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Abstract
The purpose of the present study is to study ethnic cohesion in Sistan and Baluchistan
province and its relationship with political participation in the 2021 Iranian presidential
elections. The research method was descriptive-analytical, and the results showed that
although there is a good relationship between the province's youth cohesion and political
participation in the 2021 presidential elections, this relationship is moderate and other
interventional variables have an effective relationship with this partnership. Due to the
positive relationship between the two variables and the increase in ethnic cohesion in the
province, the level of political participation can be increased to some extent. In other
words, strengthening the sense of belonging to the ethnicity, facilitating and strengthening
interpersonal communication in society, increasing family solidarity, and strengthening
their supervision over children can partially increase the level of political participation (A
willingness to political participation, support for political activities and carry out political
activities) in the presidential election in Iran.

Keywords: Sistan and Baluchistan, Presidential Elections, Political Participation, Ethnic
Cohesion.

1

Received: 2019/06/10 - Revision: 2019/08/16 - Accepted: 2019/10/22

**© the authors
E-ISSN: 2783-4999
http://journals.abru.ac.ir

انسجام قومی در استان سیستان و بلوچستان و رابطه آن با مشارکت سیاسی
در انتخابات  1400ریاست جمهوری اسالمی ایران
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی انسجام قومی در استان سیستان و بلوچستان و رابطههه ن بهها مشههار
 1400ریاس

سیاسههی در انتبابهها

جمهوری اسالمی ایران اس  .روش پژوهش توصیفی -تحلیلی بوده و نتایج نشان داد هرچند رابطه مناسه ی

بین انسجام قومی جوانان این استان با مشار

سیاسی در انتبابا

در حد متوسطی بوده و دیگر متغیرهای مداخلهگر نیز با این مشار
افزایش انسجام قومی در استان میتوان تا حدودی سطح مشار
به قوم ،تسهیل و تقوی

ارت اطا

رابطه مؤثری دارند .به دلیل رابطه مث
سیاسی را افزایش داد ،به ع ارتی تقوی

بین فردی در جامعه ،افزایش هم ستگی خانوادگی و تقوی

حدودی میتواند سطوح مبتلف مشار
فعالی های سیاسی) در انتبابا

 1400ریاس

جمهوری برقرار اس  ،ولی ایههن رابطههه

ریاس

سیاسی (تمایل به مشار

سیاسههی ،حمایه

نظههار

کلیدواژهها :سیستان و بلوچستان ،انتبابا

ریاس

سیاسی ،انسجام قومی.
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احسههات تعله
ن بههر فرننههدان تهها

ان فعالی هههای سیاسههی و انجههام

جمهوری در ایران را افزایش دهد.

جمهوری ،مشار

دو متغیههر بهها

مقدمه
در تمام الگوهای سیاسی و حکومتی به موضوع مشار
ه مردم برای شیوه حکوم

گاهانهای اس

نمایانترین و مؤثرترین شکل مشار
اسالمی ایران اس
مشار

مردمی توجه شده اس

و مؤثرترین شکل ایههن مشههار

دولتمردان یا انتبههار ره ههران سیاسههی صههور

تههالش

میدهنههد .نچههه را بهههعنوان

سیاسی مردم در ج.ا.ایران میتوان بدان اشههاره نمههود ،انتبابهها

ریاسه

جمهههوری

ه راه ردهای اجرایی شور را در یک دوره چهارساله تههدوین می نههد .ان میههان عوامههل مههؤثر بههر ایههن

به مؤلفههای مبتلفی انجمله ش کههای اجتمههاعی (ابراهیمههی و همکههاران ،)1392 ،خههانواده (گالبههی و حههاجیلو،
(لههک نایههی و

 ،)1391اعتماد سیاسی (صدیقی و همکاران ،)1390 ،فرهنگ سیاسی (امینی و خسروی )1389 ،و مشروعی
مقیمی )1390 ،و  ...اشاره شده اس .
اما در هر جا ه ارت اط و پیوند انسجام اجتماعی با دیگر نشههها و فراینههدهای اجتمههاعی همچههون مشههار

در اشههکا

اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ن مطرح میشود ،همه نظریهپردانان جامعهشناسی در خصوص ابران توجههه بههه وجههود ایههن
پیوند ،با وجود اختالف نظر در چگونگی ارت اط و تأثیرگذاری در سطوح گروهی ،میانگروهی و جمعی ،بهنوعی اتفاق نظر
و اجماع میرسند و بر اهمی

پیوند بین انسجام و مشار

تأ ید می نند (گلشیری اصفهانی و همکاران ،1388 ،ص-153

 )152و نمانی ه این انسجام اجتماعی در بین افراد یک قوم در یک شور چند قومی باشد ،پرداختن به نقش ایههن انسههجام
در مشار

سیاسی بهواسطه افزایش همگرایی ملی ضرور

در فر یند مشار

بیشتری مییابد.

سیاسی ،افراد به مناسک تعاملی خود معنا میدهند و به فهم مشتر ی دس

مییابند به همین دلیل اس

ه هایدگر جهان انسانی را جهانی مشترك میان او و دیگران میداند (طی ینیا و نقدی ،1391 ،ص.)60
میزان باالی مشار

سیاسی مردم در نمینه تصمیما

فرهنگ سیاسی ن جامعه دالل
متنوعتر باشد ،سطح مشار
با گرایشا

و خطمشیهای سیاسههی بههر فرهنههگ توسههعهیافته و توسههعهیافتگی

دارد (ابراهیمی و همکاران ،1392 ،ص )264و هرچه این توسههعهیافتگی فرهنههگ سیاسههی
خواهد بود؛ اما اینکه یا با افزایش انسجام اجتماعی در بین اقوام مبتلههف

سیاسی نیز متفاو

سیاسی نان را در شور ج.ا.ایههران شههاهد بههود ،مسهههلهای اسه

فرهنگی خاص میتوان افزایش مشار

ههه

تحقی حاضر در پی پاسخ به ن خواهد بود.
تحقی پیش رو در نظر دارد بهجای پرداختن به انسجام ملی ه بدون شک ارت اطی دوسویه بهها مشههار

