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In heterogeneous cultural-religious systems, recognizing the variables affecting
citizens' voting behavior and political participation is vital for good policy-making and
management. The issue of research is the analysis of the factors influencing the
Turkmen people to vote for the discourse of moderation in the twelfth presidential
election. This research was descriptive in terms of orientation, application and type of
research and the survey method was used. The statistical population is the citizens of
Turkmen ethnic group in Golestan and 344 people were randomly selected as the
statistical sample. Reliability and validity of the research instrument were measured
using factor load coefficient, combined reliability, Cronbach's alpha, convergent
validity and divergent validity. The data were analyzed using Smart-PLS and SPSS
software. One-sample t-test and Friedman test were used to test the research
hypotheses. Findings show that candidate personality traits, electoral expectations,
influence of political-religious trustees, closeness to religious-ethnic ideologies,
regional developments in the region and virtual networks had the greatest impact on the
Turkmen people's vote for moderation in the twelfth presidential election. The findings
of the ranking also show, respectively, election expectations, closeness to religious
ideologies, historical factors, global-regional developments, the influence of politicalreligious trustees, candidate personality traits and virtual networks play the most
important role in the tendency of the Turkmen people to the discourse of moderate.
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بررسی و تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی شهروندان؛ مورد
مطالده :مشارکت قوم ترکمن در انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری
غالمرضا خواجهسروي



استاد علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهراک ،ایراک

عباسعلی رهبر

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهراک ،ایراک

سیدذکریا محمودي رجا

دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهراک ،ایراک

چکیده

قضددایی ،احسدداس عدددال

 این مقاله مستخرج از رسالة دکتری با موضوع «مطالعه جامعهش ناختی رفت ار سياس ی اق وام و اقليته ا در انتخاب ات نویسنده مسئولsarvireza1968@gmail. com :

eISSN:2476-6208

قومی ،آذربایجان.

ریاست جمهوری (مورد مطالعه بلوچ و ترکمن)» میباشد.

تاریخ پذیرش1399/11/28 :

واژگان کلیدی :عدال  ،عدال

اجتماعی ،احساس عدددال

ISSN: 2345 -6140

در نظامهای ناهمگون فرهنگی مذهبی ،شناخت متغيرهای مؤثر در رفتار رأیده ی و مش ارکت سياس ی ش هروندان،
برای سياستگذاری و مدیریت مطلوب امری حياتی است .مسئله پژوهش ،تجزیه و تحليل عوام ل م ؤثر در رأیده ی
قوم ترکمن به گفتم ان اعت دال در انتخاب ات دوازده م ریاس ت جمه وری اس ت .ای ن پ ژوهش از نظ ر جه تگيری،
کاربردی و نوع پژوهش توصيفی و از روش پيمایش استفاده شد .جامعة آم اری ،ش هروندان ق وم ت رکمن در گلس تان
میباشند که بهصورت تصادفی ساده  344نفر بهعنوان نمونه آماری انتخ اب ش دند .پای ایی و روای ی اب زار پ ژوهش ب ا
اس تفاده از آزمونه ای ض ریب باره ای ع املی ،پای ایی ترکيب ی ،آلف ای کرونب ا  ،روای ی همگ را و روای ی واگ را
اندازهگيری شدند .دادههای حاصل با استفاده از نرمافزار  Smart- PLSو SPSSتجزیه و تحليل شدند .از آزم ون t
تک نمونه و فریدمن برای سنجش فرضيههای پژوهش استفاده شد .یافتهها نشان میدهد ویژگیهای شخص يتی ن امزد،
انتظارات انتخاباتی ،اثرپذیری از معتمدان سياسی دین ی ،قراب ت ب ا ای دئولوژیهای م ذهبی ق ومی ،رون د تح والت
جهانی منطقه و شبکههای مجازی ،بيشترین تأثير را در رأیدهی قوم ترکمن به گفتمان اعت دال در انتخاب ات دوازده م
ریاست جمهوری داشت .همچنين یافتههای حاصل از رتبهبندی نشان میدهد به ترتيب ،انتظارات انتخاب اتی ،قراب ت ب ا
ای دئولوژیهای م ذهبی ،عوام ل ت اریخی ،رون د تح والت جه انی منطق ه ،اثرپ ذیری از معتم دان سياس ی دین ی،
ویژگیهای شخصيتی نامزد و شبکههای مجازی بيشترین نقش را در تمایل قوم ترکمن به گفتمان اعتدال داشت.

تاریخ دریافت1399/01/24 :
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مقدمه
اغلب تحليلگران و پژوهشگران دربارۀ متغيره ای تأثيرگ ذار در فرآین د انتخاب ات ب ر ای ن
موضوع اتفاقنظر دارند که نوع نظام سياسی و س اخت و باف ت جامع ه ،اق وام و اقليته ا؛
تأثيرات مستقيم و غيرمستقيمی بر رفت ار انتخاب اتی ،رفت ار رأیده ی و ب هطور کل ی نت ایج
نه ایی انتخاب ات دارن د؛ از ای نرو بررس ی و تحلي ل نق ش متغي ر اق وام و اقليته ای
مذهبی -دین ی در فرآین دهای دموکراس ی و ش کل عملي اتی آن یعن ی انتخاب ات ،بعن وان
مسئلهای اصلی مطالعات اخير جامعهشناسی سياسی اس ت .از انتخاب ات ریاس ت جمه وری
بعنوان بسترساز نظم پایدار سياس ی اجتم اعی مردمس االر ،عقالن یس ازی رفت ار جمع ی،
ارتقای تکثرگرایی سياسی و تنوعگرایی اجتماعی یاد کردهاند (محمدی اصل.)7 :1393 ،
تعامل جریانهای قومی با جناحهای سياسی و افزایش تحرک ات سياس ی اجتم اعی آنه ا
برای تأثيرگذاری بر روند امور و مذاکره در م ورد تحق ق مطالب ات آنه ا ی اد ش ده اس ت
(شورای نمایندگان مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری .)109 :1395 ،در ای ن
چارچوب از مسائل ه ویتی (ق ومی م ذهبی) و شاخص ههایی چ ون قومي ت ،گ روهه ای
قومی ،قوممداری و هویت قومی بهعنوان فرصت و چالش پای دار امني ت و پروس ه توس عه
جوامع چندقومی و متنوع فرهنگی نام برده شده بهطوری که امروزه حتی اغل ب نظامه ای
سياسی توسعهیافته دنيا چون کانادا ،اسپانيا ،بریتانيا ،استراليا ،هلن د ،فرانس ه و ...ه م ب ا ای ن
مسئله دستوپنجه نرم میکنند (حاجيانی.)409 407 :1388 ،
مشارکت سياسی و رفتار رأیدهی در جمهوری اسالمی ایران بهعنوان رنگينکمانی از
فرهن،ها ،اقوام و مذاهب مختل ف ،ب هعنوان ی ک مس ئله پيچي ده و م بهم مط رح اس ت.
مشارکت برخی از اقوام در دهههای اول و دوم انقالب با ک اهش محسوس ی مواج ه ب ود،
ولی پس از پایان جن ،تحميل ی و ب هطور اخ ص از انتخاب ات هف تم ریاس ت جمه وری،
شاهد افزایش محسوس ،گسترده و معنیدار آنها در فرآیند انتخابات بودهایم؛ بهطور مثال
قوم بلوچ مشارکت باالی  90درصد و قوم ترکمن ني ز ب ا مش ارکت  94درص دی در ای ن
انتخابات شرکت کردند و اکثریت به گفتمان پي روز رأی دادن د (ص الحی امي ری:1385 ،
 ،139حاجيانی .)297 :1388 ،استان گلستان با دارا بودن تنوع و تکثر اق وام مختل ف چ ون
مازندرانی ،فارس ،گيلکی ،ترکمنی از استانهای بسيار حياتی ایران است که ب ا دارا ب ودن
شاخصههای م ذکور ک م و کي ف مش ارکت آنه ا در انتخاباته ا بهخص وص انتخاب ات
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ریاست جمهوری بسيار مهم بوده است .در این ميان وجود قوم ترکمن در چن د شهرس تان
این استان که علقه و وابستگی فرهنگی ،نژادی و مذهبی متمایز و متفاوتی با اکثریت م ردم
شيعی و فارسیزبان ایران داشته ،بعنوان یک چ الش فرص ت اساس ی ب رای ای ران تب دیل
شده است .در ابتدای انقالب به دنبال تحرکات برخی افراد وابسته ب ه کش ورهای منطق ه و
معاندین انقالب ،تحرکات تجزیهطلبان ه ق ومی در ترکمنص حرا و دیگ ر من اطق ،نگ رش
امنيتی در این مناطق حکمفرما شد .لذا اکثریت قوم ترکمن ب ا ب دبينی ب ه انتخاب ات ای ران،
مشارکت بسيار پایينی داشتند ولی در انتخاباتهای بعدی با مشارکت مثالزدنی و بيش تر از
 75درصد در پای صندوقهای رأی حاضر شدند.
انتخابات یازدهم ریاست جمهوری پس از  8سال بار دیگر گفتمانهای هویتی ق ومی
را وارد عرصه سياست کشور ،چرخه رقابتها و کارزار انتخاباتی کرد (شورای نمایندگان
مرک ز بررس یهای اس تراتژیک ریاس ت جمه وری)114 :1395 ،؛ بهطوریک ه ش اهد
مطرحش دن مطالب ات ه ویتی ،مس ائل زیس تمحيطی ،نابرابریه ای منطق های و وع ده و
وعيدهای سياسی فرهنگی و ترجيحات سياسی فرهنگی گروههای قومی از سوی برخی
از نامزدهای انتخاباتی بودیم که نقشی تعيينکنن ده در پي روزی و موفقي ت گفتم ان پي روز
داشت .در انتخابات دوازدهم؛ قوم ترکمن ،گفتمان اعتدال را ب ا اکثری ت مطل ق (ب يش از
 65درصد) انتخاب کردند .با توجه به چنين مقدماتی ،اغل ب آین دهپژوهان ح وزه سياس ی
اجتماعی ایران با مطالعه روند و چرخه فعاليتهای سياسی مدعیاند که مسائل و مطالب ات
گروههای قومی میتواند بهعنوان ی ک مس ئله پيچي ده و عمي ق ،رقابته ای انتخاب اتی در
سطح محلی و منطقهای را با پيشبينی غيره قاب ل منتظ ره مواج ه س ازد .متناس ب ب ا مس ئله
پژوهشی یعنی مشارکت گسترده قوم ترکمن در انتخابات پس از دورهای رکود و گرایش
آنها به یک جریان خاص ،این پژوهش میکوشد به پرسشهای زیر پاسخ داده ش ود ک ه
تغيير رویکرد قوم ترکمن در انتخاب ات و فع ال ش دن آنه ا در عرص ة انتخاب ات ریاس ت
جمهوری دورۀ دوازدهم ،متأثر از چه عواملی بوده است؟ نگرش قومی و مذهبی در کنش
و رفتار سياسی خاص آنها در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم چه تأثيری داشت؟ ب ر
اساس اولویتسنجی ،کدام عامل در رأیدهی این ق وم ب ه حس ن روح انی نق ش بيش تری
داشته است؟
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تعریف مفاهیم
الف -گروههای قومی
در ادبيات علوم اجتماعی با توجه به تعری ف و تحليله ای مختل ف ،قومي ت و گروهه ای
قومی بعنوان مفهومی غامض و پيچيده مطرحاند .در جوامع متکث ر فرهنگ ی؛ تف اوته ای
قومی ،مذهبی ،جنسی و طبقاتی تأثير بسزایی ب ر چرخ ة حي ات سياس ی اجتم اعی آنه ا
دارد (اوزکریملی .)275 273 :1384 ،م اکس وب ر ب رای اول ين ب ار گروهه ای ق ومی را
معادل "شکلگيری اجتم اعی از م ردم دارای عقای د مش ترکی" مط رح ک رد (حاجي انی،

