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 چکیده                      
 الگوی و تأثیر آن بر گراییطایفه شناسیبه تبیین جامعهاین پژوهش 

جامعه ، پرداخته استشورای اسالمی  دهم تا هشتم مجلس انتخابات
به  نفر 500.باشندمی ستان نورآبادشهروندان ساکن در شهر آماری

سال  18مبتنی بر گروه سنی ای عنوان نمونه تعیین و به صورت سهمیه
به باال، جنس و منطقه محل سکونت )همه مناطق شهرستان نورآباد 

ه تا حد امکان آوری شده است کممسنی( متناسب با حجم جمعیت جمع
پرسشنامه از  های پژوهش باشد. پایاییمعرف جامعه و متناسب با هدف

پرسشنامه ) با استفاده  رواییو ی کرونباخ طریق حد نصاب ضریب الفا
ها نشان یافته .روایی سازه صورت گرفته است، از تحلیل عاملی تأییدی(

-أهالن کنشمردان  بیش از زنان و شهروندان مجرد بیشتر از مت دهدمی

سازی دهند، پس از آن با استفاده از مدلهای انتخاباتی را انجام می
گیری سایر متغیرهای معادالت ساختاری و با احتساب خطاهای اندازه

درصد، طایفه گرایی   82/0پژوهش به ترتیب )رقابت بر سر منابع کمیاب 
ها درصد، فشار گروه37/0درصد، تفکر سیاسی اصالح طلبی  45/0
ای درصد، تعصبات شدید طایفه27/0درصد، رأی دادن جماعت 31/0
درصد، احساس همبستگی و تعلق  17/0درصد، خانواده افراد  23/0

درصد( تأثیر را بر الگوی 14/0نمایی قومیدرصد، قدرت 14/0ای طایفه
های اقتصادی گرایی در بین پایگاهاند. اما طایفهانتخابات مجلس داشته

 اجتماعی و تحصیالت مختلف یکسان بوده و تفاوتی وجود نداشته است.   
گرایی، الگوی انتخابات، مجلس شورای اسالمی، طایفه :کلیدواژه

 ، شهرستان نورآباد ممسنی.   مشارکت سیاسی
  05/05/1399 تاریخ تأیید  12/04/1398تاریخ دریافت 

 علمی صلنامهف -مقاله ژپوهشی 
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 مقدمه
وشت در جهان کنونی مشارکت مردم در تعیین سرن ی توسعه سیاسیهاشاخصیکی از 

پیوندد. این شاخصه می خود است که این امر از طریق رقابت سیاسی سالم و کارآمد به وقوع
ود که عاملی شمعموالً در کشورهای توسعه یافته با عنوان الگوی مشارکتی و فعال تبیین می

ر ددر کشورهای جهان سوم و  سیاسی و اجتماعی است. اماهای برای مشارکت در عرصه
 وانع اصلی گذار به دموکراسی محسوبمپیرو یکی از -حال توسعه، نحوه رابطه حامی

یی مشاهده کرد؛ گراهای صرفاً مبتنی بر طایفهتوان در نظاممی شود که نمونه بارز آن رامی
ام سیاسی ظهای سیاسی اقوام و طوایف به کانالیزه شدن و تک ساختی شدن نگیریزیرا جهت
ع سنتی به عبارتی دیگر در جوام(. 20: 1395شود )سجادی قیداری و همکاران، منجر می

 گذارد. یمهای سنتی بر عالئق و انتخابات مردم آن جامعه تأثیر روابط مبتنی بر گرایش
ترین موقعیتی که در جامعه دموکراتیک برای مشارکت سیاسی شهروندان فراهم مهم

از عموم شهروندان است. این فرایند امکان « گیریرأی»و « انتخابات»آید، برگزاری می
سازد. عالوه یابی به تصمیمی مورد اجماع درباره نحوه اداره سیاسی جامعه را مهیا میدست

گیری در آن، محل تصمیم 1پذیرتوان انتخابات را بنا به ماهیت جمعی و کمیتبر این، می
(. به بیان دیگر 36: 1391پور، به حساب آورد )علوی تجلی اراده نهایی عموم شهروندان

های خود را در آن بیان نموده هایی است که مردم نظرات و خواستهانتخابات یکی از عرصه
. در جریان انتخابات، کنندمیگذاری عمومی مداخله و به گونه غیرمستقیم در فرایند سیاست

تا برای کسب قدرت، بر پایه اصول  کنندمیو احزاب سیاسی تالش  هاگروهکاندیداها، 
سیاستی متفاوتی با هم به رقابت بپردازند و در صورت انتخاب، سیاست موردنظر خود را به 

های (. این انتخابات در کشورهای مختلف گونه168: 1389اجرا گذارند )طالب و همکاران، 
-انتخاباتی خاصی برگزار می مستقیم و غیرمستقیم گوناگونی دارد که هرکدام بر پایه قواعد

 شود. 
تأثیر عوامل سیاسی در کشورهای مختلف تحتحال، متغیر انتخابات و مشارکتبا این

گیرد. به عنوان مثال در برخی کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته، مختلفی قرار می
هبی و نژادی بر عرصه ای، مذای، قبیلههای قومی، طایفهگرایانه نظیر گرایشهای سنتمؤلفه

گذارد. بنابراین در بررسی دالیل، چرایی و علل مشارکت مردم در انتخابات انتخابات تأثیر می
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طور خاص این اثرگذاری در های سیاسی و اجتماعی نیز توجه نشان داد. بهباید به مؤلفه
 ن کشوریایراگذارد. تری برجای میکشورهای چندفرهنگی نظیر کشور ایران آثار گسترده

نقش فعال قبایل و طوایف گره  چند قومیتی است و تاریخ سیاسی آن در مقاطع مختلف با
گاهی  ها،گاهی مثبت و گاهی منفی است. صرفنظر از این نقش خورده است. نقش طوایف

گیرد که و شهرها برخوردهایی شکل می و هم چنین در بعضی از روستاها هاگروهدرون این 
نماید امان، سلب میها و کشتارهای بیامنیت و آسایش مردم را به خاطر قتل آثار تخریبی آن،

 است. هنوز در گوشه و کنار کشور ایران بعد از گذشت و این یکی از مشکالت اجتماعی
های ای به نام نزاعناگوار پدیده های اجتماعی و تغییرات فرهنگی، آثاراین همه دگرگونی

