فصلنامه تخصصی علوم سیاسی
سال چهاردهم ،شماره چهل و هفتم ،تابستان 8931
تاریخ دریافت8001/90/90 :
تاریخ تصویب8001/90/52 :
صفحات881 -07 :

قبیلهگرایی :تبیینی جامعه شناختی از مشارکت سیاسی در استان
چهارمحال و بختیاری (با تاکید بر انتخابات مجلس شورای اسلامی)
محمد نوذری
دانشجوی دکتری علوم سیاسی ،گرایش جامعهشناسی ،واحد شهر رضا ،دانشگاه آزاد اسلامی ،شهر رضا ،ایران

بشیر

اسماعیلی*

استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد شهر رضا ،دانشگاه آزاد اسلامی ،شهر رضا ،ایران

مسعود جعفری نژاد
استادیار گروه علوم سیاسی ،واحد شهر رضا ،دانشگاه آزاد اسلامی ،شهر رضا ،ایران

چکیده
جوامع انسانی چندین نوع واحد سیاسی را تجربه کردهاند که در هر یک از آنها نووع ،رو و ابورار
مشارکت مردم متفاوت بوده است .امروزه ملت – دولت واحد سیاسی پذیرفتوه شودهای اسوت کوه ه وه
جوامع ک ابیش ،حتی به صورت ظاهری ،به نحوی موازین و معیارهوای آن را بورای مشوارکت سیاسوی
قبول دارند .اما در جامعه ایرانی که در طول تاریخ ه واره حاک یت ایلی و قبیلهای را تجربه کورده اسوت
نوع و شیوه مشارکت سیاسی در مرحله گذار قورار داشوته و کنشگوران آن هنووز نتوانسوتهاند از روحیوه
ایلیاتی به نظام حربی گذر ن ایند .این روحیه در استانهای قبیلهای ،ه چون چهوار محوال و بیتیواری،
ن ود ویژهای دارد .مسأله این تحقیق تبیین رابطه روحیات قبیلهای با مشارکت سیاسوی در اسوتان چهوار
محال و بیتیاری است .رو به کار رفته در این ترکیبی از دو رو کیفی و پی ایشی است .بنابراین ،با
تکیه بر رو گردآوری اطلاعات به دو صورت کتابیانهای و میدانی بر آن است تا ض ن بررسوی مبوانی
نظری پیرامون انتیابات ،نوع مشارکت سیاسی و نقش هویتهای قوومی /طایفوهای در ایون رونود ،بوه
مطالعه رفتار انتیاباتی مردم حوزه انتیابیه استان چهار محال و بیتیاری در دورههوای میتلوم مجلو
شورای اسلامی بپردازد.
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مقدمه
امروزه یکی از معیارهای توسعه سیاسی نوع و میوران انتیابوات و مشوارکت سیاسوی افوراد
جوامع است .در ج هوری اسلامی ایران نیر از این معیار برای نشوان دادن مشوروعیت سیاسوی و
کیفیت توسعه سیاسی استفاده میشود .در واقع ،انتیابات مؤثرترین و ع لیترین وسیله اسوت توا
مردم افکار و عقاید خود را در اداره امور ع وومی و اجت واعی اع وال کننود .از آن جوایی کوه در
نظامهای سیاسی مردمسالار ،مردم بازیگرانی مؤثر در فرآیند سیاسی هستند ،بنوابراین ،انتیابوات
یکی از شاخصهای میران مشروعیت و مقبولیت نظامهای سیاسی است .اما موضوع انتیابوات و
تحلیل رفتار انتیاباتی مردم در یک کشور یا منطقه و شهر ،بوه عنووان رفتوار سیاسوی ،یکوی از
پیچیده ترین موضوعاتی است که به عنوان شاخص مهم مشارکت سیاسوی ،جایگواه ویوژهای در
مباحث جامعهشناسی به طور عام و جامعهشناسی سیاسی به طور خاص دارد.
انتیابات مجل شورای اسلامی در استانهایی که دارای ساختار و بافتار قبیلوهای دارنود بوا
شرایط خاصی روبهرو بوده و مشارکت سیاسی از عقلانیت ویژهای تبعیت میکند .گرچه برخوی از
محققان ،با استناد به آرای صاحبنظرانی ه چون آل وند و وربا از عقلانیت تبعی در این خصووص
بحث میکنند (مسعودنیا و مهدیپور ،)10 :8009 ،اما واقعیت این است که مشارکت سیاسوی در
اینگونه استانها دارای منطقی است که با معیارهای طرح شده توسط اندیش ندان غربی چنودان
ه یوانی ندارد .تحقیقات دیگری نیر از زوایای متفاوت به رفتار انتیاباتی جوامع ایلی پرداختهاند؛
از ج له ،این که قبیلهگرایی هر چند در زمان ن ایندگان میتلم میتواند متفواوت باشود «اموا در
انتیابات دو دهۀ اخیر ،به دلیل نقش برجسته ن ایندگان مجلو در انتصوابات دولتوی محلوی از
افراد هم قبیله خود ،شاهد تشدید این ت ایلات شده است» (گرجیزاده و گلپرور.)8105 :8009 ،
یا اینکه «کنش عشایری در برخی شهرها به شدت از گرایشات فرهنگوی گوروه قوومی اسوت و
پیوندهای خویشاوندی دارای هنجارهای نهادینه شده عرفی است که به مرور سست شدهاند ولی
ه چنان پایدار ماندهاند» (قاس ی و دیگران .)7 :8001 ،چنوین تحقیقواتی بوه بررسوی تبعوات و
پیامدهای فرهنگ قبیلهای در استانهای ایلام ،خوزستان و خراسوان توجوه دارنود .حوال آن کوه
تحقیق حاضر به این موضوع در استان چهارمحال و بیتیاری میپردازد.
مسأله اصلی تحقیق حاضر این است که رفتار انتیاباتی و مشارکت سیاسی شهروندان استان
چهارمحال و بیتیاری در انتیابات مجل شورای اسلامی بر چه مبنایی اسوتور اسوتد در پاسوخ
این فرضیه طرح شده است که مشارکت سیاسی شهروندان این استان در انتیابات مجل شوورا
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اسلامی مبتنی بر روحیه قبیلهای است .اما روحیه قبیلهای چیست و چگونه بر رفتار انتیاباتی ایون
