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 چکیده

دهه گذشته،  یکدر طول  .یاد شده است موزاییک گونه  سـاختار  های اجتماعی بسیار با و شكاف  ای با گوناگونیاز ایران همواره با عنوان جامعه

یكی از اقوامی که موضوع مناسبی برای مطالعه در اند. بوده یراندر ا یادیز یتاهم یدارا یمذهب ی وقوم یتی،جنس ی،نسل یچهار شكاف اجتماع

ترکمن و  شهرهای گنبد، بندرهای ایران در استان گلستان، یعنی  اکثر ترکمنهای قومی و مذهبی است قوم ترکمن است.  چارچوب شكاف

. موضوعی که در این مورد بسیار حائز اهمیت است و دغدغه این مقاله نیز به اند ها مسلمان اهل سنت و حنفی مذهب ترکمن. اند تپه ساکن مراوه

این مقاله تبیین و تحلیل  است. با توجه به این مقدمه هدف در استان گلستان یاسیبر مشارکت س یقومی و مذهب هایتأثیر شكافرود  شمار می

است. سؤال اصلی مقاله این است که قومیت و مذهب به عنوان دو  در استان گلستان یاسیو مذهب بر مشارکت س یتقوم یهاتأثیر شكاف

آن به  های گیری شكاف مهم و برجسته در کل ایران و به ویژه استان گلستان چه تأثیری بر سطح مشارکت سیاسی در این استان و نیز جهت

 -یفیتوص قیکاربردی و از نظر نوع روش تحق حاضر از نظر نوع هدفها و احزاب سیاسی و نیز شعارهای انتخاباتی دارد؟ مقاله  سمت جناح

 اتیبا تجرب ییو آشنا قیسابقه تحق یموضوع و بررس اتیعمدتاً به منظور مطالعه ادب ،ای . روش کتابخانهاست یو از نوع همبستگ یشیمایپ

 نیهای امورد استفاده قرار گرفت. داده رانیدر داخل و خارج از ا های اجتماعیمشارکت سیاسی و نیز شكافصورت گرفته و شناخت 

-ورد حجم نمونه از جدول مورگان استفاده میآاند. برای برآوری شده ای جمعچند مرحله یریپرسشنامه و به روش خوشه گ قیپژوهش از طر

ها از آمار  بود. برای تجزیه و تحلیل داده 88/1 ها پرسشنامه بود که پایایی آن آوری داده ابزار جمعشد.  یینتعنفر  151 با ابربر نمونه . حجمکنیم

با  مذهبی جامعه مورد مطالعه، تعامالت آنان و قومی دهد که میان قوت هویتشده است. نتایج این مقاله نشان می توصیفی و استنباطی استفاده

تر و سطح و نوع مشارکت  تر یا ضعیف سیاسی قوی نظام مشروعیت تر یا بیشتر و نیز احساساجتماعی کم نابرابری مذاهب، احساس و اقوام سایر

 سیاسی در جامعه مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

 مذهب. قومیت، ،استان گلستان ،یاسیمشاركت س ،یاجتماع های: شکافكلیدی واژگان
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 مقدمه

برای ایجاد یک حکومت تمام عیار شیعی، طبعاً نقش مذهب و تمایزات ها با وقوع انقالب اسالمی و به دنبال تالش

های اجتماعی و اقتصادی افزایش مذهبی چه در ساختار و روابط قدرت و چه در معیارهای توزیع منابع و ارزش

های سیاسی را فراهم کرد. ها به عرصه کشمکش آن های مذهبی و تبدیلیافت. این موضوع زمینه تشدید شکاف

های  زیستند و به گروه ای میهای اهل سنت که معموالً در مناطق حاشیهترین اقلیت مذهبی ایران یعنی مسلمانبزرگ

های اولیه پس از انقالب بیشترین ناسازگاری و کشمکش را با دولت  زبانی اقلیت تعلق داشتند، در سال -قومی 

ای و ایدئولوژیکی آمیخته  زبانی و منطقه -های قومی  ها و تنش چنان با شکاف ها آن اشتند. البته این کشمکشمرکزی د

گر چه نقش تشدید کننده تمایزات و  ;ها تعیین کرد های مذهبی را در آنتوان سهم واقعی شکاف بود که مشکل می

 ار کرد.توان انک ها نمیها و درگیری های مذهبی را در این تنش شکاف

ها با حکومت اسالمی روی نداده  های مذهبی نیز گر چه رویارویی آشکار و شدیدی بین آندر مورد دیگر اقلیت

ها همراه های متعددی برای این اقلیت است، اما حاکمیت قوانین اسالمی خواه ناخواه با ایجاد یا تشدید محدودیت

های اشتغال، تحصیالت و  مذهبی، معاشرت اجتماعی، فرصتهای آشکار بوده است. محدودتر شدن مراسم و فعالیت

های این  های ناراضی بالقوه در آورده است. گر چه نارضایتی ها را اصوالً به صورت گروه ها، این اقلیت ... برای آن

های سیاسی عمومی وجود ها کمتر به صورت جمعی و آشکار ظاهر شده، اما در مقاطعی که امکان مخالفتاقلیت

های خود را بیان  های سیاسی منتقد یا مخالف نارضایتیها از طریق همکاری با گروه هایی از این اقلیت ته، بخشداش

ها از طریق نامه یا مالقات حضوری با رهبران سیاسی  اند. به عالوه، در موارد متعددی رهبران مذهبی این اقلیتکرده

تر این که نارضایتی  ها مهممزبور بر آمدند، اما از همه اینهای و مذهبی جمهوری اسالمی در صدد تعدیل محدودیت

های پس از انقالب در موارد زیادی از طریق عوامل خارجی بیان شده است. این  های مذهبی در طی سال اقلیت

های مذهبی توصیه کرده  تر برای اقلیت عوامل خارجی در موارد متعددی دولت ایران را به فراهم کردن شرایط مناسب

  .اند ها محکوم کرده و در موارد زیادی نیز دولت ایران را به دلیل نحوه برخوردش با این اقلیت

های سیاسی و ایدئولوژیک غیر قومی که با دولت جدید مخالف بودند، به  ها و جریان در این دوره، برخی از گروه

و تحقق آن چیزی بودند که خود گرای مارکسیستی که خواهان سرنگونی حکومت جدید  های چپ ویژه برخی گروه

های سیاسی که خواهان مشارکت بیشتر در اداره امور جامعه و  نامیدند و یا گروه آن را تکمیل انقالب ناتمام می

های خود را در این مناطق گسترش دادند و طرح  یابی به سهم بیشتری در ساختار سیاسی جامعه بودند، فعالیت دست

های خود دیدند. از سوی دیگر، برخی کشورهای خارجی که با  اسبی برای فعالیتهای قومی را محمل من خواست

ها به دنبال داشت  توجه به شعارهای انقالبیون به ویژه بحث صدور انقالب و نیز تهدیداتی که انقالب برای منافع آن

های سیاسی  د کشمکشهایی پیدا کردند، تشدی سر ناسازگاری با انقالب ایران داشتند و با حکومت جدید اختالف

ها به عنوان اهرم  دیدند و در تالش بودند از این کشمکش های قومی با حکومت جدید را به سود خود می بین اقلیت

فشار علیه جمهوری اسالمی استفاده کنند. از این رو، هنوز یک هفته از سقوط رژیم شاه نگذشته بود که کردستان به 

