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 هچکید

گرایی بر مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر های قوم پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر مؤلفه

مداری گرایی شامل ترجیح قومی، گرایش قومی و قومهای قوم شده است. در این تحقیق مؤلفه انجام

 پیمایشی است. جامعه آماری-است که در چارچوب هدف کاربردی و ازنظر نوع تحلیل، توصیفی

ها  تعداد آن 0931اند. مطابق سرشماری سال  شده تحقیق همه شهروندان استان بوشهر در نظر گرفته

نفر برآورد شده است. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران  011هزار و  069میلیون و  یک

ادفی ای و تص ای چندمرحله گیری خوشه چنین با کاربرد روش نمونه نفر استخراج شد. هم 980

-های متغیر قوم دهد تأثیر مؤلفه های پژوهش نشان می پرسشنامه محقق ساخته به اجرا درآمد. یافته

گرایی شامل ترجیح قومی، گرایش قومی و قوم مداری بر مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر به 

ر مشارکت گرایی ب% و تأثیر متغیر اصلی تحقیق یعنی قوم0051%، 3658%، 3159ترتیب به میزان 

های مرزی کشور به لحاظ  آمده است. این پژوهش در راستای اهمیت استان دست % به9658سیاسی 

 شده است. مشارکت سیاسی انجام

 گرایی، مشارکت سیاسی، ترجیح قومی، گرایش قومی، قوم مداری.قومواژگان کلیدی: 
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 بیان مسئله

اقوام در مقوله شهروندی و نظام  قومی سهیم کردن همه آمیز جوامعزیست مسالمت الزمه

اجتماعی است. این امر نیازمند تربیتی است تا سهولت زندگی اقوام به شیوه شهروندی فراهم 

ها  سیاسی آن– بهبود شرایط اجتماعی برای مناسب شود. مطالبات شهروندی و ایجاد زمینه

 در حوزه مهم . از مباحثسیاسی زنده موردتوجه قرار گیرد -همواره باید از سوی نظام اجتماعی

مشارکت  بر قومی هایگروه ویژه به های اجتماعیگروه تأثیر بررسی سیاسی، شناسی جامعه

 در قومی هایگروه قبال در جامعه سیاسی مدیریت که موضوع این است. جوامع سیاسی

 قرار توجهمورد قومی هایگروه ای اندازه چه تا و کندمی سیاستی پیروی چه از توسعه های برنامه

(. از 11: 0981)نوربخش،  پرداخته شود آن باید به حوزه این در که مسائلی است از گیرند،می

گسستگی  تعارض و به تواندمی ساماندهی عدم صورت در سوی دیگر، تعلق هویتی به قومیت

شود. حضور اقوام و مشارکت فعاالنه آنان همیشه یكی از  منجر اجتماعی -مشارکت سیاسی

رین موضوعات حساس کشورهای چند قومیتی بوده است، به عبارتی اساس سیاستگذاری ت مهم

و مدیریت قومی، ایجاد یک نوع موازنه و تعادل میان عالیق قومی و ملی است. تا زمانی که 

توان به قوام و دوام  های متكثر حاصل نشود هرگز نمی وزنی جوامع چند قومی با فرهنگ هم

یافت. دستیابی به  ها امید بست و به یک همبستگی ملی دست لتزیست مشارکتی در این م

های قومی مختلف در چارچوبی  نظمی اجتماعی سیاسی مستلزم مهندسی اجتماعی گروه

ای که بتوان یک اجتماع ملی جامع و پایدار شكل داد که شهروندان در هر  گونه سیاسی است به

االنه داشته باشند در غیر این صورت به منطقه قومی با اشتیاق در امر سیاسی مشارکتی فع

تر باشد ثبات سیاسی یک نظام  ها کمرنگ همان اندازه که مشروعیت سیاسی و مشارکت قومیت

 آسیب خواهد دید.

شناسی سیاسی است. این مشارکت در امور سیاسی جامعه یكی از مباحث مهم جامعه

مشارکت سیاسی نوعی تعهد و گیرد. مشارکت در ابتدا از سرشت اجتماعی انسان نشأت می

یافته  توسعه اجتماعی است که همه افراد انسانی برای ایجاد جامعه-قبول مسئولیت سیاسی

های مدنی یا  ناگزیر به پذیرش آن هستند. این تعهد و همراهی ممكن است یا در قالب فعالیت

بارزترین ام پذیرد. یكی از صورت کنشگری سیاسی در قالب تشكیل احزاب سیاسی انج به

 های مشارکت مردمی، مشارکت در انتخابات است. مشارکت سیاسی فعالیت داوطلبانه نمونه

اعضای جامعه در انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاستگذاری عمومی 
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ای که به تحقق یک اراده است. به بیانی دیگر، مشارکت سیاسی عبارت است از ورود به عرصه

ترین توان گفت یكی از مهممی .شودجمعی می شده، یا مانع تحقق آن ارادهجمعی منجر 

های قومی و اجتماعی است که همواره مسائل در بحث مشارکت سیاسی، توجیه افراد و گروه

رسد رو به نظر می کنند. ازایننسبت به مسائل سیاسی جامعه خویش منفعالنه برخورد می

عنوان یكی از عوامل تأثیرگذار بر مشارکت سیاسی ومی بههای قپژوهش درباره وضعیت گروه

 ضمن تا کوشدمی پژوهش این .تواند موردتوجه قرار گیرد جوامع به دالیلی که ذکر شد می

 گرایی تا چه میزان قوم مشخص کند بوشهر استان های قومیشناخت و بررسی وضعیت گروه

رد. فرض اساسی نیز این است که بر سطح مشارکت سیاسی شهروندان این استان تأثیر دا

هایی واجد خصلت« ای اجتماعیهای فروملی در نقش پدیدهبندیمثابه یكی از گروه قوم به»

دهد. )فرهادی و کاظمی،  است که گرایش به آن مشارکت سیاسی را تحت تأثیر قرار می

0933 :113.) 

هروندان است. اهداف گرایی بر مشارکت سیاسی شهدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر قوم

اند از: بررسی تأثیر ترجیح قومی بر مشارکت سیاسی شهروندان، بررسی تأثیر فرعی نیز عبارت

گرایش قومی بر مشارکت سیاسی شهروندان و بررسی تأثیر قوم مداری بر مشارکت سیاسی 

 شهروندان.

 ستان ازنظرهزارساله است. این ا چند تمدنی های مرزی کشور با از استان استان بوشهر

های داخلی و خارجی بوده است.  استراتژیک همواره موردتوجه دولت و موقعیت ژئوپلیتیک

کیلومتر مرز آبی دارد که بیشترین مرز آبی کشور است و همواره در ارتباط با  311بوشهر 

های مختلف داخلی و خارجی بوده است. همین امر منجر به تغییر و تحوالت اساسی در فرهنگ

 برای این استان قومی شناسایی ترکیب جمعیت پژوهش در و بررسی رو ازاین ه است.آن شد

 در استان بوشهر .های مشارکت سیاسی شهروندان ضرورت داردریزیبرنامه و  گیری تصمیم

 حال در یكدیگر های متفاوتی با و فارس با فرهنگ و گویش عرب لر، از مختلفی هایقومیت

 ها،ایالمی ها،سامی دراویدی، هایپوستنژاد سیاه بر عالوه خهستند. در طول تاری زندگی

اند. از دیرباز بیشترین ارتباط و کرده زندگی خطه این در ها نیزعرب و هانوردیک ها،سومری

شود با  بوشهر خوانده می استان مبادالت تجاری، اقتصادی و فرهنگی مردم سرزمینی که امروزه

عراق و حتی کشورهای دورتری چون  ، امارات، قطر، بحرین،همسایگان عربی یعنی عربستان

های دریایی همچنان ادامه دارد؛ از طرفی  آفریقا و اروپا بوده است و این ارتباط به دلیل ظرفیت
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تبع آن سهولت ارتباط از طریق دریا با  فارس و به به دلیل قرار گرفتن در نوار ساحلی خلیج