شهروندان اثر میگذاردد سئوالات فرعی هستند که ایون تحقیوق در صودد اسوت بوا ترکیبوی از
رو های کیفی و پی ایشی بدانها پاسخ دهد .برای پاسخ به سوئولات موذکور و تبیوین فرضویه
اصلی و فرعی ضرورت دارد رهیافت نظری تحقیق مشیص شود.
 -8رهیافت نظری :گونهگونی کنشهای سیاسی در جوامع متفاوت
یکی از ن ودهای مشارکت سیاسی در دنیای امروزین نتیابات است .انتیابات در واقع ،یوک
نظرسنجی فراگیر و ملی از کل شهروندان کشور است و ک یوت و کیفیوت مشوارکت انتیابواتی
مردم میتواند میران مشروعت ،کارآمدی نظام ،سیاستها و کارگراران حکوومتی را نشوان دهود
(امامج عهزاده و دیگران .)50 :8005 ،بنابراین ،مشوارکت شوهروندان در نهایوت تحقتوق توسوعه
نواحی گوناگون یک سرزمین را از طریق انتیاب ن ایندگان قانونگذار (مجال ) یا ن اینده اجرایی
(رئی ج هور و  )...به دنبال خواهد داشت (پیشگاهیفرد و دیگران .)0 :8000 ،اما مسألهای کوه
س توسوی مشارکت سیاسی را تحتالشعاع قرار میدهد نوع مشارکت مردم ،ابتنای آن براساس
منافع ملی یا منافع حربی ،جناحی و حتی قبیلهای است.
قدر مسلم ،ع ل سیاسی هر فرد متناسب با جامعهای که در آن زندگی میکند قابول تعریوم
است .اما جامعه به عنوان یک واحد سیاسی میتواند اشکال کوچک و بورر و بوا ظرفیتهوای
گونا گون باشد .معروف است که فارابی واحدهای سیاسی را متناسب بوا امکوان توامین مایحتوا
افراد به عظ ی ،وسطی و صغری تقسیم ن وده و جامعه  /مدینه وسطی را دارای قابلیوت تحقوق
فضیلت میداند (فارابی .)809-801 :8018 ،فرایند تارییی نشان میدهود کوه توا بوه اموروز ،در
جهان ،چهار نوع جامعه قابل تصور بوده است :شهر – دولت ،8قصبه – دولت ،5ملت  -دولت ،0و
در نهایت دولت جهانی .0شهر – دولوت در یونوان باسوتان ،دولوت – قصوبه در جواموع قبول از
پیدایش دولت – ملت و بهخصوص در شوبهجریره عربسوتان روا داشوته ،دولوت – ملوت کوه
ه چنان معیار اصلی واحدهای سیاسی است و با جهانیشدن از طریق دولت جهوانی در معور
تهدید است.
1. City - state
2. Tow- state
3. Nation - state
4. World - state
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رفتار سیاسی در هر یک از این واحدهای سیاسی دارای شرایط و خصوصویات ویوژهای بووده
است .در دولت – شهر ،آگورا( 8میدان مرکری آتن) محول و معور عقلانیوت ،تصو یمگیری و
مشارکت سیاسی بود .بنابراین ،شهر -دولت شیصی و ص ی ی یونان باستان ،از مفهوم امروزین
دولت متفاوت بود .در واقع ،روابط شهروندان با یکدیگر و با دولت ،به سبب آن که دولوت بسویار
کوچک بود ،شیصی و ص ی انه بود« .روح برابری» و «ح تعلق» در آن حاکم بود ،بنوابراین،
هر حقوقی که شهروند از دولت میخواست در واقع حقوقی بود که از خوود میخواسوت ،زیورا او
جرئی از دولت بود (عالم .)1 :8071 ،در دولت – قصوبه چوادر یوا مکوان اسوتقرار رئوی قبیلوه
مح لی برای تص یمگیریها و رایزنیهای م کن درباره امور مالی ،تعواملی ،نظوامی و صول و
ساز با دیگر قبایل بوده است .تفاوت ع ده این واحد سیاسی با شهر دولوت یونوان باسوتان در
«نابرابری» سیاسی ،اجت اعی و اقتصادی افراد قبایل است وگرنه از لحاظ «ح تعلق» قوویتر
و از منظر زندگی «ص ی انهتر» از مدل شهر – دولتی میباشد.
در دولت – ملت نیر نهادهای مدنی مثل پارل ان کارکرد تص یمسوازی و تصو یمگیریهای
سیاسی را بر عهده دارند« .روح برابری»« ،ح تعلق» و «روح شوهروندی» از مجواری قوانونی
ترریق و تلقین میگردد .ه انگونه که ذکر شد ،در واحودهای سیاسوی دولوت – قصوبه ایلوات،
قبایل و عشایر از جایگاه بالایی برخوردارند و فرهنگ ع ومی و سیاسوی قبیلوهای حواکم بووده و
منافع ملی در ذیل منافع ایلی – قبیلهای تعریم میشود .در جامعه ایرانی که دوران گذار خود را
از طی میکند ،و به بیان سریعالقلم« ،اتحاد سرزمین ایران»« ،با مبانی فکری و رفتواری ایلوی»
بنا نهاده شده است (سریعالقلم )22 :8010 ،روحیه قبیلهای ه چنوان در رفتوار سیاسوی اثرگوذار
است .در واقع ،بنیان جوامع ایلی که بر الم) خویشاوندگرایی ،ب) روحیه جنگاوری و ستیرهجویی،
و ) تهاجم و غارت (ه ان )27 :بنیان گذاشته شده است در دوران شوکلگیری دولوت – ملوت
ایران ،از مشروطه به این طرف ،با ابرارها و شیوههای دیگری در حال بروز و ن ود است.
در جوامع مبتنی بر دولت – ملت نهادهای مدنی مثل احراب ،پارل وان و قوانون ملواد اداره
واحد سیاسی است که ه گی در لوای انتیابات معنا و مفهوم مییابند .اما در بطون انتیابوات و
مبارزات انتیاباتی ه وواره دو عنصور" توداوم "و" تغییور "وجوود دارد (رجبوی )00:8005 ،در
مشارکت انتیاباتی ،شهروندان یک جامعه آزادانه در انتیابات شرکت کورده و خوود رهبوران و