 .)409 :1388ریچارد جنيکنز گروههای ق ومی را ب ا مس ئله هوی ت ق ومی تحلي ل ک رده و
میگوید« :هویت قومی فرآیند اجتماعی ش دن و تعری ف و ب ازتعریف اف راد در تع امالت
سياسی اجتماعی است» (جنيکنز .)36 34 :1381 ،بهطور کلی در ی ک تعری ف ج امع و
کلی درباره گروههای قومی باید گفت« :اجتماعی از افراد که دارای منشأ مشترض اع م از
واقعی یا خيالی ،سرنوشت مشترض ،احساس مشترض و نسبی ،منابع ارزش مند مش ترکند و
در ارتباط با سایر گروهها و انواع ،بر اساس رم وز و نماده ای فرهنگ ی مش ترض در ی ک
ميدان کامل تعامل درونگروهی و با کسب هویت جمعی ،مبدل به "ما" میشوند (برت ون،
 ،25 24 :1384حاجيانی .)288 286 :1388 ،همين نگرش باعث شده است که آنها در

فضای گفتمانگونگی اجتماعی ،هویت متمایزی برای خود در مقایسه با غيریه ای دیگ ر
قائل شوند (ریتزر )160 155 :1374 ،و ارزشها ،سنن و موازین فرهن  ،خ ود را مح ور
قضاوت در مورد دیگران قرار دهند و اغلب ،فرهن ،خود را برتر از دیگر فرهن ،ه ا در
نظرگيرند» (نقل از گيدنز.)369 :1373 ،

ب -رفتار انتخاباتی
دموکراسی و مصداق عملياتی آن یعنی برگ زاری فرآین د انتخاب ات و ک ارزار رق ابتی آن
متشکل از مثلث رأیدهنده ،رأیگيرنده و بافت و ساخت ی ا زمين ه و عام ل سيس تم اس ت
(عبدالملکی .)185 :1394 ،بُعد سوم این مثل ث (باف ت و س اخت جغرافي ایی فرهنگ ی) از
پيچيدگی بسيار ب االیی برخ وردار اس ت و ب ه رواب ط رأیدهن ده و رأیگيرن ده و تعام ل
عوامل فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،سياسی و نظ ایر آن مي ان دو گ روه یادش ده بس تگی
دارد .رفتار سياسی بعنوان یک رهيافت ميانرشتهای میکوشد ب ه ای ن پرس شها و مس ائل
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زیر پاسخ دهد :اساس اً ش هروندان موج ود در نظامه ای سياس ی مختل ف دني ای سياس ت،
فرآین د بروکراتي ک انتخاب ات را چگون ه تحلي ل میکنن د؟ چ ه ارزی ابی از عملک رد و
کارکردهای نظام سياسی ،نامزدها و جریانات مختلف ش رکتکننده در انتخاب ات دارن د؟
چگونه رفتار و ادراض نخبگان به رفتار سياسی اقوام و اقليتها جه ت و مس ير میده د؟ و
نهایتاً این سؤال ساده اما پيچيده که چرا مردم به شکلی رفت ار میکنن د ک ه رفت ار میکنن د
(مارش و استوکر .)107 :1390 ،ليپست در تعریفی آن را اینگونه معرفی م یکن د« :رفت ار
انتخاباتی از ابعاد عملياتی رفتار سياسی شهروندان است که ب ر اس اس مش ارکت در اوام ر
سياس ی اجتم اعی ،دس ت ب هگزینش و انتخ اب جریانه ای مختل ف در رقابته ای
مسالمتآميز کسب قدرت و اص الح س اختار نظ ام اجتم اعی ح اکم ب ر کش ور میزنن د»
(ليپست .)762 :1383 ،در جمعبن دی بای د گف ت رفت ار انتخاب اتی م ردم مب ين تقاض اها و
مطالبات سياسی اجتماعی آنهاست که در کارزارهای انتخاباتی ،از یکسو تح ت ت أثير
فعاليتهای ترویجی (ازجمله تبليغات) و از دیگر سو متأثر از عوامل و متغيره ای دیگ ری
همچون شاخصهای فرهنگی ،جمعيتشناختی ،اقتصادی همچنين ماهيت و دامنة آرزوه ا
و خواستههای رأیدهندگان و هویت دینی و ملی است (صفری شالی،124 121 :1394 ،
قوام .)148 145 :1389 ،لذا از رفتار انتخاباتی بهعنوان الگ وی توزی ع و چ رخش ق درت
اقتدار و کموکيف مشارکت فعال یا منفعل افراد در سامان سياس ی اجتم اعی ی ک نظ ام
دموکراتيک یاد شده است (عيوضی.)35 34 :1382 ،

پ -قوم ترکمن
در جوامع چندفرهنگی ازجمله ایران ،طی سالهای اخير مسئله شکاف سياس ی اجتم اعی
در قالب تقسيم جمعيت کشور به چند گروه قومی ،متغيری تأثيرگذار در مشارکت سياسی
اجتم اعی ب وده اس ت (ض رغامی و انص اریزاده .)97 :1391 ،یک ی از اق وام مه م در
جمهوری اس المی ای ران ،ق وم ت رکمن میباش د .گروهه ایی ک ه ام روزه ت رکمن نامي ده
ال غزه ،غ وز ی ا آغ وز نامي ده میش دند ک ه از ن ام ج د مش ترض آنه ا یعن ی
میشوند قب ً
آغوزخان گرفته شده است (قجری .)12 10 :1390 ،محل سکونت آنها واقع در جن وب
شرقی دریای خزر و در نواحی شمالی خراس ان و ش رق مازن دران اس ت (فالح ی:1390 ،
 .)187 186این قوم با جمعيتی بيش از یک ميلي ون نف ر در منطق های ب ه وس عت تقریب ی
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 20000کيلومتر مربع ساکن هستند (محمودیرجا .)25 :1400 ،سه طایفه اصلی ای ن ق وم،
یموتها ،کوکالنها و تکهها و طوایف چهارگانه اوالد ک ه از نس لهای خلف ای راش دین
هستند (سارلی .)25 23 :1379 ،قوم ترکمن برخالف سایر اقوام که تا حدودی در یک یا
دو مقوله با دیگ ر اق وام ای ران اش تراض نظ ر دارن د (مث ال :بلوچه ا و کرده ا ک ه ب هرغم
اختالفنظر مذهبی و منطقهای در ش اخصهایی چ ون تب ار آری ایی ،سرنوش ت ت اریخی،
ریش ههای زب انی و ،...آذریه ا در ش اخص سرنوش ت ت اریخی ،م ذهب و تب ار ق وميتی،
عربها در شاخص مذهب با اکثریت ایراني ان فارس یزبان اش تراض نظ ر دارن د) ام ا ق وم
ترکمن در چهار مقوله تبار ،فرهن ،قومی ،مذهب و زبان با اکثری ت ایراني ان فارس یزبان
شيعیمذهب تفاوت دارند (قجری ،10 :1390 ،محمودیرج ا )23 :1400 ،ک ه هم ين ام ر
بستر تفاوتهای زیست اجتماعی ،نگرشی ،ارزش ی ،باوره ا ،اعتق ادات و ب هتبع آن رفت ار
سياسی و مشارکت انتخاباتی آنها را متأثر کرده است.

ت -گفتمان اعتدال
گفتمان اعتدال یا به اعتقاد حسن روحانی مدل سياستورزی خردگرا و آرمانگرایی واق عبين،
رویهای متفاوت و متعارض از گفتمان دولتهای نهم و دهم در سطح داخل و خارج است ک ه
از سوی دستاندرکاران ستاد انتخاباتی وی در انتخابات یازدهم ریاست جمه وری مط رح ش د
(دهقانی فيروزآبادی .)1 :1393 ،حسن روحانی شاکلة اصلی و مفصلبندی محکم این گفتم ان
را تعادل و توازن در عوامل مختلفی به شرح ذیل در نظر گرفته است:

(دهقانی فیروزآبادی 7 :1393 ،د  ،13فریدون و قوام )178 :1397
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وی نگ اه و نگ رش ح اکم ب ر دول ت خ ود را تلفيق ی از اعت دال و اص الحات در
جهتگيریهای اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی مطرح کرد و با شعار «دوباره ایران ،دوباره
اسالم ،دوباره اميد» در مورد سياستهای داخلی و خارجی خود در ص حبتهای تبليغ اتی
خود گفته بود« :ما در آستانه یک تصميم ب زرگ ت اریخی هس تيم .مل ت م ا در ای ن هفت ه
میخواهد اعالم کند که آیا به سال  91برمیگردیم یا ب ه س ال  1400م یرویم»؛ در ادام ه
میگوید« :ملت ما در روز جمعه این هفته میخواهد اعالم کن د ک ه آی ا مس ير آرام ش را
ادام ه میده د ی ا میخواه د مس ير ت نش را انتخ اب کن د ،م ا مس ير و نگ رش اعت دال و
اصالحات را که نيازهای اصلی جامعة فعلی کشور است ،رها نخواهيم کرد» (روحانی /23
 1396 /02و  .)1396 /02 /09از جمله مهمترین کليدواژههایی که از سوی این گفتمان در
کارزار رقابتهای انتخاباتی یازدهم و دوازدهم ریاست جمهوری بهعنوان ش عار انتخاب اتی
مطرح شد« :آزادی ،امنيت ،آرامش و پيشرفت» ،نه ب ه امپرات وری دروغ و تزوی ر ،براب ری
فرصت سياسی ،تزریق اميد به جامعه خس ته ،ع دالت جنس يتی ،مب ارزه ب ا کاس بان تح ریم
(رضایی و ترابی ،)131 :1392 ،حقوق شهروندی ،احترام به فرهن  ،و هویته ای متکث ر
ایرانی ،احترام به نظر مخالفان و منتقدان ،مب ارزه ب ا مح دودیتهای فيلترین  ،،مب ارزه ب ا
فس اد و ران تخواری س ازمانیافته ،دوری از تنشآفرین ی سياس ی و م ذهبی در داخ ل و
منطقه ،چرخش زندگی مردم و چر های سانتيرفيوژها ،صيانت از آزادیه ای شخص ی و
اجتماعی افراد ،قشرها ،اقوام و اقليته ای مختل ف و ...ب ود (زائرکعب ه و دیگ ران:1396 ،
 ،120 117مجيدی و رحيمی نيا.)136 138 :1397 ،