های یاد شده و نیروهای وفادار به دولت مرکزی تبدیل گردید. این وضعیت به  های خونین میان گروه صحنه درگیری
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های قومی بود مانند ترکمن صحرا، خوزستان،  درجات متفاوت در برخی دیگر از مناطق که محل سکونت اقلیت

 .بلوچستان و تا حدودی آذربایجان پدیدار شد

  گوناگون  یهاکه با وجود راه سازد یکته را روشن من ینا یاسیموجود در مورد مشارکت س  یاتادب  کندوکاو در

  در پاسخ به اند. داشـته  یانتخابات  و مشارکت  انتخابات به  یخاص  گران توجّهپژوهش یاست،مشارکت و مداخله در س

 یگرکنار د  در  گفت که انتخابات توان یگرفته است، م رارگران قپرسش که چرا انتخابات کانون توجّه پژوهش ینا

 ین،تر عـنوان مهم  بـه  همچنان ی،و صنف یگروه ، یجمع  یا  یانفراد  صورت  مشارکت شهروندان به یکارها و ساز

  یها یهپا  سو  یکانتخابات از  ین،همچن است. یاسینوع مشارکت افراد در عرصه س ترین یریگ و قابل اندازه ینبارزتر

 قدرت در جامعه اسـت. یعتوز یابیارز  یبرا  یخوب  مالک  یگرد  یسو  و از دهد یرا نشان م یاسیقدرت س یاجتماع

که نامزدها به  ییها)دولت، احزاب و گروه برگزارکنندگان -7 است: یرز یآن متشکّل از اجزا یو فضا انـتخابات

-یژگیدارند و در کنار و یگروه یا یخبر یوابستگ یاناًکه اح یانتخابات ی)نامزدها شوندگان انتخاب-0اند( آنان وابسته

 یواگذار یکه برا ی)کسان کنندگان انتخاب-8( داشته باشند یزن یو خدمت یریتیمـمکن است سوابق مد یشـخص های

همچنان به  ی،و صنف یگروه ی،جمع یا یمشارکت شهروندان به صورت انفردا  یسازوکارها  یگرانتخابات در کنار د

 ین،اسـت. همچن یاسینوع مشارکت افراد در عـرصه سـ ترین یریگ ل اندازهو قـاب ینبـارزتر ین،ترعنوان مـهم

 یابیارز یبرا یمالک خوب یگرد یو از سو دهد یرا نشان م یاسیقدرت س  یاجتماع  های یهسو پا یکانتخابات از 

رابطه متقابل جامعه و   چگونگی  بـررسی انـتخابات و مـشارکت انتخاباتی به خوبی قدرت در جامعه است. یعتوز

قدرت و  .شناسی سیاسی است مباحث جامعه ینتر ترین و جذاباز مهم ینگذارد و بنابرا نمایش می  بـه  دولت را

هستند که ممکن   دادن  رأی  واجـدان شرایط ینانشوند. ا انتقال آن به نامزدهای انتخاباتی وارد عرصه انتخابات می

ها یا نامزدها داشته باشند و بر پایه این گرایش و میزان حزبی یا گرایشی نسبت بـه احزاب و گروه  وابستگی  است

  قوانینی  )متشکّل از انتخاباتیهای نظام -۱(. زنند های سیاسی دارند، دست بـه انـتخاب مـیکه از موضوع یاطالعات

تواند شامل سنّ واجدان حقّ رأی دادن یا نحوه گزینش  رگزاری انتخابات وضع کرده و میکه هر کشور برای ب

 - و فضای فرهنگی  سیاسی  های)موضوع جـامعهفضای حـاکم بـر  -2(. نامزدها برای ورود به عرصه انتخابات باشد

 .(211: 7831راد،  یانی)کاو(اجتماعی حاکم در زمان انتخابات

، اقوام در نقش اجتماعی هویتی در مناسبات سیاسی به نقش آفرینی ملت -تشکیل دولت  با  همزمان  در ایران نـیز

  سوی و  و سمت  هاست. علل و دالیل شرکت اقوام در انتخاباتشـرکت در انـتخابات از بارزترین آن  کـه  پرداختند

های  ایران از دیرباز یکی از کانون. نه استهـای پژوهـشی در این زمیهای مختلف سیاسی، از اولویتانتخاب جریان

وهوایی در چارچوب سرزمین ایران و  اصـلی سـکونت، تمدن سازی و نابودی اقوام گوناگون بوده است. تنوع آب

ها و نبود ها و همچنین فواصل جغرافیایی زیاد بین سکونتگاهبلندی و ای خـاص، وجـود پسـتی در منطقه  گاه  حتی

که در   هستند  ایران، از جمله عوامل طبیعی  مختلف  ی هموار و در دسترس بـرای سـاکنان مناطقهای ارتباط راه

 .(710: 783۱ یدری،)ح انـدگیری ساختار پیچیده اجتماعی آن نقش بسزایی داشته شکل

ک گونه یاد شده مـوزایی  سـاختار  های اجتماعی بسیار با و شکاف  ای با گوناگونی از ایران همواره با عنوان جامعه

( 7821؛ راوندی،7811، )آبراهامیانوهوایی، پراکندگی جـغرافیای و درهـم پیچـیدگی اقلیمی تنوع آب .است
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ایل   بر مبتنی  (، زندگی عشایری7831؛ شیخاوندی،7821گوناگونی قومی و زبانی و فـرهنگی نـاشی از آن )راوندی، 

؛ 783۱)رومـینا، (، گوناگونی مذهب و دین7811؛ فوران،7813؛ احمدی، 7811)آبراهامیان، و طایفۀ مسدود

( از عـوامل تـنوع 7813؛ الطائی، 7811)فـوران، های طبقاتی و اقـتصادی(، تفاوت7813؛ زیباکالم، 7811آبـراهامیان،

 .(33: 783۱ یلی،خل) روندبه شمار مـی  و فرهنگی ایران  قومی  و تـکّثر

 اند.بوده یراندر ا یادیز یتاهم یدارا یچهار شکاف اجتماع یندهه گذشته، ا یکدر طول 

 یراندر ا یتجمع ی. با توجه به جوانیشکاف نسل -

 یو اجتماع یاسیس یها به رشد زنان در عرصه و حضور رو هایسطح آگاه یشبا توجه به افز یتی:شکاف جنس -

 کشور

 یچند برخ فارس، ترک، کرد، لر، بلوچ و عرب است. هر یعمده قوم یتهو ششواجد  یرانا ی:شکاف قوم -

 اند.برشمرده یزرا ن یاریترکمن، بخت یی،چون قشقا یترکوچک یقوم هاییتهو

 با توجه به وجود اهل سنت در کشور ی:شکاف مذهب -

آید، در شمار می شان بهها غیر از کشور ترکمنستان که زیستگاه اصلی اند. آن ها در قلمروهای متعددی پراکنده ترکمن

های ایران در استان گلستان، در سرزمینی واقع بین  ترکمن .اند کشورهای ایران، چین، افغانستان، ترکیه و عراق ساکن

کنند. قلمرو های قوچان، بجنورد و سرخس زندگی می سو و در استان خراسان شمالی، در بخش دو رود اترک و قره

شود و به سمت آسیای مرکزی گسترش و  در شرق دریای مازندران آغاز می فضایی قوم ترکمن از این منطقه واقع