سیاسههی دارد بههه

مفهوم انسجام در سطح اجتماعی و ن هم در اجتماعی قومی بپرداند؛ استان سیستان و بلوچستان بهعنوان یکی ان استانهای
محروم شور ان اقوام مبتلفی تشکیلشده ه این اقوام ان گذشته تا نون در حوادث مبتلف همچون دفاع مقههدت پشههتی ان
نظام اسالمی بوده و همگرایی مناس ی با دول

اسالمی دارد ،اما مانند دیگر اقوام شور همچون لر ،ترك ،رد و ...عالوه بههر

باورهای ملی دارای باورهای عمی قومی نیز هستند ه شناخ
بلوچستان با مشار

سیاسی نان در انتبابا

ریاس

ارت اط انسههجام اجتمههاعی قههومی مههردم اسههتان سیسههتان و

جمهوری ایران هدف تحقی حاضر را تشکیل میدهد.
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انسجام اجتماعی
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی یک جامعه در گرو انسجام و هم ستگی بین اجزاء

استمرار و پایداری حیا

و عناصر ساننده ساختار اجتماعی اسه  .انسههجام ،توافه
فر یندی اجتماعی متولد میشود و محصو

در اهههداف ،ارنشههها و نگرشههها اسه

نش عقالنی و مبتارانه اس

و در

(غالمی و حیاتی ،1392 ،ص.)133

هر بررسی علمی و تجربی ان انسههجام ،بههدون رجههوع بههه اصههو نظریههه عمههومی جامعهشناسههی در مکاتههح و حونههههای
جامعهشناسی ،روانشناسی و روانشناسی اجتماعی خام و نارسا خواهد بود .ان طرفی ت یین انسجام بهعنوان یههک مجموعههه
بههم پیوسته نیانمند بررسی لیه عوامل و متغیرهای اجتماعی ،روانی ،فرهنگی ،نیسههتی و اقتصههادی در ارت ههاط متقابههل بهها
یکدیگر اس

(محسنی ت ریزی ،1383 ،ص .)45با توجه به معنای مفهومی اصطالحا

ان انسجام احسات مسهولی

مطرحشده در بار انسجام ،1منظههور

متقابل بین چند نفر یا چند گههروه هه ان گههاهی و اراده برخههوردار باشههند اسه

میتواند شامل پیوندهای انسانی و برادری بین انسانها بهطور لی یا حتی وابستگی متقابل حیا

و همچنههین

و منههافب بههین نههها باشههد

(نواببش و همکاران ،1388 ،ص .)5هم ستگی یک معنای اخالقی دارد ه متضمن وجود اندیشه ،وظیفههه یهها الههزام متقابههل
اس

و همچنین یک معنای مث

را میرساند .بهنعم اگوس

ن

ان ن برمی ید ه وابستگی متقابل ار ردها ،اجزاء یا موجودا
تونیب دائمی در ارهای گوناگون انسانهاس

در یک ل سههاخ یافته

ه هم ستگی اجتماعی را پدید مههی ورد و

هم ستگی با بههم پیوستگی درونی جامعه یا گروه در ارت اط اس  .هم ستگی گروهی به معنای ن اس

ه گههروه وحههد

خود را حفظ ند و با عناصر وحد ببش خویشتن تطاب و همنوایی یابد .این هم ستگی اجتماعی متضمن طرد گههاهی و
نفی اخالقی م تنی بر تقابل و مسهولی

نیس  ،برعکس دعو

به احران این ارنشها و احسات الزام متقابل اس  .دور ههیم

هم ستگی مکانیکی و هم ستگی عضوی را با معنایی خاص به ار بههرده اسه  .ان نظههر او هم سههتگی مکههانیکی بههه معنههای
وابستگی متقابل عناصر مشابه ،اجزای همگن در یک ل اجتماعی فاقد تمایزا

داخلههی اسه ؛ امهها هم سههتگی عضههوی ان

تقسیم ار اجتماعی و به همراه ن ار ردها و تالشهایی ه همچون فرایند ار اعضای متمایز در اندام یک موجههود ننههده
یکدیگر را تکمیل می نند ،من عث میشود (ساروخانی ،1375 ،ص)401؛ بنابراین یک جامعه ،گروه یا موقعی
درجهای هم سته خوانده میشود ه اعضایش دارای یک وجدان جمعی با اعتقادا

اجتماعی تهها

و عواطف مشههترك بهها یکههدیگر رابطههه

متقابل داشته باشند و احسات نند ه وقف اهداف مشتر ی هستند .انسجام اجتماعی یعنی همگونی طرن تلقیها و
داوریها درباره جه گیریها یا اهداف یکسان؛ یعنی اینکه در میان افراد درگیههر در گههروه ،خصوصهاً در
فرایند ارت اطا

و در نمینه انتقا

اطالعا

و استفاده ان نمادها و غیره تواف

مشترك وجود داشته باشههد

(امام جمعهناده و همکاران ،1392 ،ص .)16انسههجام اجتمههاعی شههامل دو بعههد هم سههتگی اجتمههاعی و انسههجام

نظاممنههد2

میباشد .هم ستگی اجتماعی اشاره به بُعد نرمافههزاری انسههجام دارد و انسههجام نظاممنههد بهها تلقههی سههب افزاری ارت ههاط و
وابستگی اجزای نظام اجتماعی در سطوح و ابعاد مبتلف شامل ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی را ه میتوانههد
در سطوح خرد و الن مطرح باشد ،در برمیگیرد ( النتری و فرهههادی ،1385 ،ص )126-125و بههه معنههای اسههتحکام
1. Solidarity
2. systemic integration
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اجتماعی اس  .به تع یر فرهنگ الروت انسجام اجتماعی ،موقعی

درونی و مترادف با وحد

گروهی اس

ه یک مجموعه امالً پیوسته را در برمیگیرد .فرهنگ جامعهشناسههی لمونههد ههولین انسههجام اجتمههاعی را
تواف افکار ،احساسا

