه بر توسعه مشارکت سیاسی دارد .از يک سو احساس خودبرتربینی را تقويت کرده و باعث افزايش فاصله ی
فرد با قوم خود می گردد و ازسوی ديگر برخی از تحصیلکردگان نخبه ارتباط خود را با قومیت خود بیشتر کرده و آنان را در راستای
اهداف خود هدايت میکنند و بعنوان نخبگان تحصیلکرده مطرح می شوند.
فرضیه فرعی دوم :بین عدم وجود تبعیض در دسترسی به مديريت های سیاسی اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی  ،رابطه معنادار
وجود دارد.
با توجه به جدول(  )14-4و(  )15-4و ماتريو های ضرايب همبستگی( پیرسون  ) 1/12و( اسپیرمن  ) 1/24همبستگی ممبت معنادار
بین دو متغیر فوق وجود دارد.همچنین با توجه به جداول(  )16-4و(  )11-4و( )18-4و( )19-4و( )21-4و مدل ارائه شده ( دياگرام
مسیر ) با ضرايب استاندارد و ضرايب معناداری  ، Tضريب مسیر عدم وجود تبعیض در دسترسی به مديريت های سیاسی اقوام منتهی
به مشارکت  1/18و معنادار  𝑡 > 2.58می باشد  .بنابراين می توان گفت با هر واحد افزايش در عدم وجود تبعیض در دسترسی به
مديريت های سیاسی اقوام  ،شاهد  %18افزايش در توسعه مشارکت سیاسی اقوام خواهیم بود و اين اثرگذاری مستقیم می باشد.
در واق در خصوص متغیر عدم وجود تبعیض در دسترس به مديريت سیاسی اقوام ،هرچه عدم وجود تبعیض يا نبود وجود تبعیض
بیشتر باشد و برابری حاکم باشد ،توسعه مشارکت سیاسی ،بیشتر خواهد بود .با توجه آمارههای توصیفی ،حاکی از اين میباشد که
افراد نمونه ی مورد مطالعه در قوم فارس نسبت به قوم ترکمن بیشتر و در قوم ترکمن نسبت به قوم سیستانی بیشتر است .يعنی وجود
تبعیض در قوم ترکمن بیشتر از همه و سپو قوم سیستانی وجود دارد و در قوم فارس نسبتاً کمتر است .موضوق عدم وجود تبعیض و
وجود تبعیض که تفاوت گذاری آشکاری در بین افراد و اقوام محسوب میشود ،در امر توسعه مشارکت سیاسی از اهمیت خاصی
برخوردار است.
فرضیه فرعی سوم :بین توجه به نظرات اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به جداول( )14-4و(  )15-4و ماتريو ضرايب همبستگی(پیرسون  1/14و ( اسپیرمن )1/28همبستگی ممبت معنادار بین دو
متغیر فوق وجود دارد  .هم چنین با توجه به جداول(  )16-4و (  )11-4( )18-4و(  )19-4و(  ) 21-4و مدل ارائه شده(دياگرام مسیر)
با ضرايب استاندارد و ضرايب معنادار  ، Tضريب مسیر استاندارد مستقیم توجه به نظرات اقوام منتهی به توسعه مشارکت سیاسی 1/11
و ضرايب مسیر غیر مستقیم توجه به نظرات اقوام منتهی به توسعه مشارکت سیاسی از طريق متغیرهای مداخله گر احترام به بزرگان و
ريش سفیدان اقوام  ،احترام به نخبگان اقوام و قوم گرائی  %4می باشد  .بنابراين ضريب مسیر استاندارد کل  1/21بوده و می توان
انتظار داشت با هر واحد افزايشی در متغیر توجه به نظرات اقوام شاهد  %21افزايش در توسعه مشارکت سیاسی اقوام خواهیم بود و اين
اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم می باشد.
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توجه به آمارههای توصیفی ،حاکی از اين میباشد که افراد نمونهی مورد مطالعه متغیر توجه به نظرات اقوام ،در قوم سیستانی نسبت
به قوم فارس و قوم ترکمن بیشتر است .در واق توجه به نظرات قوم سیستانی با تفاوتی ناچیز با قوم فارس ،بیشتر بود .و در نمونه
آماری ،اعتقاد پاسخگويان ما اين بو ده است که توجه به نظرات قوم ترکمن خیلی کمتر بوده است.در واق امر توجه به نظرات در
تعامالت بین فردی و گروهی و بخصوص در چارچوبه های قومیت ها اهمیت دارد و در خصوص قومیتها نیز بدين گونه است که
توجه به نظرات اقوام ،زمینه ساز حضور فعاالنه آنان با سیستم حاکم در زمینههای مختلف از جمله توسعه مشارکت سیاسی و حضور
در صحنههای مختلف انتخاباتی خواهد شد و اين امر میتواند روند توسعه مشارکت سیاسی را افزايش دهد و مشارکت فعال را