1. Agora

◊ 011

قبیلهگرایی :تبیینی جامعه شناختی از مشارکت سیاسی در استان چهارمحال و بختیاری ◊

سیاست داران امور کشوری را انتیاب میکنند و اراده خود را به آنها تح یل میکنند و از آنها
میخواهند انتظاراتشان را برآورده سازند (حا یوسفی و دیگران .)801 :8008 ،این تغییر کونش و
ع ل سیاسی از شهر  -دولت و شهر  -قصبه به ملت – دولت وجه ت ایر اصلی آنها را برجسته
میسازد .حال اینکه ،جامعه ایرانوی کوه دوران گوذار را سوپری میکنود شواهد اع وال ،رفتوار و
کنشهای سیاسی متفاوتی است .از یک طرف ،عقلانیت ایلی ح تعلق قبیلهای و خویشواوندی
را میطلبد و از طرف دیگر ن یتواند بوا جنوگجویی و سوتیرهگری ایلوی سونتی ره نوابرابری را
پی وده و با غارت به خواستههایش برسد .بنابراین متناسب با شرایط امروزین کارکردهای خود را
عو کرده است.
طبیعی است این ع ل در جوامعی بیشتر روی میدهد که در حال گذار به نظام دموکراتیوک
هستند ( .)Schedler, 2010: 22جامعه ایرانی در گذار خود از نظام ایلوی بوه مودرن چنوین
شوورایطی را دارد تجربووه میکنوود .بووه عبووارت صووری تر ،در جوامووع ایلووی – قبیلووهای روحیووه
خویشاوندگرایی از طریق دیگری کارکرد دارد :جلب و ج وعآوری آرا بورای کاندیودای قبیلوه بوه
طریقی که ظاهر قانونی آن مرعی شود .اینجاست که خرید و فرو آراء شوکل میگیورد .ایون
خرید و فرو میتواند به اشکال چهارگانه زیر باشد )8 :پرداخت وجوه )5 ،هدایا )0 ،قودردانی ،و
 )0نشان سود حاصل از برد انتیابات ( .)Schedler, 2002: 4-5در شرایط گذار و در رقابت
برای کسب آرای بیشتر است که روحیه ستیرهجویی در پیکارهای تبلیغاتی کاندیدها ن ود مییابد
و ه گان میدانند که رسیدن به مناصب سیاسوی مسواوی بوا تهواجم و دسوتاندازی بوه انوواع
رانتهایی است که امروزه صرفاً از طریق مجاری قانونی و کسب مناصب سیاسی م کون اسوت.
برای تبیین این روحیات به بررسی انتیابوات مجلو شوورا اسولامی در اسوتان چهوار محوال و
بیتیاری میپردازیم.
 -2سیمای کلی استان :جامعهای در حال گذار با عصبیت سیاسی
استان چهارمحال و بیتیاری متشکل از  0ایل برر بیتیاری ،قشقایی ،جرقویه و بویراح ود
– سفلی است که هر کدام دارای زیرمج وعههای خاصیاند .بنابراین ،در این اسوتان  85ایول و
 05طایفه (مصاحبه با مدیرکل امور عشایری استان) وجود دارند کوه بیشوتر ج عیوت آنهوا نیور
ساکن شهرها و روستاها میباشند .انتیابات مجل شورای اسلامی در  0شهرسوتان 52 ،بیوش،
 29دهستان 09 ،شهر و  728آبادی برگرار میشود (قاس ی )55 :8002 ،و در مج وع  0ن اینوده
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شورای اسلامی بیش از

به مجل شورای اسلامی راه پیدا میکند .در انتیابات دوره دهم مجل
 71درصد مردم استان در انتیابات مشارکت داشتهاند (ه ان.)78 :
گرچه شاخصها و ن ادگرهای مثبت اجت اعی ،فرهنگی و سیاسی موجود و ثبتشده در مرکر
آمار کشور و سازمانهای دولتی استان از قبیول :تعوداد  025سوازمان مردمنهواد فعوال در حووزه
استانی و شهرستانی 00 ،نشریه با گستره فعالیت استانی و منطقهای 29 ،حرب صنفی و سیاسوی
در نه شهرستان استان ،نرخ  1520درصد باسووادی 10 ،درصود شهرنشوینی ،بویش از  581هورار
کاربر استفادهکننده از اینترنت در این استان که شوامل  859هورار و  087مشوترد بووده ،و نیور
تحت پوشش بودن  05درصد ج عیت استان زیر پوشش شبکه تلفن ه راه و (...سوایت معاونوت
سیاسی استانداری چهارمحال و بیتیاری  )8007 /88/80گویای این مطلب است کوه اسوتان در
حال گذار از یک جامعه سنتی بهسوی جامعهای مدرن است اما روحیه قبیلوهای ه چنوان نقوش
تعیینکننوودهای در انتیابووات ن اینوودگان دارد .در یووک ه چووون جامعووهای ،هنگووامی کووه
چهارچوبهای سنتی حاکم بر جواموع در حوال فروپاشوی و از دسوت دادن ارز خوود هسوتند
چنانچه نتواند رویهها و رو های نو متناسب بوا حالوت گوذار را جوایگرین ن ایود ،صوورتهای
ناصحی دیگری اتفاق میافتد که مبین ناه اهنگی و ناموزونی ساختی و نشانگر وجوود بقایوا و
تهنشستهای سنتهای گذشته در قالب سازوکارهای نو اسوت .ایون امور را میتووان در نووع و
میران مشارکت سیاسی استان چهار محال و بیتیاری مشاهده کرد .بوه گونوهای کوه مشوارکت
بالای  72درصدی مردم این استان در انتیابات مجل تحت شعاع مؤلفههای میتلفی است کوه
مؤلفههای احساسی و غیرنهوادی در آن برجسوتگی بیشوتری دارد .در ایون میوان مقولوه قبیلوه،
وابستگی به قوم و طایفه خاص ،عامل مه ی برای پیروزی و موفقیت کاندیداها و آمدن مردم به
پای صندوقهای رأی است .در جدول ذیل میوران مشوارکت موردم اسوتان در ده دوره مجلو
شورای اسلامی ذکر گردیده است.
جدول شماره  :8میزان مشارکت مردم استان در انتخابات مجلس شورای اسلامی

