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مقدمه
مشارکت شامل شفافیت ،باز بودن فاواج مام و
عمدمی مام

چندصود یی بودن حودز ج

ست .مشوارکت ماوا تصومیم گیورج فور ن ر کو نر سرشدشوت

خدنشا مؤثر ست باال میبرن ب ینترتیب هم میتد شند نر ثربخشی شهانهواج
مام

همیارج کنند .مشارکت کیفیت تصمیمها ر باال میبورن مودیر ر کمو

میکند تا تغییر ت الزم ر برشام ریزج کنند کو بلول ز شموام یون تغییور ت بایود
پذیرفت شدن ک مشارکت ین ماا ر شیز فور هم مویکنود .مشوارکت سیاسوی نر
چارچدبهاج مت ارف باشدشی یای ز م یارهواج تدسو سیاسوی نر کشودرهاج
مها ب شمار میآید .با گسترش ر ز فز

بحث مشوارکت سیاسوی نر نهو هواج

خیر ،هم کند ین بحث یای ز مهمترین ساسیترین مفاهیم نر علدم سیاسوی
متماعی ب شمار میر ن .مر ز متفار

صاحبشظور تدسو  ،مشوارکت ر ز

مهمترین رکا تدس ب شمار مویآ رشود نر تدسو سیاسوی بور ج آ همیتوی
ن چند بائل هسوتند .مشوارکت نر بالوبهواج گدشواگد  ،بتصوانج ،متمواعی،
فرهنگی ،سیاسی  ...صدرت میگیرن .طلی ی ست همد ر بین فرن مشارکتکننود
مام

رتلاط مدن ن رن ،بر ج مثال نر مشارکت سیاسی بین فرنج ک مشارکت

سیاسی ن رن شظام سیاسی حاکم بر مام

رتلواط متاابول مودن ن رن طلی وی

ست ک باالبدن سطح ین مشارکت بیاشگر بواالبودن فرهنوم مشوارکت سیاسوی
ست .همیش نر ستا سیستا
سیاسی مطرح بدن

بلدچستا بحثهاج بدمی بلیلو ج نر مسوائل

آمار مشارکت مرنم نر ف الیتهاج سیاسوی ماشنود شتخابوات

ششا مینهد ک مرنم ین ستا بو مشوارکت سیاسوی همیوت ن ن

بو صودل
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شاالب سالمی پایلند میباشند .بنابر ین مشارکت مرنم نر شتخابات مختلف عم ز
شتخابات ریاست ممهدرج ،شتخابات مملس شودر ج سوالمی ،شتخابوات مملوس
خلرگا  ،شتخابات شدر ج شهر بزرگترین مشارکت سیاسوی سوت لوذ مطال و
فرهنم سیاسی ستا سیستا
شاالب سالمی یر
حاضر ب مطال

تأثیر آ بر مشارکت سیاسوی پوس ز

بلدچستا

ز همیت باالیی برخدرن ر سوت .بور یون سوا  ،پوو ه

فرهنم سیاسی ستا سیستا

تأثیر آ بر مشارکت

بلدچستا

سیاسی پرن خت ست.
بنابر ین پرس
سیستا

صلی پو ه

حاضر علارت ست ز فرهنم سیاسوی سوتا

بلدچستا بر مشارکت سیاسوی پوس ز پیور زج شاوالب سوالمی چو

تأثیرج ن شت ست؟
فرضی صلی شدیسند آ ست ک نر سوالهواج خیور مشوارکت سیاسوی نر
ستا با تدم بو تأثیرپوذیرج فرهنوم سیاسوی ز متغیرهوایی ز بلیول محدریوت
بدمگر یی طایف گر یی ،مذهب ،منسیت ،مهامرت ،شخلگا
آمدزش ،سد ن غیر ب لحاظ کمیت فز ی
لذ ین پو ه
سد ت 1ب کم

ر حاشیت ذجشفودذ

چشمگیرج ن شت ست.

با ستفان ز ر ش تحلیلی -تدصیفی بهر گیرج ز تانیو

منابع کتابخاش ج ،ز طریق ستدالل بیاسوی

سوتار ئی ،تمثیول

تشلی  ،ششاش یابی ،تمرید ،تشخیص تفا ت تمایز ماایس  ،ن ن هواج گورنآ رج
شد ر رزیابی تمزی تحلیل شمدن
منل هاج مختلف سیاسی نر ستا سیستا

ب نشلال تحاق هد فی ز بلیول شناسوایی
بلدچستا

میز تأثیر عناصور یون

فرهنم بر مشارکت سیاسی ،شناخت تأثیر عد مول مورتلب بوا فرهنوم سیاسوی نر
فر یند تدس

سیاسی نر ستا سیسوتا

بلدچسوتا  ،شناسوایی مد شوع مشوارکت

سیاسی ر حل رفع مد شع ست.

1. SWOT: Strengths, weaknesses, opportunitiesand threats
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 .1ادبیات پژوهش
 .1-1مفهوم فرهنگ

ت ریفی ک هر مام
مینهد با مام
بر هر مام

با تدم ب ماتوب شور یب خواو خودن ز فرهنوم ر ئو

نیگر متفا ت ست ،چر ک ت اریف برحسب رزشهواج حواکم

با هم فرق ن رن .فرهنم ن منل مانج م نودج ن رن کو نر محویب

شساشی ساخت میشدن ب همین نلیل پای

رفتارهواج شسوا سوت ،بو

سوا

علارتی رفتار شسا بازتاب شر یب فرهنگوی سوت نرهرحوال فرهنوم شسوا ،
حاکم بر عمال رفتار

خد هد بدن .علت ینا رفتار ملتهاج گدشاگد بوا هوم

فرق ن رن ،همین تفا ت فرهنمهاست ک رفتار ز آ شاشی میشدن.
عد ج ز شدیش رز ضمن ت ریف فرهنم بو عنود تموامی نسوتا رنهاج
مانج م ندج شسا  ،کا شگر ش تر با آ برخدرن کرن  ،آ ر بو آر یو

پنود رها،

شمانها ،گفتما ها ،رزشها ،شهانها ،سلسل مر تب ،لگدهاج رفتارج تفسیر کرن شود
ک آ ر شسا ز طریق نگرگدشی طلی ت مام
تاریخی

نر ر بورآ رن کورن شیازهواج

خلق کرن یا میکند ( خترشهر.)52 :1386 ،

 .2-1مفهوم مشارکت و مشارکت سیاسی

مشارکت 1نر لغت ب م ناج هماارجکرن  ،شرکت ن شتن شوری شود سوت.
مشارکت نر بالبهاج گدشاگد  ،بتصانج ،متماعی ،فرهنگی ،سیاسی  ...صدرت
میگیرن .طلی ی ست همد ر بین فرن مشارکتکنند

مام

رتلواط مودن ن رن.

مشارکت نر بع شورکت ن طللاشو گر هوی ز مورنم نر برشامو هوا طورح هواج
سیاسوی -متماعی ست ک نر تدسو

ملوی شاو

بور شگیختن سیاسی حساسیت مرنم نرشتیمو فوز ی
پاسخگدیی ب طرحها برشام هواج تدسو

ساسووی ن رشوود .مشووارکت
نرك تود آ هوا بور ج

بتصوانج ،سیاسوی ،متمواعی سووت

(م فرجشیا.)91 :1391 ،

1. Participation
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 .3-1مفهوم فـرهنگ سیاسی

نر عصر کندشی ز فرهنم ب عند مممدع ج شامل رزشها ،فرآ رن هاج هنورج،
مذهلی ،فلسفی ،ذ بی عاطفی یان میشدن کو ضوامن حیوات مد موع شسواشی
تمد بشرج ست .لوذ مویتود گفوت فرهنوم سیاسوی مممدعو شگورشهوا
رزشهایی ست ک بر فر یند زشدگی سیاسی تأثیر میگذ رن نر بع ی

شظوام

سیاسی تنها ز ساختارها تشایل شمیشدن ،بلا شامل مممدع ج ز طرز فارهوا
ب همپیدسوت سوت کو بو آ فرهنوم سیاسوی مویگدینود.