ها فراهم بوده است.  و تعامل اقتصادی و فرهنگی برای آنهای دورتر، امكان ارتباط  سرزمین

 اقوام از دیگری های گروه بوشهر، ویژه بندر به بوشهر استان شهرهای گیریشكل هنگام به و بعدها

 منطقه این های مختلف کشور با فرهنگی متفاوت به ها و لرها از استان عرب ازجمله ایران داخلی

 را خاص بوشهری قومیت و فرهنگ نوع قبلی، یک اقوام با تالطاخ اثر در که اندکرده مهاجرت

 بوشهر استان مردم زبان مختلف با فرهنگ ویژه خود، اقوام وجود به توجه با .اندداده شكل

 است. رایج آن مختلف مناطق در های متنوعگویش است، اما فارسی هرچند

تعامالت، روابط و  دهیمسئله اساسی دیگر در جوامع چند قومیتی، چگونگی سامان

طرف و ارتباط اقوام با یكدیگر از طرف  های قومی مجموعه حاکمیت ملی ازیک پیوندهای گروه

ها و سازوکارهای حل کردن  دیگر است. به عبارتی شیوه نگاه حاکمان و نوع توزیع منابع، فرصت

ت و کشمكش و اختالفات قومی در جوامع چند قومیتی به نوع نگرش و موضع دولت از مل

گیرند. های متبوع نسبت به اقوام درون جامعه خود در پیش می هایی دارد که دولت سیاست

خواهی از قدرت سیاسی، مطالبات اقتصادی و اجتماعی تقاضاهایی است که اقوام استان سهم

اند؛ بنابراین دولت با وضعیتی از تقاضاهای ماهیتاً متنوع و متراکم در بوشهر همواره دنبال کرده

گرایی پژوهش درصدد است به تبیین میزان و تراز تأثیرگذاری قوم این وزه اقوام مواجه است.ح

های قومی و نیز قوم مداری  های اصلی آن یعنی ترجیحات قومی، گرایش با در نظر گرفتن مؤلفه

که مقوالت بنیادین در بیان هویت و ساختار قومیت در این استان است بر تمایل و انگیزه 

چنین پژوهشی  انجام طور عام و خاص بپردازد. درنهایتآن بر مشارکت سیاسی بهساکنین 

 از حیث تواندهای فرهنگی و اجتماعی منطقه می گذشته از نتایج کاربردی در سیاستگذاری

موضوع قومیت و مشارکت سیاسی  بودن ای رشته میان به توجه با چراکه مهم باشد؛ نیز نظری

 مدیریت و سیاسی علوم اقتصاد، شناسی،جامعه نظیر مختلف علوم از با استفاده دارد که ضرورت

 قطعاً که شود منجر بومی و جدید دانش تولید به نهایتاً تا شود رابطه پرداخته این بازتعریف به

 .بود خواهد مفید نیز جامعه نیاز کردن برای برطرف آن از برداری بهره

 رویکرد نظری

 است سیاسی نظام در فعالیت مختلف سطوح در فرد کتسیاسی شر مشارکتمشارکت سیاسی: 

 مؤثر شرکت خویش، رهبران انتخاب برای شهروندان یافته سازمان مساعی به معنای اصالح و در

است؛  دولت سیاسی هدایت ترکیب بر گذاشتن تأثیر و سیاسی و اجتماعی ها و امورفعالیت در
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 را خود و حضورداشته فعاالنه ها تگذاریسیاس و جامعه سیاسی رهبران مردم در انتخاب یعنی

 انتخاب با مردم دیگر عبارت کنند. بهنمی احساس بیگانه آن هایسیاست و به حكومت نسبت

 (.1377)راش،گیرند می عهده بر آن را هدایت دولت سیاست و تأیید رهبران

د. شاید مراتب قدرت تأکید دار تعریف ناظر بر مشارکت سیاسی، بر نقش مشارکت در سلسله

ترین تعریفی که از مشارکت سیاسی بتوان ارائه داد این باشد که مشارکت  ترین و جامع ساده

ها در اداره و  گیریسیاسی فرآیندی است که مجموعه افراد جامعه با شرکت در تصمیم

شوند. یعنی مشارکت سیاسی عبارت است از شرکت در فراگردهای  سازماندهی جامعه سهیم می

کند یا بر  شود و سیاست عمومی را تبیین می ه گزینش رهبران سیاسی منجر میسیاسی که ب

 امور در دخالت و هاانسان شدناجتماعی فرایند پی در سیاسی گذارد. مشارکت آن تأثیر می

 شد. سیاست دنیای پردازان نظریه سیاسی ادبیات وارد سیاسی کشورها مدیریت

 قرارداد نظریه ورود و کلیسا سیاسی نظام یفروپاش دنبال به میالدی شانزدهم قرن از

 اجتماعی، قرارداد نظریه بر روشنگری عصر متفكران تأکید و سیاسی به مباحث اجتماعی

 با سیاسی( نظام در فعالیت مختلف سطوح در فرد شدن درگیر )به معنای سیاسی مشارکت

 را سیاسی مشارکت ماعیاجت علوم المعارف کرد. دائره پیدا نزدیكی شدن سیاست رابطه اجتماعی

 گونه به حكام انتخاب برای جامعه یک اعضای که دانسته است ایداوطلبانه های فعالیت از عبارت

 مشارکت دهند. همچنین می انجام عمومی هایگیری سیاستشكل در غیرمستقیم یا مستقیم

 سیاست و انجامدمی سیاسی رهبران به گزینش که سیاسی هایفراگرد در به شرکت سیاسی

 سیاسی نظراناست. صاحب شده تعریف گذارد نیز اثر می آن بر یا کند می تعیین را عمومی

 ادعای که ایجامعه هر دانند. می دموکراتیک جامعه های شاخصه از یكی را سیاسی مشارکت

 و مدنی نهادهای از طریق حاکمیت در اعمال را مردم مشارکت نتواند دارد، اما بودن دموکراتیک

 خواهد معنایی بی حرف مردم حاکمیت بودن ودموکراتیک  ادعای کند فراهم سیاسی های لتشك

 فراهم و فردی هایآزادی وجود جامعه مدنی، کننده تعیین های مؤلفه از یكی حقیقت در بود.

 در شرکت همچنین و حكومتی و امور سیاست در مشارکت جهت شهروندان برای زمینه بودن

 است. درواقع اجتماعی و سیاسی، اقتصادی های خواسته تحقق برای یصنف و حزبی هایتشكل

 از طریق تنها است، خود جمعی سرنوشت تعیین برای مردم علنی تظاهر نوعی سیاسی مشارکت

 میزان توسعه و شودمی دست به دست آمیز مسالمت صورت به سیاسی قدرت که است مشارکت

 دارد. اساسی همؤلف این به مستقیمی بستگی کشور یک سیاسی
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های گونه تعریف شده است: فعالیت در مطالعات کالسیک نای و وربا مشارکت سیاسی این

طور مستقیم و با هدف انتخاب مقامات دولتی یا تأثیرگذاری  قانونی شهروندان خصوصی که به

. پری مشارکت سیاسی را شرکت در (Nie & Verba, 1972:1) شود. ها انجام می بر اقدامات آن

به عقیده  . (Parry, 1992:16)داندهای عمومی میرایند تدوین، تصویب و اجرای سیاستف

ی سیاسی براساس حق رأی باربالت مشارکت شهروندان، مستلزم عضویت حقوقی در یک جامعه

 ,Barbalet).ی مدنی براساس حكومت قانون استهمگانی و همچنین عضویت در یک جامعه

طورکلی مشارکت سیاسی شامل  دنی بیانی از شهروندی است. بهمشارکت در جامعه م (1988:2

های سیاسی شهروندان مانند حق رأی، حق دسترسی به مناصب، عضویت در انواع فعالیت

   (Yan, 2009:38).احزاب سیاسی، تظاهرات و اعتراضات است

مشارکت سیاسی هسته اصلی جامع دموکراتیک است. مشارکت به سمت جوامعی پیش 

های شهروندی بیشتری در اختیار دارند؛ تر و مهارت که تحصیالت بهتر، مرفه رودمی

دیگر مشارکت سیاسی در تمام سطوح براساس پایگاه اجتماعی، اقتصادی، تحصیالت،  عبارت به