مرور ادبیات تحقیق
سيدهادی مصطفوی و دیگ ران ( ،)1398در مقال ه «تحلي ل سياس تهای ق ومی ،م ذهبی و
تأثير آن ب ر مش ارکت سياس ی و راهه ای ارتق ای آن؛ م ورد مطالع ه :ق وم ت رکمن اس تان
گلستان»؛ با روش پيمایشی بررسی چهار شکاف اجتماعی نسلی ،جنسيتی ،قومی و م ذهبی
در شهرهای گنبد ،بندر ترکمن و مراوهتپه پرداخ ت .پرس ش اص لی مقال ه ای ن اس ت ک ه
قوميت و مذهب بهعنوان دو شکاف مهم و برجسته در کل ایران و ب هویژه اس تان گلس تان
چه تأثيری بر سطح مشارکت سياسی در ای ن اس تان و ني ز جهتگيریه ای آن ب ه س مت
جناحها و احزاب سياسی و نيز شعارهای انتخاباتی دارد؟ نتایج این پژوهش نشان م یده د
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که ميان هویت قومی و مذهبی جامعه مورد مطالعه ،تعامالت آنان با سایر اقوام و م ذاهب،
احساس نابرابری اجتماعی کمتر یا بيشتر و نيز احساس مشروعيت نظ ام سياس ی ق ویتر ی ا
ضعيفتر و سطح و نوع مشارکت سياسی در جامعه مورد مطالعه رابطه مثب ت و معن اداری
وجود دارد.
سجاد عموزاده خليلی و احمد رشيدی ( ،)1397در مقاله «سياست قومی و امنيتسازی
سياسی ج .ا .ایران در منطقه ترکمنصحرا با تأکيد بر دوره اص الحات»؛ ب ه بررس ی مس ئله
وحدت و یکپارچگی ملی و تأثير آن ب ر امني ت مل ی جمه وری اس المی ای ران پرداخ ت.
پرسش اصلی پژوهش این است که سياستهای ق ومی جمه وری اس المی ای ران در دوره
اصالحات در مورد قوم ترکمن چگونه بوده است؟ نتایج این تحقيق ب دین ش رح میباش د
ک ه سياس تهای ق ومی و اق دامات دولته ای مختل ف جمه وری اس المی در مس ير
امنيتسازی در منطقه ترکمنصحرا در مسير درستی قرار داشته که البت ه ني از ب ه تقوی ت و
در برخی موارد بازنگری در فرایندها دارد .در دوره اصالحات به دليل دیدگاه فض ای ب از
سياسی و همدلی و همگرای ی بيش تر ب ين اق وام مختل ف کش ور از جمل ه ق وم ت رکمن ب ا
مجموعه ملی ایران ،سياستهای قومی وارد مرحله جدید و متفاوتی شده است.
رضا کاظمی ( ،)1395در مقاله «بررسی تأثير مدیریت اقوام بر امنيت مرزه ای کش ور؛
مطالعه موردی اقوام ت رکمن شهرس تانهای گنب د و بن در ت رکمن»؛ ب ا روش پيمایش ی ب ه
بررسی رابطه قوميت و امنيت در مرزهای ایران و ترکمنستان (با تأکيد ب ر ق وم ت رکمن) و
مدیریت اقوام در امنيت مرزها پرداخت .نتایج ای ن تحقي ق نش ان داد ب ين اق وام ت رکمن و
ایجاد امنيت در مرز ایران و ترکمنستان رابطه وجود دارد .بين س طح معيش ت مرزنش ينان و
امنيت مرز ایران و ترکمنستان رابطه معناداری وجود دارد .بيشترین تأثير مربوط به معيش ت
اقوام در ایجاد امنيت مرزها بوده و کمترین تأثير مربوط به مشترکات فرهنگی میباشد.
نوراله قيصری و دیگران ( ،)1396در مقاله «انتخابات ریاست جمه وری؛ م دلی نظ ری
برای تبيين پيروزی یک کاندیدا بر سایر رقبا»؛ به دنبال ارائه الگویی نظری ب رای شناس ایی
یکی از عوامل مؤثر بر سرنوشت رقابت انتخاباتی و پيروزی کاندیدا با اس تفاده از رهياف ت
بسيج منابع و تعيين نوع منابع در اختيار کاندیداها و نظریات آن بوده اس ت .فرض ية اص لی
پژوهش بر این اصل استوار است که «بسيج منابع در اختيار کاندی دا ی ا کاندی داهای ی ک
حزب ،در فرایند انتخابات ،عامل پيروزی کاندیدا یا کاندیداها بر رقبای آنهاست».
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رحمان قهرمانپور ( ،)1394در کتاب «بازی انتخابات ریاست جمهوری در ای ران»؛ ب ه
دالیل پيروزی حسن روحانی در انتخابات یازدهم ریاس ت جمه وری پرداخت ه اس ت .وی
در رابط ه ب ا نت ایج غيرمنتظ رۀ انتخاب ات در ای ن چن د دوره اخي ر در انتخاب ات ریاس ت
جمهوری ،بر این عقيده است که در این بازی احتمال برد نامزدی بيش تر اس ت ک ه دان ش
انتخابات را با هنر مبارزات انتخاباتی دره م آمي زد و جس ارت و ت وان الزم را ب رای ادام ه
بازی داشته باشد.
مختار نائيجی کياکال و همکاران ( ،)1393در مقالة «بررسی نقش سرمایة اجتم اعی ب ر
رفتار انتخاباتی؛مطالعة موردی بلوچ و ترکمن»؛ ب ه دنب ال بررس ی و تحلي ل نق ش س رمایة
اجتماعی بر رفتار انتخاباتی در دو قوم بلوچ و ترکمن هستند ت ا ج وابی ب رای ای ن پرس ش
بيابند که تقویت یا کاهش سرمایة اجتماعی چه اثراتی میتواند بر رفت ار انتخاب اتی دو ق وم
مذکور برجای بگذارد .یافتههای پ ژوهش ک ه ب ه روش پيمایش ی و جامع ة آم اری اف راد
باالی هيجده سال شهرستانهای آققال از قوم ترکمن و شهرستان خاش از قوم بلوچ اس ت
و ب ا کم ک نرماف زار  Spssم ورد تحلي ل ق رار گرف ت ،ح اکی از آن ب ود ک ه ض ریب
همبستگی متغير سرمایة اجتماعی با رفتار انتخاباتی برابر با  0/386است.
پاول الزارسفيلد و برنارد برلسون ( ،)1978در مقاله «شاخص تمای ل سياس ی»؛ ب ر ای ن
عقيدهاند که میتوان رفتار سياسی ،رفتار انتخاباتی و کموکيف مش ارکت سياس ی اف راد و
اقشار مختلف در سطح جامعه را با توجه به وضعت سياسی ،اقتصادی ،مذهبی ،مس کونی و
دیگر ویژگیهای معمولی رأیدهندگان با دقتی زیاد پيشبينی کرد .آنها با مطرح ک ردن
رفتار رأیدهی بهمثابه کارکردی از محيط اجتماعی بر این اعتقادند ک ه اف راد رأیدهن ده،
پذیرندگان منفعل وضعيت اجتماعیاند که افراد و اقشار خود را در آنها میبينند و دس ت
به اقدام و کنش میزنند.

الف -نوآوری تحقیق و وجه ممیزۀ پژوهش
در اث ر وج ود س اختار و س پهر اجتم اعی متن وع و متکث ر فرهنگ ی ق ومی در ای ران،
گفتمانهای مختلف برای کسب قدرت در بازاریابی سياست ،گروهه ای ق ومی و م ذهبی
را مدنظر تبليغ ات و ش عارهای خ ود ق راردادهان د .در هم ين راس تا در انتخاب ات ریاس ت
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جمهوری همواره این مقوله ،نقش و جایگاه کليدی در سياستها و شعارهای مطرح ش ده
از سوی جریانهای مختلف داشتهاند.
بررسی پژوهشهای انجامشده در زمينة تحليل رفتار رأیدهی اقوام نشان م یده د ک ه
تاکنون متغيرهای تأثيرگذار بر رفتار سياسی اقوام و اقليتها در فرآیند انتخابات با تکيه ب ر
یک قوم خاص ،با در نظرگرفتن وضعيت داخلی و خارجی کش ور در انتخاب ات ،از منظ ر
جامعهشناختی طبقهبندی و ارزیابی نشده است .به همين منظ ور ای ن پ ژوهش ب ا کاربس ت
روش پيمایشی میکوشد ضمن استفاده از مبانی نظری و نقد و بررسی پژوهشه ای انج ام
شده در این زمينه ،عوامل مؤثر بر کنشگری قوم ترکمن را در انتخابات دوازده م ریاس ت
جمهوری احصا کند ،سپس اولویتسنجی مطالبات قوم ت رکمن در رأیده ی ب ه گفتم ان
اعتدال را بررسی و تحليل نماید.

چارچوب نظری تحقیق
سنجش گرایشه ا و تم ایالت سياس ی اجتم اعی اقش ار ،طبق ات و گروهه ای مختل ف
اجتماعی ،بخصوص اقوام و اقليتها از موضوعات مهمی است ک ه جامعهشناس ی سياس ی
میکوشد از طریق الگوی رفتار رأیدهی بهصورت تخصصی به آنها دست یاب د (م ارش
و استوکر .)123 :1388 ،نایت و مارشال در سال  2002با تحليل مطالعات قبلی ،طرح ی در
مورد متغيرهای تعيينکنن ده رفت ار رأیده ی در نظ امه ای سياس ی دموکراتي ک نگ ارش
کردند که برخی از مهمترین یافتههای آنها در شکل زیر آورده شده است:
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(نای  ،23 :2002 ،ایوانز ،153 :3004 ،دهقانی 140 :1395 ،د .)145

پباتوجه به جدول فوق ،الگوی رفتار رأیدهی شهروندان در نظامهای سياسی دموکراتيک
بدین شرح است:

الف -رویکرد جامعهشناختی
نظ رات و دی دگاههای گ روه تحقيق اتی دانش گاه کلمبي ا ( )1940و الزارس فيلد ،آن دره
زیگفری د ،فرانس وا گوگي ل ،ليپس ت و  ...از جمل ه ای ن نحلهان د .ب ر خ الف نظری ات
روانشناسانه که بر سطح تحلي ل ف ردی توج ه دارن د ،نظری ة جامعهش ناختی ب ر ای ن م بنا
اس توار است که ش رایط اجتم اعی ،محيط ی ،جغرافي ایی ،اقتص ادی و فرهنگ ی در رفت ار
انتخاباتی افراد مؤثر است؛ چراکه بين شرایط اجتماعی افراد و گرایشه ای سياس ی آنه ا
رابطهای مستقيم وجود دارد )الزارس فيلد و دیگ ران .)16 14 :1382 ،الزارس فيلد نتيج ه
میگيرد که فرد از نظ ر سياس ی آنگون ه میاندیش د ک ه از نظ ر اجتم اعی در آن ب ه س ر
میب رد .خص لتهای اجتم اعی تعيينکنن ده گرایشه ا و ترجيح ات سياس ی افرادن د
(الزارسفيلد و دیگ ران .)7-16 :1382 ،در م ورد ت أثير متغيره ای جمعيتش ناختی (س ن،

خواجهسروي و همکاران | 85

جنسيت ،تحصيالت ،درآمد و )...باید گفت که مطابق با مطالعات پيمایشی انجامگرفت ه در
برخی نظامهای سياسی دموکراتيک غربی اینگون ه نت ایج بدس ت آم ده اس ت« :اف راد در
سنين مختلف ،رفتار سياسی متفاوت و بعضاً متعارضی از خود نشان دادهاند .بدین ص ورت
که ميان سن و مش ارکت در اوام ر سياس ی اجتم اعی رابط ه خط ی ح اکم اس ت؛ ب دین
ص ورت ک ه ب ا اف زایش س ن ،احتم ال مش ارکت سياس ی و رأی دادن اف زایش میبای د»
(دهقانی )145 :1395 ،و برخی دیگر برای نسبت ميان س ن و رأی دادن از رابط ه ( )Uن ام
میبرند؛ بدینصورت که احتمال رأیدهی در سنين ج وانی پ ایين س پس در س نين مي انی
افزایش ميابد و باز در س نين س المندی ک اهش مياب د (ليپس ت  .)187 :1959ک انورس در
مطالعات خود در مورد ایدئولوژی و تأثير آن بر نگرش سياس ی اجتم اعی ش هروندان ب ه
تقسيمبندی پنجگانه آنها در الگوی رفتار رأیدهی رسيده است که در جدول زی ر آورده
شده است:

(کانورس 19 :1964 ،د .)50

درمورد جدول فوق و الگوی پنجگان ه ک انورس بای د گف ت ک ه در ح وزه الگوه ای
رفتار رأیدهی اغل ب ،م دل «هم ه ی ا ه ي » حکمفرماس ت؛ بدینص ورت ک ه تنه ا ع ده
معدودی از افراد دارای ثبات فکر ،نگرش و الیتغير در مسائل سياسی اجتماعی هستند اما
اکثریت جامعه بنابر شرایط زمانی و مکانی و تغيير و تحوالت سياسی اجتم اعی ،دائ م در
حال تغيير کنش و نگرش هستند و آنها با توجه به اهميت و نگرانی موض وعات خ اص و
توجه به نفع مادی و ارزشی خ ود ،دس ت ب ه ک نش و الگ وی رفت اری میزنن د (دهق انی،
 .)146 145 :1395نگرش جامعهشناختی در الگ وی رفت ار رأیده ی در ش کلهای زی ر
آورده شده است:
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(پرچمی ،56 :1395 ،افشانی و جنتیفر 81 :1395 ،د .)83
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ب -رویکرد انتخاب عقالنی
درواقع این رویکرد تالش میکند به این پرسشها پاسخ دهد که چرا مردم رأی میدهند؟
ثانياً چرا احزاب ،گرایش ،کاندید ،جناح خاصی را ب ر دیگ ران ت رجيح میدهن د؟ فرض يه
اساسی این نظریه مبتنی بر این اصل است که نتایج انتخابات بهش دت ب ه نت ایج و عملک رد
اقتص ادی ،خصوص اً سياس تگذاری در ح وزه مه ار ی ا گس ترش مق والتی چ ون رک ود
اقتصادی ،تورم و بيکاری فزاینده ،رفاه ،بهداشت و ...بس تگی دارد (داراب ی.)327 :1388 ،
کسانی چون آنتونی داونز ،جيمز بوکانان ،گوردون توالض ،ویليام ریکر ،پيت ر اردش اض،

دنيس مولر و(...نئوکالسيکهای انتخاب عقالنی) و ج ورج ه ومنز ،مایک ل هش تر ،داني ل
ليتل و( ...ساختارگرایان انتخاب عقالنی) ،گراه ام واالس ،والت ر لي پمن ،بوکان ان ،دیوی د
اسنو ،برایان فی و ...براین عقيدهاند که هرکسی بتواند بيشترین منافع را ب رای م ردم ایج اد
کند و ب رای آنه ا چش مانداز اميدوارکنن دهای طراح ی کن د ،میتوان د اعتم اد و اعتق اد
اکثریت مردم را به خود جلب کنند؛ لذا معروف است ک ه میگوین د هرکس ی ن ان ده د،
فرمان دهد» (داونز ،45 43 :1957 ،دهقانی)154 :1395 ،؛ بنابراین در این نگرش ،جامع ه
بهصورت سيستمی فرض میشود که محاسبهگری و عقالنيت؛ جهت هزینه کردن ح داقل
و بيشينه کردن منافع در حوزههای فردی ،جمعی و گروهی است .شهروندان جامع ه دنب ال
تأمين مطلوب منافع خود در ابعاد مختلف هستند و از سوی دیگر گروهها ،احزاب و اف راد
برای کسب قدرت دنبال ب ه دس ت آوردن اعتم اد بيش ترین اف راد جامعهان د ت ا بتوانن د ب ه
اهداف مطل وب خ ود دس ت یابن د (کالنت ری .)5 :1384 ،از ای نرو رأیدهن دگان س عی
میکنند از ميان تبليغات نامزدها ،به نامزد و برنامهای رأی دهند که من افع آن ان را ب هخوبی
تأمين میکند (رض وانی .)154 -152 :1386 ،ب هطور کل ی اهمي ت متغي ر و ش اخصه ای
اقتصادی در ترجيحات سياسی شهروندان در چرخه زیر آورده شده است:

کرامر ( )1971از وضعيت فوق بهعنوان «خوشبختی اقتصادی شخصی» یادکرده اس ت؛
بدینصورت که مدعی است «فرد و طبقاتی که بهرغم بهبود وض عيت اقتص اد کش ور ،ام ا
درآم د شخص ی آنه ا در اث ر تغيي ر و تح والت کاهشیافت ه اس ت و دلي ل آن را
سياستگذاری و مدیریت دولت حاکم بداند ،در چنين وضعيتی امک ان دارد در دور بع د
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برای تنبيه دولت و جریان حاکم ،ب ه گفتم ان رقي ب رأی ده د» (کرام ر،27 23 :1971 ،
دهقانی.)157 156 :1395 ،

پ -رویکرد روانشناختی
مدل پژوهشگران دانشگاه ميشيگان ( ،)1948تحقيق ات کمپ ل و همک اران ،اف رادی چ ون
چالز مریام ،ویليام جيمز ،بنتلی ،السول ،اینگلهارت ،ب ارت ،راب رت دال و ...در ای ن نحل ه
قرار دارند .این نگرش برعکس نگاه قبلی ،رفتارسياسی و رفتار رأیدهی را تابع تلقی افراد
از موضوعات سياسی مهم در جامعه و تأثيرگذاری عوامل روانی میداند .اینان تعلق خ اطر
و وابستگی حزبی ،پيوند و عالقه عاطفی و احساسی به یک جریان یا گرایش خ اص اف راد
را در تعيين ترجيحات سياس ی و ک نش خ اص مه م و کلي دی قلم داد کردهان د (ای وبی،
 .)221 220 :1377رأی دادن قبل از اینکه پدیدهای اجتم اعی باش د ی ک عم ل سياس ی
است و تابع عوامل روانی و عاطفی و تلقی افراد از موض وعات سياس ی مه م و کلي دی در
جامعه است (کالنتری)167-168 :1384 ،؛ پس افراد اغلب با توجه به ویژگیه ای روان ی
فردی و انگيزههای شخص ی و تعلق ات سياس ی ک ه دارن د ،ب ه س راغ انتخاب ات میرون د.
پژوهشگران ميشيگان در کتاب «رأیدهن دگان آمریک ایی» ب ه مطالع ه انتخاب ات مختل ف
ریاست جمهوری امریکا پرداختند و به این نتيجه رسيدند که مهمترین متغير توض يحدهنده
آرای افراد ،وابستگی حزبی رأیدهندگان اس ت .اغل ب رأیدهن دگان توج ه چن دانی ب ه
برنامههای احزاب و موضوعات یادشده از سوی نامزدها نمیکنند و بسياری از آنها چندان
عالقهای به این امور ندارند (صالحی نجفآبادی.)89 88 :1394 ،
رونالد اینگلهارت در همين راستا بر این اعتقاد است؛ رفتار رأیدهی افراد بر مبنای این
تعيين میشود ک ه در کج ای سلس لهمراتب ن يازها ق رار داش ته ب اشند .ب ه ای ن ترتي ب،
قشرهای مرفه اغلب به گروههای سياسی دارای اه داف فرهنگ ی و گروهه ای کمدرآم د
باید ب ه گروهه ایی ب ا اه داف اقتص ادی رأی دهن د (اینگله ارت .)124 :1373 ،در م ورد
ویژگیهای شخصی نامزدها و گفتمانهای ارائهشده ،دیدگاههای نظری مختلفی در م ورد
رفتار رأیدهی شهروندان ارائه شده است .نظری ه تع ادل اجتم اعی (رأیدهن دگان تمای ل
دارند ميان مسائل و گفتمانی که نامزد مطلوب و یا جریان و ح زب مطل وب آنه ا مط رح
میکنند با آنچه در ذهنشان به آن باور دارند ،بيشتر از آنچه واقعيت داشته باشد؛ هماهنگی
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ایجاد کند) و قضاوت اجتماعی (رأیدهن دگانی ک ه بيش تر درگي ر کمپينه ای انتخاب اتی
میشوند تمایل بيشتری دارند ک ه مي ان موض ع ن امزد انتخاب اتی موردنظرش ان و باوره ای
خودشان هماهنگی و تعادل ایجاد کنند) از مهمترین نظریاتی است که در این راستا مطرح
شده است (اوس کام و ش وتز 322 :2005 ،و دهق انی .)164 :1395 ،نگ رش روانش ناختی
اجتماعی مکتب ميشيگان در شکل زیر آورده شده است:

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی مدلی است که محقق ،رواب ط مي ان متغيره ا را ب ر اس اس چ ارچوب نظ ری
پژوهش پيشبينی و پيشفرض تحليلی خود قرار میدهد .بهعبارت دیگر در ه ر پ ژوهش؛
هدف محقق بسته به نوع پژوهش ،شناسایی مدل مفهومی یا آزمون مدل مفهومی است که
بر اساس مرور ادبيات پژوهش بدستآمده است .بر اس اس مب انی نظ ری مط رح ش ده در
قسمت قبل ،مدل مفهومی 1،فرضيات و سؤاالت پ ژوهش بهص ورت ج امع و سيس تمی در
زیر شکل گرفته است.

1. Conceptual Model
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(محمودیرجا)1400 ،

فرضیههای پژوهش
* عوامل حقوقی در ميزان مشارکت قوم ترکمن در انتخابات ریاست جمهوری تأثيرگ ذار
است؛
* عوامل تاریخی در ميزان مشارکت قوم ترکمن در انتخابات ریاست جمهوری تأثيرگذار
است؛
* ویژگ یه ای شخص يتی ن امزد در مي زان مش ارکت ق وم ت رکمن در انتخاب ات ریاس ت
جمهوری تأثيرگذار است؛
* انتظ ارات انتخاب اتی در مي زان مش ارکت ق وم ت رکمن در انتخاب ات ریاس ت جمه وری
تأثيرگذار است؛
* تأثيرپذیرفتن از معتمدان سياسی و دین ی اقليته ا در مي زان مش ارکت ق وم ت رکمن در
انتخابات ریاست جمهوری تأثيرگذار است؛
* قرابت با ایدئولوژیهای مذهبی اقليتها در مي زان مش ارکت ق وم ت رکمن در انتخاب ات
ریاست جمهوری تأثيرگذار است؛
* روند تحوالت جهانی و منطق ه در مي زان مش ارکت ق وم ت رکمن در انتخاب ات ریاس ت
جمهوری تأثيرگذار است؛
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* روند شبکههای مجازی در ميزان مشارکت قوم ترکمن در انتخاب ات ریاس ت جمه وری
تأثيرگذار است.