رفتارهاج کم بی

شظری هاج مت دنج ب تلیین فرهنم سیاسی پرن خت شد هرکد م عد مل خاصوی ر
نر شالگیرج فرهنم سیاسی مؤثر ن شست شد ک زممل مهمترین آ ها میتد بو
شظری آلمدشد

1

ربا 2شار کرن .آلمدشد

آمریاا ،شگلستا  ،یتالیا مازی

ربا با بررسوی یوگویهواج فرهنگوی

س شود فرهنوم سیاسوی ر شناسوایی کرنشود:

فرهنم سیاسی بست یا محد ن ،فرهنم سیاسی ف ال یا مشارکتی فرهنم سیاسی
تل ی یا شف الی (مهاشگیرج هماار .)96 :1391 ،
 .4-1توسعه سیاسی

تدس

سیاسی با برخی مفاهیم زممل مشارکت سیاسی ،فرهنم سیاسی ،تللیغوات

سیاسی ،رتلاطات سیاسی
تدس

ز هم مهمتر شدسازج مرتلب ست .با یناو شدسوازج

گاهی متر نف ب کار می ر شد ،ما برخوی ز محااوا  ،تدسو

خیلی کاملتر ز شدسازج تلای میکنند م تادشد شدسازج نر بطن تدس

سیاسوی ر
سیاسوی

ست .شدسازج سیاسی ر موی تود فر ینودج تلاوی کورن کو طوی آ  ،شاو هواج
کارکرنج ستر توی

مام

ب سوازشدگی تدلیود ملوانرت موی رزشود (شظورج

هماار .)138 :1392 ،
 .5-1اهمیت مشارکت سیاسی

مر ز مشارکت سیاسى ب عند مهمترین شاخص تودس

سویاسى موولتهوا بو
1. Almond
2. Verba
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مرى گریزشاپذیر تلدیل شد ست .ین مر نر کشودرهاى موها سودم بو شوالى
حسا تر خدن ر ششا مىنهد .ن لتها شیز شاچارشد بور ى کسوب مشور عیت بو
مشارکت سیاسى تن نهند .ز طورف نیگور مویز باالى مشارکت سیاسى مرنم نر
زمین تصمیمات خبمشیهاج سیاسى بر فرهنم تدسو یافتو
فرهنم سیاسى آ مام

ناللت ن رن .ز منظور نینوى ،مشوارکت سیاسوى ف وال

حساسیت شسلت ب سرشدشت خدن مام  ،ش تنها ی
حتمى ضر رى
شاو  ،مایگووا

تدسو یوافتگى

حوق ،بولا یو

تالیوف

رزشى مطلدب بر ى عمدم مام و سوت .ز یونر  ،بررسوى
کارکرنهووا نر شظووام سیاسووى ضوور رت بهوور منوودى مام و ز

تد شمندى ها نر ن ر مدر مىتد شد یاى ز شر یب متنابشاپذیر تودس

سویاسى

موتماعى باشد .سیاسىبودن نر حودى کو نر بر بور سرشدشوت خودن مام و
حسا

باشد شوسلت بو موسائل ن خلى خارمى مریا هاى مدمودن ن ر ى

بین

تحلیل سیاسى باشد .ز ینر  ،پرن ختن ب مووادل مووشارکت سوویاسى ز

منظر ن ششمدیا مى تد شد ر شنگر یاى ز ب ان تدس یوافتگى باشود ( بر هیموی
هماار  .)264 :1392 ،عالیترین شمان مشارکت سیاسی نخالت مورنم نر مودر
سیاسی ،شرکت آشا نر شتخابات ست هر چ میز مشارکت مورنم نر شتخواب
شمایندگا

مسئدال بیشتر باشد ،شظوام ز مالدلیوت ،سوتحاام متمواعی ثلوات

سیاسی بیشترج برخدرن ر خد هد بودن؛ بنوابر ین نمدکر سوی حاکمیوت مورنم ز
طریق حادر مشارکت آشا نر صحن هاج شتخابات ت یین سرشدشوت مم وی
تللدر مییابد.
 .6-1رویکردهای مطرحشده برای فرهنگ سیاسی

ر یارنها شگرشهاج مختلفی نر زمینو فرهنوم سیاسوی مطورح سوت کو موا
میتد شیم ب مد رن زیر ب صدرت خالص شار کنیم.
 دیدگاه کارکردگرایی :آلمدشد

ربا نر ثر م ور ف خودن فرهنوم مودشی،

منظدر ز فرهنم سیاسی ر ینطدر بیا میکنند« :زماشی ک ما ز فرهنوم سیاسوی
ی

مام

صحلت میکنیم ب شظام هاج سیاسی ،آ چنا ک نر شناخت حساسوات

رزشیابی فر ن آ شظام نر شی شد شد ،برمیگرنیم» .پس شناخت ،حساسوات
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رزشیابی فر ن نر رتلاط با ساختار سیاسی ،هست صلی مفهدم فرهنوم سیاسوی ر
تشایل مینهند (محمدجفر هماار .)209 :1390 ،
 دیدگاه نظمگرا :بر سا

ین ر یاورن ،شظوام سیاسوى هور کشودرى شتیمو

عد مل نینى ،تاریخى ،مغر فیایى ،متماعى

بوتصانى ست ک فرهنوم سیاسوى

پدیاى آ کشدر ر تشایل مىنهد .نرمممود طیفوى ز خصولتهوا ،یوگوىهوا،
ر حی ها ،رزشها ،یستارها

حسا ها ،ملّتها ر ز همدیگر متمایز موىکنود

مممد رزشها ،یستارها خصلتها ،ساختار فرهنگى یو خدن ر بنا موىکنود،
هرچند با گذشت زموا  ،تحدّالت سیاسى

بتصانى متحدّل مىشودن (بالیلواف

هماار .)72 :1392 ،
 نظریه فرهنگ مددنی :آلمدشود

ربوا نر کتواب فوورهنم مودشی م تادشود

فورهنم سیاسی ب شظام سیاسی شوار مویکنود کو نر شوناختهوا ،حساسوات
رزیابی مرنم نر شی شد باشد .شدیشمند مذکدر نر بالب ضد بب بواال سو شود
فرهنم سیاسی کو علارتند ز فرهنم سیاسی محد ن 1،فرهنوم سیاسوی تل وی

2

فرهنم سیاسی مشارکتی 3ر ترسیم مویکنند (پناهی هماار .)4 :1389 ،
 فرهنگ سیاسی محدود :نر ین شود فرهنوم ،مهوتگیورجهواج فور ن بو
هدفهاج سیاسی ،فدق ل ان ض یف ست مرنم تصدر شمیکنند ک میتد شنود نر
شال گیرج نگرگدشی هدف هاج سیاسی مؤثر باشند .فر ن ش شسلت بو شهانهواج
سیاسی کشدر شیز مسائل تصمیمهاج ملی حسوا

بسوتگی مویکننود شو

تصدیر ر شنی ز شظام سیاسوی نر ذهون ن رشود (محمودجفور هماوار :1390 ،
.)209
 .7-1نظریات در رابطه با مشارکت سیاسی

ر یارنها شگرشهاج مختلفی نر زمینو فرهنوم سیاسوی مطورح سوت کو موا
میتد شیم ب مد رن زیر ب صدرت خالص شار کنیم.
1. The parochial political culture
2. The subject political culture
3. The participant political culture
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 نظریه کدارکردگرایی :نر یون شظریو  ،ن م مام و بو هماوارج تد فوق
عااج آ بر سر رزشهاج سیاسی ست ک ین رزشها ب شدب خودن بو فور
مدن ی

فاق فر گیر بست هستند .هدف ز مشارکت سیاسوی نر بالوب رفتوار

شتخاباتی شیز حفظ بااج شظام سیاسی ست ،زیر با مشارکت سیاسوی ،پایو هواج
متماعی بدرت تادیت مستحام
میشدن (شد بخ

ز بر ز بحر نر شظام متمواعی ملودگیرج

هماار .)28 :1390 ،

 نظریه بیقدرتی :بیبدرتی ب ین م نی ست ک فرن حتمال نهد یوا شتظوار
ن شت باشد ک رفتارش شتیم یا پان شی ر ک نر پوی آ سوت بو همور شد شوت
باشد (گالبی هماار  .)178 :1391 ،ین عامل سلب مویشودن کو فورن رغلوت
چند شی ب شمامن ن رفتار شد شت باشد ب شودعی شواتد شی نر تأثیرگوذ رج نچوار
شدن.
 نظریه اثربخش سیاسی :ین شظری نر بر بر بیبودرتی بور ر ن رن .ثربخشوی
سیاسی شگرشی ست ک بر ثر آ  ،فرن حسا
فر یندهاج سیاسی ثر گذ شت

میکند با مشارکت سیاسی خدن بر

بر آ هوا شظوارت مویکنود (هاشومی هماوار ،

 .)208 :1388فر ن بتی تصدر کنند آشچ شمام می نهند بر شتایج سیاسوی ثرگوذ ر
ست آشچ ر آ ها میخد هند بیوا مویکننود نر نسوتدر کوار مسوئدال بور ر
میگیرشد ،بیشتر نر مدر سیاسی ف ال میشدشد (عطارز ن