. اند تپه ساکن های ایران در استان گلستان، یعنی شهرهای گنبد، بندر ترکمن و مراوه کند. اکثر ترکمن امتداد پیدا می

و دغدغه این  . موضوعی که در این مورد بسیار حائز اهمیت استاند ها مسلمان اهل سنت و حنفی مذهب ترکمن

است. با توجه به  در استان گلستان یاسیو مذهب بر مشارکت س یتقوم هایتأثیر شکافرود  مقاله نیز به شمار می

 در استان گلستان یاسیو مذهب بر مشارکت س یتقوم یهاتأثیر شکافاین مقدمه هدف این مقاله تبیین و تحلیل 

به عنوان دو شکاف مهم و برجسته در کل ایران و به ویژه  است. سؤال اصلی مقاله این است که قومیت و مذهب

ها و  های آن به سمت جناحگیریاستان گلستان چه تأثیری بر سطح مشارکت سیاسی در این استان و نیز جهت

 احزاب سیاسی و نیز شعارهای انتخاباتی دارد؟

 چارچوب نظری

 یت،موقع یاسی،س های یزهاند از: انگ که عبارت گذارند یچهار عامل بر مشارکت تأثیر م 0و گوئل 7یلبراتم یدگاهاز د

به صورت بحث  یاسیس های یزهدر معرض انگ یشترها هر چه فرد ب . به نظر آنیاسیس یطو مح یشخص های یژگیو

 سیاسی اطالعات به داشتن ۔یدسترس یا پردازند یم یاسیس یتبه فعال یکه به شکل یتعلق به سازمان یاست،درباره س

 یشخص های یژگیبر طبق و یاسیاست؛ اما مشارکت س یشترب یو یاسیمربوط، قرار داشته باشد احتمال مشارکت س

 یتترند. موقع فعال یاسیتر و برونگراتر احتماالً از نظر س ، مسلطتر یاجتماع های یت. شخصیابد یم ییرتغ یزفرد ن

 یرگذارتأث یاسی، در مشارکت سشود یم یدهنجس یتمحل سکونت، طبقه و قوم یالت،تحص یزانکه با م یاجتماع
                                                                                                                                                                
1. Lester Milbrath 
2. M. L. Goel 
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 یها شکل یاممکن است مشارکت و شکل  یاسینظر که فرهنگ س ینمهم است. از ا یزن یاسیس ینهزم یا یطاست. مح

: 7831یمی و دیگران، ابراه)به عکس، مشوق مشارکت نباشد یاتشویق کند  گردد یم یمشارکت را که مناسب تلق

30). 

 یاسیافراد به مشارکت س یشو عدم گرا یشگرا یدهاست که تالش کرد تا پد پردازانی یهاز نظر یگرد یکیدال  رابرت

 یزن یاسیمشارکت س یزانباال باشد، م یاسیس یاثربخش یزانمعتقد است: اگر م یخصوص، و ینکند. در ا یینرا تب

افراد  یوقت ی،. به نظر وآورد یرمغان مرا به ا تفاوتی یباشد، ب یینپا یاسیس یاثربخش یزانو اگر م یابد یم یشافزا

 یردرگ یاسیدر امور س یشترخواهد گذاشت، ب یاسیس یجبر نتا یاثر قابل توجه دهند یتصور کنند آنچه انجام م

نظر  به .نماید انکار دیگران بر را خود سیاسی عمل و عقاید تأثیر تواند ینم کسی که است معتقد دال و بعکس. شوند یم

. یستن یا فاصله یاسیس عقیده و سیاسی معرفت یعنی عقاید، و علمی نظر بین (طبیعی علوم برخالف) سیاست در او،

فرد  یاسیدر عمل س یت،امن یدو تهد یتبه امن یازهمانند ن یاسیس یدنکته آشکار است که عقا یندال ا یبرا ین،بنابرا

رابرت دال  یهنظر یاصل یها گزاره .سازند یرا متأثر م یاسیس یها و ساختار و کارکرد نهادها و نظام گذارند یاثر م

 عبارت است از: یاسیدرباره مشارکت س

 -0 .نیستند تفاوت ۔یکار دارد، ب یجهها تأثیری در نت عدم مشارکت آن یامشارکت  کنند یفکر م ینکها یلمردم به دل -7

 -8 .کنند یو مشارکت م یستقابل قبول ن یشانباشد، بر ا یدها احتماالً تهد مشارکت آن یجهنت ینکهمردم با اعتقاد به ا

 ینهمچن وی(. 32-3۱: 781۱دال، ) کنند یم یمشارکت خود را اثربخش تلق یاسی،س یاناز جر یآگاه یلمردم به دل

دشوارتر باشد، به همان نسبت افراد  یاتر  و پرخرج یرترگ پردردسرتر، وقت یاسیهای س معتقد است که هر چه فعالیت

شرکت در انتخابات  یقاز طر یاسینخبگان س ینشگز یندحضور افراد در فرا ین. بنابراگردند یها جلب م کمتر به آن

 است یاننما ییسطح ابتدا یندر ا یزخواهد بود و عدم حضورشان ن یاسیسطوح مشارکت س یگراز د یشترب

 .(712: 7831 یا،مسعودن)

کانادا،  یکا،آمر یمردم کشورها یاسیخود درباره رفتار س یلو تحل یهدر تجز یزن یپستل ینمارت یموررابرت دوز و س

 ینتر دارند. مهم یتأثیر مهم یاسیکه به اعتقادشان بر مشارکت س ورزند یم یدتأک یرهاییمتغ یبر رو 7یاو استرال یتانیابر

بودن افراد، طبقه  یشهر یا ییت، سن، نوع شغل، نژاد، روستایجنس ی،مذهب یاز: باورها اند عوامل عبارت ینا

و سن از جمله  یت( عوامل جنسیکافوق به غیر از آمر ینظر آن دو در کشورها ای. از منطقه یوندهایو پ یاجتماع

از مردان نسبت به مسائل  یشترها معتقدند که زنان ب است. به عنوان مثال آن یاسیمهم و مؤثر بر مشارکت س یرهایمتغ

عالقه و  ینبا افراد روستانش یسهدر مقا ینافراد شهرنش ین. همچندهند یان مها عالقه نش و مشارکت در آن یاسیس

عوامل مذکور در همه کشورها  یرگذاریدو محقق شدت تأث یندارند. از نظر ا یاسینسبت به مسائل س یادیرغبت ز

 یانعنوان نمونه م. به یافتشهروندان دست  یدر رفتار مشارکت یثابت یالگو یک به توانیاندازه نبوده و نم یکبه 

وجود ندارد؛  یثابت ی ها رابطه آن یو حزب یدتیعق های یشو گرا یاسیس یا افراد جامعه و پنداشته یاجتماع یتموقع

به نفع  یشترخود ب یاسیهای س فعالیت ی ندارند در همه یمطلوب یاقتصاد یتکه وضع یمثالً ممکن است، افراد

 یبهتر یکه وضع اقتصاد یافراد یارندبر عکس، بس یارأی دهند.  دار یهماکار و افراد سر های محافظه و گروه باحزا
                                                                                                                                                                
1. America, Canada, United Kingdom and Australia 
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(. 713 - 711 :7831)نوربخش و محمد نژاد،  دهندرأی  ها یالیستو سوس ها یستبه کمون دهند یم یحدارند اما ترج