روششناسی پژوهش
این پژوهش از نظر هدف ک اربردی و از نظ ر روش ،توص يفی و پيمایش ی اس ت .جامع ه
آماری ،شهروندان ترکمن در کشور میباشند که بهص ورت تص ادفی س اده بعن وان نمون ه
آماری انتخ اب ش دند که پرسشنامهها بين شهروندان ترکمن کشور ک ه در دس ترس ق رار
داشتند توزیع گردیده است که تعداد پرسشنامههای تحليلشده  344نف ر میباش د .در ای ن
پژوهش در بخش استنباطی برای آزمون مدل؛ از معادالت ساختاری مبتنی بر واری انس ب ا
استفاده از روش حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرمافزارهای  SPSSو حداقل مربعات
جزئی و برای سنجش وضعيت مشارکت قوم ترکمن در انتخابات ریاست جمه وری س ال
گذشته از آزمون تی تکنمونه با استفاده از نرمافزار  SPSSاستفاده شده اس ت .م دلیابی
به کمک اسمارت پی ال اس در حوزههای متنوع ازجمل ه ح وزه عل وم اجتم اعی ک اربرد
دارد .البته مزیت اصلی آن در این است که ای ن ن وع م دلیابی نس بت ب ه لي زرل ق ادر ب ه
اج رای م دلهای پيچي ده میباش د .از طری ق م دلیابی اس مارت  PLSمیت وان ض رایب
رگرسيون استاندارد را برای مس يرها ،ض رایب تعي ين را ب رای متغيره ای درون ی و ان دازه
شاخصها را برای مدل مفهومی بدست آورد (ون وو .)2010 ،1در روش ح داقل مربع ات
جزئی 2،برای سنجش بخ ش ان دازهگيری ک ه مرب وط ب ه پای ایی و روای ی اب زار پ ژوهش
(پرسشنامه) میباشد از آزمونهای آلفاکرونبا  ،پای ایی ترکيب ی ،روای ی واگ را و همگ را
استفاده شده است که در ادامه شرح داده میشود و پس از بررسی بخش اندازهگيری ابزار
پژوهش به بررسی برازش کلی مدل برای تأیيد و رد فرضيات و سؤاالت اس تفاده میش ود
که در این پژوهش از برازش کلی مدل استفاده ش ده اس ت و پ س از آنک ه ب رازش کل ی
مدل مورد تأیيد قرار گرفته است ،حال نوبت آن است که به بررسی فرضيات بپردازیم .در
بررسی فرضيه پژوهش از آمار تی تکنمونه استفاده شده است و برای سنجش سؤاالت از
آزمون تی تک نمونه استفاده شده است .در پایان برای رتبهبندی عوامل مؤثر بر مش ارکت

1. Wen wu
)2. PLS (Partial Least Square
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قوم ترکمن در انتخابات ریاست جمهوری از نظر قوم ترکمن از آزم ون فری دمن اس تفاده
شده است.

پایایی و روایی در روش حداقل مربعات جزئی؛ ضررریب بارهررای عرراملی،
آلفاکرونباخ ،پایایی ترکیبی ،روایی همگرا و روایی واگرا
الف -ضریب بارهای عاملی
بارهای ع املی از طری ق محاس به مق دار همبس تگی ش اخصهای ی ک س ازه ب ا آن س ازه
محاسبه میشوند که اگر این مقدار برابر و یا بيشتر از مقدار  ./4شود مؤید این مطلب است
که واریانس بين سازه و شاخصهای آن از واریانس خط ای ان دازهگيری آن س ازه بيش تر
بوده و پایایی در مورد آن مدل قابل قبول است .هرچند برخی نویس ندگان مث ل ری وارد و
هاف )1998( 1عدد  ./5را بهعنوان مقدار مالض بارهای عاملی ذکر نمودهاند.

1. Rivard and Huff

شکل  .2ضریب بارهای عاملی معرفهای پژوهش

خواجهسروي و همکاران | 93

 | 94پژوهشهاي راهبردي سیاست| دوره  |10شماره  | 37تابستان ()1400

ب -آلفای کرونباخ
معياری کالسيک برای سنجش پایایی و سنجهای مناس ب ب رای ارزی ابی پای داری درون ی
(سازگاری درونی) محسوب میشود .مقدار آلفای کرونب ا ب االتر از  ./7بي انگر پای ایی
قابل قبول است.

پ -پایایی ترکیبی
معيار پایایی ترکيبی در مدلسازی معادالت ساختاری معيار بهت ری از آلف ای کرونب ا ب ه
شمار میرود چراکه در محاسبه پایایی ترکيبی ،ش اخصهای ب ا ب ار ع املی بيش تر اهمي ت
زیادتری دارند (وینزی و همکاران .)2010 ،با عنایت به موارد فوق و با توجه به ج دول ،2
مقدار تم امی س ازهها م ورد تأیي د هس تند ،ب رازش مناس ب م دلهای ان دازهگيری تأیي د
میشود .ت -روایی همگرا :روایی همگرا 1معياری اس ت ک ه ب رای ب رازش م دلهای
اندازهگيری در روش حداقل مربعات جزئی بکار ب رده میش ود .معي ار مي انگين واری انس
استخراج شده نش اندهنده مي انگين واری انس ب ه اش تراض گذاشتهش ده ب ين ه ر س ازه ب ا
شاخصهای خود است.
جدول  .2آلفای کرونباخ ،ضریب پایایی ترکیبی ،میانگین واریانس استخراجشده
پایایی ترکیبی

آلفاکرونباخ

میانگین واریانس استخراجشده

ردیف

بزرگتر از ./7

بزرگتر از ./7

بزرگتر از ./5

0.714748

0.794713

0.665395

0.903092

0.785421

0.823309

3

ساده زیستی

0.881583

0.732155

0.788278

4

انتظارار انتخاباتی

0.869182

0.836256

0.734861

5

توسع اقتصادی

0.874088

0.808117

0.634845

6

توسع سیاسی

0.877349

0.81146

0.643493

7

توسع اجتماعی

0.863205

0.762867

0.67781

8

توسع فرهنگی

0.841302

0.706411

0.643498

1
2

متغیر

مشارک
ریاس

در انتخابار
جمهوری

قوانین و سن

1. Convergent Validity
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ادامه جدول -2
پایایی ترکیبی

آلفاکرونباخ

میانگین واریانس استخراجشده

ردیف

بزرگتر از ./7

بزرگتر از ./7

بزرگتر از ./5

0.89926

0.831985

0.75238

ایدئولوژی مذهبی و

0.918792

0.826425

0.849853

11

شبک مجازی

0.857463

0.743825

0.754097

12

عوامل حقوقی

0.921631

0.90004

0.62806

13

تحوالر جهانی

0.833751

0.714809

0.638754

14

تعهد ملی

0.925771

0.879469

0.806251

0.917588

0.820868

0.847737

0.9144

0.813497

0.842317

17

عوامل تاریخی

0.793907

0.727451

0.574782

18

ویژگی شخصیتی نامزد

0.891337

0.861257

0.7481418

19

ویژگی اخالقی

0.871463

0.77977

0.693881

20

ویژگی مدیریتی

0.881867

0.732101

0.788697

9
10

متغیر

تأثیر از نخبگان و
معتمدان سیاسی و دینی
اقلی ها

15

مشروعی

16

تعیین سرنوش

نظام
خود

روایی واگرا :1روش فورنل و الرکر
ميزان رابطه یک سازه با ش اخصهایش در مقایس ه رابط ه آن س ازه ب ا س ایر سازههاس ت؛
بهطوریکه روایی واگرایی قابل قبول یک مدل حاکی از آن است که یک سازه در م دل
تعامل بيشتری با شاخصهای خود دارد تا با سازهای دیگر.

1. Divergent Validity
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 .8ویژگی شخصیتی نامزد

 .7عوامل تاریخی

 .6روند تحوالر جهانی

 .5عوامل حقوقی

 .4شبک های مجازی

 .3ایدئولوژیهای مذهبی

 .2تأثیر از نخبگان و معتمدان

0.85724

0.224078

0.133315

0.333791

-0.17975

0.025174

0.172506

0.161395

 .1انتظارار انتخاباتی

سازه

1

0.139893

0.09069

0.01456

-0.08956

0.230847

0.322097

0.867398

2

0.109797

0.01167

0.044663

-0.23981

0.122015

0.921875

3

0.159637

-0.00612

0.052739

0.036316

0.868388

4

جدول  .3روایی واگرا

-0.26314

-0.16962

-0.13553

0.792502

5

0.192615

0.070177

0.799221

6

0.148005

0.758144

7

0.864952

8
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برازش کلی مدل
برازش کلی مدل ،شامل هر دو بخ ش م دل ان دازهگيری و س اختاری میش ود و ب ا تأیي د
برازش آن بررسی برازش در یک مدل کامل میشود .برای بررسی برازش مدل کلی تنه ا
از یک معيار به نام برازش کلی م دل 1اس تفاده میش ود .ای ن معي ار از طری ق فرم ول زی ر
بدست میآید:

=

برازش کلی مدل

نشانه ميانگين مقادیر اش تراکی ه ر س ازه میباش د و

بهطوریکه

نيز مقدار ميانگين مقادیر  R Squaresسازههای درونزای مدل است.
جدول  .4مفروضات برازش کلی مدل
ردیف

1
2

متغیر

مشارک

در انتخابار ریاس

میانگین واریانس به اشتراک

R2

بزرگتر از ./7

بزرگتر از ./7

گذاشتهشده
جمهوری

قوانین و سن

0.665395
0.823309

0.697483

3

ساده زیستی

0.788278

0.386467

4

انتظارار انتخاباتی

0.734861

0.477319

5

توسع اقتصادی

0.634845

0.57813

6

توسع سیاسی

0.643493

0.708274

7

توسع اجتماعی

0.67781

0.544937

8

توسع فرهنگی

0.643498

0.160852

9

تأثیر از نخبگان سیاسی و دینی

0.75238

0.134603

10

ایدئولوژی مذهبی و اقلی ها

0.849853

0.16258

11

شبک مجازی

0.754097

0.027528

12

عوامل حقوقی

0.62806

0.402429

13

تحوالر جهانی

0.638754

0.174753

1. Goodness of Fit
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ادامه جدول -4
میانگین واریانس به اشتراک

R2

بزرگتر از ./7

بزرگتر از ./7

0.806251

0.840826

0.847737

0.643606

0.842317

0.758689

17

عوامل تاریخی

0.574782

0.078184

18

ویژگی شخصیتی نامزد

0.7481418

0.455342

19

ویژگی اخالقی

0.693881

0.686706

20

ویژگی مدیریتی

0.788697
./6934

0.730454
./4552

ردیف

متغیر

14

تعهد ملی

15

مشروعی

16

تعیین سرنوش

گذاشتهشده

نظام
خود

میانگین

وت زلس و دیگ ران ( ،)2009س ه مق دار  ./36 ،./25 ،./.1را بعن وان مق ادیر ض عيف،
متوسط و قوی برای برازش کلی مدل معرف ی نمودهان د (وت زل)2009 ،؛ بن ابراین حاص ل
شدن  ./5618برای برازش کلی مدل نشان از برازش کلی قوی مدل دارد.

یافتههای استنباطی
فرضيه اول :به نظر میرسد عوامل حقوقی در مي زان مش ارکت ق وم ت رکمن در انتخاب ات
ریاست جمهوری تأثيرگذار است.

بهمنظور بررسی فرضيات پژوهش از آزمون "تی تکنمونهای" استفاده شده اس ت .در
بررسی این فرضيه پژوهش وضعيت خود متغير و ابعاد آن مورد آزمون قرار گرفت ه اس ت.