هماار .)45 :1391 ،

 نظریه فرهنگ سیاسی و توسعه سیاسی :چند تن ز شدیشمند م تادشود کو
نر تومام شظامهاج سیاسی نستکم ن فرهنم سیاسی مودن ن رن ،یو
سیاسی شخلگا

نیگرج فرهنم سیاسی تدن ها .ج ضاف میکند نر شومارج ز

کشدرها ممان ست ی

فرهنم سیاسی تدن ج شفاف عمودتا مشوترك مودن

شد شت بواشد ،لی نر عود
بر سا

فرهنوم

چندین فرهنم سیاسی مرنمی مدن ن شت باشد ک

طلا متماعی ،منطا  ،مام

بدمی یا گر بنودج متمواعی ز یاودیگر

شفااك یافت ست ) پناهی هماار .)6 :1389 ،
 نظریه ایدئولوژی و تکلیف :یای ز عد مل نیگرج ک میتد شود فور ن ر بو
مشارکت نر سرشدشت سیاسی مام

خدی

تشدیق تهیویج کنود ،آمودز نینوی
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ست .نین ،شظامی ز مسئدلیتها ر طر حی میکند ک ب طدر نبیق ظایف فرن نر
آ شوخص متناسوب بوا مدب یوتهواج متنود بو

آ مشخص ست بر سوا

پاسخهاج مناسب بد م میکند .ین مر ،ب یو نر بد عد سالمی بسیار مدرن تأکید
بر ر گرفت ست .نر شظام نینی با رهاج سالمی ،بر لتز م نینی بی
تأکید میشدن ( ماممم ز ن

ز هر چیوز

هماار )44 :1392 ،

 نظریه فرهنگی سیاسی مشارکتی :نر ین شد فرهنم سیاسی شواخصهواج
سرمای متماعی ( عتمان ،منیت

شسمام) بو میوز بواالیی مودن ن رن .آلمدشود

فرهنم سیاسی ر ب س سطح تاسیم کرن

تأکید میکند ک نر هور مام و شود

خالصی ز فرهنم سیاسی مشاهد ششد  ،بلا ترکیلی ز ین شد نید مویشودن:
فرهنم سیاسی محد ن ب عند پایینترین سطح ،فرهنم سیاسی تل ی یوا شایوانج
ب عند سطح میاشی فرهنم سیاسی مشارکتی ب عنود بواالترین سوطح ت ریوف
شد شد .هرچ نر ی

مام

فرهنم سیاسی ز سطح پایین یا محد ن ب سطح باال

یا مشارکتی شزنی تر شدن ،می تد گفت شظام سیاسی آ مام

نر بُ ود فرهنگوی

تدس یافت تر ست (محمدجفر هماار .)210 :1390 ،
 نظریه سودمندی مشارکت سیاسی :بر سا

ین شظری  ،شسا ها بور سوا

محاسل سدن زیا نست ب بد م می زشند .فر ن تنلل بلل ز ینا نسوت بو هور
مشارکت سیاسی بزشند عابالش بررسی می کنند ک آیا ز مشارکت سیاسوی خاصوی
بر ج آشا سدنج حاصل خد هد شود یوا خیور .نرصودرتیکو سودنج ز آ شود
مشارکت متصدر شلاشد یا حتمال زیاشی ز آ مشارکت متدمو آ شودن ،ز چنوا
مشارکت سیاسی خدنن رج خد هند کرن ،نر غیر ین صدرت رن مید مشوارکت
سیاسی خد هند شد (ن ر بی.)63 :1394 ،
 .2فرهنگ سیاسی استان سیستان و بلوچستان
 .1-2ویژگیهای خاص استان سیستان و بلوچستان

 .1مدب یت ستا ب عند گذرگا بین لمللی مد ن مخدر همسایگی بوا ن کشودر
پاکستا

فغاشستا ب عند زمینو سواز شوا منی ترننهواج غیرممواز ز مرزهواج
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ماشع بربر رج منیت

شلاشوت سورمای

گسوترش ف الیوتهواج رسومی

بتصانج؛
 .2ر ج فرهنم عشیر ج طایف ج برخی با رها شگرشهواج سونتی
ضدتدس و

ب و عنوود عاموول بازن رشوود شهانهوواج شوودین بتصووانج

متموواعی

شاکارآمدج آشها؛
 .3محر میت ستا نر زمین زیربناها شااف گسترن نر ماایسو بوا سوطح
ملی با مدن سرمای گذ رجهاج زیان بر ج تدس

آشها؛

 .4نرآمد سر ش پایین ،گستر عمق فاور نر شودیدترین شوال آ نر سوتا ،
مدن ت د ن بسیار زیان خاشد ن هاج بیسرپرست بدسرپرست ،مدن شمار بسیار
زیانج ز مم یت تحت پدش

شهانهاج حمایتی؛

 .5فاد مشارکت مؤثر مرنم نر ف الیتهواج بتصوانج ،متمواعی ضو ف
مدج نر برخدرن رج ز شهانهاج کارفرمایی ،سرمای گذ رج ،پیماشاوارج مشوا ر
بخ

خصدصی ستا ؛
 .6فاصل شاخص ج تدس

شساشی با سطح ملی؛

 .7شااف بین ضع مدمدن مطلدب زیربناها ب یوو نر زمینو هواج توأمین
آب ،ر  ،سدخت

شرژج ز ی سد شااف بین شاخص ج زیربنوایی تدسو

متماعی فرهنگی ز سدج نیگر؛
 .8شرخ بیاارج بسیار باال نر ماایس با سطح کشدر رشود سوریع ضوریب
مد شی باالج مم یت ستا .
 .2-2ساختار قومیتی در استان سیستان و بلوچستان

ستا سیستا

بلدچستا ب عنود یاوی ز سوتا هواج مورزج کشودر ممهودرج

سالمی یر ز مایگا یو ج نر زمین مسائل بدمی مذهلی برخدرن ر سوت .نر
ین ستا ز سالیا طدالشی ب نلیول عد مول مختلفوی ز بلیول نخالوت ن لوتهواج
ست مارج منمهاج رخ ن ن بین یر با کشودرهاج منطاو تغییور ت زیوانج نر
شحد چین
کشدر فغاشستا

حادر بلایل ب

مدن آمد ست

ز طرفی همسایگی یور بوا ن

پاکستا ک هندز نر بسیارج ز مناطق آ شظوام متمواعی بلیلو

مدیریت راهبردی فرآیند مشارکت سیاسی با بهرهگیری از فرهنگ سیاسی 185

طایف ب بدت خدن بابی ست ،تأثیر فر شی ر بر ستا سیستا

بلدچستا گذ شت

ست .ساخت مام بلدچی ،ساختی عشایرج ر ستایی ست .بر سا

آمار سوال

 1375حد ن  52/7نرصد مم یت آ ر ر ستاییا تشایل موینهنود (سرشومارج
مسان ) 1375هرچند ین آمار مربدط بو کول سوتا سوت ،لوی

عمدمی شفد

ب یتی شاارشاپذیر ست ک شسلت بلود عشوایر ر سوتایی نر سوتا شسولت بو
فار هاج شی مذهب باالتر ست .بلد هاج شهرششوین ز مهوامر ر سوتایی یوا
عشایر کثریت مم یت ستا  ،هل سنت حنفیمذهب

هستند.

جدول  .1توزیع جمعیت استان برحسب صفات قومی-مذهبی (استانداری سیستان و بلوچستان سال )1379

ترکیب مذهبی

ردیف

شهرهای استان

1
2
3

چابهار ،خاش ،سراوان ،ایرانشهر ،نیکشهر
زابل
زاهدان

سنی
%95
%40
%50

شیعه
%5
%60
%50

قومیت عمده
بلوچ
سیستانی
بلوچ-فارس

 .3-2طوایف و قبایل استان سیستان و بلوچستان
 .1-3-2اقوام و طوایف در منطقه سیستان

ز یوگیهاج مهم سیستا
سیستا

مام

بلدچستا ساختار متماعی آ ست بافت متماعی

بلدچستا ز طد یف مختلفی تشایل شد

ست.

سیستاشیها ز بد م یر شی ز شو ن آریایی هستند .ین بدم ز شو ن آریایی بهتر ز
مرنم سایر شااط ،زبا

خصدصیات کلی یر شیا ن ر هخامنشی ر حفظ کورن شود.

کثریت مم یت سیستا ر بد م طد یف مختلف سیستاشی (ک بریب بو  7طایفو
صلی بی

ز  100تیر هستند) ،تشایل مینهند .عال بر بد م سیستاشی بلود ،

عد ج بیرمندج ،بائنی ،شهلند شی ،کرماشی غیر شیز ب تدریج ب سیسوتا مهوامرت
کرن

نر عمر

آبانج ین سرزمین یفاج شا

شمدن شد ک للت نرصد آشها شدك

ست.