 شود، هنوز خشونت و نزاع ازای مشاهده میای، طایفهیلههای قومی و قبیجمعی و درگیر
شاخص قدرت و یا دفاع از منزلت  ،ایرانیانجمله موضوعاتی است که در فرهنگ بعضی از 

 جامعه(. در 3: 1383)پورافکاری،  شودو حیثیت خانوادگی محسوب می اجتماعی و فرهنگی
ها و طوایف هستند، قومیت رسافغیر درصد از شهروندان آن12حدود  ایران که چندقومی

 ف( بین آنان پیوندیطوا وهای )تیره قومیتی با عناصر و مؤلفه ن تنوعیاشود. متعددی دیده می
 ی در میان طیفیشاوندگرایخو ی ویگراهفیطا سجاد کرده است؛ چنانکه احسایا گسست ای

علل بسیاری از دی نیست که خاستگاه یترد .ر استیناپذکتمان وسیعی از جمعیت کشور
عرض و همسو با هم ی است کهیهاگفرهن رخدادها در جامعه ناشی از وجود خرده ع ویاوق

ای در بستر فهیری از نظام طایدلیل تأثیرپذ به اند؛ بلکهنیافته ملی رشد و توسعه گفرهن
و منحصر  کی خاصیی ژئوفیزهاویژگیی با یدر درون مرزهای جغرافیا اجتماعی خود و

 (.2: 1396) نیازی و همکاران،  ستمانده ا
ای و فرهنگ اجتماعی گرایی اساسًا مبتنی بر رجحان یک گروه نژادی، طایفهطایفه

-های سیاسی مبتنی بر گرایشگیریی دیگر است که در آن انجام تصمیمهاگروهمشخص بر 

ای بوده و در تضاد با توسعه سیاسی است؛ زیرا توسعه سیاسی، فرایند های طایفه
دموکراتیزاسیون مبتنی بر نهادینگی ساختارهای سیاسی برخوردار از جامعه مدنی و چرخه 

ها را در بر آمیز قدرت از طریق وفاق بین نخبگان و تفکیک و افتراق بین ساختمسالمت
ها نیازمند گذار از گیریگیرد، اما دستیابی به چنین سطحی از توسعه سیاسی در تصمیممی

سیاسی عمدتاً در اجتماعات  -گرایی اجتماعیای است. پدیده طایفهیفهتعصبات قومی و طا
تواند اثرات منفی متعددی شود که تداوم آن میای مشاهده میمحلی با ساختارهای طایفه

ی اجتماعی و انحصارطلبی قدرت سیاسی شود. نمود عینی هاگروهانگیزگی سایر مانند بی
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شود ) می ی عمدتاً در شرایط انتخاباتی تشدیدسیاسهای طایفه گرایی در تصمیم گیری
(. در این میان شهرستان ممسنی به عنوان یکی از 19: 1395سجادی قیداری و همکاران، 

های استان فارس از جمله مناطق جغرافیایی پیرامونی کشور است که هنوز عناصر شهرستان
ای و سنتی زندگی عشیره سنتی خود را حفظ کرده است. این شهرستان در طی سالیان متمادی

ای یکی از نیرومندترین عوامل اثرگذار داشته است، به طوری که هویت جغرافیایی و طایفه
یی هاویژگی. شهر نورآباد دهدمیآوری نمایندگان این حوزه انتخابیه را شکل بر پایگاه رأی

دیر باز  از ای خاص راخویشاوندگرایی و احساس تعلق به طایفه چون شیوه زیست عشایری،
ی هاویژگیو روحیات قوی آن که از  گرایی و وجود احساساتحفظ کرده است. طایفه

  است. در بین اهالی مشهود و چشمگیر باشدمیای قبیله ساختار سنتی ایلی و
گرایی و تأثیر آن بر الگوی خواهیم به بررسی جامعه شناختی طایفهدر این تحقیق می

و دهم مجلس شورای اسالمی در شهرستان نورآباد ممسنی  انتخابات مجلس  هشتم، نهم
گرایی در بپردازیم. بنابراین این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال است که طایفه

دهی انتخابات مجلس هشتم تا دهم شورای اسالمی چه شهرستان نورآباد در الگوی رای
اخیر نسبت به گذشته چه تغییراتی داشته گرایی در انتخابات تاثیری داشته است؟ و اینکه طایفه

 است؟
 .پیشینه پژوهش 1-1

 های داخلی .پژوهش1-1-1

گرایی با تأکید بر روند نتخابات و طایفها»( در تحقیقی با عنوان 1389الدینی )شمس
نتایج  پرداخت.« اسالمی در حوزه انتخابیه ممسنی یپنجم تا هشتم شورا انتخابات مجالس
دهی به گزینش نماینده در در جهت یاپررنگ هویت طایفه آفرینینقشتحقیق حاکی از 

عموماً به دلیل مشارکت اثرگذاری  که این دمورد بررسی دار یگیریرأ یهاکلیه دوره
منافع  از یبرخوردار یبه اصول و سنن نانوشتۀ ایلی در راستا یپایدار یسیاسی افراد بر مبنا
بررسی تأثیر »نیز در تحقیقی با عنوان  (1394صادقی )رومینا و . باشدمیشخصی و عمومی 

پرداختند. نتایج « دهی؛ مطالعه موردی: شهرستان نورآباد ممسنیگرایی بر الگوی رأیطایفه
مکانی در الگوی رأی سه نماینده، تأثیر کمی داشته است.  -ایهای طایفهنشان داد گرایش

تأثیر چشمگیری داشته است. نیکفر و  9 و 5،6،7،8اما در الگوی رأی نمایندگان در دور 
بررسی رفتار انتخاباتی شهروندان نورآباد؛ در نهمین »در تحقیقی با عنوان  (،1394اکبری )

به بررسی رفتارهای انتخاباتی در این شهر پرداختند. « دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی
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 یدر شـهر نورآبـاد عواملـ لعـهمطا مورد ـتیکـه در جمع دهدمیـن مطالعـه نشـان یـج اینتا
رابطه  یو مذهبـ یقومـ ،یاسـیاعـم از س نخبـگان و یالهیقب -یقومـ یچون سـاختارها

گـر، پاسـخ دهنـدگان عوامل مذکـور یدارنـد؛ بـه عبـارت د یانتخاباتـ با مشـارکت یمعنادار
قیداری و همکاران همچنین سجادی  اند.خـود دانسـته یآرا یبـر جهـت دهـ مؤثـر را
گرایی اجتماعات محلی با توسعه سیاسی تحلیل رابطه طایفه»( نیز در تحقیقی با عنوان 1395)