جايگزين مشارکت انفعالی و خنمی نمايد؛ زيرا انتخابات ترغیب عقالنی سازی رفتار جمعی است و کمک در امر فايق آمدن نسبت
به بی تفاوتی سیاسی است.همچنین در نظريه مشارکت سیاسی رابرت دال و نظريه مبادله و در قضايای هومنز و پیتر بالو نیز اشاراتی
در تايید فرضیه ی فرعی سوم شده است .اين موارد حکايت از مهم بودن توجه به نظرات اقوام مختلف در جوام گوناگون دارد و با
توج ه به نتايج حاصله از تحقیق انجام گرفته ،بیانگر آن است که عالوه بر توجه به نظرات اقوام متغیرهای قومیت ،احترام به بزرگان و
ريش سفیدان و احترام به نخبگان اقوام که تأثیر غیرمستقیم در توسعه مشارکت سیاسی دارند ،مورد توجه قرار میگیرد.
فرضیه فرعی چهارم :بین سطا احساس تعلق قومی اقوام ( قوم گرائی ) با میزان مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود دارد.
با توجه به جداول( )14-4و ( )15-4و ماتريو ضرايب همبستگی(پیرسون  )1/22و( اسپیرمن  ) 1/11همبستگی ممبت معنادار بین دو
متغیر فوق وجود دارد  .هم چنین با توجه به جداول ( )16-4و ( )11-4و( )18-4و( )19-4و( )21-4و مدل ارائه شده(دياگرام مسیر)
با ضرايب استاندارد و ضرايب معناداری  ، Tضريب مسیر استاندارد مستقیم قوم گرائی منتهی به توسعه مشارکت سیاسی وجود ندارد
ولی ضريب مسیر استاندارد قوم گرائی از طريق متغیر واسطه گر احترام به نخبگان اقوام  ،با توسعه مشارکت سیاسی  1/11می باشد.
بنابراين هر چند ظاهرا بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود ندارد ولی فرضیه فوق با واسطه گری متغیر احترام به نخبگان اقوام مورد تايید
قرار می گیرد  .با هر واحد افزايش در قوم گرائی  ،شاهد  1/11افزايش در توسعه مشارکت سیاسی اقوام خواهیم بود.
توجه آمارههای توصیفی ،حاکی از اين میباشد که میانگین افراد نمونه مورد مطالعه متغیر سطا احساس تعلق قومی اقوام (قوم گرايی)
در قوم ترکمن و پو از آن قوم سیستانی و در نهايت قوم فارس قرار میگیرد و انسجام دادههای متغیر فوق نیز مؤيد اين امر است.
به نظر میرسد تحوالت و دگرگونیهای مختلف جامعه و رشد آگاهیهای جمعی ،باعث شده است که چنین تصوری به وجود آيد
که تنها با توسعه مشارکت سیاسی به اهداف قومی نمیرسند بلکه بايد فرد يا افراد متفاوت ديگری از قومیت خود که آنها را به عنوان
مداف حقوق خود با عنوان نخبههای قومی میشناسند ،نقش واسطه را ايفا نمايد و حضور نخبگان می تواند در جهت توسعه مشارکت
سیاسی دارای اهمیت باشد .هم چنین عامل تحصیالت نیز باعث میشود تا قوم گرايی را تحت تأثیر خود قرار دهد و همین امر باعث
جلب افکار و انديشههای افراد از طريق تحصیل کردگان و نخبگان درجهت گرايش به مشارکت سیاسی و توسعه آن میشود و تا
حدودی نقش قوم گرايی صِرف را کم رنگتر میکند.بر اين اساس میتوانیم بگويیم ،قوم گرايی درخصوص توسعه مشارکت
سیاسی به ويژه مردان ،تحت تأثیر نخبگان و تحصیل کردگان قومی قرار میگیرند.
فرضیه پنجم :بین احترام به نخبگان اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه معناداروجود دارد.
با توجه به جدول ( )14-4و( )15-4و ماتريو ضريب همبستگی(پیرسون)  1/16و(اسپیرمن)  1/11همبستگی ممبت معنادار بین دو
متغیر فوق وجود دارد  .و همچنین با توجه به جداول( )16-4و(  )11-4و(  )18-4و(  )19-4و( )21-4و مدل ارائه شده (دياگرام
مسیر) با ضرايب استاندارد و ضرايب معناداری  Tضريب مسیر استاندارد مستقیم احترام به نخبگان اقوام منتهی به توسعه مشارکت
سیاسی  1/11می باشد .بنابراين می توان انتظار داشت با هر واحد افزايش در متغیر احترام به نخبگان اقوام شاهد  1/11افزايش در
مشارکت سیاسی اقوام خواهیم بود.