 .2-3-2اقوام و طوایف در منطقه بلوچستان

نر منابع تاریخی مغر فیایی فارسی عربی شخستین سود هواج سوالمی نر کنوار
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بلدچا ز بدم نیگرج ب شام کد یان میکنند .شام ین طایف (کود ) بو شوالهواج
گدشاگد

غلب همر شام بلدچا آمد ست .شالهاج ر یج ثلتشود شوام یون

بدم؛ بلد  ،کدفج ،کفچ ،کدفچ ،بلح ،بفوس فاوص سوت مموع آ کدفموا
کدفچا

صدرت ر یج آ نر فارسی کد

همر شام بلد آمد

نر عربی بفص ست .شام کد همد ر

ین شام آخرج شخستینبار حد ن سد چهارم همرج نر تاریخ

نید شد ک مرنمی با ین شوام ششوا نر نشوتهواج منودبی کرموا

نر ن مون

کدهستا بشاگرن پید میشدشد .بدم بلد نر سیستا بلدچستا  ،خر سا  ،مازشدر ،
پاکستا  ،فغاشستا

همچنین مر

نر منطا سیستا ب شسلت کمتر

ترکمنستا ساکن هستند .لیان نرصد بلد هوا
ست.

 .4-2ویژگیهای فرهنگی

کثریت بلد ها نر بلدچستا هل سنت حنفی مذهب هستند ،ز ینر بلود هوا
هستند تفا ت مذهلی ن رشد .تاریلا ب د ز مشور ط ،

با کثریت ملت یر ک شی

شا آفرینی هل سنت نر سطح ملی ،ر شود کاهنود ج ن شوت سوت کو پیامود آ
شز ج شد حی سنیششین ،کواه

مشور عیت مالدلیوت حادموت تون هواج

شاحی ج بدن ست .زممل آن ب رسدمهاج بدم بلد علارتند ز :بمار (کم
مر زن ج) ،چند (کم

ب مدر نینی) ،بیر ( شتاام) ،میوارملی (پناهنود پوذیرج)،

ت هد ب بدل ،مهما ن ستی ،حشر مودن (همیوارج ت وا
طالق (بر ج عالم ت هد
(پذیرش بصدر

نر

گر هوی) ،بسوم ز

فاج ب عهد) ،نید (مملس همای

بزرگوا ) ،پتور

شتلا ) .پدشاك غذ ج بلد ها شیز بیشتر شلی ب کشدر همسای

سووت تووا پدشوواك غووذ هاج یر شووی .سوودز ن زج بوور للووا

زشووا بلوود مووز

صنایعنستی مهم کشدر ب شمار میر ن .سودز ن زج ،سوا ن زج ،سوفالسوازج،
گلیمبافی ،خدرمینبافی ،مد هرسازج ،حصیربافی ،خر طی ،بالیچ

پال بافی نر

شمار صنایعنستی مدمدن نر ستا ب حساب میآیند (عزیوزج آذرکمنود:1390 ،
.)104
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 .5-2شاخصههای فرهنگ سیاسی در سیستان و بلوچستان

مرنم سیستا

ین مدضد نر ثور

بلدچستا ن ر ج فرهنم مشارکتی بدج بدن

عد مل زیر شدت گرفت ست:
 .1-5-2قوممحوری ،طایفهگرایی

نر گذشت  ،ین عامل نر بین بد م بد ج همچنین نر بر
شظری پرن ز

خر ب عتاان فیلسدفا

سطی شاید تا همین

متماعی مزء عد مل صولی هملسوتگی
خوتالط

هدیت ملی ب شمار میآمد .لی نر حال حاضر بوا گسوترش رتلاطوات

زیانج ک نر بین ملل مها صدرت پذیرفت  ،شدکی همیوت خودن ر ز نسوت ن ن
ست ( حمدج

لدشد.)1391 ،

بدمیت نر سیستا

بلدچستا شامل ن بدمیت بزرگ بلد

سیستاشی بدن

ک ین عامل خدن شیز باعث شالگیرج مریاشات سیاسی نر مشارکتهاج سیاسوی
شد ست .ین مریا ی

مریا مستال بدن ک بیشوتر نر غالوب بلایول

بود م

پرمم یت چرخید ست.
 .2-5-2زبان و فرهنگعامه

صدال زبا هر ملتی ز رکا صلی فرهنم بیا کنند فرهنم هر ملوت محسودب
میشدن .فرهنم غاللا با تای بر زبوا  ،شخصویت هدیوت فرهنگوی یو

ملوت ر

تشایل مینهد .گر مرنم فر شس «فر شسدج» خد شد میشدشد ،ش تنها ب سلب زبوا ،
بلا ب علت فرهنم ک عامل ساسی تشایلنهند هدیت ملی آشها ست ،فر شسودج
خد شد میشدشد .سنن متماعی رسدم هر ملت ،عال بر ش اا

فر یند کارکرن

هر ملت ،عمد ترین عنصر تشخیصنهند هدیوت ملوی ملوت هور سورزمین
ن شتن زبا یاسا بین ی

سوت.

بدمیت میتد شد مدملات هملستگی مشارکت ر ت یین

شماید.
 .3-5-2مذهب

نر بسیارج ز کشدرها ،عامل نین مذهب عال بر تشخیص هدیت فرهنگی نینی
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آ کشدر ،مزء عد مل شناسایی آ کشدر نر سطح نشیا گا بو عنود عامول مهوم
هملستگی ملی ب شمار میآید .لیان ب ین شات باید شار کرن با تدمو بو یناو
بسیارج ز نیا مختص مرنم ی
کند نین مذهب ر ی

کشدر شلدن  ،ز ینر  ،کارشناسا علدم متماعی

عامل م ندج شمرن

گا نر بر بر تن

نینی مذهلی ز

عد مل صلی هدیت ملی بهر میگیرشد ک پر همیتترین عامل هملستگی مورنم هور
مام ب شمار میآید ( حمدج

لدشد.)1391 ،

یاووی نیگوور ز عد موول شاخصو هوواج فرهنووم سیاسووی سووتا سیسووتا
بلدچستا مذهبگر یی تدم بو موذهب سوت .بوا تدمو بو یناو نر سوتا
سیستا

بلدچستا ن موذهب شوی

سونی مودن ن رن یون مدضود باعوث

شالگیرج مریاشات سیاسی شیز شد ست .حادر مریا ملی مذهلی کو خاصو
برخی ز علماج هل سنت نر بد مر ز ین مریا حمایت کرن
شخست هم تد شستند مدفق عمول شمودن

نر ن ر هواج

شماینودگاشی ر شیوز بو صوحن مملوس

شدر ج سالمی ر ش سازشد.
 .4-5-2عامل اقتصادی

زممل عد مل یمان هملستگی ملی ،عامل بتصانج ست ،ب گدش ج کو شاو

یون

عامل پررشمتر ز نیگر عد مل ست .زیر نر بسیارج ز مد رن مشاهد شد ست ک
فر ن ز مهات گدشاگد مثل زبا  ،فرهنم ،شو ن مذهب ز یادیگر متفا ت بدنشود
لی ز شظر بتصانج ن ر ج هدفی مشترك بر ثر هماارج بر ج شیل ب یون هودف
ب تدریج نر همدیگر ممز ج باشی ی

کشدر مستال گرنید شود .کشودر سودئیس

زممل ین کشدرهاست (یدرنشاهیا .)1380 ،
 .5-5-2حمایت نهادی

سلط بدمی ز نالیل عمد بر ز خشدشتهاج بدمی نر عرص ن لت ملتهاسوت.
سلط بدمی ب م ناج تسلب ی
فرهنگی ی

مام

گر بدمی بر بدرت سیاسی ،متماعی

بتصوانج

ست .ین ض یت ب طدر خدنکار بستگی گر هاج بلیتی

نیگر گر ها ر نر پی ن رن ک غلب پس ز کسب آگاهی ز یون ر یو بو یموان
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شارضایتی بر ز خشدشت شاآر می می شمامد .سلط بدمی گا ب شوال نر ختیوار
گرفتن منابع کلیودج بودرت مثول پسوتهواج رن بواالج سیاسوی ،شظوامی منوابع
شحصارج بدرت ملد میکند .ر یار یی گر هاج مختلف متماعی بدمی بتی
گریزشاپذیر میشدن ک هر ی

ز گر هاج بدمی خدن ر نر ض یت شاعانالش بلینند.