و اعمالی توصیف می ند ه وحد

یک گروه یا یک جامعه را مشبص میسههاند

(نواببش و فیرون بادی ،1391 ،ص.)35
انسجام اجتماعی به معنای ن اس

ه گروه ،وحد

خود را حفظ رده و با عناصر وحد ببش خود،

تطاب

و همنوایی داشته باشد .هم ستگی و انسجام ،احسات مسهولی

اس

ه ان گاهی و اراده برخوردار باشند و دارای یک معنای اخالقی اس

یک وظیفه یا الزام متقابل میباشد و نیز یک معنای مث

متقابل بین چند نفر یا چنههد گههروه
ه متضمن وجود اندیشه

ان ن برمی ید ه وابستگی متقابل ار ردههها،

در یک ل ساخ یافته را میرساند (نیانی ،1390 ،ص.)37

اجزا یا موجودا

انسجام اجتماعی در یک حونه تعاملی معین شکل و معنا پیدا می ند .دور یم احساسی را ه در میههدان تعههاملی بههه وجههود
می ید ،عاطفه جمعی 1مینامد .ان نظر دور یم عاطفه جمعی عمی ا ثراً طی مناسک جمعههی (مثههل اعیههاد و مراسههم ملههی و
مذه ی و )...به وجود می ید و بدین نحو موج ا

افزایش و تحکههیم انسههجام اجتمههاعی را فههراهم می نههد (چل ههی،1372 ،

ص .)22به نظر گیدنز ،انسجام اجتماعی را نمیتوان با اقدام ان باال به پایین دول
ناچاریم نندگی خود را به شیوهای فعا تر ان نچه در نسلهای پیشین درس
میدهیم و عاد های شیوه نندگی ه برگزیدهایم فعاالنهتر مسهولی

یا با توسههل بههه سههن

تضههمین ههرد .مهها

بود ،بسانیم و باید برای پیامدهای نچه انجام

بپذیریم (گیدنز ،1378 ،ص.)43

مفاهیم پژوهش
مشارکت
مشار

2

یعنی حضور مردم در عرصههههههای مبتلههف اجتمههاعی -سیاسههی جامعههه (محرابههی ،1387 ،ص )57و بههه مفهههوم

همکاری ،شر
بهصور

در اری یا امری یا فعالیتی و حضور در جمعی یا گروهی یا سانمانی بههرای بحههث و تصههمیمگیری (چههه

فعا و چه بهصور

غیرفعا ) ه در ن نقش و مسهولی

به ن دسته ان فعالی های ارادی دالل
و اجتماعی) شر

قدم

دارد ه اعضای یک جامعه ان طری

رده و بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در شکل دادن حیا

عدهای ان متفکران نیز مفهوم مشار
مفهوم مشار

فرد چندان تعریف نشده اس  .بهطور اخص مشار
نها در امور جامعه (سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی
مدنی مشار

را با توجه به ابعاد و ریشههای شکلگیری ن تعریف و معنا ببشیده و در این راستا

را در عرض دمو راسی قرار دادهاند .ان این منظر تا نجا ه به سیاس

طرح مفهوم دمو راسی اس

 ،1372ص .)10مشار

می نند.

مربوط میشود ،مسهله مشار

و برخی نیز دمو راسی را خویشاوند نزدیههک مشههار

درواقب تجلّی مشروعی

حا می

و ضامن تأمین و ث ا

بههه

سیاسههی دانسههتهاند (فرهههادی،

اس ؛ نیرا مشههار

مردمههی مههیتوانههد
1. Collective emotion
2. Participation
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بهمثابه مؤثرترین و مناسحترین پشتوانه برای حل و فصل معضال

و بحرانهای سیاسی ه اجتماعی و امنیتی مورد اسههتفاده

قرار گیرد .هر دولتی ه بتواند جلوههای بیشتری ان همکاری و همدلی تههودههههای مردمههی را در ابعههاد سیاسههی ،اجتمههاعی،
اقتصادی و بهخصوص در دفاع ان شور و حکوم
ان اعت ار ،شبصی

و موقعی

در مقابل تهدیدا

داخلی و خارجی جلح نماید در جامعه بینالمللههی

باالتری برخوردار میگردد (شع انی ،1380،ص.)4

مشارکت مردمی
مردمی 1شرط بنیادی تدوین و عملی ساختن توسعه دروننا در هههر جامعهههای ان جملههه جامعههه ایرانههی میباشههد؛

مشار

( ههائوتری و

توسعهای ه امالً با نیانها و خواس های واقعی مردم و با مضمون خاص هههر جامعههه سههانگار شههده اسه

دیگران ،1379 ،ص .)173حتی میتوان توسعه (اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی) را مقید و مشروط به این مشههار
دانس ؛ نیرا در توسعه هدف ظهور قابلی های افراد در دو سطح حیا
در مشار

فردی و اجتماعی اس

و این ظهههور و بههرون تنههها

محق میشود و ال ته پیششرط هرگونه مشار تی ایجاد و فراهمسانی شرایط مناسح برای ظهور تواناییهههای

نظری و عملی اقشار جامعه اس ؛ نیرا مردم در اجرای تصمیماتی ه خههود در تعیههین نههها نقههش داشههته و ن را نتههر و
ارنیابی نمودهاند مشار
اندیشمندان سیاس
مشار

فعا و هدفمندی خواهند داش .

میزان و عم باالی مشار

مردمی را نشانه توسههعهیافتگی سیاسههی و فرهنگههی مههیداننههد .ان ایهنرو

خواه برای افراد (شهروندان) و خواه برای نظام سیاسی امری مطلور بهشمار میرود .این امر خود یک هدف ذاتهاً

مطلور و نیز وسیلهای برای رسیدن به سایر اهداف میباشد .مشار
ثا

اس

باعث پاسداری ان نادی ،تههرویج عههدال

و تشههوی

(روحانی ،1384 ،ص.)12
ه استقرار حکوم ها و استمرار نها منوط به حمای

این واقعی
مستندا

مردمی اس

انجمله اصو علمههی بهشههمار می یههد ههه

ن را میتوان در تاریخ اندیشه و تاریخ تحو جوامب سیاسی ان ابتداییترین صور های ن تهها جوامههب مهدرن و

پیشرفته امرونی مشاهده رد تا جایی ه اجماع مردمی و تواف مردم بر همراهی نظام سیاسی عنصر اصلی در شههکلگیههری
ماهی

دول

اس

و بدون ن اساساً دول

پدیدار نمیشود.