شغل، جنسیت، سن، مذهب، قومیت، ناحیه و محل سكونت، شخصیت و محیط سیاسی که در 

 کند.  ق میگیرد، فرآن مشارکت سیاسی صورت می

ها و بر چهار متغیر شهرنشینی، سواد، دسترسی به رسانه لرنر در نظریه نوسازی خود با تكیه

داند و معتقد است هر چه ازنظر شخصیت سنتی مشارکت این عوامل را به یكدیگر وابسته می

طرف شخصیت متجدد و مدرن حرکت کنیم، همبستگی این چهار متغیر رو به افزایش  به

تبع آن باعث تماس بیشتر با  . روند رو به افزونی شهرنشینی موجب افزایش سواد و بهگذارد می

شود و درنهایت تقویت مشارکت را در پی دارد؛ بنابراین به عقیده لرنر جامعه جدید،  ها میرسانه

سو،  مشارکتی است و فراگرد نوسازی، حرکت از جامعه سنتی به جامعه مشارکتی است )ی جامعه

های ( درهرصورت مشارکت سیاسی فعاالنه نیاز به حضور گسترده مردم در عرصه63: 0918

های سیاسی و سلیقه ویژه انتخابات دارد تا همه های حزبی و سیاسی بهگیری و فعالیتتصمیم

 سازی در سطوح کالن سیاسی جامعه باشند.طور فعاالنه قادر به تصمیم متكثر جامعه به

بندی و  روشنی سطح مفهوم مشارکت را به 0363ای اولین بار در ای برارنشتاین در مقاله

ی روابط در امتداد و سطح و ابعاد شهروندی تبیین کرد. ارنشتاین مشارکت را به الگوی پیچیده

داند که از عضویت صرف و مشارکت نسبت به دخالت در امور، میزان و نوع مشارکت مرتبط می

تواند در برگیرد. وی مشارکت شهروندی را با هروندان را مینكردن تا مشارکت واقعی در رفتار ش
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استفاده « نردبان مشارکت استعاره»به کار گرفت و برای توضیح آن از « قدرت شهروندی»تعبیر 

ترین سطح نردبان، هیچ قدرتی برای شهروندان متصور نیست؛ کرد. ازنظر ارنشتاین در پایین

ها را ظاهرفریبی و  دهد که وی آن ده خود را نشان میدیگر مشارکت نكردن در دو ر عبارت به

شده است که  تمامی افراد داده نامد. به نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که بهدرمان می

عیار اجتماع هستند. این افراد همگی جایگاه برابر و حقوق، وظایف و تكالیف متناسب  عضو تمام

 ) .0988:19، هاشمى و همكاران (با این پایگاه دارند 

کند. قرن  مارشال حقوق شهروندی را در سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی تعریف می

هجدهم توسعه حقوق مدنی در غرب است که به معنای به رسمیت شناختن حقوق طبیعی 

ازجمله حق حیات و زندگی است. توسعه حقوق سیاسی در قرن نوزدهم تحقق پیدا کرد. در این 

اسی برای انتخاب کردن کارگزاران و یا انتخاب شدن در مقام نمایندگی و دوره حق مشارکت سی

کند. ازنظر مارشال قرن بیستم رشد و توسعه حقوق  یا کارگزاری مجال بسط و گسترش پیدا می

ها و  ها و احزاب و نهادها زیربنای همه تالش شهروندی با همه اشكال و جوانب آن آرمان دولت

 (.0930عنای اعمان است )موسوی، تقالهای برای توسعه در م

نظام سیاسی دموکراتیک  -0شناسی سیاسی، دو نوع نظام سیاسی وجود دارد:  از نگاه جامعه

و نظام سیاسی غیردموکراتیک )اقتدارگرا(. در نظام سیاسی دموکراتیک، منبع مشروعیت قدرت 

اجتماعی در امر  های سیاسی، جامعه است و درنتیجه نهادهایی برای مشارکت افراد و گروه

که در نظام سیاسی غیردموکراتیک یا اقتدارگرا، قدرت سیاسی  سیاست وجود دارد؛ درحالی

آورد و درنتیجه، نهادهایی برای مشارکت  مشروعیت خود را از منابعی غیر از جامعه به دست می

 (.0931های سیاسی وجود ندارد )بشیریه، گیریهای اجتماعی در تصمیم افراد و گروه

گوید: هرچه حكومت دامنه این  می« عمومی  حوزه»یورگن هابرماس با استفاده از مفهوم 

حوزه را گسترش دهد و مشارکت شهروندان در این حوزه بیشتر باشد، اعتماد سیاسی جامعه به 

حكومت و مشروعیت آن نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین از دید وی، قدرت خامی که از راه 

ی نهادینه نشده باشد، مخالف اصل حاکمیت مردمی و نامشروع است. یكی از های ارتباطکانال

توان با آن میزان مشارکت سیاسی جامعه را سنجید انتخابات است؛ موریس هایی که میشاخص

داند درنتیجه فرایند تشكیل نخستین احزاب  دوورژه انتخابات را میوه همگانی شدن حق رأی می

(. با توجه به اینكه هیچ 30: 0931زند )ایوبی، تخابات گره میسیاسی را به رقابتی شدن ان

مجرد انسان بودنش خالی از خطا و اشتباه نیست، حاکمان نیز از این امر مستثنا  انسانی به
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ها و  نیستند. برای آنكه اشتباه حاکمان به حداقل برسد ضروری است از افكار و اندیشه

معه استمداد جویند. همچنین مردم برای اینكه ها و طبقات مختلف جاهای توده راهنمایی

بتوانند در فرایندهای سیاسی مشارکتی فعال داشته باشند و قدرت را نیز کنترل کنند فرایندی 

وسیله آن  شود انتخابات ابزاری است که به با نام انتخابات در یک نظام سیاسی حائز اهمیت می

ای سیاسی و تعیین متصدیان اعمال اقتدار گیری نهاده توان اراده شهروندان را در شكل می

ای است که در یک سیاسی مداخله داد. انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوسته

گیرد و منجر به برگزیده  محدوده جغرافیایی مشخص و در زمان محدود و معین صورت می

ترین واژه  نتخابات رایجشود. ا شدن فرد یا افراد و یا موضوعی خاص از سوی اکثریت مردم می

سیاسی در کشورهای دموکراتیک و طریقه اصلی تعیین مقامات انتخابی است. )صابری، بی تا. 

توان بروی این تعریف مایكل راش تأکید داشت که:  . در نهایت می(911-916(: 0988)

به  اصالح و در است سیاسی نظام در فعالیت مختلف سطوح در فرد شرکت سیاسی مشارکت

ها و فعالیت در مؤثر شرکت خویش، رهبران انتخاب برای شهروندان یافته سازمان مساعی نایمع

مردم در  است؛ یعنی دولت سیاسی هدایت ترکیب بر گذاشتن تأثیر و سیاسی و اجتماعی امور

 به حكومت نسبت را خود و حضورداشته فعاالنه ها سیاستگذاری و جامعه سیاسی رهبران انتخاب

 و تأیید رهبران انتخاب با مردم دیگر عبارت کنند. بهنمی احساس بیگانه آن هایسیاست و

  (.0911گیرند )راش،می عهده بر آن را هدایت دولت سیاست

های قومیتی نسبت به حقوق قومی وجود بندیتوان گفت در جوامعی که صفرو می از این

بینند، انسجام اجتماعی و میدارد و اقوام خود را جدای از ساختار نظم سیاسی و اجتماعی 

گیرد و منتج به بروز مشكالت شهروندی و سیاسی در آن جامعه در معرض شكنندگی قرار می

ساختاری در سطح اجتماع ملی خواهد شد؛ بنابراین برای جلوگیری از بروز چنین مسائلی در 

شود و سپس های قومیتی در نسبت با حقوق شهروندی و نظم سیاسی لحاظ ابتدا باید سیاست

-رابرت گار جامعهسهیم کردن اقوام در همه امور اجتماعی و سیاسی مدنظر قرار بگیرد. تد 

شناس سیاسی آمریكایی معتقد است عوامل ظهور و پیدایش تضاد میان دولت و ملت را باید در 