منبع( :قاس ی)78 :8002 ،
میانگین بیش از  72درصدی مشارکت در استان چهار محال و بیتیاری بازتواب عقلانیوت و
فرهنگ سیاسی نهفته در بطن زندگی اجت اعی و سیاسی آن است .نیازی به توضی نیسوت کوه
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جامعه ایلی و قبیله ای دارای عقلانیت و فرهنگ میتص خود اسوت .در چنوین جووامعی حودود و
ثغور منافع در چارچوب منافع ایلی و عشیرهای تعریم میگردد .در چارچوب یک ایل آنچه ایجاد
تعهد ،مسئولیت و حتی وظیفه میکند و کنشهای ج عی را شکل میدهود ،رابطوه خویشواوندی
است (سریعالقلم .)27 :8010 ،ع وماً در قالب ه ین روابط اسوت کوه تعصوبات قبیلوهای شوکل
میگیرند.
عصبیت که از لحاظ لغوی ریشه در «عصبه» به معنای ر  ،پی ،عصب و رشوتههایی اسوت
که مفاصل استیوانها و عضلات را به هم پیوند میدهد (الفراهیدی8092 ،ق )1 :بیانگر هر نووع
وابستگی و دلبستگی فکری و ح ایت قولی و فعلی از چیری یا کسی به کار میرود کوه اموروزه
غالباً مذموم ش رده میشود .در واقع ،عصبیت موجب از دست دادن قدرت تشییص حق و باطل
میشود .به بیان دیگر ،در جوامع سنتی آداب و سنتهای زشت و زیبا ،و به تعبیری دیگر تعصب،
پردهای از خودخواهی و جهل که بر روی افکار ،درد و عقول انسوان قورار میگیورد و قضواوت
صحی را از کار میاندازد (مصدقیان .)88 :8010 ،به بیان ابنخلدون «غلبه و مدافعه بیگ وان از
راه عصبیت پدید میآید چون غرور قومی و ح ح ایت و دفاع مشترد و جانسپاری هر یوک
از افراد در راه یاران خویش از نتایج عصبیت است» (ابنخلودون .)505 :8025 ،چنوین عصوبیتی
بنمایه ع ل و نظر فرهنگ قبیلهای است.
عصبیت قبیلهای ،با بروز و ن ود زندگی مدرن ،شکل اجت اعی و سیاسی جدیدی را بوه خوود
میگیرد .تغییر شکل صورت گرفته در جامعه قبیلهای و مشوارکت سیاسوی موردم اسوتان چهوار
محال و بیتیاری را میتوان به صورت جدول  5ترسیم ن ود.
جدول  :2جامعه قبیلهای و عصبیت سیاسی
تعصبات قومی و قبیلهای

عصبیت قومی و قبیلهای در بین ایلات استان
تقابلهای سنتی و قبلی ایلات استان بر سر منافعی ه انند مراتوع و
 ...و تجلی آن در ایام انتیابات
ضعم نهادهای مدنی از قبیل احوراب ،سوازمانهای موردم نهواد و
تشکلهای صنفی در استان
وجود نگر ها و باورهای قالبی از قبیل «بد ایل خودمان از خووب
ایلات دیگر بهتر است»
قدرت ن ایی ایلوات و برتریخوواهی آنهوا نسوبت بوه همدیگور در

استقبال از قبیلهگرایی
افرادی که در جامعه مبتنوی بور سواختار ایلوی از جایگواه اجت واعی بالوا
برخوردار بوده و به انتیابات به چشم وسیلهای بورای بازتولیود مناسوبات
نظام ایلی مینگرند
افراد نوکیسه و تازه به دوران رسیده ایلی کوه بوه دنبوال یوافتن جایگواه
اجت اعی و کسب منافع شیصی میباشند
نیبگان و تحصیلکردگان ایلی
طیفی از افراد و مدیران ایلی که بر این باورند تنها راه رسیدن به مناصب
مدیریتی ،داشتن ن اینده مجل است
پی انکارن و افرادی که به دنبال گرفتن رانتهایی از قبیل وامهای کوم
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انتیابات
ع لکرد پیشین برخی ن ایندگان استان که صورفاً در جهوت منوافع
ایل خودشان تلا کردهاند