در انقالر اسالمی مردم عامالن اصلی انقالر بودند و وارثان اصلی پیرونیهههای حاصههل ان ن نیههز هسههتند .ضههمن اینکههه
تث ی

این پیرونی ها و تداوم بقاء در گرو نقش و حضور مستقیم مردم در فر ینههدهای جههاری اسه  .در گفتمههان انقههالر،

حضور گسترده مردم در صحنهها و نقشپذیری نها در فر یند انقالر پیامدهای امنیتی فراوانی را برای تث ی
نظام بههمراه می ورد (ولیپور نرومی ،1383 ،ص)111؛ چرا ه اتباذ راهکارهههایی ههه بههه تقویه

بقاء و تههداوم

و گسههترش رونافههزون

احسات همدلی و یکرنگی مک رساند بهطور قطب به همان میزان ضریح امنیتی جامعه را نیز افزایش میدهههد (عطههارناده،
 ،1385ص.)31
مشار

مردمی به شکل مستقیم و غیرمستقیم صور

میپذیرد؛ در مشار

مسههتقیم مههردم مسههتقیماً و بههدون واسههطه در

فعالی های سیاسی ،اجتماعی و ...برای تعیین نندگی اجتمههاعی خههود و تصمیمسههانی در برنامهههها شههر

می ننههد و در

1. Humanity Participation
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غیرمستقیم ،مردم بهطور مستقیم در فرایند مشار

مشار

بهشمار میروند در جریان تصمیمسانی دخال

مداخله نمی نند ،بلکه ان طری واسطههایی ه نماینههدگان ن

مینمایند (طالح ،1375 ،ص.)117-113

مشارکت سیاسی
در جهان امرونی شورهایی خواهند توانس
عرصههای متفاو

نائل یند ه مشار

به ترقی و پیشرف

افههراد جامعههه در امههور مهههم و در

اجتماعی ،بهواسطه اعتماد متقابل بین افراد و گروهها و ...در حد بسیار باالیی باشد (صدیقی ،ملکمیهان و
سیاسی در مورد سوژههای انسانی به ار میرود ه قصد دارند عرصه قدر

اجاقی انبری ،1390 ،ص .)173مشار

تحوالتی روبهرو سانند ه ان وضعی های نامطلور به سم

را با

مطلور تغییههر یابههد (ره ههر ،اسههالمی و ذوالفقاریهان،1390 ،

ص.)81
رشد اندیشه مشار
نمینههای ث ا

سیاسی ه تودههای مردم را در تعیین سرنوشه

و پایداری نظام سیاسی میشود ،اما ط یعی اس

مسائل نداشته باشند ،نمیتوانند در همه امور مشار
سیاسی اس

سیاسی نادگاه مشار
سیاسی تولید ننده مشار
یابد ،میزان مشار
«مشار

خههود درگیههر میسههاند ،در عمههل موجههح تحقه

در جامعهای ه افراد بلوغ سیاسی و بینش صحیح نس

به

النم را داشههته باشههند (گالبههی و حههاجیلو ،1391 ،ص .)32فرهنههگ

و هر نوع اصالح امور سیاسی را باید ان اصالح فرهنگ سیاسی غان نمههود .فرهنههگ

سیاسی اس ؛ هرچه فرهنگ سیاسی ان فرهنگ انقیاد و تابعی

سیاسی افزایش مییابد و انواع ن متفاو

بهطرف فرهنگ مشار تی تغییر

میشود (امینی و خسروی ،1389 ،ص)131

سیاسی» در اصطالح علوم سیاسی معانی گوناگونی دارد .بر همین اسات ،در تههارهههای گونههاگون بهها تعههاریف

متفاوتی مده اس :
•

مشار

سیاسی یعنی مساعی سانمانیافته شهروندان برای انتبار ره ران خویش ،شر

امور اجتماعی و سیاسی و تأثیر گذاشتن بر صههور بنههدی و هههدای

سیاسه

دوله

مؤثر در فعالیه ههها و
اسه

( قاببشه ،1375 ،

ص.)300
•

سیاسههی فعالیه

مشار

داوطل انههه اعضههای جامعههه در انتبههار ره ههران و شههر

سیاس گذاری عمومی اس
•
•

مشار

مسههتقیم و غیرمسههتقیم در

(مصفّا ،1375 ،ص.)9

سیاسی بهمعنای وجود رقاب

بهدس

وردن قدر

مشار

سیاسی به معنی شر

ط قا

اجتماعی معینی بوده اس

و منانعه مسالم

میز بههین ببههشهههای گونههاگون جامعههه سیاسههی بههرای

و اراده جامعه و تعریف مصالح عمومی اس
در اعما قدر

(علیبان  ،1377 ،ص.)61

اس ؛ اعما قدرتی ه قههرنههها در دسه

افههراد ،گروهههها یهها

و مردم در فرایندهای سیاسی جامعههه خههود نقشههی نداشههتند (سههعیدی،1382 ،

ص.)12
•

سیاسی هرگونه رفتار و عمل فردی اس

مشار

ه هدف ن تح

تأثیر قراردادن سیاستگذاریهای عمومی یا

انتبار ره ران سیاسی یا اعما نظر ره ران بر مردم یا بهطور خالصه حونه تصمیمگیری و تقاضا در بین مردم و
دول

اس

(ابراهیمی و همکاران ،1392 ،ص.)273
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•

مایرون واینر مشار

سیاسی را هر عمل داوطل انه موف یا ناموف  ،سانمانیافته یهها بههدون سههانمان ،دورهای یهها

مستمر ،شامل روشهای مشروع و نامشروع برای تأثیر بر انتبار ره ههران و سیاسه ها و اداره عمههومی در هههر
محلی یا ملی میداند (امینی و خسروی ،1389 ،ص.)128