 رسد برای ایجاد همسویی وبه نظر می (Gurr, 2000). جو کرد وهای تاریخی جوامع جست ریشه

گرایی در جوامع ضروری است. ارنست گلنر گیری ملیها، شكلها و ملتسازگاری میان دولت

 ). آیدفرزندی است که از ازدواج میان دولت و فرهنگ به وجود می« گراییملی»معتقد است 

Converci, 2012: 3) 
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در دولت و ملت دو وجود مستقل و متمایز از یكدیگرند. دولت کارگزاری است با قدرت 

سرتاسر آنچه در تابعیت اوست و همچنین این قدرت در درون سرزمین و قلمرویی است که 

مرزهای مشخصی را داراست و این در حالیست که ملت یک جمع اجتماعی است که به یک 

شوند و  های گوناگون به یكدیگر متصل می قلمرو مشخصی وابستگی دارند. دولت و ملت از راه

امعه درگرو حرکت همسو و متحدانه این دو در کنار یكدیگر است. پویایی و پیشرفت یک ج

ها نیز  قدری به یكدیگر وابسته هستند که نبود و عدم همسویی یكی از آن دولت و ملت به

های اقتصادی و سیاسی یک کشور درگرو اتحادی است که  کند و موفقیت دیگری را تهدید می

  Bijsterbosch, 2004:4) .) تواند وجود داشته باشد بین دولت و ملت می

های سیاسی و ها اگرچه در ابتدا پیشرفتملت-گیری دولتگرایی قومی و شكلظهور ملیت

پروژه  Matis, 2003:239).دنبال داشت، اما نباید از ابعاد اقتصادی آن غافل شد ) فرهنگی به

ر درون مرزهای گیری توسعه اقتصادی دهای ملی باعث شكلملت سازی و ظهور دولت–دولت

گیری پول رایج ملی، ثبات در یكپارچگی مالی و توان به شكلشود. برای مثال مییک دولت می

مالیاتی و انسجام در بازارهای داخلی کشور اشاره کرد. طی این فرآیند زمینه برای تالش 

به  (Matis,2003:270) شود داوطلبانه اقتصادی و سعی در رفع نیازهای اقتصادی کشور، مهیا می

کند تضاد و ملت را تهدید می–رسد آنچه بیش از همه همسویی و اتحاد دولتنظر می

های قومیتی، نژادی، دینی، طبقاتی، جنسیتی و ... است، که در برخی جوامع دیده ناسازگاری

باید رضایت همه اقشار جامعه را جلب کنند تا از این طریق ها شوند. بر همین اساس دولتمی

تواند ه همسویی و سازگاری میان دولت و ملت فراهم آید. همچنین عدم همسویی میزمین

موجب آن مردمان یک کشور  های فرهنگی و تاریخی در یک کشور باشد، که به دارای زمینه

که همسویی  پردازند. ازآنجاییها را نامشروع قلمداد کرده و به مخالفت با آن می همواره دولت

گیری یک هویت ملی واحد در یک کشور باشد، در این ساز شكلد زمینهتواندولت و ملت می

ساز بهبود وضعیت تولید ملی و حرکت به سمت توسعه  تواند زمینهزمینه این سازگاری می

 .(Biswas, 2002: 9) اقتصادی در یک جامعه باشد

ملت، قوم، کشور و  به معنی امت، Ethnosگرایی ترکیبی از دو واژه یونانی  واژه قومگرایی: قوم 

به معنی مرکزیت و نقطه شروع است؛ که درمجموع  Centrismطور خاص میراث قومی؛ و  به

 ;Klopf, 1998 )هاست.نظر فرهنگ خودی به سایر گروه اساس اشاره به قضاوت یک گروه از نقطه

Bircan & Hooghe, 2010:3) رتر دیدن گرایی در اینجا در مفهوم احساس تعلق به یک قوم و ب قوم

 شود. ها تعریف می رفته خویش و احساس تضییع حقوق که منجر به تالش برای کسب ازدست



  1422/ زمستان 41فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال دهم/ شماره  222

 

 

شناس آمریكایی، وارد علوم اجتماعی گرایی را ویلیام سامنر، جامعهاولین بار اصطالح قوم

کند:  گرایی را چنین تعریف میقوم 0316کرد. او در کتاب رفتارهای سنتی توده در سال 

و موازین فرهنگ خود را محور قضاوت در مورد دیگران قرار دادن، در این تعریف این ها ارزش

گرایی (. قوم0989های دیگر دانستن )ماتیل:  منظور بود که فرهنگ خود را برتر از همه فرهنگ

گرایی را در ای است که آمادگی نقد ملتهای بالقوهدر جوامع چند قومی معموالً یكی از جنبش

کند. این پدیده مخصوص کشورهای  توجه به حقوق موردنظرش در خود حمل میصورت عدم 

هرحال  توان اشاره کرد. به هایی از آن را میاز موارد، نمونه جهان سوم نیست، بلكه در بسیاری

های قومی اعم از نژادی، زبانی و دینی )همانند ارامنه و یهودیان( از استعدادهای بسیاری اقلیت

: 0980های متمرکز بر یک قوم، زبان یا دین برخوردارند )قادری،  گرایی د ملتبرای نفی یا نق

 (. 01؛ به نقل از ازغندی و کرمی، 091

کند که برای  شناختی مطرح می عنوان یک سازه کامالً جامعه ویلیام سامنر این اصطالح را به

ها به کار هنگه اعضای سایر فرها و تبعیض اعضای درون گروه علی توصیف تضاد بین گروه

ها که متضمن گرایی را نگرش منفی افراد نسبت به سایر گروهشناسان قوم رود. درواقع جامعه می

کنند که متفاوت  های فرهنگی است، قلمداد میها و درک تفاوت دشواری در شناخت فرهنگ آن

تواند از نژادپرستی و تبعیض آشكار است. وی برای توصیف این دیدگاه که فرهنگ خودی می

ها و سنن مذهبی اهمیت سایر فرهنگ نقش محوری و مرکزی در برابر نقش غیراساسی و کم

. جیمز (Hooghe, 2008:1)داشته باشد، در تحقیقات علوم اجتماعی مورداستفاده قرار گرفت. 

گرایی عبارت است از: احساس تعلق دهد. به نظر او قوم کالس نیز تعریف تقریباً مشابهی ارائه می

ویژه زمانی که وی احساس کند حقوقش ضایع شده  فرد به یک قوم و برتر دیدن خویش، به یک

 (Kellas, 2004:3)داده است، منجر شود.  است و این امر به تالش وی برای کسب آنچه ازدست

است و در جوامع مرکب از اقوام گوناگون، متغیر  0زیستی -قومیت متغیری اجتماعی

گرایی نیز یک  نیز هست. قوم 3گراییصر قومیت مقوم پدیده قومتأثیرگذاری است. وجود عن

تواند آثار اجتماعی مثبت و هم آثار اجتماعی منفی  پدیده اجتماعی چندبعدی است که هم می

بسا آثار بسیار مثبتی نیز  نفسه امری منفی نیست بلكه چه داشته باشد. احساس تعلق به قوم فی

گرایی  حال، قوم منافاتی ندارد. بااین 9گراییثبت به قوم با عامگرایی در معنای تعلق مدارد. قوم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 biosocial 

2 ethnocentrism 

3 universalism 
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وجهی منفی نیز دارد و آن گرایشی خاصگرایانه است که در آن اعضای یک گروه قومی حیات 

بینند. در حالت  های جمعیتی دیگر می اجتماعی خود را در تقابل و یا حتّا تخاصم با گروه