منجر به  یاسیس تیتفاو یب یدارند، گاه ای یژهتوجه و یاسیو اپتر که به جنبه رأی دادن در مشارکت س ینبه نظر آندر

مخالف، اعتراض  یندگاننمایا صورت که رأی دهندگان از طریق رأی دادن به احزاب  ین. بدگردد یم یرأی اعتراض

بر  یکاریچون تورم، درآمد اشخاص و ب یها عوامل . گرچه به اعتقاد آندهند یخود را به احزاب حاکم نشان م

 تفاوتی یعمده ب یلاز دال یکیبه عنوان  یارتباط جمع یلبر وسا یمؤثر است ولى تأکید خاص دهی یو رأ تفاوتی یب

درباره مواضع نامزدها در  دهندگان یبه رأ یقدق یرسان -عدم اطالع  یلدل به یلوسا یندارند و معتقدند که ا یاسیس

 .(72: 7830 یی،مذهب دار قشقا)گردند یم تفاوتی یب یشقبال مسائل خاص، باعث افزا

 یمحدود به رفتار رأی دادن است. از نظر و یزن یاسیداونز درباره مشارکت س یآنتون یز سومطرح شده ا نظریه

را به حداقل و منافع را به حداکثر  ها ینهتا هز کنند یگرند که همواره تالش مو محاسبه یعقالن یشهروندان، کنشگران

چون بزرگ  یعوامل یاز نظر و کنند یرأى خود تالش م اندنبه حداکثر رس یبرا یزاحزاب ن یگر،د ییبرسانند. از سو

را  یداهااز کاند یاریتعداد بس یدکه در آن رأی دهنده با ییرأ یها انتخابات فراوان و ورقه یه،بودن حوزه انتخاب

 کدر یطیشرا یناست که افراد در چن ینداونز ا یین. تبدهد یمشارکت در انتخابات را کاهش م یزانانتخاب کند، م

 یدکه مبارزات در آن شد یدشوارتر است. در انتخابات یجهنت بینی یش. چون پیابند یخود را دشوارتر م یافع واقعمن

اند معموالً تعداد  شده یفتعر یکه در آن مسائل به روشن یدر انتخابات مهم و در انتخابات یناست، همچن

احتمال دارد  یشتر، افراد بگذارند یافراد تأثیر م عمنافاست. چون از آنجا که انتخابات مهم در  یشترکنندگان ب شرکت

اند به  شده یفتعر یکه به روشن یاست تأثیر بگذارند و مسائل یدکه در آن مبارزات شد یانتخابات یجهبتوانند در نت

 .(71۱: 7833عبداهلل، )تر درک کنند تا منافعشان را آسان دهند یامکان را م ینافراد ا

تأثیر  یبه بررس یشترب ی. وپردازد یدر باب اعتماد م پردازی یهبه نظر یاجتماع یهدر قالب بحث سرما یزپوتنام ن

و  یاسیس های یمبر رژ یاجتماع یهسرما یرگذاریو بر نحوه تأث باشد یمند م عالقه یدر سطح مل یاجتماع یهسرما

 یها سازمان یمناطق دارا یکه برخ یافتدر یتالیادر ا یبامطالعه دموکراس یو. مختلف تأکید دارد یکدموکرات ینهادها

دارند که  ینانها اطم دارند. آن یادیمشارکت ز یمناطق در مسائل عموم ینفعال هستند و شهروندان ا یاربس یمدن

 .یبندندپا یجوامع نسبتاً صادق هستند و به برابر ین. رهبران اکنند یم یرویپ ینو از قوان کنند یعادالنه عمل م یگراند

 ی،همبستگ یجوامع مدن ین. ایاند نه سلسله مراتب شده یسازمانده یبه صورت افق یزن یاسیو س یاجتماع یها شبکه

 یگرفرماست؛ اما در مناطق د حکم یمناطق دموکراس ین. در اشمارند یرا ارزشمند م یو درستکار یمشارکت مدن

است. از  یزناچ یاربس یو فرهنگ یاجتماع یها مشارکت در انجمن میزان از رشد بازماندهاست. یمفهوم شهروند

 ینهمه بر ا یباًها. تقر ارتباط دارد نه به آن یاستمدارانبه رؤسا و س یعنی یگرانبه د یساکنان، مسائل عموم یدگاهد

 یدترشد اطانضبهمه خواستار  یگران،د قانونی یاز ترس ب یاند ول نقض کردن نوشته شده یبرا ینباورند که قوان

دست به  یاند و با احساس ضعف، استثمار و ناخشنود گرفتار آمده یوستهباطل به هم پ یدورها ینهمه در ا. هستند

است که در آن  یمناطق ناکارآمدتر از مناطق و جوامع ینا یندگیبر نما یحکومت مبتن یطشرا ین. تحت ااند یبانگر

 ینتفاوت ب یجادا ی)اعتماد( علت اصل یاجتماع یهتنام تفاوت در سرمااپبه اعتقاد  یگر،د یانیب . بهاست یشترب یتمدن

اعتماد آن باالتر است، سطح مشارکت در آن  یزانکه م یمناطق یعنیاست؛  یاجتماع مدن ینهمناطق مختلف در زم
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پوتنام درباره تأثیر اعتماد بر  یهنظر یهق بر پایتحق ینا یانخواهد بود. الزم به ذکر است که اساس و بن یشترب یزمنطقه ن

 .(02۱: 7838)تاجبخش،  داردقرار  یمشارکت و همکار

 
 مدل تحلیل -1شکل شماره 
 های پژوهشمنبع: یافته

 پژوهش محیط

 81درجه و  81و  یطول شرق یقهدق 00درجه و  21تا  یقهدق 21درجه و  28 ینب یاییاستان گلستان از نظر جغراف

استان از  یندر شمال کشور واقع است. ا یدر محدوده منطقه معتدله شمال یعرض شمال یقهدق 3درجه و  83تا  یقهدق

خزر و استان مازندران و از جنوب به  یایدر بهاز غرب  و شمال به کشور ترکمنستان، از شرق به استان خراسان

 .(۱1: 7813یان، هو) استاستان سمنان محدود 

 
 عیت استان گلستان و مرکز آن شهر گرگانموق -1نقشه شماره 

 (https://www.semanticscholar.orgمنبع: )

درصد از کل مساحت کشور بوده و از این نظر در بین سایر  78کیلومترمربع  01۱811بر   مساحت استان گلستان بالغ

 07شهر  07شهرستان  77 بر مشتمل گلستان استان کشوری تقسیمات نظر از ها در رتبه نوزدهم قرار دارد.  استان
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 7۱: 7831،استان گلستان یماتتقس ییراتتغ) استآبادی اعم از مسکونی و غیر مسکونی  7113دهستان و  21بخش 

 نفر است. ۱73112کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر  377172وسعت  شهرستان گرگان مرکز استان گلستان با .(7۱ -

آق قال و ترکمن  یها واقع شده است این شهرستان از شمال به شهرستان شهر گرگان در بخش جنوبی استان گلستان

 شود. و از جنوب به استان سمنان و از شرق به شهرستان علی آباد و از غرب به شهرستان کردکوی محدود می

باشد و بر اساس تقسیمات  ( میدرصد از مساحت استان 1/ 37متر مربع )کیلو 7172/ 0 گرگانوسعت شهرستان 

 33پنج دهستان و  ،قرق ، جلین واز دو بخش مرکزی و بهاران و سه شهر گرگان، سرخنکالته 33شوری سال ک

درصد  82که نسبت به جمعیت استان حدود  استنفر  ۱312۱7جمعیت شهرستان گرگان  روستا تشکیل شده است.