سطحی ان حکوم

نچه ان اجما همه تعاریف بهدس

ه دخال

می ید این اس

گاهانه یا نا گاهانه یا حتی اختیاری و غیراختیاری را مشار
برخی به اختیاری بودن اهمی
اس
درجا
مشار

داده و مشار

م درگیر شدن نههها در سیاسه

مردم یا دس

نام نهادهاند .برخی ان تعریفها نیز فقط بههه گاهانههه بههودن و

سیاسی را در ن قالح تفسیر ردهاند .بهههطور لی مشههار

سیاسههی فعلههی

ه فقط با اراده نفسانی محق نمیشود ،بلکه اراده معطوف به تههأثیر و نفههوذ در نظههام سیاسههی ان متههرین درجههه تهها
باالی تأثیر را شامل میشود.
سیاسی جزئی ان رفتار اجتماعی محسور میشود؛ چرا ه او  ،بهمنزله یکی ان ار ان و شاخصهای عمده توسههعه

سیاسی بهشمار میرود .دوم ،رابطه تنگاتنگی با مشروعی
سنجش (معیار) مناس ی برای شناخ

میزان مشروعی

نظامهای سیاسی دارد بهطوری ه میزان و نحوه مشار

سیاسههی هههر جامعهههای شههناخ

رفتار سیاسی مردم ن را میسّر میساند و مشبص می ند ه در بسههترهای اجتمههاعی گونههاگون ،میههزان مشههار
شهروندان چگونه و تح

و انفعا به این مفهوم اس

ن قرار گیرد ،بینصیح میگردد و ان سوی دیگر ،مشار

در اندیشه و عمل بهوجود یند .ان اینرو ،ایدههای مربوط به مشار
مردم در تصمیمگیریهای سیاسی و دسترسی نها به منافب قدر

اس

ه دول

یک نقطه مشترك دارند و ن بها دادن به نقش و نظر
و مردمساالری بهمثابه نظام حفههظ حقههوق مههدنی و
سیاسی مههؤثر

(فاضلی و خوشفر ،1390 ،ص.)1

در ایران ،بهویژه پس ان انقالر اسالمی ،مشار

سیاسی ان توجه شایانی برخوردار گردید .شعارهای انقالبی و تأ ید نههها

بر ارنشها و رمان هایی همچون استقال  ،نادی ،برابری و ح تعیین سرنوش
مردم به مشار

توسط مههردم همگههی حکایه

باالی سیاسی دارند .شعارهای انقالر ه بر نبان مردم جاری بوده نیز نشان ان تأ ید بر مشار

دارد و همچنان مشاهده میشود ه مقوله نادی و مشار
جامعه ما اهمی
لزوماً فعالی

ان منههابب بههالقوّهای

نمانی مؤثر واقب میشود ه تغییراتی بنیههادی

سیاسی و نظام پاسخگویی نب گان در برابر مردم« ،نظام برابری سیاسی»« ،نظام نتر عمومی» بدون مشار
ناممکن اس

سیاسههی

تأثیر چه عواملی تغییر می ند.

پیامدهای دوسویه دارد؛ نیرا در یک معنا فقدان مشار

ه باید در خدم

سیاسی

حکوم ها بهشمار میرود (مسعودنیا و همکههاران ،1391 ،ص)104

و سوم ،به میزان نیادی بیانگر نوع نظام سیاسی هر جامعه اس  .بنابراین ،مطالعه مشار

مشار

بهصههور

دارد (پناه  ،1379 ،ص .)63ال ته مشار

سیاسی دارند و نه اینکه ان نظر شکل یا وسع

در همه جوامب وجود دارد و شرایط پذیرش تغییرا

سیاسی و امنی

ان دعههو
سیاسههی

بهعنوان مهمترین محور شعارهای انتباباتی در

سیاسی پدیدهای جهانی اس  ،نه به این معنهها ههه همههه افههراد
در همه جوامب به یک اندانه اس  ،بلکه به ایههن معناسه

را فراهم میساند (راش ،1383،ص.)123
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ههه

انتخابات
در انتبابا

رأیدهی و مشار

سیاسههی بههرای اغلههح شهههروندان در جوامههب

شکارترین نوع مشههار

مردمساالر اس  .رأیدادن مؤثرترین و عملیترین وسیله برای شهروندان اس
اداره امور عمومی و اجتماعی اعما
سیاسی فرایندی اس

ه طی ن قدر

گروههای فعا و خواهان مشار

نند (نظری ،بشیری گیهوی و جنتهی ،1392 ،ص .)138در حقیقه

سیاسی ان ح انتبار شدن ،تصمیمگیری ،سیاس گذاری ،ارنیابی ،انتقاد ،اظهار نظههر،
سیاسی نوعی تظاهر علنی اراده مردم برای تعیین سرنوش

و میزان توسعه سیاسی یک شور بستگی مستقیم به این مؤلفه دارد و ان متداو ترین مشار

حاضر ،مشار
انتبابا

جمعی خود

های سیاسی در عصههر

انتباباتی اس .

بهعنوان بارنترین شیوه و تجلی مشار

حاد مههردم در سرنوشه

واحههدهای سیاسههی ،همههواره مههورد اهتمههام

نظریهپردانان علوم اجتماعی و سیاسی و نیز بهطری اولی سیاس ورنان بوده اس
حضور مردم در عرصه سیاسی بهصور
فرایندی اس

(ابراهیمی و همکاران ،1392 ،ص.)263

رأی دادن و اجرا ردن قراردادهای جمعی بهگونهای ههه منانعهها

قالح عقل مصلحتی و محافظه ار حل ند،مشار
انتبابا

مشههار

سیاسی میان افراد و گروههای جامعه تونیب میشود بهگونهای ه تمام شهروندان و

انتبار ردن و رای دادن بهرهمند باشند .مشار
اس

تا افکار و عقایههد خههود را در

قههدر

را در

سیاسی را شکل میدهد (ره ر ،اسالمی و ذوالفقاریان ،1390 ،ص.)82

ه در ن عدهای خود را در معرض انتبار دیگههران (مههردم) قههرار میدهنههد (گههلپرور و خواجههه