نتایج آزمون تی تک نمونهای در جدول زیر ارائه شده است .در این آزمون س ؤال مط رح
شده در مورد ميانگين جامعه در سطح خطای  αمورد بررس ی ق رار میگي رد .آم اره  tدر
این آزمون دارای درجه آزادی  n-1بوده و به کمک رابطه زیر محاس به میش ود .در ای ن
رابطه ميانگين نمونه،

خطای معيار

بوده که بهصورت

محاسبه میشود.
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این آزمون برای متغيرهای کمی به کار میرود و در مواردی ب رای تش خيص ت أثير ی ا
عدم تأثير یک متغير (ت ا) در وض عيت م ورد بررس ی اس تفاده میش ود ،بهطوریک ه اگ ر
ميانگين هر متغي ر از ح د معين ی کمت ر ب ود (در اینج ا مق دار  ،)3/00آن متغي ر در پدی ده
موردنظر مؤثر تلقی میشود .برای بررسی عوامل یا متغيرهای مؤثر با این آزمون ،فرض يات
زیر مطرح میگردد (مؤمنی و فعال قيومی.)1391 ،

جدول  .5آزمون تی ( )tتک نمونه
متغیر

میانگین

سطح معناداری

مقدار آماره t

عوامل حقوقی

2.44228

./001

51.164

تعهد ملی

2.37791

./001

42.376

سرنوشت خود

2.42151

./001

46.838

مشروعیت نظام

2.55959

./001

49.148

عوامل تاریخی

3.72868

./001

87.918

ویژگیهای شخصیتی نامزد

3.41085

./001

98.464

ویژگی اخالقی

3.25872

./001

80.371

ویژگی مدیریتی

3.36337

./001

80.675

پایبندی به قوانین و سنتها

3.56105

./001

77.797

ساده زیستی

3.53634

./001

69.750

انتظارات انتخاباتی

3.84365

./001

151.566

توسعه اقتصادی

4.03488

./001

125.375

توسعه اجتماعی

3.82849

./001

110.163

توسعه سیاسی

3.80136

./001

99.281

توسعه فرهنگی

3.65116

./001

84.916

تأثیر پذیرفتن از نخبگان سیاسی و دینی

3.45833

./001

62.604

قرابت با ایدئولوژیهای مذهبی اقلیتها

3.82122

./001

91.507

روند تحوالت جهانی و منطقه

3.65601

./001

94.051

روند شبکههای مجازی

3.12209

./001

59.684

اقلیتها
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همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود مي انگين نم ره بدس تآمده ب رای نق ش
عوامل حقوقی در مش ارکت در انتخاب ات ریاس ت جمه وری گذش ته در ش هروندان ق وم
ترکمن  2/44است که این مقدار از ميانگين فرضی ( )3کمت ر اس ت و ب ا توج ه ب ه س طح
معناداری (کمتر از  )0/05میتواند استنباط کرد که ميانگين عوام ل حق وقی در مش ارکت
در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در ش هروندان ق وم ت رکمن ،کمت ر از ح د متوس ط
است و در نتيجه فرضيه رد گردیده است و از ميان ابعاد عوامل حقوقی ،ابع اد تعه د مل ی،
تعيين سرنوشت خود و مشروعيت نظام به دليل اینکه ميانگينی کمتر از  3برخوردار اس ت،
این بعد از عوامل حقوقی رد شده است و از نظر قوم ترکمن مشارکت آنه ا در انتخاب ات
ربطی به تعهد ملی ،تعيين سرنوشت خود و مشروعيت نظام ندارد.
فرضيه دوم :به نظر میرسد عوامل تاریخی در ميزان مش ارکت ق وم ت رکمن در انتخاب ات
ریاست جمهوری تأثيرگذار است.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود مي انگين نم ره بدس تآمده ب رای نق ش
عوامل تاریخی در مشارکت در انتخاب ات ریاس ت جمه وری گذش ته در ش هروندان ق وم
ترکمن  3/7286است که این مقدار از ميانگين فرضی ( )3بيشتر است و با توج ه ب ه س طح
معناداری (کمتر از  )0/05میتواند استنباط کرد که ميانگين عوامل ت اریخی در مش ارکت
در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در ش هروندان ق وم ت رکمن ،بيش تر از ح د متوس ط
اس ت و از نظ ر ق وم ت رکمن مش ارکت آنه ا در انتخاب ات ب ه عوام ل ت اریخی و نقش ی
تأثيرگذار در مشارکت آنها بستگی دارد.
فرضيه سوم :به نظر میرسد ویژگیهای شخصيتی نامزد در مي زان مش ارکت ق وم ت رکمن
در انتخابات ریاست جمهوری تأثيرگذار است.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود مي انگين نم ره بدس تآمده ب رای نق ش
ویژگ یه ای شخص يتی ن امزد در مش ارکت در انتخاب ات ریاس ت جمه وری گذش ته در
شهروندان قوم ترکمن  3/4108است که این مقدار از ميانگين فرضی ( )3بيشتر اس ت و ب ا
توجه به سطح معناداری (کمتر از  )0/05میتوان استنباط ک رد ک ه مي انگين ویژگ یه ای
شخصيتی نامزد در مشارکت در انتخاب ات ریاس ت جمه وری گذش ته در ش هروندان ق وم
ترکمن ،بيشتر از حد متوسط است و از نظر قوم ت رکمن مش ارکت آنه ا در انتخاب ات ب ه
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ویژگیهای شخصيتی نامزد مرتبط میباشد .از ميان ابعاد ویژگیهای شخصيتی نامزد ،بع د
پایبن دی ب ه ق وانين و س نتها ،س اده زیس تی و ویژگ ی م دیریتی دارای وض عيت بهت ری
میباشند و نقش بيشتری در مشارکت شهروندان قوم ترکمن در انتخاب ریاست جمهوری
گذشته داشته است.
فرضيه چهارم :به نظ ر م یرس د انتظ ارات انتخاب اتی در مي زان مش ارکت ق وم ت رکمن در
انتخابات ریاست جمهوری تأثيرگذار است.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود مي انگين نم ره بدس تآمده ب رای نق ش
انتظارات انتخاباتی در مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در ش هروندان ق وم
ترکمن 3/8436 ،است که این مقدار از ميانگين فرضی ( )3بيشتر است و با توجه به س طح
معن اداری (کمت ر از  )0/05میت وان اس تنباط ک رد ک ه مي انگين انتظ ارات انتخاب اتی در
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در شهروندان قوم ت رکمن ،بيش تر از ح د
متوسط است و از نظر ق وم ت رکمن مش ارکت آنه ا در انتخاب ات ب ه انتظ ارات انتخاب اتی
مرتبط میباشد .از ميان ابعاد انتظارات انتخاباتی ،بع د توس عه اقتص ادی و اجتم اعی دارای
وضعيت بهتری میباشند و نقش بيشتری در مشارکت شهروندان ق وم ت رکمن در انتخ اب
ریاست جمهوری گذشته داشته است.
فرضيه پنجم :به نظر میرسد تأثير پذیرفتن از نخبگان سياس ی و دین ی اقلي ته ا در مي زان
مشارکت قوم ترکمن در انتخابات ریاست جمهوری تأثيرگذار است.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میش ود مي انگين نم ره بدس تآمده ب رای ت أثير
پذیرفتن از نخبگان سياسی و دینی اقليتها در مش ارکت در انتخاب ات ریاس ت جمه وری
گذشته در شهروندان قوم ترکمن 3/4583 ،اس ت ک ه ای ن مق دار از مي انگين فرض ی ()3
بيشتر است و با توجه به سطح معناداری (کمتر از  )0/05میتوان استنباط کرد که مي انگين
ت أثير پ ذیرفتن از نخبگ ان سياس ی و دین ی اقلي ته ا در مش ارکت در انتخاب ات ریاس ت
جمهوری گذشته در شهروندان ق وم ت رکمن ،بيش تر از ح د متوس ط اس ت و از نظ ر ق وم
ترکمن ،مشارکت آنها در انتخابات به تأثير پذیرفتن از نخبگان سياسی و دین ی اقلي ته ا
مرتبط میباشد.
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فرضيه ششم :به نظر میرسد قرابت با ایدئولوژیهای مذهبی اقليته ا در مي زان مش ارکت
قوم ترکمن در انتخابات ریاست جمهوری تأثيرگذار است.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ميانگين نمره بدستآمده برای قرابت ب ا
ایدئولوژیهای مذهبی اقليتها در مش ارکت در انتخاب ات ریاس ت جمه وری گذش ته در
شهروندان قوم ترکمن 3/8212 ،است که این مقدار از ميانگين فرضی ( )3بيشتر است و ب ا
توجه به س طح معن اداری (کمت ر از  )0/05میت وان اس تنباط ک رد ک ه مي انگين قراب ت ب ا
ایدئولوژیهای مذهبی اقليتها در مش ارکت در انتخاب ات ریاس ت جمه وری گذش ته در
شهروندان قوم ترکمن ،بيشتر از حد متوسط است و از نظ ر ای ن ق وم ،مش ارکت آنه ا در
انتخابات به قرابت با ایدئولوژیهای مذهبی اقليتها مرتبط میباشد.
فرضيه هفتم :به نظر میرسد روند تحوالت جهانی و منطقه در ميزان مشارکت قوم ترکمن
در انتخابات ریاست جمهوری تأثيرگذار است.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود مي انگين نم ره بدس تآمده ب رای رون د
تح والت جه انی و منطق ه در مش ارکت در انتخاب ات ریاس ت جمه وری گذش ته در
شهروندان قوم ترکمن  3/6560است که این مقدار از ميانگين فرضی ( )3بيشتر اس ت و ب ا
توجه به سطح معناداری (کمتر از  )0/05میتوان استنباط کرد که ميانگين رون د تح والت
جهانی و منطقه در مشارکت در انتخاب ات ریاس ت جمه وری گذش ته در ش هروندان ق وم
ترکمن ،بيشتر از حد متوسط است و از نظر این قوم ،مشارکت آنها در انتخابات ب ه رون د
تحوالت جهانی و منطقه مرتبط میباشد.
فرضيه هشتم :به نظر میرسد روند شبکههای مجازی در مي زان مش ارکت ق وم ت رکمن در
انتخابات ریاست جمهوری تأثيرگذار است.
همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود مي انگين نم ره بدس تآمده ب رای رون د
شبکههای مجازی در مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری گذش ته در ش هروندان ق وم
ترکمن  3/1220است که این مقدار از ميانگين فرضی ( )3بيشتر است و با توج ه ب ه س طح
معناداری (کمتر از  )0/05میتواند استنباط کرد که مي انگين رون د ش بکههای مج ازی در
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در شهروندان قوم ت رکمن ،بيش تر از ح د
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متوسط است و از نظر این قوم ،مشارکت آنها در انتخابات ب ه رون د ش بکهه ای مج ازی
میباشد.