که هر چه به قوم خودی تعلق دارد مثبت و با ارزش است گرایی بدین معنا است  افراطی آن قوم

ارزش و یا  و هر چه به گروهی دیگر از مردمان تعلق داشته باشد، منفی و نامطلوب و زشت و بی

نامید. معموالً در اثر این پدیده نوعی تاریخ و  توان قوم مداری ارزش است. این پدیده را می کم

شود و  های جمعیتی دیگر برساخت مییا گروهحافظه خصمانه و پرنفرت علیه گروه 

شود  مدارانه احضار و یا حتی برساخت میهایی قومی برای تحریک و تقویت مقاومت قوم اسطوره

 (.0931)محدثی گیلوایی، 

زمان دارای نتایج  گرایی یک وضعیت یا حالت روانی است که هم باتوجه به موارد باال، قوم

پرستی( و تمایل  پرستی )قوم مثابه )نوعی( میهن طرف به ازیک که طوری مثبت و منفی است. به

به فداکاری یا ایثار برای درون گروه، در خدمت آن بوده و به ساخت و حفظ هویت فرهنگی فرد 

ها و کاهش تمایل به برقراری ارتباط بین  کند و از طرف دیگر منجر به سوءتفاهم کمک می

گرایی با توجه به وجود ارتباط و  . قوم(Lin & Rancer, 2003)شود.  فرهنگی با دیگران می

همكاری بین افراد، هرگاه همراه با خصومت نسبت به برون گروه باشد به طرفداری از درون 

انجامد. حتی برخی اوقات )در حد افراطی( به درگیری، خشونت، یا پشتیبانی از گروه می

درنهایت بری و کالین دو محقق  .(Hooghe, 2008:1)شود  آمیز منجر می رفتارهای تبعیض

عدم پذیرش »اند، آن را به معنی  گرایی انجام داده کانادایی که مطالعات فراوانی در مورد قوم

طورکلی و ترجیح نسبی درون گروه بر برون گروه(  ها بهتنوع قومی، عدم تحمل برون گروه

ها قلمداد گروهبه تمام بروندانند و این مفهوم را مترادف با تنفر یا بیزاری عمومی نسبت  یم

. عدم پذیرش تنوع قومی در نهایت منجر به تصورات (Berry & Kalin, 1995:303)کنند  می

داوری و رفتار منفی در  های قومی و فرهنگی و در نتیجه پیشقالبی منفی نسبت به سایر گروه

 . (Berry & Kalin, 1995:27)شود  ها میبرابر اعضای این گروه

گانه ترجیح قومی، های سه رسد مؤلفهبه نظر می»اصلی این پژوهش این است که  یفرضیه

های فرضیه«. مداری بر مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر تأثیر داردگرایش قومی و قوم

 قرار زیر است: فرعی نیز به

 «.دارد ترجیح قومی بر مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر تأثیر رسد مولفهبه نظر می»

 «.گرایش قومی بر مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر تأثیر دارد رسد مولفهبه نظر می»
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 «.مداری بر مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر تأثیر داردقوم رسد مولفهبه نظر می»

 شناسی روش

ن این پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر مكانی یک بررسی مقطعی بوده است. همچنی

تحلیلی( است و با مراجعه -پژوهش ازنظر کنترل شرایط پژوهش یک مطالعه پیمایشی )توصیفی

های اینترنتی، منابع و مطالب الزم کسب شده است. همچنین  ها و سایت به اسناد و کتابخانه

این بررسی ازنظر شیوه گردآوری اطالعات تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. ازآنجاکه 

ق و پژوهش ارتباط مستقیم و نزدیک با موضوع دارد، در این پژوهش از دو روش روش تحقی

شده است. همچنین ازآنجاکه پرسشنامه پرکاربردترین تكنیک در  اسنادی و پیمایشی استفاده

ها از پرسشنامه محقق ساخته  هاست، بنابراین در این تحقیق جهت گردآوری داده گردآوری داده

ه آماری پژوهش حاضر در مرحله کمی شامل کلیه شهروندان استفاده شده است. جامع

؛ 0931های استان بوشهر بوده است. حجم جامعه آماری مطابق با سرشماری سال  شهرستان

سب گیری پانزده شهر استان بوشهر برح. به منظور نمونه0نفر بوده است 0069011

برای حضور هرکدام از  گیری شده است و نمونه گزینی اکثریت از حیث قومی تقسیم سكنی

های قومی در نمونه آماری تحقیق انجام شده است. با توجه به گستردگی جامعه آماری اقلیت

گیری  پژوهش امكان همه شماری جامعه آماری وجود نداشته است. در نتیجه از روش نمونه

وش ای است. ر ای چندمرحله گیری خوشه گیری در این طرح نمونه استفاده شد. روش نمونه

ای از جای فرد خوشهای از انتخاب است که در آن واحد نمونه، بهای، شیوهگیری خوشه نمونه

این تحقیق در محدوده وسیعی پراکنده  افراد است. با توجه به اینكه جمعیت مورد مطالعه

اند. همچنین با  شده صورت تصادفی به روش مذکور جهت نمونه انتخاب بودند، افراد نمونه به

 نفر برآورد شد. 980اده از فرمول کوکران تعداد افراد نمونه استف

 گراییتعریف نظری قوم

ها، هنجارها و شیوه زندگی قوم نوعی تلقی فرهنگی است که براساس آن اعضای یک قوم ارزش 

کند های قالبی درباره دیگر اقوام قضاوت میدانند و براساس دیدگاهخود را برتر از دیگر اقوام می

 (.031: 0988و همكاران،  فییوس)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  https://www.amar.org.ir. به نقل از 0
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 گراییتعریف عملیاتی قوم

مداری ( قوم9( ترجیح قومی و 3( گرایش قومی، 0گرایی در تحقیق حاضر در سه بعد  قوم

موردسنجش و در پرسشنامه عملیاتی شده است. گرایش قومی شامل پذیرش قومیت، 

نیز شامل اولویت دادن  ورسوم و فرهنگ قومی بدون هر تفوق قومیتی است. ترجیح قومی آداب

ورسوم و فرهنگ و زبان قومی بر ملی و جهانی است. در نهایت، قوم مداری نیز  قومیت، آداب

 ورسوم و فرهنگ و زبان قومی بر ملی و جهانی است. گزینی قومی، آدابشامل برتری

 تعریف نظری مشارکت سیاسی

به  اصالح و در است اسیسی نظام در فعالیت مختلف سطوح در فرد شرکت سیاسی، مشارکت

ها و فعالیت در مؤثر شرکت خویش، رهبران انتخاب برای شهروندان یافته سازمان مساعی معنای

مردم در  است؛ یعنی دولت سیاسی هدایت ترکیب بر گذاشتن تأثیر و سیاسی و اجتماعی امور

به  نسبت را خود و داشته حضور فعاالنه ها گذاری سیاست و جامعه سیاسی رهبران انتخاب

و  رهبران انتخاب با مردم دیگر عبارت به .کنندنمی احساس بیگانه آن هایسیاست و حكومت

 (.0911،راشگیرند )می عهده بر آن را هدایت دولت سیاست تأیید

 تعریف عملیاتی مشارکت سیاسی

ر ( د0931و روهنده،  زارعای توسط )ساختهمتغیر مشارکت سیاسی با استفاده از مقیاس پیش

 سنجیده خواهد شد. 0رفتاری-9و عینی 3گرایشی-0دو سطح ذهنی

های زیر عملیاتی شده است: داشتن روحیه گرایشی با توجه به معرف-الف( سطح ذهنی

گویه(.  3گویه(، داشتن آگاهی و اطالعات ) 3گویه(، ارزیابی میزان تأثیرگذاری ) 1مشارکتی )