حسنی ،1390 ،ص.)204

مبانی نظری
برادول و کانوی

1

به هر عمل ه با انگیزة سیاسی انجام شود مانند رأی دادن ،مک نقدی و پرداخ
یک حزر سیاسی ،تالش برای یک مقام دولتی ،تحریم یک اال ،شر
مشار

پو و امکانا  ،ارت اط یهها عضههوی

در راهپیمایی ،اعتراض خشون

در

میز و امثا اینههها

سیاسی گفته میشود ).(Broadwell, 2006, p.1

برگستروم و مهروترا2

گاهی مشار

سیاسی بهمنزل نش شبصی یا خصوصی شهههروندانی ههه بهههدن هها اثرگههذاری یهها حمایه

سیاس های ن هستند تعریف میشود .ان مفهوم مشار
سیاسی استفاده میشود .مهروترا مشار

ان دوله

یهها

سیاسی گاهی بهمنزله وسیله و گاهی به منزل هدف فعالی هههای

سیاسی را به حکوم

و سیاس های ن محدود نمی ند و معتقد اس

سیاسی حمای های قانونی و غیر قانونی ،شکلگیری مطال ا  ،بحث سیاسی و دیگر ارت اطا

مشههار

گفتاری و رسههانهای ههه بههه

1. Broadwell & Conway
2. Bergstrom & Mehrotra
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حکوم

نیز میشود .مشار

مربوط اس

یا نش سیاسی فعالی های سیاسی ه در نهادهای خصوصی انجام میشههود را

نیز در بر میگیرد ).(Bergstrom, 2006, p.4; Mehrotra, 2005, p.15
لیو

1

ان نظر لیو سه تهوری مشار

سیاسی ه به عامل نارضایتی در شرایط وجود دمو راسی در جامعه توجه دارنههد ع ار انههد

ان )1 :پایگاه اقتصادی-اجتماعی افراد عامل اصلی تعیین تفاو

میان مشار

سیاسی افراد اس ؛  )2مکتح فرهنگ سیاسی

بر اهمی

ارنشها و گرایشها تأ ید می ند و عامل تأثیرگذاری سیاسی 2و اعتمههاد سیاسههی 3را بههیش ان سههایر عوامههل بهر

مشار

سیاسی مؤثر میداند و  )3مکتح نهادی 4وابستگی سانمانی را مد نظر قرار داده اسه  .وابسههتگی بههه انجمنهههای

داوطل انه و وابستگی حزبی افزایش مشار

سیاسی را همراه خواهد داش  .ان نچه لیو اظهار رده میتوان نتیجههه گرفه

ه اگر افراد نظام سیاسی را بهمنزل یک نظام دمو راتیک بپذیرند و به ن اعتماد داشته ،مشار
رضای

نان افزایش یافته و باعث مشار

خود را تأثیرگههذار بداننههد،

نان در امور سیاسی (برای تغییر شرایط) میشود ).(Liu, 2001, p.1-2

مکالوسکی
ان نظر مکالوسکی سطوح مشار
بحث در مورد موضوعا

سیاسی را یانده مورد نیر تشکیل میدهد )1 :رأی دادن؛ )2سح اطالعا

و مسایل سیاسی؛  )4شر

 )6گفتگو و مذا ره با نمایندگان؛  )7عضوی
 )9نگاشتن مقاال

در جلسا

و محافل سیاسی؛  )5مک مالی به فعالی های سیاسی؛

در احزار سیاسی؛  )8شر

و ارائه سبنرانیهای سیاسی؛ )10شر

سیاسی؛ )3

در ث

نام افراد و ت لیغ برای احزار سیاسههی؛

در رقاب ههها و م ارنههههای سیاسههی و  )11رقابه

بههه منظههور

انتبار شدن برای پس های سیاسی حزبی (خداوردی ،1384 ،ص.)22

چارچوب نظری
نظریه انسجام اجتماعی میلر بهها شههاخصهای اجتمههاعی ،فرهنگههی و عههاطفی ههه توسههط د تههر نههواببش در مقالههه «ت یههین
جامعهشناختی عوامل مؤثر بر انسجام اجتماعی در بین روستاییان» با  12گویههه اسههتفاده شههده و همچنههین نظریههه مشههار
سیاسی مکالوسکی شامل  11سطح برای مشار

سیاسی مردم بهعنوان چارچور نظری تحقی انتبار شده اس .

روش تحقیق
تحقی

می پیش رو ه ان نظر روش موردی -نمینهای میباشد ،بهمنظور گههرد وری ادبیهها

مرت ط بهره گرفته اس

تحقیه ان منههابب تاببانهههای

تا با تأ ید بر انسجام قومی ه درواقههب تجلههی انسههجام اجتمههاعی در اسههتان سیسههتان و بلوچسههتان

میباشد به رابطه این متغیر با مشار

سیاسی جوانان این استان در انتبابا

استبراج مؤلفههای انسجام اجتماعی و مشار

 1400ریاسه

جمهههوری ایههران بپههرداند .بهها

سیاسی نمون خی 2همسانی درونی مؤلفههههای ایههن متغیرههها را تأییهد و

ارت اط دو متغیر با استفاده ان نرم افزار  SPSSو نمون اسپیرمن محاس ه شده اس .
1. Liu
2. Political efficacy
3. Political Trust
4. Institutional
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ابزار گردآوری و اعتبار و روایی
ابزار گرد وری را پرسشنامه  23سؤالی را تشکیل میدهد ه بر م نای نظریه مشار
اجتماعی میلر طراحی شده و اعت ار ن با استفاده ان لفای رون اخ برای مشار

سیاسی مکالوسکی و نظریههه انسههجام
سیاسی برابر با  0/71و انسجام اجتمههاعی

برابر با  0/73محاس ه شده و برای تعیین روایی پرسشنامه ان روش روایی صوری یا استفاده ان نظههرا

صههاححنظران بهههره

گرفته شده اس .