به این نتیجه رسیدند که بین « در شرایط انتخاباتی) مورد مطالعه: شهرستان نورآباد ممسنی(
های رشگرایی و توسعه سیاسی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نگدو متغیر طایفه

ای یکی از عوامل کلیدی بوده که در توسعه نیافتگی سیاسی این شهرستان نقش محلی طایفه
داشته و به علت عبور ناقص شهرستان از مراحل توسعه سیاسی نظیر انتخابات، منجر به تثبیت 

 گرایی شده است. نظام فکری طایفه

 خارجی  هایپژوهش. 1-1-2

-اصـرار بـر نژاد سفیدپوست در سیاسـت»ۀ خود با عنوان در مقال(، 2004)گیمپل و تام کو 

قومی اروپایی توجه ی هاگروهبـه ایـن نتیجـه رسیدند شهرهایی که به « نیواینگلنـد یهـا
ی هاگروهکـه شهرهایی که در حـالی خـواهی اسـتیبه جمهـورها بسـیار دارند، تمایل آن

قوانین دموکراتیک محکمی  یانکارناپذیرطرز به  انـدجدید مهـاجر در آن سـاکن شـده
های حتـی پـس از محاســبۀ وجــود منـابع دیگــر، تمــایالت سیاســی و گرایش. دارنـد

های اجتماعی، ( نیز رابطه شبکه2004. مکنزی )نتایج مجدداً تکرار شد گذشتهگیری یرأ
رد. هدف اصلی این پوستان را بررسی کسیاسی سیاهمذهبی و بسیج غیرمستقیم و مشارکت

های سیاسی غیررسمی در کلیساها به عنوان پژوهش، بررسی این موضوع بود که چگونه بحث
. نتایج نشان داد تعامل و ارتباط با نهادهای کندمیمنبع غیرمستقیم بسیج سیاسی افراد عمل 

کنندگان شود و شهروندان را به مشارکتمذهبی موجب دریافت اطالعات سیاسی مهم می
آخـرین مطالعات  (، در2005) نـوریس و مـدس. کندمیعال فرایندهای سیاسی تبدیل ف

، غنا، لسوتو، بوتسـوانا، تانزانیـا، یماالو آفریقایی شـامل زیمبـاوه،کشور  12ز تطبیقی خود ا
 یجنوبی و اوگاندا معتقدند کلید فهم رفتارها یآفریقا نامیبیـا، مـالی، زامبیـا، نیجریه،

به دموکراسی، پدیده قومیت  ، سنتی و در حال گذار یو حزبی در جوامع کشاورز انتخاباتی
در انتخابـات مقـدماتی  در پژوهش خود، اهمیت نژاد و قومیـت را( 2009)برانتون است.  

 یانژاد و قومیـت منطقـه دهدمیآمده نشان  دست نتـایج به .کنگـرۀ آمریکـا بررسـی کـرد
 یعالوه بر این، وجود نامزدها .اقلیت مـرتبط اسـت یهاگروهبه  بـا تعیـین نامزد متعلق
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بر رقابـت انتخابـاتی در انتخابـات مقـدماتی تأثیرگـذار  اقلیتی هاگروهانتخاباتی متعلق بـه 
 .هستند

گرایی و یا حتی تأثیر های مطرح شده در باال هرچند در بررسی موضوع طایفهپژوهش
در نورآباد، با موضوع حاضر نیز همسو هستند، اما آنچه باعث تمایز گرایی بر انتخابات طایفه

گرایی بر انتخابات هشتم های شده است، توجه به تأثیر طایفهپژوهش حاضر از سایر پژوهش
تا دهم مجلس شورای اسالمی در شهرستان نورآباد ممسنی است که تا به امروز در پژوهش 

 جهت پژوهش حاضر دارای نوآوری است. خاصی بدان پرداخته نشده است. از این 
 مشارکت سیاسی های . مبانی نظری؛ نظریه2

نظریات متعددی درباره الگوهای مشارکت سیاسی و دالیل حضور و عدم حضور مردم 
در انتخابات مطرح شده است. به طوری که در هرکدام از نظریات بر وجه خاصی تأکید شده 

نوسازی، های ددی از نظریات سنتی، جدید، نظریهتوان طیف متعاست. به همین دلیل می
ترین نظریات که در نظریات اقتصادی، فرهنگی و ...را مورد بررسی قرار داد. یکی از مهم

رود به فردیناند تونیس جامعه شناس اختصاص دارد. به عقیده می زمره نظریات اولیه به شمار
ها بر چگونگی انتخاب و این تفاوت وی میان جوامع سنتی و جوامع مدرن تفاوت وجود دارد

صورت تمایزی بین  هاین مطلب بوسیله فردیناندتونیس بمردم هر سامان تأثیرگذار است. 
جامعه و اجتماع طرح گردیده است. گماینشافت یعنی رابطه نزدیک و چهره به چهره در 

د در اجتماع اجتماع باثبات و گزلشافت یعنی روابطی که براساس محاسبه عقالنی و نفع خو
. بنابراین نوع مشارکت مردم در (213: 1386در حال تغییر استوار است )کرایب،  سریعاً
های قابل توجهی است و طیفی از رفتارهای سنتی مختلف هر جامعه دارای تفاوتهای عرصه

 شود. و شهری در میان مردم دیده می
 پرازد.جوامع از هم گسیخته میشپارت نیز با تأثیرپذیری از دورکیم به بررسی وضعیت  

طبق نظر دورکیم ناهنجاری یک شرایط اجتماعی است که در آن هنجارها ضعیف شده یا از 
شود که جوامع غیر سازمان یافته و نامنظم شدند و افراد روند. ناهنجاری باعث میمی بین

و ها و هنجارهای مشترک را از دست بدهند، در صورت نبود ارزشها احساس ارزش
 شوندمی هنجارهای مشترک افراد در باره اینکه چگونه باید فکر و عمل کنند، نامطمئن

طبق نظر دورکیم، نظم اجتماعی به خاطر یک توافق عمومی روی . (240: 1386)کرایب، 
ماهیت ارزشها و نهادها )حکومت، خانواده، مذهب( بین اعضای یک جامعه وجود دارد، این 

جوامع فاقد خط است که مبتنی بر همبستگی مکانیکی است توافق از خصوصیات مختص 
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فشارهای قوی اجتماعی برای سازگاری  ،وحدت اجتماعی که از یک توافق ارزش و هنجاری
شود. دورکیم شاهد تحول اجتماعی بود که بوسیله می و وابستگی به سنتها و خانواده ناشی