 است. 1513مقدار آلفای کل شاخص 

شود: عضویت مشارکتی )بُعد های زیر عملیاتی میرفتاری با توجه به معرف-ب( سطح عینی

 گویه(. 9نظارتی و میزان عضویت و فعالیت( برای عضویت در هر مجمع یک نمره( 

 های توصیفییافته

نفر  330درصد( زن و  9351نفر از پاسخگویان ) 010توزیع پاسخگویان براساس جنسیت، 

نفر از پاسخگویان  99نیز مرد هستند. توزیع پاسخگویان براساس وضعیت سنی،  درصد( 61/             1)
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Subjective 
2 Attitudinal 
3 Objective 
4 Behavioural 
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 11سال،  01تا  30درصد( بین  6356نفر از پاسخگویان ) 366سال،  31درصد( کمتر از  856)

درصد( بیش از          350نفر از پاسخگویان ) 8سال و  61تا  00درصد( بین  0356نفر از پاسخگویان )

سال و کمترین تعداد هم  01تا  30اند. بیشترین افراد مربوط به گروه سنی سال داشته 61

سال به باال بوده است. پاسخگویان از نظر ریشه قومی به ترتیب  61متعلق به گروه سنی باالی 

نفر  93درصد( ترک،  953نفر ) 01درصد( عرب،  01نفر ) 61درصد( فارس،  6658نفر ) 311

درصد( سایر  059نفر ) 1درصد( کرد و  059درصد( قوم بلوچ نفر ) 059نفر ) 1درصد( لر،  850)

اند. بیشترین تعداد مربوط به ریشه قومی فارس و کمترین تعداد هم متعلق به ریشه  اقوام بوده

 قومی بلوچ، کرد و سایر بوده است.

 ها عملیات پژوهشی و یافته

 بررسی نرمال بودن متغیر تحقیق:

 فرض:

 کند. زیع نرمال پیروی می: متغیراز تو1 

 کند. : متغیر از توزیع نرمال پیروی نمی0 

 آزمون نرمال بودن 1جدول 

 سطح معناداری آماره آزمون تعداد متغیر ردیف

 15033 15193 983 گراییقوم 0

 15001 15130 983 مشارکت سیاسی 9

توان  شده است، لذا میتر  بزرگ 1511با توجه به اینكه برای دو متغیر سطح معناداری از 

گیریم کنند. بنابراین نتیجه میدرصد از توزیع نرمال پیروی می 31گفت متغیرها با اطمینان 

توان از گیری به شكل صحیح انجام شده است. همچنین می توزیع نمونه مناسب بوده و نمونه

 ود.های پارامتریک جهت آزمودن فرضیه مربوط به متغیرهای پژوهش استفاده نم روش

 ی فرضیه تحقیقگانههای سه بررسی مؤلفه

 دارد. تأثیر شهروندان تمایل به مشارکت سیاسی بر ترجیح قومی رسد می نظر به
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با توجه به اینكه در این قسمت هدف بررسی تأثیر متغیر مستقل )ترجیح قومی( بر متغیر 

ی این مورد از وابسته )تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان( مدنظر ماست، بنابراین برا

 کنیم. رگرسیون خطی ساده استفاده می

 ها فرض

 رسد ترجیح قومی بر تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان تأثیر ندارد.: به نظر می1 

 رسد ترجیح قومی بر تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان تأثیر دارد.: به نظر می0 

 تا از برقرار بودن این شروط مطمئن شویم. پردازیم ابتدا به بررسی شروط اجرای رگرسیون می

 
 ها برای قسمت اول فرضیه تحقیق نرمال بودن مانده 1نمودار 

اند، فرض نرمال بودن  ها تقریباً به خط واصل چسبیده با توجه به اینكه حباب 0در نمودار 

 شود. خطاها در مدل فعلی، تأیید می
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 ت اول فرضیه تحقیقثابت بودن واریانس خطاها برای قسم 2نمودار 

کند: اول معنادار بودن مدل خطی و دوم ثابت بودن  ، دو شرط مهم را بررسی می3نمودار 

اند،  مندی )شكل قیفی( به خود نگرفته ها الگوی نظام واریانس خطاها. با توجه به اینكه حباب

 شود. می بنابراین هر دو فرض ثابت بودن واریانس خطاها و معنادار بودن مدل خطی پذیرفته

 واتسون قسمت اول فرضیه تحقیق-دوربین 2جدول 

 واتسون-دروبین  شاخص

 05109 مدل خطی

( 351-051و بین ) 05109واتسون برابر -ازآنجاکه مقدار آماره دوربین 3با توجه به جدول 

توان نتیجه گرفت که شروط  شود. لذا می است، بنابراین فرض ناهمبسته بودن خطاها پذیرفته می

 پردازیم: توان رگرسیون را اجرا کرد. حال به نتایج رگرسیون می لیه رگرسیون برقرار هستند و میاو

 تحلیل مدل فرضیه تحقیق.  3جدول 

 سطح معناداری Fآماره  درجه آزادی ها مجموع توان دوم داده مدل

 15111 0385910 0 38815116 رگرسیون

   981 81315338 ها مانده

   980 000115910 کل

 0385910شده و  1511تر از  سطح معناداری کوچک 9با توجه به اینكه در جدول 

 شود. شده است، بنابراین فرض معنادار بودن مدل خطی تأیید می   981 و 0  
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 خالصه مدل قسمت اول فرضیه تحقیق-4جدول 

 ها  شاخص
سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

ز انحراف ا

 برآورد

 05191 15310 15319 15119 15111 مدل

گیریم  تر شده است، نتیجه می کوچک 1511سطح معناداری از با توجه به اینكه  0در جدول 

تمایل به مشارکت سیاسی »و « ترجیح قومی»مقدار ضریب همبستگی بین دوم متغیر 

شده، بیانگر  15119ی معنادار است. از طرفی مقدار ضریب همبستگ« استان بوشهر شهروندان

همچنین ضریب تعیین این موضوع است که نوع رابطه بین دو متغیر مستقیم و متوسط است. 

دهنده درصدی  قبول است. این عدد نشان دهد عددی نسبتاً قابل شده که نشان می 15319برابر 

ترجیح »است که توسط  «تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر»از تغییرات 

تمایل به »بر روی متغیر « ترجیح قومی»شود. بنابراین میزان تأثیر متغیر  تبیین می« قومی

 درصد است. 3159به میزان  «مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر

 بررسی قسمت دوم فرضیه تحقیق

 دارد. تأثیر شهروندان تمایل به مشارکت سیاسی بر قوم مداری رسد می نظر به

در این قسمت هدف بررسی تأثیر متغیر مستقل )قوم مداری( بر متغیر با توجه به اینكه 

وابسته )تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان( مدنظر ماست، بنابراین برای این مورد از 

 کنیم. رگرسیون خطی ساده استفاده می

 ها فرض

 .رسد قوم مداری بر تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان تأثیر ندارد: به نظر می1 

 رسد قوم مداری بر تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان تأثیر دارد.: به نظر می0 

پردازیم تا از برقرار بودن این شروط مطمئن  ابتدا به بررسی شروط اجرای رگرسیون می

 شویم.
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 ها برای قسمت دوم فرضیه تحقیق نرمال بودن مانده . 3نمودار 

اند، فرض نرمال بودن  ها تقریباً به خط واصل چسبیده با توجه به اینكه حباب 9در نمودار 

 شود. خطاها در مدل فعلی، تأیید می

 ثابت بودن واریانس خطاها برای قسمت دوم فرضیه تحقیق.  4نمودار 



 212 گانه ترجیح قومی، گرایش قومی و  ... های سه شناختی تأثیر مؤلفه جامعه تبیین 

 

 

کند: اول معنادار بودن مدل خطی و دوم ثابت بودن  ، دو شرط مهم را بررسی می0نمودار 

اند،  مندی )شكل قیفی( به خود نگرفته ها الگوی نظام بابواریانس خطاها. با توجه به اینكه ح

 شود. بنابراین هر دو فرض ثابت بودن واریانس خطاها و معنادار بودن مدل خطی پذیرفته می