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با توجه آمارههای توصیفی ،حاکی از اين میباشد که میانگین افراد نمونهی مورد مطالعه در قوم ترکمن نسبت به قوم سیستانی بیشتر
و قوم سیستانی نسبت به قوم فارس بیشتر میباشد و انسجام دادهها نیز مؤيد اين امر است .احترام به نخبگان و اثربخشی نخبگان نسبت
به توسعه مشارکت سیاسی در قوم ترکمن و قوم سیستانی زياد و در قوم فارس کمتر است در حالی که نسبت به متغیر احترام به بزرگان
و ريش سفیدان به ويژه در اين دو قوم ،نمیتوان بیتفاوت بود.
نقش نخبگان در تحوالت سیاسی و اجتماعی و هدايت مردم بسیار تعیین کننده است ) (Maghsoudi,2009,133نخبگان تالش
می کنند موارد کوچک از تبعیض ها و يا بخش های خاصی از نابرابری و بی عدالتی را در میان جامعه تصويری از تبعیضات و نابرابری
های کلی مطرح نمايند و بدين ترتیب بدين ترتیب می توانند نقش عمده ای در توسعه مشارکت سیاسی ايفا نمايند.
فرضیه ششم :بین احترام به بزرگان و ريش سفیدان اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود دارد
با توجه به ( )14-4و( )15-4و ماتريو ضريب همبستگی (پیرسون)  1/24و (اسپیرمن ) 1/21همبستگی ممبت معنادار بین دو متغیر
فوق وجود دارد  .هم چنین با توجه به جداول و ( )11-4و ( )18-4و ( )9-4و ( )21-4و مدل ارائه شده (دياگرام مسیر) با ضرايب
استاندارد و ضرايب معناداری  ، Tضريب مسیر استاندارد مستقیم احترام به بزرگان و ريش سفیدان منتهی به توسعه مشارکت سیاسی
وجود ندارد ولی ضريب مسیر استاندارد  ،احترام به بزرگان و ريش سفیدان از طريق متغیر واسطه گر احترام به نخبگان اقوام و قوم
گرائی  ،با توسعه مشارکت سیاسی  1/14می باشد  .بنابراين هر چند ظاهرا بین دو متغیر رابطه مستقیم وجود دارد ولی فرضیه فوق با
واسطه گری متغیر احترام به نخبگان اقوام و قوم گرائی مورد تايید قرار می گیرد  .با هر واحد افزايش در احترام به نخبگان اقوام شاهد
 1/14افزايش در توسعه مشارکت سیاسی اقوام خواهیم بود .توجه به آماره های توصیفی ،حاکی از اين میباشد که میانگین افراد
نمونهی مورد مطالعه متغیر احترام به نخبگان اقوام در قوم ترکمن و پو از آن قوم سیستانی و در نهايت قوم فارس قرار میگیرد و
انسجام دادههای متغیر فوق نیز مؤيد اين امر است .يکی از ارزشهای مهم در همهی اقوام ،احترام به بزرگان و ريش سفیدان بوده
است و اغلب بزرگان و ريش سفیدان نقش نصیحت گويی و داوری و حل اختالفات درونی و بیرونی قومی و نوق ارتباط با ساير اقوام
و سامان دهی امور زندگی قومی را بر عهده داشتهاند .اما آنچه در اين جا مطرح است ،اين است که متغیر احترام به بزرگان و ريش
سفیدان با توسعه مشارکت سیاسی به طور مستقیم رابطه ندارد ،بلکه از طريق واسطهگری دو متغیر احترام به نخبگان و قومگرايی،
تأيید شده است که اين امر هم در گروه زنان و هم مردان و هم قومیتها ،نتیجه واحدی داشته است .آنچه در ارتباط با دوقوم ترکمن
و سیستانی مشهود است ،هنوز هم میتوان ادعا کرد که ريش سفیدان و آخوندها (علمای مذهبی) در انتخابات مجلو شورای اسالمی
و شوراهای روستا و شهر ،عامل تعیین کننده در شکست يا پیروزی يک کانديدا محسوب میشوند .با توجه به نظر (رالف دارندورف)
هفت نوق الیت يا نخبه را مطرح می کند که(روحانیون) در آن جای دارند و يا از الیت فکری سخن به میان میآيدو يا محمود سري
القلم در کتاب (عقل و توسعه يافتگی) از دو دسته نخبگان فکری و سیاسی ياد میکند (.)69 : 1112
بزرگان و ريش ستفیدان قوم همچنان ايفاگر نقش خود هستند و قوم گرايی به نوعی وابستگی به بزرگان و ريش سفیدان دارد ،زيرا
بزرگان و ريش ستفیدان بخش جدايی ناپذير از قومیت ها محستوب می شتوند و موجب تقويت آنها هستند و هرجا از قوم و قومیت
سخن به میان می آيد در کنار بزرگان و ريش سفیدان نخبگان مطرح می شوند.
ارایه پیشنهادها
پیشنهادها بر اساس یافتهها