نام متغیر

روایی گویههای متغیر

گویه تشکیلدهنده

مک به همدیگر در انجام ارها
فکر ردن به سح و ار همدیگر
در دوس یابی

سهول

نیستند

برخورد با افرادی ه همرنگ جماع
احسات تعل به قوم

 =0/73

تعریف ردن مردم ان همدیگر
مونش احترام به همدیگر توسط خانواده
نظار

خانواده بر فرنندان

انسجام اجتماعی

توجه خانواده به فرنندان برای به دردسر نیفتادن نها
سهول

در پیدا ردن شبص قابل اعتماد
ارت اط دوستانه بدون طلح نفب
به اینکه چه بر سر دوستانشان می ید

اهمی

تمایل به رأی دادن
عالقهمندی به سح اطالعا

سیاسی درباره نامزدهای ریاس

بحث در خصوص موضوعا
شر

در جلسا

جمهوری

و مسائل سیاسی انتبابا

سیاسی مربوط به انتبابا

ریاس

جمهوری

مک مالی به فعالی های سیاسی انتبابا
بحث و گفتگو با نمایندگان و مسهوالن ستاد نامزدها
در احزار سیاسی

تمایل به عضوی

مشارکت سیاسی

ت لیغ برای احزار فعا در انتبابا
انجام سبنرانیهای سیاسی
شر
رقاب

در رقاب های سیاسی

برای تصدی پس

در ستادهای انتباباتی
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 =0/71

جامعه آماری
جامعه ماری تحقی حاضر را جوانان  18تا  20ساله  14شهر استان سیستان و بلوچستان ه ط ه اطالعهها
ایران  12845نفر هستند ،تشکیل میدهند .ان بین این جامعه ماری با استفاده ان فرمو

موسسههه مههار

ههو ران و روش تصههادفی ط قهههای

 923نفر بهعنوان حجم نمونه به شرح نیر محاس ه و پرسشنامه بین نان تونیب گردیده اس .
𝑁𝑇 2 𝑆 2

 𝑛 = 𝑁𝐷2 + 𝑇 2 𝑆2فرمو

و ران

 N = 12845جامعه ماری
 d = 0/05سطح خطا
 t = 1/96سطح معناداری
 S = 0/804واریانس
= 922.95≅ 923

31932.87
34.5985

12845(1.96)2 (0.804)2

= 𝑛 = 12845(0.05)2 + (1.96)2 (0.804)2

تجزیه و تحلیل دادهها
 .1سؤاالت زمینهای
 .1.1سطح سواد
جدو فراوانی سطح سواد پاسخدهندگان (جدو  )1نشان میدهد ان بین افرادی ه به این سؤا پاسخ دادهاند 9/2 ،درصههد
پاسخدهندگان دارای سطح سواد ابتدایی 18/7 ،درصد راهنمایی 31 ،درصههد دبیرسههتان 31/4 ،درصههد دیههپلم و  4/8درصههد
لیسانس هستند و تنها  3/8درصد پاسخدهندگان ان سواد خواندن و نوشتن بیبهرهاند.
جدول -1سطح سواد پاسخدهندگان
درصد مجموع

درصد

فراوانی

9/3

9/3

85

ابتدایی

28/3

18/9

173

راهنمایی

59/6

31/3

286

دبیرستان

91/3

31/8

290

دیپلم

95/2

3/8

35

بیسواد

100

4/8

44

لیسانس

100

913

جمع
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سطح سواد

 .1.2شغل پدر
جدو فراوانی شغل پدر پاسخدهندگان (جدو  )2نشان میدهد ان بین پاسخدهندگان حاضر پدر  33/5درصد دارای شههغل
ناد 16/5 ،درصد شغل دولتی 13/1 ،درصد بیکار و  32/5درصد شاورن هستند ،به ع ارتی پرا ندگی پاسخدهندگان تقری اً
شامل همه ط قا

اجتماعی میشود.
جدول -2شغل پدر پاسخدهندگان
شغل پدر

درصد مجموع

درصد

فراوانی

35

35

309

آزاد

52/1

17/2

152

دولتی

65/8

13/7

121

بیکار

99/8

33/9

300

کشاورز

100

0/2

2

بیپاسخ

100

884

جمع

 .1.3قومیت
جدو  3نشان میدهد ان بین افرادی ه به این سؤا پاسخ دادهاند 51 ،درصد پاسخدهندگان ان قوم بلوچ 19 ،درصد ان قوم
سیستانی و  21/1درصد نیز ان سایر اقوام هستند و  8/9درصد نیز به این سؤا پاسخ ندادهاند.

جدول -3قومیت پاسخدهندگان
درصد مجموع

درصد

فراوانی

56

56

471

بلوچ

76/8

20/8

175

سیستانی

100

32/2

195

سایر

100

841

جمع
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قومیت

 .2سؤال تحقیق
با توجه به تعریف فرضیه ( H0فقدان هم ستگی بین دو متغیر مستقل و وابسته) و فرضیه ( H1وجههود هم سههتگی بههین دو
متغیر مستقل و وابسته) و با بررسی دادههای حاصل ان پرسشنامه ،بههین انسههجام اجتمههاعی و مشههار

سیاسههی هم سههتگی

معنیداری به شرح نیر وجود دارد.

انسجام قومی مشارکت سیاسی
انسجام قومی Correlation Coefficient

Spearman's rho

1.000

(**).315

.
778

.000
703

(**).315

1.000

)Sig. (2-tailed

.000

N

703

.
791

)Sig. (2-tailed
N
مشار

سیاسی Correlation Coefficient

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

الف) سطح معناداری نشان میدهد ه با  99درصد اطمینان میتوان ادعا نمود ،رابطه بین انسجام قومی و مشار

سیاسههی

در استان سیستان و بلوچستان معنادار اس  ،بهبیان دیگر فرضی  H0رد و فرض  H1تأیید میشود.
ر) شد
انتبابا

هم ستگی ( )0/315نشان میدهد ه رابطه متوسطی بین انسجام قومی در این استان و مشار
 1400ریاس

جمهوری ایران وجود دارد؛ به ع ارتی عالوه بر متغیر انسههجام قههومی در بههین جوانههان ایههن اسههتان،