ین تصدر ذهنی یا عینی نر حدز هاج مختلف عم ز سیاسی ،بتصوانج ،متمواعی،
فرهنگی شظامی ماا پذیر

ست.

 .6-5-2همگرایی در مرزهای همجوار

بدم نر ن طرف مرز ،میتد شد هرکد م ز آشهوا ر تشودیق بو تحریاواتی

مدن ی

مهت تشایل ی

حادمت خدنمختار کند .گر علا بدمی شسلت ب طنی ک نر آ

زشدگی میکند ،کم شدن یا زیر سؤ ل بر ن علا
رمحیت یابد ،بدمگر یی سا

حسوا

شسولت بو بودم خودن

تحرکات مهت نستیابی بو یو

حادموت حود،

خد هد بدن (خندقآبانج .)1372 ،مرزهاج کندشی بلدچسوتا نر زموا باموار نر
ثر نخالت کشدر شگلستا ک منافع خدن ر نر خا ر یر بو یوو نر هند سوتا
یافت بدن ،ب

مدن آمد (حافظشیا.)27 :1385 ،

 .3مشارکت سیاسی دراستان سیستان و بلوچستان
تحدل نر شظام سیاسی کشدر تلدیل حاکمیت پانشواهی بو ممهودرج سوالمی؛
زمین مشارکت ب یو مشارکت سیاسی ر فر هم شمدن

ین فرصوت ر بو مورنم

هموو سووتا هووا ن ن تووا بووا ر شوودج شظوواممنوود حاوودر بیشووترج ر نر فر ینوود
تصمیم گیرجهاج ملی منطا ج ن شت باشند .شتخابات مملوس شودر ج سوالمی
یای ز ین لگدهاج شظاممند بر ج مشارکت مورنم نخالوت آشوا نر سرشدشوت
خدی

ست.

 .1-3مشارکت سیاسی (انتخابات) در سیستان و بلوچستان

نر فر یند تثلیت ممهدریت نر یر  ،نخالوت مورنم نر سرشدشوت سیاسوی خودن
مایگاهی یو گرفت با شخستین شتخابات پارلماشی مصد ق یافت .پاسخ بو یون
سؤ ل ک مرنم مناطق خاو ب یو مرنم سیستا

بلدچستا  ،ین آرما ر تا چو
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حد نر عمل با ر ن شتند چگدش میتد با ر آشوا ر ثلوات کورن .مطال و ج ر
پیر مد ر شد مشارکت آشها نر مدر سیاسی نر ب ان کمی کیفی طلب میکرن .نر
ین ماال مستخرج ز گز رش طرح شتخابات پارلماشی ستا سیسوتا
ست با فر

ینا مشوارکت سیاسوی مورنم منطاو سیسوتا

نخالت نر مدر ملی ر ب فز ی

بلدچسوتا

بلدچسوتا بور ج

ست .مشارکت سیاسی یمانکنند ت امل عمیق

هم ماشل میا مرکز پیر مد شد ست ب گسترنگی ن منو شفودذ مریاشوات
سیاسی بست ب حاکمیت نر ین منطا پرن خت ست.
بررسی مشارکت سیاسی در انتخابات

نربار شتخابات مملس شدر ج سالمی نر ستا تاکند مطال وات مسوتالی شموام
ب صدرت پر کند تدسب نستگا هاج ذجربب ب صودرت مختصور آموار

شگرفت
ربام ر ئ
آمار
سیستا

تحلیلهاج کدتاهی شمام گرفت ست.
ربام مربدط ب رأجنهندگا ب  7شمایند نر  6حودز شتخابیو سوتا
بلدچستا

رأجگیرشدگا نر آ حدز ها ب خدبی بیاشگر شحود حاودر

کمی کیفی ساکنا ین ستا ست.
نمودار  .1درصد مشارکت دورههای مختلف انتخابات مجلس شورای اسالمی (سیستان و بلوچستان)

Sales

دوره دهم

دوره نهم

دوره هشتم

دوره هفتم بدون ایرنشهر

دوره هفتم با ایرانشهر

دوره ششم

دوره پنجم

دوره چهارم

دوره سوم

دوره دوم

دوره اول

دوره اول
دوره دوم
دوره سوم
دوره چهارم
دوره پنجم
دوره ششم
دوره هفتم با ایرانشهر
دوره هفتم بدون ایرنشهر
دوره هشتم
دوره نهم
دوره دهم

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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بر سا

شمدن ر  1بیشترین میوز مشوارکت رأجنهنودگا نر شتخابوات مملوس

شدر ج سالمی نر ن ر مختلف مربدط ب ن ر شهم شتخابات ب میز  78نرصود
کمترین مشارکت رأجنهندگا نر شتخابات نر ن ر هاج مختلف مربدط ب ن ر
شخست شتخابات ب میز  25نرصد ز کل مدین شر یب رأجگیورج سوت .الزم
ب یانآ رج ست ک نر ن ر هفتم شتخابات حدز شتخابی یر ششهر باطل شد.
نمودار  .2درصد مشارکت دورههای مختلف انتخابات ریاست جمهوری (سیستان و بلوچستان)

Sales
90
دوره اول

80

دوره دوم

70

دوره سوم

60

دوره چهارم

50

دوره پنجم

40

دوره ششم

30

دوره هفتم

20

دوره هشتم

10

دوره دهم

دوره نهم مرحله دوم

دوره نهم مرحله اول

دوره هشتم

دوره هفتم

دوره ششم

دوره پنجم

دوره چهارم

بر سا

دوره سوم

دوره دهم

دوره دوم

دوره نهم مرحله دوم

دوره اول

دوره نهم مرحله اول

0

شمدن ر  2بیشترین میوز مشوارکت رأجنهنودگا نر شتخابوات ریاسوت

ممهدرج نر ن ر مختلف مربدط ب ن ر هشتم شتخابات بو میوز  77نرصود
کمترین مشارکت رأجنهندگا نر شتخابات نر ن ر مختلف مربودط بو ن ر ن م
شتخابات ب میز  30نرصود ز کول مودین شور یب رأجگیورج سوت .الزم بو
یانآ رج ست ک ن ر شهم شتخابات ریاستممهدرج نر ن مرحل شمام پذیرفتو
ست.
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 .2-3تأثیر شاخصههای فرهنگ سیاسی بر مشارکت سیاسی سیستان و بلوچستان

هما طدر ک کثر کارشناسا مور بوف هسوتند مشوارکت سیاسوی نر سوتاشی چود
سیستا

بلدچستا نستخدش مریاشات سیاسی ست ،چر ک حادر حوز ب نر یون

ستا کمرشم یا بهتر بگدییم بیرشم ست تنها عاملی ک میتد شد نر ف ل شف واالت
ن شت باشد ،هما مریوا هواج

سیاسی همچد شتخابات مملس شدر ج سالمی شا

سیاسی ست .مهمترین ین مریاشات حاکم بر سیماج سیاسی ستا علارتند ز:
 .1-2-3قومیتگرایی

بدمیت نر سیستا

بلدچستا شامل ن بدمیت بزرگ بلد

سیستاشی بدن ک ین

عامل خدن شیز باعث شالگیرج مریاشات سیاسوی نر مشوارکتهواج سیاسوی شود
ست .ین مریا ی

مریا مستال بدن ک بیشتر نر کثر بلایل

چرخید ست .ب عند مثال ی

بود م پرمم یوت

شفر ز فر ن بزرگ صاحب شفدذ ی

ن طلب ب صدرت مستال ،آر الزم ر ممع کرن

بلیل خودن ر

رهسپار مملس میشدن.

در شهرستان زابل و زهک و هیرمند :مرنم منطا بیشتر شگا بدمی طایف ج ن رشود
ربابت شدید بیشتر بر سا
شسلت ب ن ر هاج بلل شا
ن م شا

بدمیت شوال مویگیورن ،گرچو شخلگوی تخصوص
بیشترج یافت ست؛ ما بازهم شسلت ب بدمیوت نر نرمو

یفا میشماید .نر شهرستا خاش ،شوهرهاج شصورتآبوان میرموا  :بافوت

مذهلی یاسا ن رشد بیشتر هل تسنن مویباشوند شگوا بودمیتی حاومفرماسوت.
شهرستا چابهار ،کنارك شی شهر بخ هواج مرکوزج بصوربند :نر ن ر خیور
عد ملی چد بدمیت مذهب شا

ساسی نر پیر زج فر ن ن طلب ن شت ست.