بهرهاند
بیسوادی و ناآگاهی

برای تبیین این تغییر و تحولها ،با استفاده از رو پی ایشی ،کیفیت مشارکت سیاسی مردم
استان چهار محال و بیتیاری را در انتیابات مجل شورای اسلامی تحلیل میکنیم.
 -9روش تحقیق
برای به دست آوردن دادههای تحقیق به شیوه پی ایشی به اینگونه ع ل شده است.
 8-9جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش ،شهروندان واجد شرایط شرکت در انتیابات ده ین دوره مجلو
شورای اسلامی در شهرستانهای استان چهارمحال و بیتیاری هستند که بر اساس آمار اخذ شده
از پورتال استانداری 102510 ،نفر ساکن استان بوده اند که  110950نفر واجد شرایط رأیگیری
در ده ین دوره انتیابات مجل شورای اسلامی در اسفند  8000در شهرستانهای استان بودند.
 2-9حجم نمونه
به دلیل درهمتنیدگی ،تداخل و پراکندگی محول سوکونت ایلوات سواکن در اسوتان امکوان
استفاده از ن ونهگیری طبقهای وجود نداشت تا متناسب با تعداد اعضای هر ایل درصد خاصوی از
پرسشنامه را در بین آنها توزیع کرد .پ از دریافت اطلاعات ج عیتی اسوتان و شهرسوتانهای
تابعه ،با در دست داشتن اطلاعات یا فهرست کامل کلیه شهروندان ،و به دلیل برر بودن جامعه
آماری ،حجم ن ونه براساس جدول مورگان  010نفر محاسبه گردیده اسوت .در نهایوت ،پو از
توزیع پرسشنامهها به تعداد  010در بین شهروندان استان تعداد  89پرسشنامه به دلیل میودو
بودن تعداد  070پرسشنامه در تحلیل نهایی انتیاب شده است.
لازم به ذکر است که به دلیل تداخل سکونت و عدم ت ایر اعضای قبایل استان ،م کن نبوود
به صورت طبقهای از میان آنها ن ونهگیری کنیم .بنابراین ،حجم ن ونه به صورت تصادفی ساده
صورت گرفته است.
 9-9روش تجزیه و تحلیل دادهها
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تجریه و تحلیل دادههای پژوهش به فراخور سؤال و فرضیه تحقیق در دو سط توصویفی و
استنباطی انجامشده است .در تحلیول توصویفی از شواخصهای آموار توصویفی چوون فراوانوی،
میانگین و انحراف استاندارد و در تحلیلهای استنباطی از آزمونهای پارامتریک و ناپارامتریک از
قبیل آزمون ه بسوتگی پیرسون ،رگرسویون ،آزموون  Tگروههوای مسوتقل ،تحلیول واریوان
( ،)ANOVAو مدل معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است.
 4-9نحوه اعتبارسنجی ابزار
ابرار گردآوری اطلاعات «پرسشنامه» است که از طریق اعتبار صوری محتوا ،توسط سوه داور
و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ ،سوالات پرسشنامه به طور جداگانه محاسبه شد .بدین
ترتیب ابرار گردآوری دادهها از طریق مطالعه پژوهشهای مرتبطِ انجوام گرفتوه تهیوه و پو از
بررسی مورد ارزیابی و قضاوت قرار گرفت.
 5-9روایی (قابلیت اعتبار)
مفهوم روایی (اعتبار) به این سوال پاسخ میدهد که ابرار اندازهگیری توا چوه حود خصیصوه
مورد نظر را میسنجد .بدون آگاهی از اعتبار ابرار اندازهگیری ن یتوان به دقت دادههای حاصول
از آن اط ینان داشت .به عبارتی ،پرسشنامهای دارای اعتبار و روایی است که بورای انودازهگیری
یک ویژگی کافی و مناسب باشد .ضریب آلفای کرونباخ ،یکی از شیوههای بررسی روایوی اسوت.
آلفای کرونباخ بین  9و  8نوسان میکند ،هر چه آلفوا بیشوتر باشود ،روایوی بیشوتر خواهود بوود
(قاس ی .) 827 :8010 ،در این پژوهش برای بررسی روایی با استفاده از اجرای آزمایش در ن ونوه
کوچک ( 59نفر) اقدام به ج عآوری اطلاعات ن وده ،سپ از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی
روایی استفاده شده است که نتیجه بدست آمده  17/1درصد بدست آمد.
 6-9محاسبه نمرات متغیرهای تحقیق :تحلیل عاملی تاییدی
در این بیش به اندازه گیری و پایایی متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق براساس اطلاعوات
ج عآوری شده از پرسشنامهها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی شوامل
شاخصهای آماری؛ بار عاملی ،ضریب ( KMOاعتبار) ،درصد واریان توضی داده شده ،مقدار
ویژه ،آزمون بارتلت ،خطای آزمون تشری میشود .در این پژوهش ،قبیلهگرایی به عنووان متغیور
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مستقل با  85گویه در قالب  5بعد به صورت تعصبات قومی و قبیلوهای بوا  1گویوه ،اسوتقبال از
قبیلهگرایی با  1گویه در قالب طیم لیکرت ( 2گرینهای) سنجیده و نتایج تحلیل عاملی تاییودی
آن در جدول  0ارائه شده است.
جدول  :9نتایج تحلیل عاملی تاییدی قبیلهگرایی و ابعاد آن

جدول  0نشان میدهد که پایایی کلیهی اجرای (گویههای) قبیلهگرایی با استفاده از شاخص
ضریب آلفای کرونباخ بررگتر از مقدار  9/79است که نتیجه میشود کلیهی گویههای پرسشونامه
قبیله گرایی از اعتبار پایایی و روایی مناسبی برخوردار هستند .به ه ین ترتیب مقادیر پایایی ابعواد
قبیلهگرایی بررگتر از مقدار  9/79است .به طور کلی جدول  0نشان میدهد میران آلفای کرونباخ
(پایایی) پرسشنامه قبیلهگرایی برابر با ( 9/105معادل  10/5درصود) اسوت .بنوابراین ،پرسشونامه
قبیلهگرایی از اعتبار پایایی و روایی برخوردار بوده است.
نتایج تحلیل عاملی تاییدی در جدول  0نشان میدهد کوه میوران ضوریب  KMOکلیوهی
ابعاد قبیله گرایی در سط قابل قبول و بالایی قرار دارد و مقدار خطای آزمون این ضوریب بورای
کلیهی ابعاد قبیلهگرایی با میران  9/999طبق آزمون بارتلت ک تر از سط خطای  9/929اسوت.
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به عبارتی ،کلیه عناصر (سوالات) به کار گرفته در کلیهی ابعاد قبیلهگرایی ،قدرت تبیوینکننودگی
مورد نظر را برای هر سوال مورد نظر داشتهاند .به طور کلی نتایج ضریب  KMOتحلیل عاملی
تاییدی پرسشنامه قبیلهگرایی برابر با مقدار 9/189بوده کوه نشوان مویدهود عوامول (سووالات)
قبیله گرایی در سط قابل قبول و بالایی قرار دارد و خطای آن طبق آزمون بارتلت ک تر از سط
خطای  9/929است .به عبارتی ،کلیه عناصر (سوالات) به کار گرفته در پرسشونامه قبیلوهگرایوی،
قدرت تبیینکنندگی مورد نظر را برای هر سوال مورد نظر داشتهاند.
سهم یا درصد واریان توضی داده شده توسط هر یک از ابعاد در بیوان و کسوب اطلاعوات
قبیلهگرایی به ترتیب؛ بعد تعصبات قومی و قبیلهای؛  1120درصد؛ بعود اسوتقبال از قبیلوهگرایوی؛
 21/8درصد میباشد و با توجه به اینکه مقادیر ویژه هر یک از ابعاد قبیلهگرایوی بررگتور از یوک
است ،بنابراین ،واریان تبیینی هر یک از ابعاد قبیلهگرایی در سط مطلوب و مناسبی قرار دارند.
بار عاملی کلیهی اجرای قبیلهگرایوی بررگتور از مقودار  9/0و در موواردی بررگتور از مقودار 9/1
میباشد که نشان میدهد قدرت رابطه قبیلهگرایی با سوالات خیلی مطلوب است .زیرا ،بار عاملی
در مواردی قابل قبول و در مواردی خیلی مطلوب است.
 -4یافتههای توصیفی
در این بیش از تحقیق به بررسی یافتههای توصیفی تحقیق میپردازیم تا بتووانیم زمینوه را
برای تبیین یافتههای تحلیلی فراهم سازیم.
 8-4توزیع پاسخگویان بر حسب جنسیت و سن
جدول شماره  :8-4توزیع پاسخگویان برحسب جنسیت
درصد تج عی
درصد
فراوانی
مرد
زن
جع