با توجه به يافتههای تحقیق مبنی بر اين که بین میزان تحصیالت با توسعه مشارکت سیاسی اقوام ،همبستگی ممبت و معناداری
وجود دارد ،لذا پیشنهاد میگردد که مسؤولین و برنامه ريزان نسبت به توسعه و تقويت تحصیالت اقدام نمايند زيرا
تحصیالت باعث شناخت بیشتر از ساختار جامعه و زمینه ساز حضور و مشارکت سیاسی افزونتر آنان را فراهم میسازد.

بررسی رابطه بین مولفه های عینی و ذهنی قومیت با توسعه مشارکت سیاسی در شرق استان گلستان 699 /



با توجه به نتايج تحقیق مبنی بر اين که بین عدم وجود تبعیض در دسترسی به مديريتهای سیاسی اقوام با توسعه مشارکت
سیاسی رابطه معنادار وجود دارد .لذا پیشنهاد میگردد که مسؤولین و برنامه ريزان با اتخاذ سیاستها و برنامههای مرتبط با
اين موضوق در جهت عدم و نبود وجود تبعیض نسبت به قومیتهای مختلف عمل نمايند و عدم و نبود وجود تبعیض ،
باعث اعتماد و توسعه مشارکت سیاسی بیشتر خواهد شد.



با عنايت به يافته های تحقیق مبنی بر اين که بین توجه به نظرات اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود
دارد.و از سوی ديگر نیز به صورت غیرمستقیم و با واسطه گری متغیرهای احترام به بزرگان و ريشسفیدان اقوام و احترام
به نخبگان و قومگرايی نیز رابطه معنادار وجود دارد .لذا پیشنهاد میگردد که مسؤولین و برنامه ريزان به طور عام به نظرات
افراد و به طور خاص به ديدگاه و ارايه نظرات اقوام توجه نمايند که در واق نوعی احترام به قومیت و بزرگان و ريش
سفیدان و نخبگان اقوام نیز محسوب میشود که اين امر میتواند ،زمینه ساز ارتباط فعاالنه آنان با سیستم حاکم در زمینههای
مختلف از جمله توسعه مشارکت سیاسی و حضور در صحنههای مختلف انتخاباتی و اعتمادسازی گردد و مشارکت فعال
را جايگزين مشارکت انفعالی و خنمی نمايد.



با لحاظ نمودن يافتههای تحقیق مبنی بر اين که بین سطا تعلق قومی اقوام(قوم گرايی) با میزان مشارکت سیاسی رابطه
معنادار وجود دارد که البته اين رابطه به طور مستقیم منتهی به توسعه مشارکت سیاسی نمیشود بلکه با واسطه گری متغیر
احترام به نخبگان اقوام مورد تأيید قرار میگیرد .بنابراين پیشنهاد میگردد که مسؤولین و برنامه ريزان مربوطه با توجه به
اين که برجستگان و نخبگان اقوام اعم از سیاسی ،اقتصادی ،دينی ،اجتماعی و ...جايگاه خاصی در وفاق و همبستگی و
پايداری اقوام دارند ،نسبت به آنان توجه گردد تا هم قومیتها تقويت شده و هم گرايش به توسعه مشارکت سیاسی نیز
بیشتر گردد.