توصیف کند چگونه در جامعه انقالبات دموکراتیک و صنعتی آورده شد و سعی کرد که 
یابد. او عقیده داشت در جامعه مدرن نظم اجتماعی می پیچیده صنعتی نظم اجتماعی تحقق

های ای از نقشمبتنی بر همبستگی ارگانیکی است. وحدت اجتماعی که مبتنی بر مجموعه
م . برای مثال مردکندمی بسیار تخصصی است که اعضای یک جامعه را به همدیگر وابسته

 .(389 همان:) هم کردن کاالها و خدمات به هم وابسته هستندادر جامعه صنعتی برای فر
ساختار اجتماعی و بی »مرتون در مقاله مشهورش با عنوان همچنین رابرت کینگ 

که ممکن است در جایی بروز کنند که تاثیر  کندمیهایی را توصیف سازگاری« هنجاری
که در آن از نظر  کندمی د، او وضعیتی را مطرحنظم معیارهای جمعی ضعیف شده باش

ها سازگاری ندارند. های تعیین شده با وسایل مناسب برای رسیدن به آن هدففرهنگی هدف
یابد که هنجاری تا آنجا گسترش میبحث او این است که در چنین وضعیتی آنومی یا بی

شته باشد به طور نهادی بر های عملی، خواه مشروعیت فرهنگی داشته یا نداموثرترین روش
نظریه دیگری که  (.212: 1387کوزر و روزنبرگ، یابد )انواع سلوک تعیین شده برتری می

 وربا و درباره مشارکت سیاسی و انواع آن بیان شده است، نظریه آلموند و وربا است. آلموند

 در که معنا این به هستند؛ قائل مستقیم ایرابطه سیاسی فرهنگ نوع و سیاسی نظام نوع میان

 سیاسی فرهنگ ساالر،غیرمردم جوامع در و مشارکتی سیاسی دموکراتیک فرهنگ جوامع

 شهروندان و بوده آگاهی پایه بر ساالرمردم جوامع در مشارکت دارد. محدود وجود یا تبعی

زنند. می انتخاب به دست عمومی عرصه و هارسانه در گرفته صورت هایاساس بحث بر آگاه
 گروه، از تبعیت حالت عمدتاً ساالرغیرمردم جوامع در سیاسی مشارکت نقطه مقابل، در

 فرهنگ که دلیل این به است. آگاهی عنصر فاقد و داشته طایفه و قبیله دولت، خانواده،

در این  . (Almond and Verba, 1989: 235) است  نشده فعال و دموکراتیک سیاسی هنوز
بودن و سنتی بودن جامعه، نوع خاصی از مشارکت سیاسی پدیدار نظریه بر مبنای دموکراتیک 

 شود. می
عالوه بر نظریات فوق که به وضعیت جوامع و میزان دخیل بودن عناصر سنتی و مدرن در 

شود، نظریات دیگری وجود دارند که به طور خاص بر مبحث انتخاب افراد آنها بررسی می
ی مطرح شده است که به عنوان نظریه همرنگی شناخته ا. در همین راستا نظریهکنندمیتأکید 

شود. پدیده همرنگی از جمله مباحثی است که در رفتارهای اجتماعی به خصوص می
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انتخابات قابل بررسی است. در صورتی که کاندیداهایی در فرآیند رقابت انتخاباتی بتوانند 
د، احتمال دارد در روزهای گیری از رقبا را به طور صعودی طی نماینمرحله صعودی فاصله

پایانی، مردم همرنگی بیشتری را نشان دهند و رأی خود را با رأی اکثریت همانند خواهند 
 ساخت. در این حالت مردم مصداق این گفتار خواهند بود که چون همه به فالنی رأی

بیشتر از وار به مراتب دهند من هم به او رأی خواهم داد.  پدیده همرنگی در جوامع تودهمی
 (. 40: 1386جوامع فردگراست )اسماعیلی، 

قت را درک کنند ین حقیکند که اگر افراد ایان میب (یعقالن)گرانه ه انتخاب حسابینظر
ر سهم آنها ییبه دنبال دارد و موجب تغ یمنافع شخص یجمع ک اقدامیکه مشارکت در 

قبل از هرگونه اقدام و  یقومی هاگروهن یشود به مشارکت اقناع خواهند شد. بنابرایم
) بابایی، کنندمی آن عمل یده و بر مبنایسنج یک اقدام جمعیخود را در  ییمشارکت، توانا

گرایان است. دیرینه شود نظریه دیرینه(. نظریه دیگری که در این زمینه بیان می16: 1382
ک یفرد در پس از متولد شدن  یعیبه طور طب یحس تعلق قومگرایی به معنی این است که 

شود که به اعتبار ی میتلق "نیرید" یتیهو یت قومین رو، هوید. از ایآمی دیپد یقوم گروه
های اند که فرصت یان همچنان مدعیگرا نهیرید. ردیگیک قوم در فرد شکل می تولد در

ار اندک است. فرد با یر دهد بسییخود را تغ یت قومین که فرد بتواند هویا ینانه برایواقع ب
 ل عالقهینه به دل ابد؛یی میوندیشانش پیگان، با هم کیشاوند خود، با همسایگروه خو یاعضا

به  یادیز ا تعهدات، بلکه دست کم تا حدودی، منافع مشترک ی، ضرورت عملیشخص
 (.25: 1963) گیدنز،  وند مذکور قائل استیخود پ یکه برا ینیادیت بنیاهم ینوع شکرانه
 . چارچوب نظری پژوهش2-1

گرایی بر الگوی گرایی به منظور تأثیر طایفهدر این مقاله از چارچوب نظری دیرینه
در  گرایییا دیرینه گراییاصطالح کهنانتخابات مجلس شورای اسالمی استفاده شده است. 