باشد  نفر می 023 یلومترمربعک تراکم نسبی جمعیت در شهرستان گرگان به ازای هر را به خود اختصاص داده است.

 یلمد ی وکتول یلم)د باشد برابر تراکم نسبی جمعیت را دارا می 8باشد بیش از  نفر می 38که نسبت به استان که 

 .(710 :7832 ی،کتول

 
 تراکم جمعیت در استان گلستان -2نقشه شماره 

 (https://www.mehrnews.comمنبع: )

هزار و  313، یک میلیون و 7832جمعیت استان گلستان بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

 123هزار و  یکنفر روستایی و  2۱1هزار و  317نفر شهرنشین و  172هزار و  332نفر است که از این تعداد  373

نفر در هر  73و کمترین آن در مراوه تپه با نفر  031۱باشند. بیشترین تراکم جمعیت در گرگان با  ساکن می یرنفر غ

ها،  ها، بلوچ ها، فارسی زبانان، سیستانی کنند که شامل ترکمن اقوام متعددی در این استان زندگی می .کیلومتر است

. شوند می تقسیم مهاجر و بومیها به دو دسته  فارس .شوند ها می )آذربایجانی و قزلباش(، مازندرانی و قزاقها ترک

 بیشتر هم استان به مهاجرین. کنند می تکلم مازندرانی و کتولی گرگانی، های گویش به بیشتر بومی های سفار

 در ها مازندرانی و استان جنوب و مرکز در بیشتر ها زبان  فارسی. هستند خراسانی و سمنانی بلوچ، سیستانی،

های استان گلستان نیز بیشتر  ها در شهرستان گنبد کاووس و قزاق غربی استان سکونت دارند. آذری نیمه روستاهای

ها در بخش شرقی، مرکزی و شمالی استان و همچنین در مرکز استان سکونت  ترکمن .در گرگان سکونت دارند

 .کنند مذهب هستند و به زبان ترکمنی تکلم می  دارند، سنی
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 (golestancr.irمنبع: )  تقسیمات شهرستان گرگان -3نقشه شماره 

 تقسیمات سیاسی شهرستان گرگان-1جدول شماره 

 شهر مرکز دهستان دهستان مرکز بخش بخش شهرستان

 گرگان

 

 

 

استرآباد  گرگان مرکزی

 جنوبی

 گرگان جلین جلین علیا

 لمسک روشن آباد

 زنگیان انجیر آب

سرخنکال بهاران

 ته

 سرخنکالته سرخنکالته استرآباد شمالی

 نوده ملک قرق

 (http://www.chap.sch.irمنبع: )

ای و  های جلگه ای است ولی قسمت هوای معتدل مدیترانه و  ها دارای آب به طور کلی استان گلستان در بیشتر قسمت

وهوای نیمه  کاهش ارتفاعات، آباراضی پست گرگان به لحاظ مجاورت با صحرای ترکمنستان، دوری از دریا و 

های سواحل جنوبی و شرقی دریای خزر  های البرز و جلگه با توجه به نحوه قرار گرفتن رشته کوه بیابانی و گرم دارد.

های جنوبی ترکمنستان،  و نیز با توجه به تأثیر عرض و ارتفاع جغرافیایی، دوری و نزدیکی به دریا، وجود بیابان

وهوای معتدل گرم و  پوشش متراکم جنگلی، استان گلستان از نظر اقلیمی به سه بخش آبوزش بادهای محلی و 

وهوای صحرایی گرم در ناحیه اترک و گرگان  بارانی با زمستانی مالیم در حدّ فاصل بین قره سو و کوهستان، آب

)گل  شود ان تقسیم میوهوای بیابانی گرم و خشک با بارندگی کم در ناحیه کوچکی از شمال منطقه گرگ رود و آب

 .(78: 7833 یان،پرن
 مشخصات کلی استان گلستان -2جدول شماره 

 مقدار شاخص

 01۱83 مساحت استان )کیلومتر مربع(

 8/7 نسبت مساحت استان به کشور

 07 رتبه مساحت استان نسبت به کشور

 7۱ تعداد شهرستان

 88 تعداد شهر

 01 تعداد بخش

 11 تعداد دهستان

 71۱3 آبادی

 (http://golestanp.irمنبع: )
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 یشناس روش

. است یو از نوع همبستگ یشیمایپ -یفیتوص قیکاربردی و از نظر نوع روش تحق حاضر از نظر نوع هدفمقاله 

صورت گرفته  اتیبا تجرب ییو آشنا قیسابقه تحق یموضوع و بررس اتیعمدتاً به منظور مطالعه ادب ،ای روش کتابخانه

های مورد استفاده قرار گرفت. داده رانیدر داخل و خارج از ا های اجتماعیمشارکت سیاسی و نیز شکافو شناخت 

ورد حجم نمونه آاند. برای برآوری شده ای جمعچند مرحله رییگپرسشنامه و به روش خوشه قیپژوهش از طر نیا

ها پرسشنامه بود که  آوری داده ابزار جمعشد.  یینتعنفر  721 با برابر نمونه . حجمکنیماز جدول مورگان استفاده می

 شده است. ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده بود. برای تجزیه و تحلیل داده 33/1 پایایی آن

 هایافته

 های توصیفییافته -الف
 (درصد)تعداد،  سکونتبرحسب محل پاسخگویان توزیع  -3 جدول شماره

 درصد تعداد محل سکونت

 ۱/88 21 روستا

 1/11 711 شهر

 711 721 جمع

 های پژوهشمنبع: یافته

ها به  آن درصد ۱/88 و به مناطق شهری درصد 1/11با  پاسخگویانبیشترین تعداد   دهد  های جدول نشان می داده

 مناطق روستایی تعلق داشتند.
 (درصدبرحسب سن )تعداد،  مورد بررسیتوزیع زنان  -4 جدول شماره

 درصد تعداد سن

 8/01 ۱7 سال 02-72

 ۱0 18 سال 82-02

 1/81 ۱1 سال و باالتر 82

 711 721 کل

 های پژوهشمنبع: یافته

 02-82سن  درصد ۱0سال،  72-02مورد بررسی دارای سن  پاسخگویان درصد 8/01دهد،  های جدول نشان می داده

 سال و باالتر بودند. 82دارای سن  درصد 1/81و 

 
 های پژوهشمنبع: یافته   (درصدبرحسب سن )تعداد،  مورد بررسی پاسخگویانتوزیع  -1 نمودار شماره
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 (درصدبرحسب میزان تحصیالت )تعداد،  مورد بررسی پاسخگویانتوزیع  -5 جدول شماره

 درصد تعداد سطح تحصیالت

 1/81 ۱1 دیپلم

 8/88 21 لیسانس

 01 81 فوق لیسانس

 71 0۱ دکترا و دانشجوی دکترا

 711 721 کل

 های پژوهشمنبع: یافته

 01درصد دارای مدرک لیسانس و  8/88درصد پاسخگویان دارای دیپلم و  1/81   دهد، می نشان جدول های داده