آزمون فریدمن
رتبهبندی ابعاد مشارکت قوم ترکمن در انتخابات ریاسررت جمهرروری دوره
گذشته
 :H0تفاوت مدناداری بین میانگین متغیرهای پژوهش وجود ندارد.
 : H1تفاوت مدناداری بین میانگین متغیرهای پژوهش وجود دارد.
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همانطور که در جدول فوق مش اهده میگ ردد ،س طح معن اداری مرب وط ب ه آزم ون
تجزیه و تحليل واریانس فریدمن  001/0است .از آنجاییکه از  05/0کمتر است؛ بنابراین
با اطمينان  95درصد میتوان فرض  H0را رد و فرض  H1را مبنی ب ر ع دم براب ری رتب ه
ميانگينها پذیرفت و نتيجه گرفت که تفاوت معناداری بين ميانگين رتبهای ابعاد مش ارکت
قوم ترکمن در انتخابات ریاست جمهوری دوره گذشته وجود داشته است.
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نتیجهگیری
در بسياری از جوامع امروز ،مشارکت شهروندان در انتخابات ،معيار مشروعيت و مقبوليت
آن نظام سياسی است .مکانيس م رأیده ی عملیت رین و در دس ترست رین راهک ار ب رای
شهروندان جهت ابراز نظر بر قدرت سياس ی اس ت ک ه از طری ق آن ،اف راد ارجحيته ای
سياسی و اجتماعی خود را بهنظام حاکم اعالم میکنند .از همين منظر این مقاله ب ه بررس ی
عوام ل م ؤثر ب ر رفت ار رأیده ی ق وم ت رکمن در ای ران در انتخاب ات دوازده م ریاس ت
جمهوری پرداخته است .پرسش اصلی پژوهش پيشرو این است ک ه تغيي ر رویک رد ق وم
ت رکمن در انتخاب ات و فع ال ش دن آنه ا در عرص ه انتخاب ات ریاس ت جمه وری دوره
دوازدهم متأثر از چه عواملی بوده است؟ نگرش قومی و م ذهبی در ک نش و رفتارسياس ی
خاص آنها در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم چه تأثيری داشت؟ باید گفت ک ه در
جمهوری اسالمی ایران بنابر وج ود س اختار و ماهي ت متکث ر فرهنگ ی و سياس ی ،فرآین د
انتخابات دستخوش تغييرات غيرقابل پيشبينی شده است .وجود برخ ی اق وام ب ا فرهن ،،
مذهب و زب ان خ اص ک ه از قض ا در ن واحی م رزی ای ران ق رار دارن د ،پيشبين ی نت ایج
انتخابات در ایران را با چالش جدی مواجه کرد .استان گلستان با وج ود فرهن  ،،اق وام و
مذاهب مختلف بهطور اخ ص وج ود ق وم ت رکمن ک ه ب ا اکثری ت ای ران و م ردم اس تان
اختالفات زبانی ،ق ومی ،م ذهبی و ن ژادی دارن د ،رفت ار انتخاب اتی ای ن اس تان را غيرقاب ل
پيشبينی کرده است.
نتایج کلی تحقيق مطابق با فرضيات ،حاکی از آن است که:
* بر اساس فرضيه اول ،عوامل حقوقی در مشارکت و ترجيحات سياسی آنها در گ رایش
به یک حزب و جریان خاص ارتباطی نداشته است.
* بر اساس فرضيه دوم ،عوامل ت اریخی و س ابقه اف راد و جریانه ای مختل ف درک نش و
الگوی رفتاری قوم ترکمن و مشارکت سياسی آنها تأثيرگذار بود .ب ا توج ه ب ه تح والت
ابتدای انقالب و حرکتهای تجزیهطلبانه خلق ترکمن و نگرشهای امنيتی نس بت ب ه ای ن
قوم ،نگرش بدبينی در ذهن آنها نقش بسته است که تمایل آنها را به جری ان و گفتم انی
که بر فضای سياسی امنيتی آزادتر تأکيد دارد بيشتر کرده است.
* فرضيه سوم :بر اساس یافتههای پژوهش؛ ویژگیهای شخصيتی نامزد ،متغيری تأثيرگذار
در گ رایش سياس ی و تأیي د ی ا ع دم تأیي د گفتم ان خ اص ق وم ت رکمن داش ته اس ت.
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ویژگیهای شخصی ،خانوادگی ،سطح تحصيالت ،گرایش سياسی و مذهبی ف رد ازجمل ه
محورهایی بود که بر گ زینش کاندی دا و جریان ات سياس ی پي روز تأثيرگ ذار ب ود .رفت ار
رأیدهی آنها را تحت تأثير ق رار داد .از مي ان ابع اد ویژگ یه ای شخص يتی ن امزد ،بع د
پایبندی به قوانين و سنتها و ویژگی مدیریتی ،نقش بيشتری در مشارکت شهروندان ق وم
ترکمن در انتخاب ریاست جمهوری دوران متأخر داشته است .حسن روحانی در مجم وع
شرایط با اتخاذ گفتمان اعتدال ،تأکيد بر سياستهای ق وميتی و م ذهبی ،تأکي د ب ر آزادی
اجتماعی و آزادیهای زبانی و فرهن ،محلی توانست گوی سبقت را در حالت مقایسهای
از ابراهيم رئيسی برباید و قوم ترکمن آن را در مجموع نزدیکتر به تحقق مطالبات ف ردی
و اجتماعی خود در نظر بگيرند.
* فرض يه چه ارم :یک ی از متغيره ای اص لی تأثيرگ ذار ب ر الگ وی رفتاره ای جمع ی
شهروندان ،احساس تحقق مطالبات و انتظارات قومی و فردی آنهاس ت ک ه در بازاری ابی
سياست دنبال آن هس تند ت ا ب ا غرب الگری ش عارها و اه داف نامزده ا ،گزین ه مطل وب را
انتخاب کنند .انتظارات انتخاباتی در مشارکت در انتخابات ریاس ت جمه وری گذش ته در
شهروندان قوم ترکمن ،بيشتر از حد متوسط است و از نظر قوم ترکمن مشارکت آنه ا در
انتخابات به انتظارات انتخاباتی مرتبط میباشد .از ميان ابعاد انتظارات انتخاباتی ،بعد توسعه
اقتص ادی و اجتم اعی دارای وض عيت بهت ری میباش ند و نق ش بيش تری در مش ارکت
شهروندان قوم ترکمن در انتخاب ریاست جمه وری گذش ته داش ته اس ت .در ای ن زمين ه
تأکي د بيش تر گفتم ان اعت دال ب ر توس عه فرهنگ ی و سياس ی ،نق ش مهم ی در گ رایش
حداکثری آنها به گفتمان اعتدال داشته است.
* فرضيه پنجم :تأثيرگذاری نخبگان س نتی ،م ذهبی ،اف راد تحص يلکرده و ب انفوذ ،یک ی
دیگر از متغيرهای اصلی است که الگوی کنشگری برخی اق وام در جوام عِ دارای تکث ر و
تنوع قومی مذهبی را تحت تأثير قرار میده د .در ای ن ق وم ني ز ش اهدیم ک ه ای ن روی ه
تأثيرگذاری معناداری داشته است؛ تأثير پذیرفتن از نخبگ ان سياس ی و دین ی اقلي ته ا در
مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در شهروندان قوم ت رکمن ،بيش تر از ح د
متوسط است و از نظر قوم ترکمن مشارکت آنها در انتخابات به تأثير پذیرفتن از نخبگ ان
علمی ،سياسی و م ذهبی م رتبط ب وده اس ت چراک ه ب ر ای ن عقيدهان د ک ه اف راد م ذکور
مصلحت مطلوبتر قوم و مذهب ما را بهتر تشخيص دادهاند و با توجه ب ه اعتب ار اعتم ادی
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که به آنها دارند ،نظر سياسی وی در ارجحيت حزب و تفکر سياسی را سرلوحه رأیده ی
خود در انتخابات قرار دادند .در ای ن مي ان اف راد نخب ه و تحص يلکرده نق ش بيش تری ب ر
آخوندها (فرد دینی معتمد قوم ترکمن) داشته است.
* فرضيه ششم :قرابت برنامهها شعارهای انتخاباتی و سياستهای اعالم ی دول ت آین ده ب ا
ایدئولوژی و مذهب اقوام ،نقش کليدی در گ رایش ق وم ت رکمن ب ه آن گفتم ان دارن د.
مطابق با نتایج پيمایش مشخص شد که ميانگين قرابت با ای دئولوژیهای م ذهبی اقليته ا
در مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری گذشته در ش هروندان ق وم ت رکمن ،بيش تر از
ح د متوس ط اس ت و از نظ ر ق وم ت رکمن مش ارکت آنه ا در انتخاب ات ب ه قراب ت ب ا
ایدئولوژیهای مذهبی اقليتها مرتبط میباشد .از نظ ر ای ن ق وم ،گفتم ان اعت دال ک ه در
جریان ش عارهای انتخاب اتی خ ود در اس تانهای مختل ف ص حبت از تعي ين وزی ر ،س فير،
استاندار اهل سنت و انتخاب وزرا از مجموعه اق وام مختل ف کش ور ک رده ب ود ،نزدیک ی
بيشتری با ایدئولوژی سياسی مذهبی آنها دارد.
* فرضيه هف تم :وق وع برخ ی بحرانه ای داخل ی چ ون ب اال رف تن س ن ازدواج ،بيک اری
جوانان ،اشتغال تحصيلکردگ ان ،مس ائل زیس تمحيطی ،ک م و کي ف منطق ه آزاد ب رای
رونق کسبوکار افراد بومی و ...و برخی تح والت منطق های چ ون حض ور در اتحاده ا و
ائتالفهای منطقهای ،حضور در مناطق خاورميان ه ،مطرحش دن گفتم ان مح ور مقاوم ت،
تش کيل گروهکه ای تروریس تی و افراط ی ،اختالف ات ای دئولوژیکی ای ران و برخ ی
کشورهای منطقه ،مسئله قدس و مسائل جهانی چون مسئله تحریمه ا ،اختالف ات ب ا دني ای
غ رب ،حض ور و مش ارکت س رمایهگ ذاران خ ارجی ،اخ ذ وام از بان ک و ص ندوقهای
سرمایهگذاری جهانی و ...ازجمله مهمترین مسائل داخلی ،منطقهای و بينالمللی بودند ک ه
اعالم مواضع هرکدام از افراد ،جریانه ا ني ز در س نجش رأیده ی آنه ا ب ه گفتمانه ای
موجود تأثيرگذار بود .قوم ترکمن ضمن تأثيرگذاری این مسائل نگاه و رویه دولت حس ن
روحانی را در جهت منافع قومی و محلی خود مطلوبتر تشخيص دادند.
* فرضيه هشتم :این دوره از انتخابات همانند انتخابات مجلس دهم شورای اس المی بيش تر
نگاه ليستی و سياسی مطرح شد .از آنجاییکه امروزه اغلب جوانها از شبکهه ای مج ازی
و ارتباطی استفاده میکنند ،شبکههای مجازی را بهعنوان متغيری تأثيرگذار در فعاليتهای
جمعی ،اعتراضی و بسيجگرایانه له یا عليه جریانها تسهيل ک رده اس ت .هم ين ام ر باع ث
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گردید که نامزدها در جریان کسب قدرت و موفقيت ،به این مؤلفه نگاه ویژه داشته باشند.
حمایت برخی چهرههای مطرح گفتمان اصالحات و س ازندگی و تأکي د ب ر رأی دادن ب ه
حسن روحانی و پخش آنه ا در ش بکههای مج ازی بهص ورت گس ترده نق ش مهم ی در
گرایش به این جریان داشته است.
بهطورکلی رفتار انتخاباتی قوم ترکمن در مقایسه با گفتم ان احي ای ع دالت اجتم اعی
ابراهيم رئيسی و جریان همسو و گفتمان اعتدال و تدبير حسن روح انی ب ا در نظ ر گ رفتن
رویکرده ای روانش ناختی ،جامعهش ناختی ،سياس ی ،اقتص ادی و ...سياس تگذاری و
شعارهای انتخاباتی حسن روحانی (به رسميت شناختن آزادیهای ق ومی و م ذهبی) را در
جهت منافع گروهی ،مذهبی و هویتی خود مطلوبتر تشخيص دادند و با اکثریت مطلق به
آن رأی دادند.