بعدها  آن را بسط داد. 1950ابتدا توسط ادوارد شیلز ساخته شد و گلیفورد گیرتز در دهـۀ 
 یاندازها آمدن چشم ون دن بـرگ، مسـترز و واکـر کونـور، در بوجـود پژوهشگرانی مثــل

اند که بر این عقیده انگارهـا جدید در مکتب کهنگرا سهیم بودند. کهنگرایان و یـا ازلـی
جنبۀ تاریخی و کهن  هسـتند و ملـتهـا یقومیت و روابط قومی جزو روابط اولیه و مسلم بشر

اند، لذا افتهیتکامل  یقوم یهاگروهج به یبه تدر یشاوندیخو یهاگروهاز آنجا که  .دارند
از . اقوام وجود دارد ان همهیدر م یمدارت قومیو عموم وجود یبرا یست شناختیز ییمبنا

 کانرواکر و  تیاسم یلر، آنتونید میویتوان از دیا نرم می یخیان تاریگرانهیرین دیمشهورتر
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تداوم "داند که یم یتیا ملت را هویک قوم یوجود  یاز ابعاد اصل یکیلر ید میوینام برد. د
 شده باشد خاطرات گذشته در غبار زبان گم ین که برخیولو ا "بخشدمی را تجسم یخیتار

ز وجود خاطرات، یها نو ملت یت از اجتماعات قومیدر برداشت اسم(. 30: 1383)میلر، 
 ,Smith) شوندیمحسوب م یا قومی یمل یهاتیخ مشترک شرط وجود هویو تار ها،اسطوره

ک قوم در برداشت واکر کانر یز یک ملت و نیف یتعر ن رکنیترمهم.  (1992:124-25
)  خ شکل گرفته استینزد آنان است که در طول تار "از اجداد مشترکای اسطوره "وجود 

Conversl, 2002: 246 ،ده یز دینگتون نیهانتدر  یخیتار ییگرانهیرید ینوع(. به عالوه اینکه
 ش که در طول زمان شکلیت خویافراد با قوم یعاطف یرا به اعتقاد او دلبستگیز ،شودیم

آنان بر  یدهموجب سازمان یاسیک سیتحر نیقدرتمند است که با کمتر یگرفته به قدر
  شود.یم هاگروهر یو در تقابل با سا یمحور موضوعات قوم

گرایی نوعی روابط مبتنی بر کهن گرایی را دنبال الگوی طایفهبا توجه به این مسأله که 
و درصدد آن است تا از طریق روابط مبتنی بر انتساب، نسبت به مشارکت سیاسی و  کندمی

تواند به می یا تعیین رفتارهای سیاسی نسبت به وضعیت سیاسی اقدام نماید، چارچوب مزبور
 یخیمشترکات تارگرایی بر فته شود. زیرا طایفهعنوان مبنایی برای پژوهش حاضر در نظر گر

 که بر تصمیمات سیاسی افراد نیز تأثیرگذار است.  کندمیتأکید  یو فرهنگ
 . فرضیات تحقیق3

 فرضیات تحقیق حاضر نیز بدین صورت است: 
طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم، نهم و دهم مجلس شورای اسالمی اثر  -

 مثبت دارد.
احساس همبستگی و تعلق طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم، نهم و دهم  -

 شورای اسالمی اثر مثبت دارد.
 . روش پژوهش 4

شده، پژوهشی کمی است و از آوری و تحلیلهای جمعپژوهش حاضر براساس نوع داده
یشی صورت شود که با روش پیمالحاظ نوع بررسی مسأله و ورود به آن، میدانی محسوب می

گرفته است. همچنین از لحاظ معیارهای مختلف طبقه بندی این پژوهش از نوع مطالعات 
 است این تحقیق عبارت  آماری تبیینی و کاربردی است. جامعه-مقطعی، پنهانگر، توصیفی

سال به باالی شهرستان نورآباد که در انتخابات دوره هشتم تا دهم  18شهروندان  یکلیه از
گیری اند. در این مطالعه از روش نمونهاسالمی در انتخابات شرکت کرده مجلس شورای
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گیری به معنای برداشتن نسبتی از جامعه یا کل به عنوان ای استفاده شده است ) نمونهسهمیه
کل را داشته باشد تا بتوان نتایج  ی جامعههاویژگیمعرف یا نماینده است این نمونه باید اکثر 

ای مبتنی بر گروه ای سهمیهها بر اساس طرح نمونهه کل تعمیم داد. دادهحاصل از آن را ب
جنس و منطقه محل سکونت )همه مناطق شهرستان نورآباد ممسنی(  ،سال به باال 18سنی 

آوری شده است که تا حد امکان معرف جامعه و متناسب با متناسب با حجم جمعیت جمع
ها انتخاب شده، پرسشنامه ساختمند آوری دادهعهای پژوهش باشد. ابزاری که برای جمهدف

ها طراحی شده و مورد . پرسشنامه مزبور متناسب با متغیرهای تحقیق سؤاالت و مقیاسباشدمی
تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، سؤاالتی که قابل فهم نبود یا ایراد داشتند تغییر داده شدند 

 ی شده است. آورو سپس پرسشنامه نهایی از طریق محقق جمع
 . تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش 5

 متغیر وابسته) الگوی انتخابات مجلس(

 یسـاخت یاسـت کـه بـا کارکردها ینـوع کنش سیاسـالگوی انتخابات  تعریف مفهومی:
و فرهنگی در سطح کالن نظام اجتماعی رابطه دارد. این ای های اقتصادی و جامعهخرده نظام

یابد )نیکفر و عالوه در سطح خرده نظام اجتماع و الگوهای رفتاری آن ارتباط میالگو به 
 (.  336: 1394اکبری، 

از بین ابعاد الگوی انتخابات، الگوی انتخابات مجلس  در این پژوهش :تعریف عملیاتی
کردن برای شرکت در انتخابات، نصب پوستر نامزدها، هزینه )مؤلفهدر سه و  باشدمیمدنظر 

 است.گیری قرار گرفته مورد اندازهندیدها(  کا
 (گراییطایفه) متغیرهای مستقل

 و مکان در ساکن افراد در درونی انگیزۀ و احساس نوعی گراییطایفه :تعریف مفهومی
 زیست محل و مکان از ادراک نحوه با مرتبط هایارزش که است خاص جغرافیایی فضای

دهند )حافظ نیا و کاویانی می ترجیح دیگر هایمحل با مرتبط یا محل از فراتر هایارزش بر را
 و عناصر مکانی اثرگذاری بر ناظر محوریطایفه مبحث سخن، دیگر به .(8: 2009راد، 

 خاص هایمحدوده ساکن دهندگان رأی رفتار در مؤثر هایمطلوب و پسندها در جغرافیایی
 (.3 :1387 ویسی، و رادکاویانی) است زادشهری( حمایتی پایگاه)

ای در شهرستان نورآباد ممسنی در این پژوهش به تعهدات قومی و طایفه :تعریف عملیاتی
 . کندمیاشاره 
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 های پژوهش . یافته6