500
809
070

15/0
07/7
899

15/0
07/7
899

در جدول فوق پاسیگویان برحسب جنسیت توزیع شودهانود کوه  15/0درصود مورد و 07/7
درصد زن بودند .ج عآوری اطلاعات و تک یل پرسشنامهها در میوان زنوان ایول بیتیواری دارای
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سیتیها و مشکلات خاص خود است .کار ،نظام مردسالار و بیفایده بودن این کوار بورای زنوان
ایل ،از ج له این موارد بوده است.
جدول شماره :2-4توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن
درصد تج عی
درصد
فراوانی
50
50
11
زیر 59سال
00/2
00/2
825
59 -00
00/2
00/2
800
 29به بالا
899
899
070
جع

براساس جدول فوق ملاحظه میشود که  50درصد پاسیگویان زیر  59سوال سون داشوتند،
 00/2درصد بین  59-00سال و  00/2درصد بالای  29سال سن داشتهاند.
 2-4توزیع فراوانی براساس جنس ،سن ،تحصیلات و محل سکونت
با مقدمات فوق میتوان توزیع فراوانی و درصد گروه ن ونوه پوژوهش را در بعود جنسویتی و
سنی ترسیم کرد:
جدول  :8-2-4توزیع فراوانی و درصد گروه نمونه پژوهش بر حسب نوع جنسیت
جنسیت

فراوانی

درصد

مرد

284

55/2

851

9/42

زن
پاسخخخ
نداده
جمع

2

0/ 5

954

800/0

ه انگونوه کوه در جودول  8-5-0مشواهده مویشوود ،از  070نفور ن ونوه پوژوهش580 ،
نفر(معادل 27/5درصد) مرد 821 ،نفر(معادل  05/0درصد) زن بودهاند .بنوابراین ،بیشوتر جنسویت
ن ونه پژوهش ،مرد بوده است.
جدول ( :)2-2-4توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تأهل
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فراوانی

درصد

تأهل
مجرد

844

91/5

متأهل

224

53/3

سایر (مطلقه ،متارکه)..،

6

8/ 6

جمع

954

800/0

ه انگونه که در جدول ( )5-5-0مشاهده میشود ،از  070نفور ن ونوه پوژوهش 800 ،نفور
(معادل 01/2درصد) مجرد 550 ،نفر (معادل20/0درصد) متأهل 1 ،نفر(معوادل 8/1درصود) دارای
سایر وضعیت تاهل بودهاند .بنابراین بیشتر ن ونه پژوهش ،متاهل بودهاند.
جدول ( :)9-2-4توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش بر حسب میزان تحصیلات
میزان تحصیلات

فراوانی

درصد

ابتدایی

88

2/ 3

دیپلم

58

89/6

کارشناسی

201

55/6

کارشناسی ارشد

13

29/1

دکتری

80

2/ 5

پاس نداده

5

8/ 9

954

800/0

جمع

ه انگونه که در جدول ( )0-5-0مشواهده مویشوود ،از  070نفرن ونوه پوژوهش 88 ،نفور
(معادل5/0درصد) دارای تحصیلات ابتدایی 28 ،نفر (معادل 80/1درصود) تحصویلات دیوپلم591 ،
نفوور (معووادل  22/1درصوود) دارای تحصوویلات کارشناسووی 10 ،نفوور (معووادل 50/1درصوود) دارای
تحصیلات کارشناسی ارشد و  89نفور (معوادل  5/7درصود) دارای تحصویلات دکتوری بوودهانود.
بنابراین ،بیشتر ن ونه پژوهش دارای تحصیلات کارشناسی و ک تورین دارای تحصویلات دکتوری
بودهاند.
جدول ( :)4-2-4توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش بر حسب شغل

شغل
دولتی
غیردولتی
بیکار
پاسخ نداده

فراوانی
827
891
00
81

درصد
05/9
51/0
50/0
0/5
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070

جع

899/9

ه انگونه که در جدول( )0-5-0مشواهده مویشوود ،از  070نفرن ونوه پوژوهش 827 ،نفور
(معادل 05/9درصد) دارای شغل دولتی 891 ،نفر (معادل 51/0درصد) دارای شغل غیردولتی و00
نفر (معادل50/1درصد) بیکار بوده است .بنابراین شغل بیشتر ن ونهی پژوهش ،دولتی بوده است.
جدول ( :)5 -2-4توزیع فراوانی و درصد نمونه پژوهش برحسب محل سکونت
فراوانی

درصد

محل سکونت
شهر

211

55/0

روستا

12

28/3

پاس نداده

4

8/ 8

جمع

954

800/0

ه انگونه که در جدول ( )2-5-0مشاهده مویشوود ،از  081نفرن ونوه پوژوهش 511 ،نفور
(معادل 77/9درصد) ساکن در شهر و  15نفر (معادل 58/0درصد) ساکن در روستا میباشند.
 -5یافتههای تحلیلی
جهت بررسی رابطه قبیلهگرایی و مشارکت سیاسی در استان چهار محال و بیتیاری ،توزیوع
میانگین قبیلوهگرایی و ابعواد آن در اسوتان و نتوایج معنواداری آزموون  Tتوک ن ونوهای آن در
مقایسهی با سط مطلوب  0در سط معناداری  9/92در جدول ( )2ارائه شوده اسوت .جودول 2
نشان میدهد خطای آزمون  Tتک ن ونهای مقایسوهی میوانگین کلیوهی اجورای (گویوههوای)
قبیلهگرایی با سط مطلوب  ،0ک تر از سط معناداری  9/92اسوت .بنوابراین میوانگین کلیوهی
اجرای (گویههای) قبیلهگرایی از سط مطلوبی برخوردار هستند.
در این تحقیق ،استقبال از قبیلهگرایی با  1گویه سنجیده شده است و برای بررسوی فرضویه
اصلی نتایج آزمون ضریب ه بستگی پیرسن و تحلیل مودل رگرسویونی بوین اسوتقبال از قبیلوه
گرایی و مشارکت سیاسی در استان در جدول ( )2ارائه شده است.