محدودیتها و پیشنهادها
در این پژوهش ابعاد مشارکت در انتخابات ریاست جمه وری بررس ی نش د ،ل ذا پيش نهاد
میشود برای پژوهشهای آتی ابعاد مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بررسی شود.
از آنجاکه فلسفة مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری در قوم ترکمن با قومهای دیگ ر
ممکن است متفاوت باشد ،پيشنهاد میشود این پژوهش در یک یا چن د ق وم دیگ ر انج ام
گيرد یا اینکه پژوهش بهصورت همزم ان و بهص ورت تطبيق ی در دو ی ا چن د ق وم انج ام
شود .بهتر است پژوهشگران متغيرهای کنت رل یعن ی س طح تحص يالت ،جنس يت و م وارد
مشابه را بررسی کنند؛ چراکه ممکن است نتایج بر اساس موارد ذکرش ده ،متف اوت باش د.
از آنجاییکه در این پژوهش نق ش متغيره ای تع دیلگ ر بررس ی نش د ،پيش نهاد میش ود
پژوهشگران نقش متغيرهای تعدیلگر مثل س طح درآم د ،طایف ههای مختل ف و وض عيت
اشتغال را بررسی کنند.
روش مورد استفاده در این تحقيق ،روش کمی است .محققان آتی میتوانند با اس تفاده
از انواع روشهای کيفی ازجمله مصاحبه بهصورت مستقيم ،رابطه متغيرهای مطرحشده در
این تحقيق را شناس ایی ک رده و بس نجند و راهکاره ایی را ارائ ه کنن د .مح دودیت کل ی
پژوهش این است که با توجه به اینکه جامعة آماری این تحقيق ،شهروندان ترکمن کشور
هستند ،میبایست به تفاوتهایی از لحاظ فرهنگی ،ساختاری ،محيطی آنه ا توج ه ک رد؛
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بنابراین ،تعميم آن به سایر اقوام بهسادگی امکانپذیر نيس ت .از آنجاک ه اب زار گ ردآوری
دادهها پرسشنامه بوده است ،ممکن است ماهيت خودارزیابی شهروندان ،گرایش به تظ اهر
در پاسخ به سؤاالت پ ژوهش را ایج اد کن د و نت ایج پ ژوهش را تح ت ت أثير ق رار ده د.
دشواری در برقراری ارتباط با پاسخدهندگان به دليل عدم شناخت و اعتماد دهی ب ه آن ان
در مورد افشا نشدن پاسخهایشان نيز محدودیت دیگر این پژوهش بوده است.
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 بنیهاش می ،ميرقاس م ،)1396( ،انتخاب ات ثب ات سياس ی و امني ت مل ی ،چ اپ دوم ،ته ران:پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 پرچمی ،داوود« ،)1386( ،بررسی مشارکت م ردم در نهم ين انتخاب ات ریاس ت جمه وری»،فصلنامه پژوهشنامه علوم انسانی ،شماره .35
 جعفر زاده پور ،فروزنده ،حيدری ،حسين« ،)1393( ،فرا تحليل رابطه هویت ق ومی و هوی تملی در ایران» ،فصلنامه راهبرد فرهنگی اجتماعی ،سال سوم ،شماره .15
 جنکينز ،ریچ ارد ،)1381( ،هوی ت اجتم اعی ،ترجم ة ت ورج یاراحم دی ،ته ران :انتش اراتشيرازه.
 حاجي انی ،اب راهيم ،)1388( ،جامع هشناس ی هوی ت ایران ی ،ته ران :پژوهش کده تحقيق اتاستراتژیک.

 دارابی ،علی ،)1388( ،رفتارانتخاباتی در ایران :الگوها و نظریهها ،چاپ اول ،تهران :انتشاراتسروش.
 داوری ،عل ی و آرش رض ازاده ،آرش ،)1392( ،مدلس ازی مع ادالت س اختاری ب انرمافزار PLS،تهران :سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
-

-

دهقانی فيروزآبادی ،س يدجالل« ،)1393( ،گفتم ان اعت دال در سياس ت خ ارجی جمه وری
اسالمی ایران» ،فصلنامه سياست خارجی ،شماره.1 :
راش ،مایکل ،)1391( ،جامعه و سياست :مقدمهای بر جامعهشناسی سياس ی ،ترجم ه من وچهر
صبوری ،تهران :انتشارات سمت.
رضایی ،عليرضا ،قاسم ترابی ،قاسم« ،)1392( ،سياست خارجی دولت روحانی ،تعامل سازنده
در چارچوب دولت توسعهگرا» ،فصلنامه تحقيقات بينالملل دانش گاه آزاد شهرض ا ،ش ماره
.15
رضوانی ،محسن« ،)1386( ،تحليل رفتار انتخاباتی؛ موردشناسی انتخابات نهم ریاست» ،مجل ه
معرفت ،شماره .133

 ریتزرز ،جرج ،)1374( ،نظریهه ای جامعهشناس ی در دوران معاص ر ،ترجم ة محس ن ثالث ی،تهران :انتشارات علمی.
 زائرکعبه ،رحيم ،قریشی ،فردین و محمدباقر عليزاده اقدم« ،)1396( ،زمينههای جامعهشناختیتکوین گفتمانهای عدالت اجتماعی در ایران :مطالعه موردی دولته ای پ س از انق الب»،
پژوهشهای جامعهشناسی سياسی جهان اسالم ،دوره  ،5شماره .11
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 سارلی ،اراز محمد ،)1377( ،ظهور و سقوط حکومتهای ترکمن؛ استقالل ترکستان ،چ اپاول ،گنبد :انتشارات مختوم قلی.
 سارلی ،اراز محمد ،)1379( ،ایرانيان مختوم قلی را چگونه میشناسد :یادگاری ميراث ادبیفرهنگی استان گلستان ،گرگان :انتشارات مختوم قلی.
 شورای نمایندگان مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری ،)1395( ،سالنمای امني ت-

-

-

ملی جمهوری اسالمی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
ص ادقی جق ه ،س عيد« ،)1394( ،بررس ی عوام ل م ؤثر در رفتارانتخاب اتی ایراني ان» ،فص لنامه
مطالعات راهبردی ،سال هيجدهم ،شماره سوم .3
صفر شالی ،رض ا« ،)1394( ،بررس ی رفت ار رأیده ی ایراني ان در انتخاب ات مجل س ش ورای
اسالمی» ،فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال هيجدهم ،شماره .3
ضرغامی ،برزین ،انصاری زاده ،سلمان« ،)1391( ،تحليل فرصتها و تهدیدهای ژئوپوليتيکی
قوم بلوچ از دیدگاه نظریه شکافهای سياسی اجتماعی» ،فصلنامه پژوهشه ای جغرافي ای
انسانی ،شماره .3
عباس صالحی نجفآبادی« ،)1394( ،تجزیه و تحليل انتخابات ریاس ت جمه وری در ای ران:
علل ناکارآمدی روشهای اثباتگرایانه» ،مجله علوم سياسی دانشگاه آزاد کرج ،شماره .32
عبدالملکی ،سعيد ،)1394( ،روانشناسی سياسی ،تهران :انتشارات دانشگاه پيام نور.
عم وزادخليلی ،س جاد ،رس يدی ،احم د« ،)1396( ،سياس ت ق ومی و امنيتس ازی سياس ی
جمهوری اسالمی ایران در منطقه ترکمنصحرا با تأکيد بر دوره اصالحات» ،فصلنامه عل وم
و فنون مرزی ،دوره  ،6شماره .3
عيوضی ،محمدرحيم« ،)1382( ،تبيين مشارکت سياسی و رفت ار انتخاب اتی» ،مجل ه اطالع ات
سياسی اقتصادی ،شمارههای  195و .196
فری دون ،حس ن ،س يدعبدالعلی ق وام« ،)1397( ،عوام ل م ؤثر ب ر گفتم ان اعت دال در
سياستگذاری عمومی؛ مطالعه موردی سياست خارجی جمهوری اس المی ای ران مبتن ی ب ر

پيش نظریه جيمز روزنا» ،فصلنامه سياستگذاری عمومی ،دوره  ،4شماره .1
 فالحی ،کيومرث ،)1394( ،رفتارشناسی ایرانيان ،چاپ پنجم ،تهران :انتشارات مهکام. قجری ،علیاکبر ،)1390( ،چگونگی پاس خگویی ب ه مطالب ات ق ومی ت رکمن (بهمثاب ه ی کهویت فرهنگی) در چارچوب وحدت ملی ،پایاننامه مقطع کارشناسی ارشد عل وم سياس ی
دانشگاه تربيت مدرس.
 -قهرمانپور ،رحمان ،)1394( ،بازی انتخابات ریاست جمهوری در ایران ،تهران :انتشارات تيسا.
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 قوام ،سيدعبدالعلی ،)1390( ،سياستشناسی ،تهران :انتشارات سمت. قيصری ،نوراهلل ،جهانگيری ،کيومرث و فاطمه قنائی« ،)1396( ،انتخابات ریاس ت جمه وری؛مدلی نظری برای تبيين پيروزی یک کاندیدا بر سایر رقبا» ،پژوهشهای راهب ردی سياس ت،
شماره .21
 -کاظمی ،رضا« ،)1395( ،بررسی تأثير مدیریت اقوام بر امنيت مرزهای کشور؛ مطالعه م وردی

-

-

اقوام ترکمن شهرستانهای گنب د و بن در ت رکمن» ،فص لنامه عل وم و فن ون م رزی ،دوره ،5
شماره .19
کریمی مله ،علی ،)1390( ،درآمدی بر جامعهشناسی سياسی تنوع قومی ،تهران :سمت.
کالنتری ،صمد« ،)1380( ،تحليل رفتار انتخاباتی مردم ایران در هفتمين و هش تمين انتخاب ات
ریاست جمهوری» ،اطالعات سياسی و اقتصادی ،شمارههای  167و .168
گيدنز ،آنتونی ،)1373( ،جامعهشناسی ،ترجمة منوچهر صبوری ،تهران :انتشارات نی.
الزارسفيلد ،پل فيليکس ،برنارد برلسون و هاتس ل گ ودت ،)1382( ،انتخ اب م ردم :چگون ه
مردم در انتخابات ریاست جمهوری تصميم میگيرند ،ترجم ة محمدرض ا رس تمی ،ته ران:
تبلور.
ليپست ،سيمورمارتين ،)1383( ،دائرهالمعارف دموکراسی (ج  ،)1جمعی از مترجمين ،تهران:
دفتر مطالعات سياسی بينالمللی.
مارش ،دیوید ،استوکر ،جری ،)1390( ،روش و نظریه در عل وم سياس ی ،ترجم ه اميرمحم د
حاج یوسفی ،تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی.
مجيدی ،حسن ،مهدی رحيم ی ني ا« ،)1397( ،تحلي ل گفتم ان اعت دال در انتخاب ات ریاس ت
جمهوری یازدهم» ،فصلنامه پژوهشهای راهبردی سياست ،دوره  ،7شماره .25
محمدی اصل ،عباس ،)1393( ،جامعهشناسی انتخابات ،رشت :انتشارات حقشناس.
محم ودیرج ا ،س يدزکریا ،)1400( ،مطالع ه رفت ار سياس ی گ روهه ای ق ومی م ذهبی در
انتخابات ریاست جمهوری ایران :مطالعه مورد اقوام بل وچ و ت رکمن ،رس اله دکت ری عل وم

سياسی دانشگاه عالمه طباطبائی.

 مصطفوی ،سيدهادی ،پوریانی ،محمدحسين ،محسنی تبریزی ،عليرضا ،اژدری زاده ،حس ين،(« ،)1398تحليل سياستهای قومی ،مذهبی و تأثير آن بر مشارکت سياسی و راههای ارتقای
آن (مورد مطالعه :قوم ترکمن اس تان گلس تان)» ،فص لنامه جغرافي ا و برنام هریزی منطق های،
دوره  ،9شماره .34
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 مؤسسه مطالعات: تهران، تحوالت قومی در ایران؛ علل و زمينهها،)1380( ، مجتبی، مقصودی.ملی
 چ اپ، SPSS تحليلهای آم اری ب ا اس تفاده از،)1391( ، منصور و علی فعال قيومی، مومنی. مولف: تهران، ویرایش چهارم،هفتم
 «بررسی نق ش س رمایه،)1393( ، علی، عنایتی شبکالئی، رضا، الهویردی زاده، مختار، نائيجی، فص لنامه مطالع ات انتخاب ات،»)اجتماعی بر رفتارانتخاباتی (مطالع ه م ورد بل وچ و ت رکمن
.8  و7 شمارههای
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