با توجه به يافته های تحقیق مبنی بر اين که بین احترام به نخبگان و اقوام با میزان توسعه مشارکت سیاسی رابطه معنادار وجود
دارد ،بنابراين پیشنهاد می گردد مسؤولین و برنامه ريزان دخیل در اين امر ،توجه خاصی نسبت به نخبگان و برجستگان
مختلف اقوام که به عنوان گروه مرج آنان محسوب میشوند ،داشته باشند .زيرا به نظر میرسد در اقوام مورد مطالعه،
جايگاه خاصی در تصمیمات و هدايت و جهت دهی به افکار و انديشههای قوم خود داشتهاند و احترام به نخبگان اقوام



میتواند بسترهای افزايش مشارکت سیاسی اقوام را فراهم آورد.
با عنايت به نتايج تحقیق مبنی بر اين که بین احترام به بزرگان و ريش سفیدان اقوام با میزان مشارکت سیاسی رابطه معنادار
وجود دارد که البته اين رابطه به طور مستقیم منتهی به توسعه مشارکت سیاسی نمیشود ،بلکه با واسطه گری متغیرهای
احترام به نخبگان اقوام و قوم گرايی مورد تأيید قرار میگیرد .بنابراين پیشنهاد میگردد که در کنار بزرگان و ريش سفیدان
اقوام به متغیرهای واسط توجه شود؛ زيرا نتايج اين تحقیق نشان دهندهی آن است نخبگان و ويژگی قوم گرايی متغیرهای
انگیزشی و تقويتی بزرگان و ريش سفیدان در زمینه توجه بیشتر به امر توسعه مشارکت سیاسی میباشند .و معتقدم که
بزرگان و ريش سفیدان بخش جدايی ناپذير قومیت ها می باشند میتوانند به عنوان نخبگان مطرح باشند .و با توجه به تقسیم
بندی (رالف دورندورف) و بر اساس معیارهای سنتی و مدرن ،نخبگان را میتوان به دو نوق تقسیم کرد:

اين نخبگان سنتی يا غیر مدرن که میتواند شامل بزرگان و ريش سفیدان و روحانیون باشد.
نخبگان مدرن يا غیر سنتی که می تواند شامل (اقتصادی ،سیاسی ،علمی ،وسايل ارتباط جمعی ،ارتش و دستگاه قضا) باشد.
ارایه پیشنهادات برای محققان آتی



الف) با توجه به تنوق قومی و فرهنگی کشورمان ،تحقیقات بیشتر با موضوعات مهم مرتبط با اقوام همچون توسعه امور
سیاست ،امنیت ،عدالت و  ...انجام پذيرد.
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،ب) درخصوص میزان رابطه متغیر توسعه مشارکت سیاسی با متغیرهای نخبگان ومتغیر بزرگان و ريش سفیدان اقوام



.تحقیقات بیشتری ازسوی پژوهش گران انجام گیرد
نتیجه گیری

کشمکش ها و،  در زندگی سیاسی کشورهايی که اقوام مختلف در آن زندگی می کنند:در يک جم بندی کلی می توان گفت
تفرقه ها و مسالمت ها و همبستگی های قومی و نژادی نقش اساسی دارند و با توجه به تنوق قومی و مذهبی و حضور اقوام گوناگون
 موضوق توسعه مشارکت سیاسی و رفتارهای سیاسی آنها به ويژه مشارکت در امر انتخابات مجلو شورای اسالمی اهمیت،در ايران
اقوام مختلف زندگی می کنند که هريک به نوبه خود می توانند نقش عمده ای در، در استان گلستان و حوزه شرق آن.زيادی دارد
 يافته های حاصل از آزمون فرضیه اصلی و فرضیات فرعی نشانگر وجود رابطه.معادالت امنیتی و سیاسی و انتخاباتی استان ايفا نمايند
معنادار بین مولفه های عینی و ذهنی می باشد و هم چنین وجود رابطه معنی دار در فرضیه های فرعی بین متغیرهای مستقل و وابسته
 گنجی و،1181 سیدمرادی،1191  دوانلو،1181 نتايج حاصل از اين پژوهش با نتايج مطالعات پیشین حافظ نیا و پیردشتی.می باشد
 و نظريات نوسازی و بسیج اجتماعی(کاردويچ)بسیج قومی(کلیفورد گیرتز) رقابت بر سرمناب (تدرابرت1191 هاديان،1184همکاران
)قدرت نخبگان(پل آرس و آنتونی اسمیت) و انتخاب عقالنی(حسابگرانه) (مايکل بانتون،)محرومیت نسبی(مايکل هشتر،)گر
.همخوانی دارد
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