 .2-2-3مذهبگرایی

یای نیگر ز عد مل شاخص هاج فرهنم سیاسوی سوتا سیسوتا

بلدچسوتا

مذهبگر یی تدم ب مذهب ست .مذهب بو شدبو خودن عواملی مهوم شواید
مهمترین عامل نر مشارکت عمدمی باشد .نیا
فر ن ر ب مشارکت نر مدر سیاسی
ن ر ستا سیستا

مذ هب مشارکتمد مثل تشویع،

متماعی نعدت میکنند .با تدم بو یناو

بلدچستا ن مذهب شی

سونی مودن ن رن یون مدضود

مدیریت راهبردی فرآیند مشارکت سیاسی با بهرهگیری از فرهنگ سیاسی 193

باعث شالگیرج مریاشات سیاسی شیز شد ست.
نر شهرستا ز هد شااف مذهلی باعث حادر مرنم نر پاج صوند قهواج
رأج میشدن ،ب طدرج ک ی

شمایند ز هل تشیع ی

مملس شدر ج سالمی ر پید میکند

شمایند ز هل تسنن ب

ین شااف مذهلی باعث رتااء مشوارکت

سیاسی مرنم نرصحن شتخابات مملس شدر ج سالمی شود سوت .نر ن ر هواج
شخست تا پنمم بیشتر شگا سنتی بدمی مطرح بدن ست ،نرصدرتیکو نر ن ر
خیر ب خصدو نر بین شی

ب بحث شخل گر یی بیشتر تای شد ست نر بوین

تسنن شیز بیشتر شگا مذهلی مطرح بدن ست.
شهرستان ایرانشهر ،دلگان ،سرباز و توابع :شهرستا یر ششوهر بو نلیول بافوت
تشیع کو ن رن نر ب اوی ز ن ر شتخابوات مملوس شودر ج سوالمی (چهوارم
بنام شدرمحمد ربدش ب مملس ر پید کرن

ششم) شمایند شی

نر ینما شیوز

بدمیت مذهب مطرح ست نر نیگر ن ر ها شماینود هول تسونن بو مملوس
شدر ج سالمی ر پید کرن ست.
 .3-2-3حزبگرایی

نر سالهاج خیر تدم بو حوز ب مریوا هواج سیاسوی کشودر شیوز بور ر شود
شتخابات مشارکتهاج سیاسی نر ستا سیسوتا
ست .مام

بلدچسوتا تأثیرگوذ ر بودن

ر حاشید ملارز ک سهم ب سز یی نر پیر زج شاالب سالمی ن شتند،

بنابر ین مرنم شیز با عتمان کامل ب آشا حدل حدش ین مریا گام شهانشد.
 .4-2-3تحصیالت و نخبگیگرایی

تحصیالت تأثیر ن سدی ج بر مشارکت فر ن ن رن .فر ن با تحصویالت بواال مماون
ست ب خاطر آگاهیهایی ک ن رشد نر شتخابات شورکت یوا ز آ متنواب کننود.
تحصیالت عالی

شخلگی شیز ب عند عواملی مهوم نر مهوتگیورج مریوا هواج

سیاسی نر ستا سیستا

بلدچستا مشاهد شد ست.

شهرستان سراوان ،سیب سوران و زابلی :تحصیالت شخلگی بیشتر ز بدمیوت خودنش
ر ششا ن ن ست مسئل بدمیت یای ز شاخصهاج نرم ن م بدن ست.
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 .4روش تحقیق
پو ه

حاضور کو بوا هودف «مودیریت ر هلورنج فر ینود مشوارکت سیاسوی بوا

بهر گیرج ز فرهنم سیاسی نر ستا سیستا
هدف کاربرنج

ز شد تدصویفی -کتشوافی بوا ر ش کیفوی

نبلید ُتی ک نر فارسی با شام تحلیل سد ت هم شناخت میشدن یای

ز بز رهاج برشام ریزج ستر توی
خارمی ی

ز شود مطال وات

 )1(SWOTشمام میشدن.

مید شی با ب کارگیرج تانی
ر ش

بلدچستا » شمام میشدن ب لحاظ

سوت کو بور ج رزیوابی ضو یت ن خلوی

سیستم ستفان میشدن .ز ین ر ش عال بر برشام ریوزج ر هلورنج

ب طدرکلی نر تحلیل ض یت سازما ها سیستمها ستفان میشدن .نر بوع یون
تحلیل ر باید بز رج کارآمود بور ج شناسوایی شور یب محیطوی تد شوایی نر شوی
بد شیم ،پای

سا

ی

مطال

پو ه

ین بز ر کارآمد نر مدیریت ستر توی
مدرنج ست .مطال

سوت .همچنوین یون

مدرنج ختصاصا ،ر هلرن مناسولی بور ج

پاسخگدیی ب پرس هاج مربدط ب چگدشگی چر یی سوت هودف آ ت یوین
عد مل ر بب میا عد ملی ست ک بر ز رفتار یوا ضو یت مدمودن ،نر مود رن
تحت بررسی مدمب شد ست (حریرج .)1385 ،شتخاب ر ش مناسوب نر یو
پو ه
پرس

بست ب هد فی ست ک پو هشگر مدشظر ن رشد .بر ج پاسوخگدیی بو
صلی ین پو ه  ،سناریدج پو هشی زیر طر حی شد ست.
شکل  .1فرایند انجام تحقیق
انجام تحقیقات میدانی

بررسی مبانی نظری

گام اول

گام دوم

مصاحبه با کارشناسان

شناسایی مهمترین عوامل مؤثر در مشارکت سیاسی

گام سوم
استفاده از روش  SWOTبرای انتخاب راهبرد مناسب
بهکارگیری نظرات متخصصین برای غربال گری عوامل
گام چهارم
انتخاب راهبرد های مناسب و بیان نتایج
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نر گام شخست با مر م

ب سنان مدمدن نر ن ششگا

شهانهاج سیاستگوذ رج

بررسی آیینشام ها بخشونام هوا ،ضو یت مشوارکت سیاسوی شوهر شد
سیستا

سوتا

بلدچستا بررسی شد .سپس نر گوام ب ودج تحایاوات پیشوین نر یون

زمین مدرن مطال

بر ر گرفت با ستنان ب شتایج آشها ،ملواشی شظورج یون تحایوق

م رفی گرنید ،سپس مهمترین شااط ض ف ،بدت ،فرصت تهدید بور ج فرهنوم
سیاسی ستا سیستا

بلدچستا شناسایی شد.

جدول  .2شناسایی مهترین عوامل اثرگذار بر فرهنگ سیاسی استافن سیستان و بلوچستان

عوامل بیرونی
فهرست فرصتها
فهرست تهدیدها
مذهب مشترک با
عدم امنیت در کشور
کشورهای همسایه
پاکستان
فرهنگ بسیار نزدیک با
عدم امنیت در کشور
مردم پاکستان و افغانستان
افغانستان
امکان جذب سرمایهگذار به
همگرایی در مرزهای
دلیل اشتراکات فرهنگی
همجوار
نفوذ بسیار زیاد
انجام پروژههای مشترک با
کشورهای غربی در
کشورهای همسایه
افغانستان و پاکستان
ارسال نیروی متخصص
حضور نیروهای معاند با
جهت همکاری و توسعه
نظام بهصورت مسلحانه
روابط فرهنگی
در کشورهای همسایه
تأثیرپذیری حاکمیت و
اقلیتهای کشورهای
همسایه از استکبار
جهانی

وجود راههای ارتباطی
زمینی با کشورهای همسایه
کثرت نیروی جوان در
استان

عوامل درونی
فهرست قوتها
فهرست ضعفها
حفظ ویژگیهای ایرانی در
ترددهای غیرمجاز از مرزها
قوم سیستانی
رواج فرهنگ طایفهای

تحصیالت و نخبهگرایی

نگرشهای سنتی و
ضدتوسعه

همکاری و همدلی در جهت
توسعه

محرومیت شدید استان

مشارکت به دلیل
حمایتهای رابطهای

درآمد سرانه پایین
وجود اسلحه غیرمجاز و
مواد مخدر
فقدان مشارکت در
فعالیتهای سیاسی
نرخ بیکاری بسیار باال

نر گام سدم با تدم ب شظر ت خلرگا  ،شر یب منطا

حضور طوایف و بهرهگیری
از توان سران طوایف در
راستای پیشبرد اهداف و
بهرهگیری از پتانسیل
قومیت در منطقه بلوچستان
وابستگی افراد استان به
بسیج و نهادهای انقالبی

ستفان ز تانیو

SWOT

ب غربالگرج ین شاخصها میپرن زیم نر گام آخر شتایج ر هلرنهاج کاربرنج
بر ج بهلدن مشارکت سیاسی ر بررسی میکنیم.
جدول  .3راهبردهای مشارکت سیاسی با توجه به عوامل داخلی و خارجی

عوامل داخلی /عوامل خارجی
فرصتها
تهدیدها

قوتها
راهبردهای تهاجمی
راهبردهای رقابتی

ضعفها
راهبردهای محافظهکارانه
راهبردهای تدافعی
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با تدم ب مشوخصشود عد مول ن خلوی خوارمی ،سوتر توجهواج تهواممی،
محافظ کار ش  ،ربابتی تد ف ی بر ج ر بر یی فرصتها تهدیدها بوا بودتهوا
ض فها نر شظر گرفت میشدن .ین ر هلرنها علارتند ز:
 .1-4راهبردهای تهاجمی

حاکمیت فرهنگ مشارکت ،تعلیم و همیداری در اامعده :عمود تورین عامول توأمین
مشارکت ،آگاهی ،تمایل مرنم ،حاکمیت فرهنم ت لیم همیارج نر مام
لذ باید با فرهنمسازج
ر نر مام

سوت.