گرایی بر الگوی انتخابات مجلس هشتم تا فرضیه اصلی پژوهش حاضر این بود که طایفه
فرضه حاضر از فرضیات جانبی و دهم مجلس شورای اسالمی اثر مثبت دارد. برای آزمون 

 شود. ها اشاره میخرد شده نیز استفاده شده است که در ادامه بدان
 

 طایفه گرایی بر الگوی انتخابات مجلسبرآوردهای استاندارد و غیر استاندارد مدل : 1جدول شماره 

 

 پارامترهای مدل ساختاری

 برآورد

غیر 

 استاندارد

برآورد 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

 نسبت

 بحرانی

 سطح

معنی 

 داری

 یالگو

انتخابات 

 مجلس

-> 
تعصبات 

 شدید
217/0 23/0 066/0 28/3 001/0 

 یالگو

انتخابات 

 مجلس

-> 
قدرت 

 نمایی
164/0 14/0 079/0 06/2 039/0 

 یالگو

انتخابات 

 مجلس

-> 
احساس 

 همبستگی
144/0 14/0 063/0 12/2 034/0 

شرکت در 

 انتخابات
-> 

 یالگو

انتخابات 

 مجلس

329/0 47/0 062/0 26/5 001/0 

هزینه 

 کردن
-> 

 یالگو

انتخابات 

 مجلس

814/0 95/0 123/0 62/6 001/0 

شرکت در 

 انتخابات
-> 

 یالگو

انتخابات 

 مجلس

00/1 91/0 ---- ---- ---- 
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 پارامترهای مدل ساختاری

 برآورد

غیر 

 استاندارد

برآورد 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

 نسبت

 بحرانی

 سطح

معنی 

 داری

احساس 

 همبستگی
<-> 

تعصبات 

 شدید
319/0 35/0 056/0 66/5 001/0 

احساس 

 همبستگی
<-> 

قدرت 

 نمایی
141/0 20/0 049/0 15/3 002/0 

تعصبات 

 شدید
<-> 

قدرت 

 نمایی
154/0 22/0 041/0 14/3 002/0 

 

 دارد.  اثر مثبت بر الگوی انتخابات مجلس تعصبات شدید قومی اول: یهفرض
مثبت  23/0 وزن رگرسیونی در رابطه ساختاری اثر های ستون اول جدول فوق،مطابق داده

یک پذیرفته  یه صفر رد شده و فرضیهفرض ،با توجه به سطح معنی داری دهدمینشان  را
قوام دهنده  گراییطایفهاین رابطه همسو با پیشینه و ادبیات نظری تحقیق است که  شود.می

بنابراین تعصبات شدید قومی بر الگوی انتخابات مجلس تأثیرگذار  .باشدمیهای فرد کنش
  است. 

 . اثر مثبت دارد بر الگوی انتخابات مجلس ومی نمایی ققدرت: دوم یهفرض
مکنون متغیر  اثردهنده نشاناستاندارد وزن رگرسیونی ( ضریب 1شماره طبق جدول )

یعنی به ازای هر واحد است.  14/0به میزان  بر الگوی انتخابات مجلس نمایی قومیقدرت
به همان مقدار افزایش یا کاهش در متغیر  نمایی قومیقدرتافزایش یا کاهش در متغیر 

داری کمتر آید. طبق نتایج بدست آمده چون سطح معنیبوجود می الگوی انتخابات مجلس
بدین معنی که شهروندانی با  ؛شوددرصد است فرض صفر رد و فرض یک پذیرفته می 5از 

قدرت افزایش با و  متفاوتی برخوردار هستند انتخاباتمتفاوت از میزان  احساس همبستگی
همچنین ضرایب رگرسیونی بین متغیرهای  یابد.افزایش می الگوی انتخابات مجلس نمایی

 درون مدل نیز معنی دار است.  
 اثر مثبت ای بر الگوی انتخابات مجلسهمبستگی و تعلق طایفهاحساس : سومفرض 

 دارد. 
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باالتری  ایق طایفهاحساس همبستگی و تعل فرض بر این است که شهروندانی که از سطح
احساس همبستگی و بیشتری دارند به نوعی نمرات باالی  انتخاباتیرفتارهای  برخوردارند 

با ای احساس همبستگی و تعلق طایفهو نمرات پائین  انتخاباتیا نمرات باالی ای بتعلق طایفه
درصد فرضیه  99با اطمینان  باشدمی 14/0این رابطه  اثرهماهنگی دارد.  انتخاباتینمرات پائین 
احساس همبستگی و شود یعنی با افزایش پذیرفته میشود و فرضیه یک یا محقق صفر رد می
   یابد. شهروندان افزایش می انتخاباتیرفتار ای تعلق طایفه

برآورد و  باشدمیدار ضرایب همه متغیرهای آشکار و پنهان در مدل معنی در مجموع 
مقادیر  که ضرایب برآورد شده تفاوت اساسی با صفر دارند. دهدمین پارامترهای مدل نشا

 14/0حاضر در مدل در مجموع گراییطایفهبیانگر این است که ابعاد  مدل ساختاری موجود
عوامل به  0 /64و  کنندمیرا تبیین  الگوی انتخابات مجلس درصد از واریانس متغیر وابسته

توان گفت اثر با توجه به برآوردهای انجام شده می همچنین باشدمیخارج از مدل مربوط 
 . استو مثبت به لحاظ آماری معنادار  الگوی انتخابات مجلس بر گراییطایفههمه ابعاد 

 الگوی انتخابات مجلس بر طایفه گراییبرآوردهای استاندارد و غیر استاندارد مدل :  2جدول شماره

 %45الگوی انتخابات مجلس بر گراییوزن گرسیونی حاضر در مدل ساختار اثر طایفه
. با اهمیت به سطح کندمیاز تغییرات الگوی انتخابات مجلس را تبیین  19/0است و این متغیر 

شود. بنابراین صدم فرض صفر رد شده و فرض محقق پذیرفته می 5داری کمتر از معنی
 گرایی بر الگوی انتخابات مجلس تأثیر دارد.طایفه
 

 پارامترهای مدل ساختاری

 برآورد

غـــــیـــــر 

 استاندارد

ــــــــرآورد  ب

 استاندارد

خـــــطـــــای 

 استاندارد

 نسبت

 بحرانی

 سطح

ــی  ــن ــع م

 داری

ــه  ــف ــای ط

 گرایی
<--- 

الگوی انتخابات 

 مجلس
99/0 45/0 21/0 82/4 001/0 
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 الگوی انتخابات مجلس بر هاگروهفشار برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد مدل :  3شماره جدول 