 .بودند دکترا یا دانشجوی دکترا مدرک دارایدرصد  71درصد دارای مدرک فوق لیسانس و 
 مشارکت سیاسینوع برحسب  مورد بررسی پاسخگویانتوزیع  -6 جدول شماره

 کل آگاهی سیاسی تعهد سیاسی های مدنیفعالیت رأی دادن فعالیت حزبی نوع مشارکت سیاسی

 فراوانی
03 

8/03% 

22 

1/81% 

71 

1/71% 

2 

8/8% 

۱2 

81% 

721 

711% 

 های پژوهشمنبع: یافته

شرکت در انتخابات به شکل درصد  1/81مورد بررسی با  پاسخگویاندهد بیشترین تعداد های جدول نشان میداده

 اند.مشارکت سیاسی داشته

 
 نوع مشارکت سیاسیمورد بررسی برحسب  پاسخگویانتوزیع  -2 شماره نمودار

 های پژوهشمنبع: یافته

 (درصد)تعداد،  انگیزه مشارکت سیاسیمورد بررسی برحسب  پاسخگویانتوزیع  -7 جدول شماره

 درصد تعداد انگیزه مشارکت سیاسی

 1/21 32 مطالبات قومی

 81 ۱2 مطالبات مذهبی

 8/78 01 مطالبات مذهبیمطالبات قومی و هم هم 

 711 721 جمع

 های پژوهشمنبع: یافته

به  انگیزه خود را انگیزه مشارکت سیاسیمورد بررسی برحسب  پاسخگویاندهد بیشترین تعداد  های نشان می داده

 بیان نمودند.ی و هم مطالبات مذهب یمطالبات قوم ی و هممذهب ی، مطالباتمطالبات قوم ترتیب
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 درصد( )تعداد، معیار رضایت از مشارکت سیاسی برحسب بیان پاسخگویانتوزیع  -8 جدول شماره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهشمنبع: یافته

معیار درصد  8/78، 1/71 درصدهایمورد بررسی با  پاسخگویاندهد بیشترین تعداد  های جدول نشان می داده

ی، مشارکت مدن های ی، کانالو محل یو تجمعات مل هایماییراهپرضایت از رضایت از مشارکت سیاسی را به ترتیب 

 دانستند.یاسی س یهسرما ی و داشتنمل ی، وفاداریمل همبستگی

 های تحلیلییافته -ب

 است: گردیده مطرح زیر شکل به یا هیفرض آزمون تحقیق، این درشده  مطرح اصلی فرضیه بررسی برای

 Ho فرض .ندارد معناداری و تأثیر مثبت استان گلستان در سیاسی مشارکت سطح بر مذهب و قومیت

 H1 فرض .دارد معناداری و تأثیر مثبت استان گلستان در سیاسی مشارکت سطح بر مذهب و قومیت

 به توجه با سیاسی مشارکت آن در که است شده گرفته بهره یا جملهدو  آزمون از تحقیق اصلی فرضیه آزمون برای

 امتیاز با) کم ،(7 امتیاز با) کم بسیار سطح پنج در پرسشنامه، در شده مطرح شاخص هشت و هفت گانه متغیرهای

به دست  نتایج. است شده گرفته قرار سؤال مورد( 2 امتیاز )با زیاد خیلی و( ۱ امتیاز با) زیاد ،(8 امتیاز با) متوسط ،(0

 آمده ذیل جدول در آزمون این از حاصل نتایج که است آمده( به دست متوسط سطح) 8 امتیاز با مقایسه در آمده

 :است
 استان گلستان در سیاسی مشارکت سطح بر مذهب و قومیت تأثیر به مربوط یا جمله دو آزمون از حاصل نتایج -9جدول شماره 

 یدار یمعنعدد  نسبت آزمون نسبت مشاهده شده تعداد یبند گروه شاخص

 111۱/1 21/1 2۱/1 781 8=>7گروه  سیاسی مشارکت

   ۱1/1 713 8>0گروه 

 های پژوهشمنبع: یافته

 با برابر شده مشاهده یدار یمعن عدد آنکه به توجه با و گرفته صورت آماری آزمون از حاصل نتایج به توجه با و

 مذهب و این که قومیت بر مبنی Ho فرضیه لذا باشد، می کمتر( 12/1) استاندارد یدار یمعن سطح از و بوده 111۱/1

 دیگر عبارت به؛ شودنمی دیتائ درصد 32 اطمینان سطح ندارند در استان گلستان تأثیر در سیاسی مشارکت سطح بر

 .دارد استان گلستان تأثیر در سیاسی مشارکت سطح بر مذهب و قومیت که گفت توان یم

 اول: فرعی فرضیه آزمون

 .شود می تر برجسته آنان قومی دهی رأی الگوی باشد، باالتر افراد قومی و مذهبی هویت میزان هرچه -

 :است زیر شرح به اول فرعی فرضیه آماری آزمون

 Ho فرض .شود نمی تر برجسته آنان قومی دهی رأی الگوی باشد، باالتر افراد قومی و مذهبی هویت میزان هرچه

 درصد تعداد علت

 8/78 01 انتخابات

 8/78 01 احزاب بومی و ملی

 8/78 01 ها و تجمعات ملی و محلیراهپیمایی

 1/71 02 های مشارکت مدنی کانال

 1/71 02 همبستگی ملی

 8/78 01 وفاداری ملی

 8/78 01 داشتن سرمایه سیاسی

 711 721 کل



 484 ... ی قومی، مذهبی وها استیستحلیل 

 H1 فرض .شود می تر برجسته آنان قومی دهی رأی الگوی باشد، باالتر افراد قومی و مذهبی هویت میزان هرچه

 :است آمده ذیل جداول در اول فرعی فرضیه یا نمونه تک آزمون از حاصل نتایج

 قومی دهی رأی الگوی با قومی و مذهبی هویت به رابطه مربوط پراکندگی و مرکزی یها شاخص -11 جدول شماره

 یدار یمعنعدد  آزادیدرجه  t آماره شاخص

 1111/1 083 71۱/70 قومی دهی رأی الگوی با قومی و مذهبی هویت رابطه

 های پژوهشمنبع: یافته

 شده مشاهده داری معنی عدد مقدار. باشدمی( 71۱/70) با برابر شده محاسبه ،t شماره ،SPSS خروجی به توجه با

 327 اطمینان سطح در Ho فرضیه لذا. است کمتر( 12/1) استاندارد داری معنی سطح از که است بوده 1111/1 برابر

 .باشدمی رگذاریتأث قومی دهی رأی الگوی بر قومی و مذهبی هویت که گفت توان می یعنی؛ شود نمی تائید درصد

 دوم: فرعی فرضیه آزمون

 .یابد می کاهش آنان قومی دهی رأی الگوی باشد، بیشتر اقوام و مذاهب سایر با افراد تعامالت میزان هرچه

 است: زیر شرح به دوم فرعی فرضیه آماری آزمون

 فرض. .یابد نمی کاهش آنان قومی دهی رأی الگوی باشد، بیشتر اقوام و مذاهب سایر با افراد تعامالت میزان هرچه

Ho 
 H1 فرض .یابد می کاهش آنان قومی دهی رأی الگوی باشد، بیشتر اقوام و مذاهب سایر با افراد تعامالت میزان هرچه

 آمده ذیل جداول در اقوام و مذاهب سایر با افراد تعامالت شاخص مورد در یا نمونه تک آزمون، از حاصل نتایج