ستفان ز مااشات آمدزشی سم ی بصرج ین بوا ر

گسترش شهانین کنیم ک مشوارکت ،ت وا

همیوارج ،زمینو سواز

مام ج مرف تر س انتمند خد هد بدن تا زماشی ک شتد فرهنم خدنمحودرج
خدنپسندج ر نر مام

ز میا برن شوت ،توأمین مشوارکت مورنم ماوا پوذیر

شخد هد بدن صد سیما نیگر شهانهاج طال رسواشی ،بسوتر مشوارکت سیاسوی
مرنم ر ز طریق شاع شاخصهاج عتمانسازج فر هم میآ رشد.
آگاه سازی مردم و تشویق بده مشدارکت در تعیدیر سرنوشدت دود :یاوی ز
مهمترین زیربناهاج فز ی

مشارکت سیاسی فر یند آگا سازج ست ،شرح همیوت

مایگا منتخلا نر شظام تصمیمگیرج

مر یوی کشودر ،شورح همیوت حاودر

مشارکت حد کثرج نر پاج صند قهاج رأج ،شرح میز تأثیرگذ رج رأج ت ت
فر ن نر شتخابات ،شرح ب ان شرعی ضر رت حاودر نر شتخابوات ،تلیوین شاو
مشارکت حد کثرج نر فز ی

مشر عیت

بتد ر ممهودرج سوالمی ،بخشوی ز

آگاهیهایی ست ک میتد شد نر ین زمین سدنمند باشد .ظیف صلی آگوا سوازج
نر ین زمین بر عهد رساش ها متنفذین م تمدین سوت کو شتظوار مویر ن بوا
هد یتهاج الزم کافی ،زمین شمام ظایف آ هوا بو صودرت ثوربخ

صودرت

گیرن.

 .2-4راهبردهای محافظهکارانه

پیوند نیازهای روزانه افراد با فعالیتهای ااتمدایی :ز آشمواییکو منشوأ مشوارکت
سیاسی

متماعی ر میتد محتد ج نر شوی شسوا هوا م رفوی کورن محتود ج
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نر شی شسا ها شیز شدیش
مام

ر تشایل ن ن

رن

زمین پدیوایی تاواپد ر نر

پدید میآ رن ،لذ بایدس ی شدن با یاسرج بد مات زیربنایی زمینو پیدشود،

مسائل متماعی ساختار زشدگی بشر ر فر هم کنیم.
ایتمادسازی گروههای مراع :عتمانسوازج گور هواج مرموع تأثیرگوذ ر
باشفدذ نر میا مام  ،ز مایگا یو ج برخدرن ر هستند ،زیر فر ن بی عتموان بو
شظام سیاسی تنها ز ین گر ها حرفشندج ن رشد؛ بنابر ین س ی شودن بوا تشوایل
حز ب نمدکر تی

مطابق با باشد حادمتی نر کنار رساش ملی مطلدعات ضومن

ماابل با رساش هاج شله فان بیگاش  ،ب ان پشت پرن

غر

منف تطللاش آ ها

بووا بصوویرت فز یووی ،تووالش نشوومن بوور ج فریووب فاووار عموودمی نرشتیموو ،
بی عتمانسازج ر با شاست مد م شماییم ،با تدم ب ینا ین ستا ن ر ج تنود
ت دن بدمی بلیل ج ست (بی

ز  48طایف ) .نر شتخابات باید ب گدش ج عمل

کرن ک سطح عتمان فر ن ب عند

یابود

صلیترین رکن سرمای متمواعی فوز ی

( عتمان ز فر یند بررسی صوالحیت
شمارش آر ء

عوالم سوامی ت ود ن شو ب خوذ رأج

عالم برشد شد ن طلب ست).

تواه به نقش مردم بهیندوان سدرمایه ااتمدایی در انتخابدا  :ز آشموایی کو
برمست ترین شمان مرنمساالرج تدس یافتگی شتخابات ست ،بنوابر ین برگوز رج
سالم ین مهم میتد شد شا

مرنم ر ب عند ی

ین ستا ربم بزشد شمارش
مرنم شسلت ب حادمت شد

عالم شتایج آر ء بو صودرت نبیوق باعوث عتموان
نرشتیمو باعوث فوز ی

میگرنن .شمارش سنتی نستی باید ب لاتر شی
نر ستاشی مثل ستا سیستا

سورمای متمواعی بور ج تدسو
مشوارکت سیاسوی آشوا
مااشیز تلدیل شدن ،ین مهم

بلدچستا با ت دن بد م مذ هب نبت بیشوترج ر

میطللد.
 .3-4راهبردهای رقابتی

تشکیل ارگانهای محلی و مردمی مقتدر :تمربیات مختلف ششا مینهود کشودرهایی
ک نر زمین تأمین مشارکت مرنم مدفق بدن شد ،عمدتا مدفایت خدن ر مدید یموان
شدعی رگا محلی (ن لت محلی) با بتد ر ب شسلت زیان مین شند .نر کشدر یر شیوز
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میتد با پررشمکرن شا

م تمد طد یف ،زمین یمان پایگا هاج مرنمی بودج ر

فر هم شماییم نر کنار تشالهایی ز بلیل بسیج طد یف ز ین ماا مهت فوز ی
مشارکت ستفان کنیم بوا تدمو بو ت ودن بود م موذ هب نر سوتا سیسوتا
بلدچستا گر هی ز ری سفید

شخلگا بور ج م رفوی صولحتورین فور ن بور ج

یفاج شمایندگی تشایل شدن .للت س ی گورنن شواخص ت یوین یون فور ن بو ن ر ز
مذهب ،بدم بلیل ست ری سفید

شخلگا

متنفذ

متماعی ن لتمورن

ستا باید زمین ج ر فر هم آ رشد ک فر طگر یوی سیاسوی بو حود بل مشوارکت
ف االش مرنم ب حد کثر برسد تا بتد ب کم

ین مشارکت سیاسی فور نج شتخواب

شدشد ک تد شایی پاسخگدیی ب مطاللات مرنم ر ن شت باشند.
 .4-4راهبردهای تدافعی
پذیرش اشتباها

مسئدال

و همدلی با مردم :بر ج فز ی

رضایتمندج سواکنا یون سوتا ،
ر ئو پاسوخ

نستگا هاج مر یی ظیف ن رشد ک بوا صوالح رفتوار

عذرخد هی ز سدءمدیریتها تالش بر ج ملر کاستیها بر ج کسوب رضوایت
تالش کنند .ضمن آشا م تمد  ،متنفذین کارشناسا متخصص ظیف ن رشد توا بوا
تدمی مام  ،س ی نر تلیین حادر ف ال نر شتخابات گزین

ب عنود بهتورین

ر هاار بر ج حل م االت کشدر شمایند.
 .5استراتژیهای ارجحتر با توجه به ماتریس داخلی و خارجی
شکل  .2ماتریس داخلی خارجی :IFE.ارزیابی عوامل داخلی :EFE .ارزیابی عوامل خارجی
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با تدم ب چهار نست ستر توج بر ر گرفت نر ماتریس سد ت با تدم ب منطاو
بلدچستا نر ماتریس ن خلی خوارمی ،آ

بر ر گرفتن ض یت ستا سیستا

نسوت ز سوتر توجهوایی ر مهوت رزیووابی
ستر توی

شتخواب نر مواتریس برشامو ریووزج

کمی شتخاب میکنیم ک مربدط ب منطا ت یینشد نر مواتریس چهوار

خاش ج ن خلی خارمی باشند.
با تدم ب متیاز ت ب نستآمود بور ج
ستا سیستا

IFE

1

EFE

2

ضو یت مشوارکت نر

بلدچسوتا بو شحودج سوت کو بهتور سوت ز سوتر توجهواج

محافظ کار ش ی نی پیدشد شیازهاج ر ز فر ن با ف الیتهاج متمواعی ،عتمانسوازج
گر هاج مرمع تدم ب شا