 دهدمیبر الگوی انتخابات مجلس نشان  هاگروهنتیجه برآورد استاندارد در مورد اثر فشار 
شود اثر این شود و فرضیه پژوهش پذیرفته میدرصد فرضیه صفر رد می 99که با اطمینان 

های کنش هاگروهو  جهت آن مثبت است یعنی با افزایش فشار  باشدمیدرصد  31رابطه 
 های نظری در این زمینه است. همسو با پیش فرضای یابد چنین نتیجهایش میانتخاباتی نیز افز

رقابت بر سر منابع کمیاب بر الگوی برآوردهای استاندارد و غیراستاندارد مدل :  4شماره جدول 
 انتخابات مجلس

 
شود متغیر مکنون رقابت سر منابع کمیاب در مدل معادله چنانکه در جدول مشاهده می

ساختاری با متغیرهای مشاهده شده بیرونی ) دستیابی به امکانات اقتصادی و اجتماعی، ایجاد 
درصد تغییرات متغیر پنهان  66فرصت شغلی، ایجاد منزلت اجتماعی و مصالح و منافع طایفه( 

درصد تغییرات این متغیر توسط عواملی  34و  کندمیالگوی انتخابات مجلس را تبیین  درونی
صدم اثر رقابت بر سر  82خارج از این مدل قابل تبیین است وزن رگرسیونی در مدل ساختار 

-. فرض تحقیق با توجه به سطح معنیدهدمیبر الگوی انتخابات مجلس را نشان  منابع کمیاب

 شود. پذیرفته و فرض صفر رد می 001/0داری 

 پارامترهای مدل ساختاری

 برآورد

غیر 

 استاندارد

برآورد 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

 نسبت

 بحرانی

 سطح

معنی 

 داری

فشار 

 هاگروه
<-- 

الگوی 

انتخابات 

 مجلس

44/0 31/0 09/0 93/4 001/0 

 پارامترهای مدل ساختاری

 برآورد

غیر 

 استاندارد

برآورد 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

 نسبت

 بحرانی

 سطح

معنی 

 داری

رقابت سر 

منابع 

 کمیاب

<-- 

الگوی 

انتخابات 

 مجلس

79/1 82/0 27/0 87/6 001/0 
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 خانواده افراد بر الگوی انتخابات مجلسبرآوردهای استاندارد و غیر استاندارد :  5شماره جدول 

 17/0خانواده افراد بر الگوی انتخابات مجلس  بر اساس وزن رگرسیونی استاندارد اثر
صدم دالیل کافی برای رد فرضیه صفر وجود دارد  5و با سطح معنی داری کمتر از  باشدمی

توان گفت که نمرات باالی خانواده افراد یعنی می شود به نوعیمی پس فرض محقق تأیید
تأثیر مثبت بر انتخابات زیاد و نمرات پایین خانواده افراد یعنی تأثیر منفی نسبت به رفتار 

نی دارد و با افزایش تأثیر خانواده از منفی به سمت متعادل و سپس مثبت انتخاباتی کم همخوا
 درصد4یابد ضریب تعیین این رابطه در حد ضعیف برابر با می الگوی انتخاباتی هم افزایش

 دار شده باشد.  که احتمال دارد به علت حجم نمونه باال کمترین اثر هم معنی باشدمی

تفکر سیاسی اصالح طلبی بر الگوی ندارد و غیر استاندارد مدل برآوردهای استا: 6شماره جدول 

 انتخابات مجلس

 
درصد اطمینان اعضای جامعه آماری که دارای تفکر سیاسی  95نتیجه گرفت با توان می

الگوی انتخابات مجلس بیشتری برخوردار هستند. فرض محقق  باشند ازمی اصالح طلبی
است و سازه پنهان  %37شود. برآورد استاندارد این اثر می شود و فرض صفر ردپذیرفته می

 درصد از تغییرات الگوی انتخابات مجلس را دارند.   13طلبی تبیین تفکر سیاسی اصالح

 پارامترهای مدل ساختاری

 برآورد

غیر 

 استاندارد

برآورد 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

 نسبت

 بحرانی

 سطح

معنی 

 داری

خانواده 

 افراد
<--- 

الگوی 

انتخابات 

 مجلس

17/0 17/0 06/0 86/2 004/0 

 پارامترهای مدل ساختاری

 برآورد

غیر 

 استاندارد

برآورد 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

 نسبت

 بحرانی

 سطح

معنی 

 داری

تفکر سیاسی 

 اصالح طلبی
<-- 

الگوی 

انتخابات 

 مجلس

69/0 37/0 17/0 26/4 001/0 
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رأی دادن جماعت بر الگوی برآوردهای استاندارد و غیر استاندارد پارامترهای مدل :  7شماره جدول 

 انتخابات مجلس

فرض بر این است که شهروندانی که متأثر  از رأی دادن جماعت بیشتری هستند دارای 
پذیرفته شده 001/0باشند فرض محقق با سطح معنی داری می های انتخاباتی بیشتریکنش

صدم(  27/0مجلس اثر دارد اما این اثر برابر با )  است رأی دادن جماعت بر الگوی انتخابات
 . درصد است 7/0برابر  و میزان   باشدمی ضعیف

های باال، الگوی انتخابات مجلس در نورآباد ممسنی براساس متغیر جنسیت عالوه بر یافته
 های آن در جدول زیر بیان شده است. نیز مورد بررسی قرار گرفته است که یافته

 

 : آزمون تی مقایسه الگوی انتخابات مجلس دو گروه مردان و زنان 8ره جدول شما

  فاصله اطمینان
ــری  ــراب ــون ب ازم

 واریانسها
 

 پایینتر باالتر

 تفاضـل

 خطای

 معیار

ـــل  تفاض

ــانگین  می

 ها

ســطح 

نی  ع م

 داری

درجــه 

 ازادی
T 

ســـطح 

مــعــنــی 

 داری

F  

042/- 31/- 069/0 177/- 01/0 498 57/2- 976/0 001/0 
فـــرض 

 برابری

042/- 31/- 069/0 177/- 01/0 430 57/2-  

ـــــدم  ع

فـــرض 

 برابری

2R

 پارامترهای مدل ساختاری

 برآورد

غیر 

 استاندارد

برآورد 

 استاندارد

خطای 

 استاندارد

 نسبت

 بحرانی

 سطح

معنی 

 داری

رأی دادن 

 جماعت
<--- 

الگوی 

انتخابات 

 مجلس
 

47/0 27/0 12/0 99/3 001/0 
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در این جا فرض بر این است که آیا میانگین الگوی انتخابات مجلس در دو گروه یکسان 
 است.
  از این رو:                                            