 :است

 اقوام و مذاهب سایر با افراد تعامالت به مربوط پراکندگی و مرکزی هایشاخص -11 جدول شماره

 انحراف معیار میانگین امتیازات تعداد پاسخ دهندگان شاخص

 17/1 28/8 721 اقوام و مذاهب سایر با افراد تعامالت

 های پژوهشمنبع: یافته

 اقوام و مذاهب سایر با افراد تعامالت شاخص به مربوط یا نمونه تک t آزمون آماره -12 جدول شماره

 داری عدد معنی درجه آزادی t آماره شاخص

 1112/1 083 ۱3/77 اقوام و مذاهب سایر با افراد تعامالت

 های پژوهشمنبع: یافته

 عدد مقدار. است (۱3/77) با برابر شده محاسبه t آماره گرفته، صورت آماری تحلیل از حاصل نتایج به توجه با

 Ho فرضیه لذا. است کمتر( 12/1) استاندارد یدار یمعن سطح از که است بوده 1112/1 برابر شده مشاهده داری معنی

اقوام و  سایر با افراد تعامالت میزان هر چه که گفت توان می یعنی؛ شود نمی تائید درصد 32 اطمینان سطح در

 .یابد می کاهش آنان قومی دهی  رأی الگوی باشد، بیشتر مذاهب

 :سوم فرعی فرضیه آزمون

 شود. تر می آنان برجسته و مذهبی دهی قومی س نابرابری اجتماعی افراد بیشتر باشد، الگوی رأیاحسا میزان هرچه

 :است زیر شرح به سوم فرعی فرضیه آماری آزمون

. شود مینتر  آنان برجسته و مذهبی دهی قومی س نابرابری اجتماعی افراد بیشتر باشد، الگوی رأیاحسا میزان هرچه
Ho 

 .شود تر می آنان برجسته و مذهبی دهی قومی س نابرابری اجتماعی افراد بیشتر باشد، الگوی رأیاحسا میزان هرچه
H1 



 8931بهار دوم، شماره نهم، سال ، ای( ریزی منطقه پژوهشی جغرافیا )برنامه –فصلنامه علمی  484

 :آمده است ذیل جداول درس نابرابری اجتماعی احسا شاخص مورد در یا نمونه تک t آزمون از حاصل نتایج

 س نابرابری اجتماعیاحسا شاخص -13 جدول شماره

 انحراف معیار میانگین امتیازات تعداد پاسخ دهندگان شاخص

 11/1 22/8  721 س نابرابری اجتماعیاحسا

 های پژوهشمنبع: یافته

 س نابرابری اجتماعیاحسا شاخص به مربوط یا نمونه تک t آزمون آماره -14 جدول شماره

 داری عدد معنی درجه آزادی t آماره شاخص

 س نابرابری اجتماعیاحسا
 

71/70 083 8111/1 

 های پژوهشمنبع: یافته

 برابر شده مشاهده داری معنی عدد مقدار. است (۱3/77) با برابر شده محاسبه tآماره  SPSS خروجی به توجه با

 درصد 32 اطمینان سطح در Ho فرضیه لذا. است کمتر( 12/1) استاندارد داری معنی سطح از که است بوده 1118/1

 و مذهبی دهی قومی الگوی رأی برس نابرابری اجتماعی افراد احسا میزان که گفت توان می یعنی؛ شود نمی تائید

 .باشدمی رگذاریتأث

 چهارم: فرعی فرضیه آزمون

 کاهش آنان قومی و مذهبی دهی رأی الگوی باشد، بیشتر افراد سیاسی در نظام مشروعیت احساس میزان هرچه

 .یابد می

 است: زیر شرح به چهارم فرعی فرضیه آماری آزمون 

 کاهش آنان قومی و مذهبی دهی رأی الگوی باشد، بیشتر افراد سیاسی در نظام مشروعیت احساس میزان هرچه

 Ho. یابد نمی

 کاهش آنان قومی و مذهبی دهی رأی الگوی باشد، بیشتر افراد سیاسی در نظام مشروعیت احساس میزان هرچه

 H1 یابد. می

 :است آمده ذیل جداول در افراد سیاسی در نظام مشروعیت احساس مورد در یا نمونه تک t آزمون از حاصل نتایج

 افراد سیاسی در نظام مشروعیت احساس به مربوط پراکندگی و مرکزی هایشاخص -15شماره جدول 

 انحراف معیار میانگین امتیازات تعداد پاسخ دهندگان شاخص

 33/1 ۱3/8 083 افراد سیاسی در نظام مشروعیت احساس

 های پژوهشمنبع: یافته

 افراد سیاسی در نظام مشروعیت احساس شاخص به مربوط یا نمونه تک t آزمونآماره  -16 جدول شماره

 داری عدد معنی درجه آزادی t آماره شاخص

 1110/1 083 83/3 افراد سیاسی در نظام مشروعیت احساس

 های پژوهشمنبع: یافته

 عدد مقدار. باشد می( ۱3/77) با برابر شده محاسبه آمارها گرفته، صورت آماری تحلیل از حاصل نتایج به توجه با

 Ho فرضیه لذا. است کمتر( 12/1) استاندارد داری معنی سطح از که است بوده 1110/1 برابر شده مشاهده داری معنی

 سیاسی بر نظام مشروعیت احساس شاخص که گفت توان یم یعنی؛ شود نمی تائید درصد 32 اطمینان سطح در

 .است گذار ریتأث قومی و مذهبی دهی رأی الگوی
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 یقوم یت: هوشامل که استان گلستان در سیاسی مشارکت متغیرهای از یک هر یبند رتبه منظور به پایان در همچنین

در  یاسینظام س یتمشروع ی و احساساجتماع ینابرابر ، احساساقوام و مذاهب یرافراد با سا ی، تعامالتو مذهب

 است: آمده ذیل در آن به مربوط جداول که شد استفاده فریدمن آزمون از افراد
 فریدمن آزمون از حاصل سیاسی مشارکت دهنده تشکیل متغیرهای از یک هر یها رتبه میانگین -17 شماره جدول

 هامیانگین رتبه سیاسی مشارکت دهنده سطح تشکیل متغیرهای از یک هر یها رتبه میانگین

 30/0 یو مذهب یقوم یتهو 

 ۱8/0 اقوام و مذاهب یرتعامالت افراد با سا

 ۱1/0 یاجتماع یاحساس نابرابر

 03/0 در افراد یاسینظام س یتاحساس مشروع

 های پژوهشمنبع: یافته

-) رتبه میانگین ی باو مذهب یقوم یتهو به مربوط رتبه باالترین گردد،می مشاهده فوق جدول در که همان طور

 یرتعامالت افراد با سا است، (۱1/0) رتبه میانگین ی بااجتماع یاحساس نابرابر به مربوط رتبه دومین است،( 30/0

 یتاحساس مشروع به مربوط رتبه ترین پایین تاًینها و دارد قرار سوم رتبه در( ۱8/0) رتبه میانگین با اقوام و مذاهب

 .است( 03/0) رتبه میانگین با در افراد یاسینظام س

 عملیات طریق از شده یآور جمع اطالعات تحلیلی یها افتهی و نتایج و نظری مبانی از ناشی یها افتهی بر اساس