 واتسون قسمت دوم فرضیه تحقیق-دوربین .2جدول 

 واتسون-دروبین  شاخص

 05103 مدل خطی

( 351-051و بین ) 05103واتسون برابر -ربینازآنجاکه مقدار آماره دو 1با توجه به جدول 

 شود. است، بنابراین فرض ناهمبسته بودن خطاها پذیرفته می

توان نتیجه گرفت که شروط اولیه رگرسیون برقرار هستند و  با توجه به نتایج فوق می

 پردازیم: توان رگرسیون را اجرا کرد. حال به نتایج رگرسیون می می

 دوم فرضیه تحقیقتحلیل مدل قسمت  .2جدول 

 سطح معناداری Fآماره  درجه آزادی ها مجموع توان دوم داده مدل

 15383 605913 0 06315111 رگرسیون

   981 31135618 ها مانده

   980 003015661 کل

 605913شده و  1511تر از  سطح معناداری بزرگ 6با توجه به اینكه در جدول 

 شود. ض معنادار بودن مدل خطی تأیید میشده است، بنابراین فر   981 و 0  

 خالصه مدل قسمت دوم فرضیه تحقیق.  2جدول 

 ها  شاخص
سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

انحراف از 

 برآورد

 15130 15009 15001 15980 15111 مدل

گیریم  است، نتیجه می تر شده کوچک 1511سطح معناداری از با توجه به اینكه  1در جدول 

 تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان»و « قوم مداری»مقدار ضریب همبستگی بین دوم متغیر 

شده، بیانگر این موضوع  15119معنادار است. از طرفی مقدار ضریب همبستگی « استان بوشهر



  1422/ زمستان 41فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال دهم/ شماره  212

 

 

 15319همچنین ضریب تعیین برابر است که نوع رابطه بین دو متغیر مستقیم و متوسط است. 

دهنده درصدی از تغییرات  قبول است. این عدد نشان دهد عددی نسبتاً قابل شده که نشان می

تبیین « قوم مداری»است که توسط  «تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر»

تمایل به مشارکت سیاسی »بر روی متغیر « قوم مداری»شود. بنابراین میزان تأثیر متغیر  می

 درصد است. 3159به میزان  «تان بوشهرشهروندان اس

 بررسی قسمت سوم فرضیه تحقیق

 دارد. تأثیر شهروندان تمایل به مشارکت سیاسی بر گرایش قومی رسد می نظر به

با توجه به اینكه در این قسمت هدف بررسی تأثیر متغیر مستقل )گرایش قومی( بر متغیر 

ر ماست، بنابراین برای این مورد از شهروندان( مدنظ وابسته )تمایل به مشارکت سیاسی

 کنیم. رگرسیون خطی ساده استفاده می

 ها فرض

 رسد گرایش قومی بر تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان تأثیر ندارد.: به نظر می1 

 رسد گرایش قومی بر تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان تأثیر دارد.: به نظر می0 

 پردازیم تا از برقرار بودن این شروط مطمئن شویم. ی رگرسیون میابتدا به بررسی شروط اجرا

 
 ها برای قسمت سوم فرضیه تحقیق نرمال بودن مانده.  2نمودار 



 212 گانه ترجیح قومی، گرایش قومی و  ... های سه شناختی تأثیر مؤلفه جامعه تبیین 

 

 

اند، فرض نرمال بودن  ها تقریباً به خط واصل چسبیده با توجه به اینكه حباب 1در نمودار 

 شود. خطاها در مدل فعلی، تأیید می

 
 ن واریانس خطاها برای قسمت سوم فرضیه تحقیقثابت بود.  2نمودار 

کند: اول معنادار بودن مدل خطی و سوم ثابت بودن  دو شرط مهم را بررسی می 6نمودار 

اند،  مندی )شكل قیفی( به خود نگرفته ها الگوی نظام واریانس خطاها. با توجه به اینكه حباب

 شود. ار بودن مدل خطی پذیرفته میبنابراین هر دو فرض ثابت بودن واریانس خطاها و معناد

 واتسون قسمت سوم فرضیه تحقیق-دوربین.  2جدول 

 واتسون-دروبین  شاخص

 05801 مدل خطی

( 351-051و بین ) 05801واتسون برابر -ازآنجاکه مقدار آماره دوربین 8با توجه به جدول 

 شود. است، بنابراین فرض ناهمبسته بودن خطاها پذیرفته می

توان نتیجه گرفت که شروط اولیه رگرسیون برقرار هستند و  به نتایج فوق میبا توجه 

 پردازیم: توان رگرسیون را اجرا کرد. حال به نتایج رگرسیون می می

 تحلیل مدل قسمت سوم فرضیه تحقیق.  2جدول 

 سطح معناداری Fآماره  درجه آزادی ها مجموع توان سوم داده مدل

 15111 0935133 0 61365338 رگرسیون

   981 030605183 ها مانده

   980 330305101 کل
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 0935133شده و  1511تر از  سطح معناداری کوچک 01با توجه به اینكه در جدول 

 شود. شده است، بنابراین فرض معنادار بودن مدل خطی تأیید می   981 و 0  

 خالصه مدل قسمت سوم فرضیه تحقیق.  11جدول 

 ها  شاخص
سطح 

 ریمعنادا

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین 

 تعدیل شده

انحراف از 

 برآورد

 65183 15366 15368 15108 15111 مدل

-تر شده است، نتیجه می کوچک 1511سطح معناداری از با توجه به اینكه  00در جدول 

تمایل به مشارکت سیاسی »و « گرایش قومی»گیریم مقدار ضریب همبستگی بین سوم متغیر 

شده، بیانگر  15108معنادار است. از طرفی مقدار ضریب همبستگی « استان بوشهر وندانشهر

همچنین ضریب تعیین این موضوع است که نوع رابطه بین دو متغیر مستقیم و متوسط است. 

دهنده درصدی  دهد عددی نسبتاً قابل قبول است. این عدد نشان شده که نشان می 15368برابر 

گرایش »است که توسط  «به مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهرتمایل »از تغییرات 

تمایل به »بر روی متغیر « گرایش قومی»شود. بنابراین میزان تأثیر متغیر  تبیین می« قومی

 درصد است. 3658به میزان  «مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر

 اصلی تحقیق بررسی فرضیه

 دارد. تأثیر شهروندان به مشارکت سیاسیتمایل  بر گراییقوم رسد می نظر به

گرایی( بر متغیر  با توجه به اینكه در این قسمت هدف بررسی تأثیر متغیر مستقل )قوم

وابسته )تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان( مدنظر ماست، بنابراین برای این مورد از 

 کنیم. رگرسیون خطی ساده استفاده می

 ها فرض

 گرایی بر تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان تأثیر ندارد. ومرسد ق: به نظر می1 

 گرایی بر تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان تأثیر دارد. رسد قوم: به نظر می0 

پردازیم تا از برقرار بودن این شروط مطمئن  ابتدا به بررسی شروط اجرای رگرسیون می

 شویم.