جدول( :)5نتایج تحلیل همبستگی پیرسن و رگرسیونی ساده بین استقبال از قبیلهگرایی
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مشارکت سیاسی در استان چهارمحال وبختیاری
نتایج آزمون تحلیل ه بستگی پیرسن
مشارکت سیاسی
عوامل
ضریب ه بستگی
استقبال از قبیله گرایی
9/170
نتایج آزمون ه رمان ضرایب مدل رگرسیونی
منبع تغییرات
مج وع مجذورات()SS
رگرسیون
باقی انده
کل

درجه آزادی
075
درجه آزادی

آماره آزمون F

87/087

8

87/087

--------

58/270

075

9/921

091/17

00/001

070

--------

--------

نتایج آزمون تک تک ضرایب مدل رگرسیونی
خطایاسووووتاندارد
برآورد ضرایب
متغیر مستقل
برآورد ضرایب
ثابت
استقبال از قبیلهگرایی

میانگین مج وع مجوذورات
()MS

Sig.
9/999

8/291
9/017

9/899
9/957

برآوردضوووورایب
استاندارد شده
------9/170

آمواره آزموون
T
82/900
87/272

Sig.
------/999
b9

-------

Sig.

ضریب تعیین

9/999
9/999

9/020

ه انطوری که جدول ( )2نشان میدهد ه بستگی بین استقبال از قبیلوهگرایی و مشوارکت
سیاسی در استان برابر  9/170با خطای معناداری  9/999میباشد که مقودار خطوای آزموون آن
ک تر از  9/92میباشد .بنابراین این نتیجه گرفته میشوود کوه بوین اسوتقبال از قبیلوهگرایوی و
مشارکت سیاسی در استان یک رابطهی معناداری وجود دارد و از آنجایی که علاموت ه بسوتگی
مثبت است نتیجه میشود که بین استقبال از قبیلوهگرایی و مشوارکت سیاسوی در اسوتان یوک
رابطهی مستقیم وجود دارد .با توجه به وجود رابطه ،با استفاده از تحلیل رگرسویونی سواده ،قودم
بعدی تعیین نوع رابطه یا نوع تاثیر بین استقبال از قبیلوهگرایوی و مشوارکت سیاسوی در اسوتان
میباشد که جدول ( )2نشان میدهد اولاً :برآورد ه رمان ضرایب (پارامترهای) مودل رگرسویونی
استقبال از قبیلهگرایی بر مشارکت سیاسی ن یتواند صفر باشد زیرا مقدار خطای معناداری بدست
آمده ضرایب همزمان با استفاده از آزمون  Fبرابر با  9/999میباشند که از سط معناداری 9/92
ک تر هستند .ثانیاً ،برآورد تک تک ضرایب (پارامترهای) رگرسویونی اسوتقبال از قبیلوهگرایی بور
مشارکت سیاسی در استان میتواند صفر باشد زیرا مقدار خطای معناداری بدسوت آموده ضورایب
همزمان با استفاده از آزمون  Tبرابر با  9/999مویباشوند کوه از سوط معنواداری  9/92ک تور
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هستند .بنابراین ،مدل رگرسیونی استقبال از قبیلهگرایی (  ) Xبرمشارکت سیاسی (  ) Yدر استان
عبارت است از:
Y  1/ 508 0/ 467X
()2
با توجه به مثبت بوودن بورآورد ضوریب مولفوهیاسوتقبال از قبیلوهگرایی ( )+9/017در مودل
رگرسیونی ( )2نتیجه میشود که با بالا بودن (پایین بودن) گورایش بوه اسوتقبال از قبیلوهگرایی،
میران مشارکت سیاسی در استان افرایش (کاهش) موییابود .ه چنوین در جودول ( )2مشواهده
میشود میران ضریب تعیین مدل رگرسیونی استقبال از قبیلهگرایی برمشارکت سیاسی در استان
برابر با  9/020میباشد که نتیجه میشود که میران سهم یوا واریوان (اطلاعوات) کسوب شوده
توسط مولفهی استقبال از قبیلهگرایی در بیان مشارکت سیاسی در استان  02/08درصد میباشد.
با این توصیم میتوان رابطه قبیلهگرایی و مشوارکت سیاسوی را در اسوتان چهوار محوال و
بیتیاری مورد ارزیابی قرار داد .یافتههای تحقیق نشان میهد کوه پاسوخدهندگان بوه سوئوالات
پرسشنامه به این رابطه اذعان کرده و در نتیجه نشوان دادهانود کوه روحیوات قبیلوهای بور نووع
مشارکت سیاسی شان اثرگذار بوده است .در ادامه جدول مربوط به این رابطه را مورد بررسی قرار
میدهیم.
جدول  :6توزیع میانگین قبیلهگرایی و ابعاد آن در استان چهارمحال و بختیاری و نتایج آزمون Tتک نمونهای