 :نمود ارائه زیر شرح به را حاضر پژوهش نتایج توان می میدانی،

 استان گلستان در سیاسی مشارکت سطح و مذهب و قومیت بین دار یمعن و مستقیم رابطه اصلی، فرضیه آزمون با

 .وجود دارد

 مشارکت سطح ی برو مذهب یقوم یتهو متغیر که گفت توان می اول فرعی فرضیه آزمون از حاصل نتیجه به توجه با

 .باشد می رگذاریتأث سیاسی

 بر اقوام و مذاهب یرتعامالت افراد با سا متغیر کهآن است  دهنده نشان دوم فرعی فرضیه آزمون از حاصل نتیجه

 .باشد می رگذاریتأث سیاسی مشارکت سطح

 سطح ی براجتماع یاحساس نابرابر متغیر که گفت توان می سوم فرعی فرضیه آزمون از حاصل نتیجه به توجه با

 .است رگذاریتأث سیاسی مشارکت

 در افراد یاسینظام س یتاحساس مشروع متغیر که آن استدهنده  نشان چهارم فرعی فرضیه آزمون از حاصل نتیجه

 .باشد می رگذاریتأث سیاسی مشارکت سطح بر

 گیرینتیجه

 موقعیت اجتماعی، سیاسی، هایانگیزه: کرد تقسیم دسته چند توان بهمی را سیاسی مشارکت میزان بر اثرگذار عوامل

 بحث شکل به های سیاسیانگیزش معرض در بیشتر فرد هرچه که سان ینبد .سیاسی محیط و شخصی هایویژگی

 مشارکت احتمال گیرد، سیاسی قرار اطالعات به دسترسی یا فعال سیاسی در سازمان فعالیت سیاست، درباره

اجتماعی افراد :کندمی تفاوت شخصی فرد هایویژگی به توجه با سیاسی مشارکت نوع شود؛ اما یم بیشتر اش یاسیس

 میزان با که اجتماعی موقعیت همچنین .باشند فعال سیاسی نظر از که دارد احتمال گراتر بیشتربرون و ترمسلط تر،

 زمینه یا محیط .گذارند یم اثر مشارکت در میزان زیادی به شود،می سنجیده قومیت و طبقه سکونت، تحصیالت، محل
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یا  کند تشویق را مناسب مشارکت یها شکل یا شکل مشارکت و است ممکن سیاسی فرهنگ است، مهم نیز سیاسی

 هایسیاسی، مقام احزاب سرشت انتخابات، در رأی حق مانند بازی قواعد بنابراین، .نباشد مشارکت مشوق برعکس،

مهارت .افزود باید را هم تعهد و منابع ها،مهارت عوامل این به .هستند متغیرهای مهمی همه ...و انتخاب مورد سیاسی

 .دهند افزایش را توانند مشارکت یم نیز سخنوری یها مهارت و سازمانی تحلیلی، توانایی هایمهارت اجتماعی، های

 فرد موارد، بیشتر در ها ینا بر افزون ...و اهدایی یها کمک مالی، تعهد پول، وقت، مانند نیز هست، منابع نیازمند فعالیت

 منفعالنه؛ سیاسی مشارکت و فعاالنه مشارکت سیاسی :است دو گونه سیاسی مشارکت برسرهم .نیاز دارد نیز تعهد به

و  گوناگون منافع بین تعامل به مربوط محاسبات مبتنی بر و دارد ارادی عقالنی جلوهای فعاالنه، مشارکت سیاسی

 چارچوب قانونی در و مشروع یها روش مشارکت، از نوع این در .است آن به دسترسی برای معقول و مناسب یها راه

 .شود یم گرفته بکار عمومی امور اداره و ها یاستسروند  بر اثرگذاری برای سیاسی نظام

شکل گرفته و در  یاجتماع یها شکاف یبر مبنا ی،اجتماع متغیرهای ینتر از مهم یکیبه عنوان  پیکارهای سیاسی

ضرورت  یننباشد، بنابرا یشکاف اجتماع یکه دارا یافتتوان  را می یا ها هستند. کمتر جامعه آن یریتصدد مد

 ی،. به طور کلشود یها به وضوح مشاهده م شکاف یریتدر تمام کشورها به عنوان ساز و کار مد یزی سیاسیر برنامه

 یو مذهب یقوم ی،فرهنگ ی،اقتصاد یاسی،و نوع آن به پنج دسته س یترا از لحاظ ماه یاجتماع یها توان شکاف می

است.  یاسی در استان گلستانبر مشارکت س های اجتماعی شکافتأثیر  یکرد. هدف پژوهش حاضر بررس یبند طبقه

 رابطه یاسیشارکت سو م های اجتماعیشکاف یناز آن است که ب یها حاکیافته .است نفر 721 یزآن ن یجامعه آمار

که با  باشد یم 17/1 یاسیو مشارکت س شکاف اجتماعی یردو متغ یهمبستگ یبضر ینهمچن. وجود دارد یمعنادار

ازجمله  یشینپ یقاتکننده تحق ییدتأ یجهنت ینرابطه معنادار است. ا ینتوان گفت ا می یتوجه به سطح معنادار

 81 تأثیر معناداری بر های قومی و مذهبیشکافپژوهش خوشفر است. در رگرسیون خطی نیز مشخص گردید که 

 های قومی و مذهبیشکافدرصد تغییرات متغیر وابسته )مشارکت سیاسی( / مشارکت سیاسی دارد. همچنین متغیر 

 دهد.می توضیح ار )مشارکت سیاسی(تغییرات متغیر وابسته از درصددرصد از  8/81

توان گفت  ق میقیتح های یافتهباشد با توجه به یتنام مپا یهپژوهش نظر ینمنتخب در ا یاز آنجا که چارچوب نظر

 گیرد. یقرار م ییدمورد تأ یشانکه نظر به ا

 :وجود دارد مقاله ینارزش در ابا یافتهمجموع چند  در

. در مورد اعتماد به کنشگران است یادز یلیو خ یانز یاسیس ینهادها در یانپاسخگو مشارکت سیاسی یزانم -7

که  دهد یمحقق نشان م ینا یقاتتحق یج. نتاباشد یم یپناه یها فتهیاکننده  ییدتأ یافته ین. اکم است یزانم ینا یاسیس

 .است یاسیاز اعتماد به کنشگران س یشترب یاسیس هاینهاد در مشارکت یزانم

 پیشنهادها

با هویت ملی از طریق مشارکت دادن مردمان استان گلستان در  افراد قومی و مذهبی تلفیق هویت تالش برای -

 فرایندهای سیاسی ملی و بومی.

 اقوام و مذاهب از طریق گسترش گردشگری. سایر مرمان این استان با تعامالت افزایش -
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ی فرهنگی، سیاسی و ها برنامهیق در استان گلستان از رس نابرابری اجتماعی احسا تالش برای فرونشاندن -

 اقتصادی.

 الگوی از طریق گوناگون تا افراد سیاسی در نظام مشروعیت احساس یزی برای افزایش میزانر برنامهمدیریت و  -

 .یابد کاهش آنان قومی و مذهبی دهی رأی

ی مشترک با سیمای استان و ها برنامهساکنان استان از طرقی مانند تولید  ای رسانه مصرف میزان تالش برای افزایش -

 متناسب. یها برنامهی مطلوب به تحقیق در مورد فرهنگ استان برای طراحی و تولید ها بودجهاختصاص 
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