 221 گانه ترجیح قومی، گرایش قومی و  ... های سه شناختی تأثیر مؤلفه جامعه تبیین 

 

 

 
 سمت اصلی فرضیه تحقیقها برای ق نرمال بودن مانده.  2نمودار 

اند، فرض نرمال بودن  ها تقریباً به خط واصل چسبیده با توجه به اینكه حباب 1در نمودار 

 شود. خطاها در مدل فعلی، تأیید می

 
 ثابت بودن واریانس خطاها برای قسمت اصلی فرضیه تحقیق.  2نمودار 

دل خطی و دوم ثابت بودن کند: اول معنادار بودن م دو شرط مهم را بررسی می 8نمودار 

اند،  مندی )شكل قیفی( به خود نگرفته ها الگوی نظام واریانس خطاها. با توجه به اینكه حباب

 شود. بنابراین هر دو فرض ثابت بودن واریانس خطاها و معنادار بودن مدل خطی پذیرفته می
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 واتسون فرضیه تحقیق-دوربین .12جدول 

 واتسون-دروبین  شاخص

 05618 یمدل خط

( 351-051و بین ) 05618واتسون برابر -ازآنجاکه مقدار آماره دوربین 03با توجه به جدول 

 شود. است، بنابراین فرض ناهمبسته بودن خطاها پذیرفته می

توان نتیجه گرفت که شروط اولیه رگرسیون برقرار هستند و  با توجه به نتایج فوق می

 پردازیم: ه نتایج رگرسیون میتوان رگرسیون را اجرا کرد. حال ب می

 تحلیل مدل فرضیه تحقیق.  13جدول 

 سطح معناداری Fآماره  درجه آزادی ها مجموع توان دوم داده مدل

 15111 3305103 0 336365160 رگرسیون

   981 113965090 ها مانده

   980 811635033 کل

 3305103شده و  1511تر از  سطح معناداری کوچک 09با توجه به اینكه در جدول 

 شود. شده است، بنابراین فرض معنادار بودن مدل خطی تأیید می   981 و 0  

 خالصه مدل فرضیه تحقیق .14جدول 

 ها  شاخص
سطح 

 معناداری

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب تعیین تعدیل 

 شده

انحراف از 

 برآورد

 005118 15966 15968 15616 15111 مدل

-تر شده است، نتیجه می کوچک 1511سطح معناداری از به اینكه  با توجه 00در جدول 

تمایل به مشارکت سیاسی »و « گرایی قوم»گیریم مقدار ضریب همبستگی بین دوم متغیر 

شده، بیانگر  15616معنادار است. از طرفی مقدار ضریب همبستگی « استان بوشهر شهروندان

همچنین ضریب تعیین قیم و متوسط است. این موضوع است که نوع رابطه بین دو متغیر مست

دهنده درصدی  دهد عددی نسبتاً قابل قبول است. این عدد نشان شده که نشان می 15968برابر 

« گراییقوم»است که توسط  «استان بوشهر تمایل به مشارکت سیاسی شهروندان»از تغییرات 

تمایل به مشارکت »ی متغیر بر رو« گراییقوم»شود. بنابراین میزان تأثیر متغیر  تبیین می



 223 گانه ترجیح قومی، گرایش قومی و  ... های سه شناختی تأثیر مؤلفه جامعه تبیین 

 

 

درصد تغییرات ناشی از  6953درصد است و  9658به میزان  «استان بوشهر سیاسی شهروندان

 متغیرهای دیگر است.

 گیرینتیجه

درصد مشارکت سیاسی جامعه قومی استان  9658توان گفت آمده می دست در تفسیر نتایج به

د، ویژگی ذاتی برخی مناطق محروم و کمتر بوشهر نسبت به مسائل سیاسی گرایش قومیتی دارن

ویژه انتخابات مشارکت فعاالنه و  یافته جوامع قومی این است که در موضوعات سیاسی بهتوسعه

باالیی دارند. به نظر مشارکت سیاسی فرصت مناسبی برای بیان هویت قومی و اعالم حضور 

می و تاریخی خود را از طریق کنشگری قو اقوام در فضای سیاسی؛ تا از این راه مطالبات انباشته

نظران توسعه بر این باورند که  سیاسی و اجتماعی مطرح و محقق کنند. متفكران و صاحب

آید؛ از سویی مطالعات سیاسی یكی از ارکان اصلی توسعه به شمار می مشارکت فعاالنه در حوزه

ر مناطقی است که دارای دهد که بیشترین مشارکت سیاسی دمتعدد در جامعه ایران نشان می

ترین سازوکارهای نظام ای و قومیتی است، چراکه مشارکت سیاسی یكی از اساسیبافت قبیله

شناسی سیاسی است که برای رسیدن به قدرت و ترین مفهوم جامعهسیاسی پویاست و مهم

اند تا بخشی از ها در تالشهای عمومی از طریق کنشگری سیاسی؛ قومیتسیاستگذاری

اجتماعی و اقتصادی از درون مشارکت سیاسی پی  واسطه توسعه البات مدنی خود را بهمط

بگیرند، فرهنگ سیاسی قومی جامعه ایران نیز متأثر از بافت اجتماعی و فرهنگ عمومی و قومی 

دو بودن، ترجیح و  آن جامعه است، بنابراین متغیرهایی چون: احساس نابرابری و شهروند درجه

گرایش و دلبستگی قومی و همچنین تضییع حقوق اجتماعی و فرهنگی در میان منافع قومی، 

توان از دالیل تأثیر باالی های ساکن در استان بوشهر را میاقوام ایرانی با تأکید بر قومیت

 گرایی بر مشارکت سیاسی شهروندان استان بوشهر دانست. قوم

 پیشنهادات کاربردی

 هاآن کننده تعدیل نقش به توجه و قومی های جنبش راهبر انعنو به قومی نخبگان به نهادن ارج

  .کنند می حمایت شدت به خود نخبگان سیاسی  ایده از ها اقلیت که این ویژه به

 هایی با هویت  صورت برگزاری جشن های اقوام به فراهم کردن بستری برای معرفی فرهنگ

  فرهنگ قومی

 وند. توجه مساوات طلبانه به اقوام بسان یک شهر 
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 های سیاسی اجتماعی از طریق استفاده از نخبگان فكری و  تقویت مشارکت اقوام در عرصه

 ها ابزاری قومیت

 عنوان یک فرصت نه تهدید، باید نگاه امنیتی از اقوام  تالش برای معرفی کردن اقوام به

برگرفته شود و تكثر فرهنگ قومی را از باب تنوع دید، تنوعی از جنس خالقیت و 

 وت بودنمتفا

 منابع

 ( .فصلنامه تحقیقات فرهنگی، سال اول شماره 0981نوربخش، یونس .)11ص  0. 

 ( توسعه اقتصادی 0933فرهادی، محمد؛ کاظمی، علی )–  .اجتماعی، قومیت و مشارکت سیاسی

-علمی 0شماره  -، دوره دوم 0933زمستان « مجله: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران 

 (.131تا  110از  -صفحه  31)  ISCپژوهشی/

 ( .جامعه و سیاست. ترجمه منوچهر صبوری. نشرسمت.0911راش، مایكل .) 

 ( درآمدی بر بنیادهای نظری حقوق شهروندی در شهر، پژوهشگاه 0930موسوی، سید یعقوب ،)

 مطالعات علوم انسانی و مطالعات اجتماعی

 ( ،0931بشیریه، حسین ،)چاپ شناسی سیاسی: نقش نیروهای اجتماعی در زندگی سیاسی جامعه ،

 . بیست و هفت، تهران: نشر نی

 ( 0988یوسفی، علی و اصغرپور ماسوله، احمدرضا.)  قوم مداری و اثر آن بر روابط بین قومی در

 .031، ص 0، شماره 0ایران. دانشنامه علوم اجتماعی. دوره 

 ( تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه: حبیبی.0918ی. سو، آ .) 

 389، شماره اقتصادی -فصلنامه سیاسی ،«های تحزب پایدار بایسته»(، 0931اهلل ) ایوبی، حجت ،

 .30ص 

 ( ،0980قادری، حاتم« .)فصلنامه مطالعات «های دولت و هویت ملی در گذشته و حال چالش ،

 .091ملی، سال سوم، ص 

 ( ،دایره المعارف ناسیونالیسم، ترجمه کامران فانی، نوراهلل مرادی، تهران، 0989ماتیل، الكساندر .)

 کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه.

 ( .0931محدثی گیلوایی، حسن« )گرایی در ایران درباره قومای اجتماعی  نظریه.» 

 ( پژوهشی در باب دینداری و مشارکت سیاسی، دو فصلنامه 0931زارع، بیژن و مجید روهنده .)

 39-06،صص  8شناسی معاصر، سال پنجم، شماره  های جامعه پژوهش

https://www.gisoom.com/book/11457417/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C/


 222 گانه ترجیح قومی، گرایش قومی و  ... های سه شناختی تأثیر مؤلفه جامعه تبیین 
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