طبق یافتههای تحقیق ،میانگین بعد تعصبات قومی و قبیلهای از ابعواد قبیلوهگرایی برابور بوا
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 0/85است که نشان میدهد میران تعصبات قومی و قبیلهای در اسوتان خیلوی بالواتر از سوط
متوسط قرار دارد و میانگین کلیهی گویههای تعصبات قومی و قبیلهای بررگتر از  0میباشد کوه
نشان میدهد در سط بالاتر از متوسط قرار دارند .در میان اجرای بعد تعصبات قومی و قبیلوهای
در بررسی ابعاد قبیلهگرایی ،میانگین گویهی ضعم نهادهای مدنی از قبیل احوراب ،سوازمانهای
مردمنهاد و تشکلهای صنفی در استان با مقدار  0/05دارای بررگترین میران و میانگین گویهی
تقابل های سنتی و قبلی ایلات اسوتان بور سور منوافعی ه اننود مراتوع و  ...و تجلوی آن در ایوام
انتیابات با مقدار  0/08دارای ک ترین میران است .در چنین شرایطی هست که منافع قبیلوه بور
منافع استان ،حتی شهر یا بیش محل سکونت ،اولویت پیدا میکند.
ه چنین ،جدول  1نشان میدهد میانگین بعد استقبال از قبیلهگرایی از ابعاد قبیلهگرایی برابر
با  0/95است که نشان میدهد میران استقبال از قبیلهگرایی در استان بالاتر از سط متوسط قرار
دارد و میانگین کلیهی گویههای استقبال از قبیله گرایی بررگتر از  0میباشد که نشان مویدهود
در سط خیلی بالاتر از متوسط قرار دارند .در میان اجرای بعد استقبال از قبیله گرایی در بررسوی
ابعاد قبیله گرایی ،میوانگین گویوهی نیبگوان و تحصویل کردگوان ایلوی بوا مقودار  0/88دارای
بررگترین میران و میانگین گویهی افراد ع دتاً بیسواد و ناآگواه بوا مقودار  0/00دارای ک تورین
میران است .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که جامعه قبیلهای استان چهارمحال و بیتیاری کوه
در حال گذار به جامعه دموکراتیک قرار دارد ه چنان بر اساس جامعوه قصوبهای ع ول کورده و
تحصیلکردگان دانشگاهی نتوانستهاند این روحیه را عو کنند .به طور کلوی جودول  2نشوان
میدهد که میانگین قبیلهگرایی استان چهار محال و بیتیاری برابور بوا  0/97اسوت کوه نشوان
میدهد میران قبیلهگرایی استان خیلی بالاتر از سط متوسط قرار دارد.
در مج وع ،یافتههای تحقیق نشوان میدهنود کوه جامعوه ایلوی – قبیلوهای چهارمحوال و
بیتیاری در مراحل نیستین گذار قرار داشته و هنوز نتوانسوته اسوت روحیوات قبیلوهای را کنوار
بگذارد .در نتیجه ،شهروندان رفتار سیاسی را بر اساس منافع ایلوی – قبیوهای تعریوم میکننود.
خویشاوندگرایی ،روحیه ستیرهگری و تهاج ی قبایل استان ،در چنین شرایطی امکان ،بوه سو ت
رأیآوری نامردهای همقبیله تغییر شکل داده و استقبال از قبیلهگرایی ه چنان پایدار میماند .به
ه ین دلیل است که طبق یافتههای تحقیق بین عصبیت قبیلهای و چشمدوزی به انتیابوات بوه
عنوان عامل بازتولید مناسبات قبیلهای ،تقابلهای سنتی سابق و ظهور افراد نوکیسوه و توازه بوه
دوران رسیده ،ضعم نهادهای مدنی و میودانداری نیبگوان و تحصویلکردگان قوومی ،تعصوب
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نسبت به افراد قبیلوه و رسویدن بوه پسوت و مقوام دولتوی ،قودرتن ایی ایلوی و پی انکواری و
رانتجویی ،و در نهایت بین ع لکرد پیشین برخی ن ایندگان و بیسوادی و ناآگاهی رابطه وجوود
دارد.
نتیجهگیری
یافتههای تحقیق نشان میدهد که روحیه قبیلهگرایی در بین قبایول اسوتان چهوار محوال و
بیتیاری ،به عنوان یک واحد سیاسی ه چنان پا برجا مانده و متناسب با تغییر شرایط اجت واعی
سیاسی کارکرد خود را عو کرده است .قبیلهگرایی و استقبال از این روحیه باعوث شوده اسوت
که افراد بیشتری در ادوار میتلم انتیابات مجل شوورای اسولامی اسوتان مشوارکت ن ووده و
رونقبیش شعبههای اخذ رای بوده باشند .اما روحیه ج عی و اجت واعی واحود سیاسوی قبیلوهای
(قصبه – دولت) کارکرد ح تعلق ،عصبیت ،رقابت و بقای قبیله در یوک واحود سیاسوی جدیود
(ملت – دولت) تغییر ماهیت داده و متناسب با شرایط امروزین ع ل میکند .در چنوین شورایطی
است که نامردهای انتیاباتی از فرصت استفاده کرده و کارکرد قدی ی قبایل را بازتولیود میکنود؛
انتظار ح ایت ه ه اعضای قبیله ،تعریم منافع ایل در تصدی مناصب سیاسی توسط عضو قبیله،
تصور نیبگان قبایل بهسان و به جای روسای قبایل ،و برقراری پیوند بین شأن و منرلت ایلات و
قبایل با رسیدن یا نرسیدن به مناصب سیاسی از آن ج لهاند.
تغییر چنین کارکردی در عقلانیت قبیلهای دارای پیامودهای اجت واعی ،اقتصوادی و سیاسوی
متعددی است .در حوزه اقتصادی منجر به صرف هرینههای کلان مالی میشود؛ در حوزه سیاسی
بر رقابتها و تشدید تنشهای قبیلهای منجر میگردد؛ در حوزه اجت اعی باعث میشود ه چنان
ساختار قبیله ای بر روابط اجت اعی افراد سایه انداخته و روح نابرابری پوا برجوا ب انود و در ع ول
میتواند اعضای قبیله را برای رسیدن به منافع قبیلهای ،در قالب رانت ،به هر ترفند غیر قانونی و
اخلاقی متوسل باشند .نتیجه نهایی حاک یت عقلانیت ایلی و مشارکت سیاسی بور مبنوای روحیوه
قبیلهگرایی توسعه نیافتگی سیاسی در استان است.

منابع
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الف :منابع فارسی
 ابنخلدون ،عبدالرح ن ( ،)8025مقدمه ،ترج ه مح د پروین گنابادی ،تهوران :بنگواه ترج وه و نشورکتاب.
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