متغیرهای دیگری نیز با مشار
ج) ان نجایی ه جه

سیاسی نههها در

رابطه مث

سیاسی در این استان رابطه دارند.
اس

با ارتقاء انسجام قومی ،مشار

سیاسی در انتبابا

تا حدودی افزایش خواهد یاف .
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 1400ریاس

جمهوری ایران

نتیجهگیری
وجود موانب فرهنگی ،سیاسی ،اجتمههاعی و اقتصههادی و درنتیجههه نههد بههودن رونههد مل سههانی پههس ان دوران مدرنیتههه در
شورهای متر توسعه یافته ،بهویژه منطقه خاورمیانه ،بهرهگیری ان مردمی یکدس
نموده اس

ه اقداما

دول های ملی پس ان استقال نیز بهواسطه اقداما

شیطن

ترك سرنمینهای اشغا شده بر دشواری این روند افزود؛ یکی ان این اقداما
اسکان اقوام و درنتیجه ایجاد شورهای چند قومی بود ه تحر ا
نموده اس

ه تمایال

جداییطل انه ،ترددهای غیرمجان ،اقههداما

ان ظرفی

این اقوام همواره دول

یکی ان اقداماتی ه می تواند سطح همگرایی اقوام را با دول
سیاسی این اقوام در روند سیاسی شور اس

مهمترین اشکا مشار

مر زی را با مشههکالتی مواجههه

ناامنسههان و ...برخههی ان ایههن مشههکال

اسه  ،امهها ان

در نار برخی مسائل موجههود میتههوان

شور بهره گرف  ،بهطوری ه تا نون نیز پیشینه تمدنی ،اعتقههاد بههه دیههن رسههمی

شور و ...عاملی برای انسجام و استحکام درونی اقوام و دول
مشار

میز شورهای استعمارگر حتی پس ان

ترسههیم خطههوط مههرنی ان میههان محلهههای

نجایی ه تعریف اقوام مرننشین در ج.ا.ایران متمایز ان دیگر شورهای منطقه اس
اقوام مرننشین در ارتقاء امنی

در قالح شهروندان ملی را بسیار دشوار

مر زی گردیده اس .
ج.ا.ایران افزایش دهند ارتقاء سههطح مشههار

ه انتبابا

مههردم بهههویژه

بهویژه انتبار باالترین مقههام اجرایههی شههور یکههی ان

سیاسی در ج.ا.ایران محسور میشود .ان سویی دیگر پدیههده جهانیشههدن در سهها های اخیههر بهها

احیای باورهای صرفاً قومی روند واگرایی اقوام ان دول های مر زی را تقویه

نمههوده و میتوانههد ت عهها

فراوانههی بههرای

ج.ا.ایران داشته و پرداختن به قابلی های اقوام در داخل شور را ضروری نماید و درصورتی ه بهواسطه ویژگیهای اقههوام
ایرانی این پدیده با احیای قابلی های اقوام همراه باشد باعث تقوی

هوی

ملی شده و بهره مناسه ی ان ایههن پدیههده عایههد

شور خواهد شد .یکی ان قابلی های باالی اقوام ایرانی انسجام اجتماعی درونی این اقوام اس
قومی تعریف شده و بنابر فرض محق میتواند عههاملی بههرای مشههار
(انتبابا

ه در این تحقیه انسههجام

نههان در امههور شههور بهههویژه مشههار

سیاسههی

ریاس جمهوری) باشد .تحقی پیش رو با این فرض به بررسههی انسههجام قههومی در  14شهههر اسههتان سیسههتان و

بلوچستان بهعنوان یکی ان استانهای مرنی ،محروم و قومی شور در چارچور نظریه انسههجام اجتمههاعی میلههر پرداختههه و
رابطه ن را با مشار

سیاسی در قالح نظریه مشار

سیاسی مکالوسکی مورد بررسی قرار داده اس .

جامعه ماری تحقی حاضر را جوانان  18تا  20ساله استان ه تقری اً رأی اولیها را شامل میشود و در تحر ا

اجتمههاعی

نقش مؤثری دارند به تعداد  12845نفر اس

ه ان بین نها  923نفر بهعنوان حجم نمونه انتبار و پرسشنامه تحقیه بههین

نان تونیب گردید .دادههای حاصل ان سؤاال

نمینهای پرسشنامههای جمب وری شده ان حجههم نمونههه نشههان میدهههد ههه

نزدیک به  94درصد پاسخدهندگان باسواد بوده و بنا بر جدو فراوانههی مربههوط بههه شههغل پههدر ،نههها تقری هاً همههه ط قهها
اجتماعی با مشاغل مبتلف را شامل میشود و اقوام بلوچ و سیستانی بهعنوان بزرگترین اقوام و سایر قومی هههای موجههود
در استان را نیز به نس

مشبص در برمیگیرد .بنا به باور پاسخدهندگان و پههس ان تجزیهه و تحلیهل دادههههای حاصههل ان

پرسشنامه این نتایج حاصل گردید ه سنجش مشار

سیاسی در استان سیستان و بلوچستان با استفاده ان سطوح یاندهگانه

نظریه مکالوسکی ارت اط متوسطی با مؤلفههای انسجام قومی دارد و هرچند رابطه مناس ی بین انسجام قههومی جوانههان ایههن
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استان با مشار

 1400ریاس

سیاسی در انتبابا

متغیرهای مداخلهگر نیز با این مشار
میتوان تا حدودی سطح مشار
ارت اطا

رابطه مؤثری دارند .به دلیل رابطه مث

سیاسی را افزایش داد ،به ع ههارتی تقویه

بین فردی در جامعه ،افزایش هم ستگی خانوادگی و تقوی

مبتلف مشار
انتبابا

جمهوری برقرار اس  ،ولی این رابطه در حد متوسطی اسه

ریاس

سیاسی (تمایل به مشار

سیاسههی ،حمایه

نظار

و دیگههر

دو متغیر با افزایش انسجام قومی در اسههتان
احسههات تعله بههه قههوم ،تسهههیل و تقویه
ن بر فرنندان تا حههدودی میتوانههد سههطوح

ان فعالی هههای سیاسههی و انجههام فعالی هههای سیاسههی) در

جمهوری در ایران را افزایش دهد.
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