مرنم بو عنود سورمای متمواعی نر شتخابوات،

ب عند ر هاارهایی بر ج مشارکت بیشتر مرنم نر مدر سیاسی ستفان کرن.
نتیجهگیری
م مدال گر ی هاج حزبی ،صنفی ،گر هی ،متماعی سیاسی مرنم
نر بر بوور رفتووار حادمووت نر عرصوو هوواج سیاسووی ،متموواعی

کن

آشا

بتصووانج بوو

پی زمین هاج آگاهی بستگی ن رن .نر متد سالمی شیز ب پای هاج تفارج نینوی
متماعی شسا نر مشارکت تدم شد سوت .میوز مشوارکت مورنم سیسوتا
بلدچستا نر تمامی ن ر ها ششا مینهد ک مرنم ب مشوارکت سیاسوی بو عنود
ی

ر هلرن پی برن

ین فز ی

شا

خدن ر نر بالب شرکت نر شتخابات ششوا ن ن شود

نر تمامی حدز هاج شتخابی مشاهد میشدن .با تدم ب بررسویهواج

صودرتگرفتو عود ملی ز بلیوول تحصویالت سووطح ن شو  ،بسووتگی سیاسووی،
مذهبگر یی

بستگی بدمی ز مهمترین فاکتدرهاج برترج فر ن نر حودز هواج

ربابت شتخاباتی محسدب میشدن .تدم ب مذهب عال بر شخلگی تخصوص نر
ز هد بیشتر ز سایر حدز هاج شتخابی نید میشدن
بیشتر بین بد م مختلف ب تفای

شی

ین مهم باعوث همگر یوی

سنی گرنید سوت .مشوارکت سیاسوی

مرنم ستا ز شظر کمی کیفی باعث همگر یی متنفذ

متماعی تأثیرگز ر نر

1. Internal Factor Evaluation
2. External factor evaluation
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شتخابات ک میتد شند ب عند مرمعهاج تل ی نر مشوارکت شاو

ن شوت باشوند،

گرنید ست.
نرمممد میتد شتیم گرفت ک تا پایا ن ر چهارم بیشوتر شاو
سیاسی تل ی بدن

مشوارکت

ب د زآ فرهنم سیاسی ماج خدن ر ب مشوارکت سیاسوی ن ن

ست .ب طدرجک تا پایا ن ر مذکدر شتخابشدشدگا حد کثر مدرك لیساشس بودن
ست؛ ما ز ن ر پنمم ب ب د با تدم ب شتظارج ک مرنم ز شماینودگا ن رشود یون
مسئدلیت ر فر نج با مدرك نکتر ن ر میباشند

ین بو عنود شواخص مشوارکت

سیاسی مرنم ست .بر ج ینا شتظار ت مرنم برآ رن شدن

یون شتظوار ت ز ن ر

پنمم ب ب د شدت بیشترج یافت ست ،شمایندگا س ی کرن شد نر کمسید هوایی ز
مملس شرکت شمایند ک بیشتر ماهیت خدماتی
آشها بر ج مرنم بیشتر مأشد

ختصاصی ن شت باشد توا ف الیوت

شودن ،بو هموین علوت سوت کو رغلوت کمتورج بو

عادیت نر کمسید هاج مثل آمدزشی فرهنگی حاودبی ن رشود .نر سوتا هواج
برخدرن ر یون مدضود مصود ق ن رن ،لوذ زآشموایی کو میوز آگواهی سیاسوی
متماعی شهر شد با میز

کیفیت مریا طالعات ،سوهدلت نسترسوی بو آ

عتمان عمدمی ب منابع کسب طالعات ،ر بط ج مسوتایم ن شوت سوت .ر هاارهواج
زیر ب مهت فز ی

مشارکت سیاسوی نر سوتا سیسوتا

تمامی ر هاارهاج مهم میتد

بلدچسوتا

نر کنوار

ز برخی بد مات ماط ی شیوز بور ج بهلودن رضوایت

عمدمی نر آستاش برگز رج شتخابوات سوتفان کورن کو ز آ مملو تللیغوات موؤثر
ن طللا شتخاباتی؛ تدم یشا ب شیازهاج صلی مام ؛ کنارگذ شتن ختالفات بوین
بد م مذ هب گدشاگد نر ستا ؛ پرهیز ز تصدیب
شتخابات مدمب فز ی

مر ج بد شینی کو نر آسوتاش

فشار بر تدن هواج ملوت شودن؛ شظوارت

یموان ثلوات نر

بتصان نر آستاش شتخابات؛ تمام ر شد زج پر ژ هایی ک میتد شد مدمب فوز ی
خدمات عمدمی گرنن؛ تصدیب یاسرج پر ژ ها
ز بلیل کاه

عطاج متیاز تی ب ساکنا سوتا

هزین هاج مصرفی ،آب برق با تدم ب محر میت سوطدح پوایین

نرآمدج نر ین ستا

 ...شمدش ج ز ین بلیل بد مات

ست.

پینوشت
.1

نبلید ُتی نر شگلیسی حر ف ل کلمات بودت ) ،(Strengthضو ف )،(Weakness
فرصت ) (Opportunityتهدید ) (Threatست.

منابع
بر هیمی ،شهر ز ،ن ن شمفی ،رضا محمدن غلی زهر صانبی شادعلی (« .)1392ر بط
شلا هاج متماعی مشارکت سیاسوی نرمیوا ن ششومدیا ن ششوگا صوفها »،
ر هلرن ،شمار .263-284 ،66
خترشهر ،علی ( .)1386مؤلف هاج مام پذیرج سیاسی نر حادمت نینی ،تهر  :سازما
شتشار ت پو هشگا فرهنم شدیش سالمی.
ماممم ز ن  ،سیدمد ن ،حدر بر هیمیپدر ،محمدنرضا رهلر باضوی (« .)1392سنمشوی
ر بب فرهنم سیاسی رفتار سیاسی ن ششمدیا نختر ن ششوگا صوفها » ،ز نر
سیاست ،سال یازنهم ،شمار .119-134 ،1
تدس
پناهی ،محمدحسین حسین کورنج (« .)1389فرهنوم سیاسوی عد مول متمواعی آ
(مطال مدرنج :ستا گلستا )» ،علدم متماعی ،شمار .1-37 ،51
م فرجشیا ،غالمرضا (« .)1391بررسی عد مل بتصانج -متماعی مؤثر بر میز مشارکت
سیاسی شهر شد شهر خدرمدج» ،پو هشنام علدم سیاسی ،سوال هفوتم ،شومار
.87-122 ،26
مهاشگیرج ،مهاشگیر فاطم بدتر بیز رچوی (« .)1391بررسوی توأثیر میوز سوتفان ز
رساش هاج مم ی بر مؤلفو هواج فرهنوم سیاسوی ن ششومدیا (مطال و مودرنج
ن ششگا شیر ز)» ،علدم سیاسی ،شمار .89-122 ،28
ن ر بی ،مس دن (« .)1394بررسی عد مل متماعی مؤثر بر مشارکت سیاسی فر ن نر ستا
همد (مطال مدرنج :شهر شها شد)» ،مطال ات مام شوناختی مد شوا  ،شومار
.57-84 ،17
عطارز ن  ،ممتلی زهر مرشدج (« .)1391بررسی مشارکت سیاسی نر کشدرهاج حودز
مندبی خلیج فار بر پای شظری لز م سیاسی» ،مطال ات خا رمیاشو  ،شومار ،68
.35-66
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بالیلوواف ،محموودبابر س ویدمحمدمد ن شدشووترج (« .)1392تووأثیر فرهنووم سیاسووی بوور
مشارکت شهر شد نر حادمت محلی (مطال مدرنج :تهور )» ،پوو ه هواج
مغر فیاج شساشی ،سال چهل پنمم ،شمار .69-82 ،84
گالبی ،فاطم فتاش حامیلد (« .)1391بررسی مام شناسی برخی عد مل مؤثر بر میوز
مشارکت سیاسی(مطال مدرنج :ستا آذربایما شربی)» ،مطال ات تحایاوات
متماعی ،ن ر ل ،شمار .173-200 ،1
محمدجفر ،شمات ،حسویین مسو دنشیا گلمور ن مور نج (« .)1390بررسوی ر بطو میوا
سوورمای متموواعی فرهنووم سیاسووی ن ششوومدیا (مطال و موودرنج :ن ششووگا
صفها )» ،مطال ات فرهنم -رتلاطات ،شمار .203-234 ،16
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