و پیش  کندمیاین آزمون اختالف میانگین الگوی انتخابات مجلس زنان و مردان را محاسبه 
های است. اگر فرض برابری واریانسها ای دارد که ناظر بر همگونی واریانس گروهفرض  ویژه

شود و اگر واریانس دو نمونه دو جامعه مطرح باشد از واریانس ادغام شده دو گروه استفاده می
تری است با توجه به های جداگانه انتخاب مطمئنبا واریانس tت باشد استفاده از آزمون متفاو

اطالعات جدول باید اول ثابت شود که اختالف معنی داری بین واریانس گروه زنان و مردان 
ها را شود. آزمون لوین پیش فرض همگونی واریانسمی لذا از آزمون لوین استفاده .وجود ندارد

داری با هم ندارد. احتمال شود که واریانس دو گروه اختالف معنیمی مشاهده ،نمایدمی آزمون
صدم است و دو گروه زنان و مردان همگون هستند بنابراین در نتایج  5این شاخص بزرگتر از 

 دهدمینشان  01/0صدم برابر با  5شود سطح معنی داری کوچکتر از می سطر اول گزارش tآزمون 
شود،کنشهای انتخاباتی شود و بیان میمی داری است، فرض صفر ردبین دو میانگین اختالف معنی

 صدم تفاضل بیشتر از زنان  است. 17/0توسط مردان با 
 : آمار اتا برای تببین رابطه الگوی انتخابات مجلس و تحصیالت9جدول شماره 

 سطح معنی داری درجه ازادی مجذور اتا اتا 
 /427 3 /007 /076 خابات و تحصیالتالگوی انت

شود که میانگین الگوی انتخابات در بین شهروندانی با تحصیالت باالتر بیشتر مشاهده می
گردد و فرض صفر صدم فرض محقق رد می 5داری بیشتر از ، اما با توجه به سطح معنیباشدمی

توان شود به عبارت دیگری میمی مبنی بر برابری میانگین نمرات چهار گروه تحصیلی پذیرفته
گفت بین میانگین الگوی انتخاباتی در این چهار گروه تحصیلی اختالف معنی داری وجود ندارد، 

 که این متغیر قدرت تبیین واریانس الگوی انتخاباتی را ندارد. دهدمی نتایج مجذور اتا نیز نشان
 ت مجلس و پایگاه اقتصادی اجتماعی: آمار اتا برای تببین رابطه الگوی انتخابا10جدول شماره 

 سطح معنی داری درجه ازادی مجذور اتا اتا 

 /382 4 /008 /092 پایگاه اقتصادی اجتماعی و الگوی انتخابات

شود که میانگین الگوی انتخاباتی در بین ، نتایج توصیفی مشاهده می10درجدول شماره 
اما با توجه  باشدمیها بیشتر نسبت به بقیه پایگاه خیلی پایینشهروندانی با پایگاه اقتصادی اجتماعی 

گردد و فرض صفر مبنی بر برابری می صدم فرض محقق رد 5داری بیشتر از به سطح معنی
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شود به عبارت می اقتصادی اجتماعی مختلف پذیرفته های الگوی انتخاباتی در پایگاههای میانگین
داری وجود اباتی در این پنج پایگاه اختالف معنیتوان گفت بین میانگین الگوی انتخمی دیگری

که این متغیر قدرت تبیین واریانس   دهدمیندارد نتایج مجذور اتا برابر صفر درصد نیز نشان 
 الگوی انتخاباتی را ندارد.

 نتیجه گیری .7

 الگوی و تأثیر آن بر گرایی طایفه جامعه شناسی در این پژوهش تالش شده است به بررسی
نورآباد( باشد.  شهرستان موردی شورای اسالمی: )مطالعه دهم تا هشتم مجلس انتخابات
مردان  بیش از  دهدمی توصیفی و استنباطی نشانهای انجام شده با استفاده از آمارهای محاسبه

، پس از آن با کنندمیزنان و شهروندان مجرد بیشتر از متأهل از الگوی انتخابات مجلس پیروی 
گیری سایر متغیرهای سازی معادالت ساختاری و با احتساب خطاهای اندازهده از مدلاستفا

درصد، تفکر  45/0درصد، طایفه گرایی   82/0پژوهش به ترتیب )رقابت بر سر منابع کمیاب 
درصد، 27/0درصد، رأی دادن جماعت 31/0 هاگروهدرصد، فشار 37/0طلبی سیاسی اصالح

درصد، احساس همبستگی و تعلق  17/0درصد، خانواده افراد  23/0ای تعصبات شدید طایفه
-درصد( تأثیر را بر الگوی انتخابات مجلس داشته14/0درصد، قدرت نمایی قومی 14/0ای طایفه

های اقتصادی اجتماعی و تحصیالت مختلف یکسان بوده و اند. اما طایفه گرایی در بین پایگاه
 تفاوتی وجود نداشته است.

ای تعصبات شدید طایفه، قدرت نمایی قومی ،ایساس همبستگی و تعلق طایفهاحمتغیرهای  
درصد 45معادالت ساختاری با احتساب خطاهای اندازه گیری  سازیدر فضای چند متغیره مدل

الگوی رای دهی  های مربوط بهبر اساس نظریه. کنندمیتغییرات الگوی انتخابات مجلس را تبیین 
هایی است که نیاز به تعصبات های انتخاباتی از جمله کنشود که کنشتوان استناد نممی افراد

گرایی به عنوان که طایفه دهدمیشدید و قدرت نمایی قومی شهروندان داشته است نتایج نشان 
 تقویت و تسهیل نماید.  ها را تواند این کنشمنبع کنش انتخاباتی می

، یعنی باشدمینمایی قومی بر الگوی انتخابات مجلس قدرت های پژوهش مبتنی بر اثریافته
توان میگیرد. نمایی قومی باالتر باشد الگوی رای دهی بیشتر صورت میقدرت هرچقدر سطح

 انتخاباتی هایعوامل مهم در اثرگذاری کنشنمایی قومی یکی از قدرت استدالل کرد که
تعصبات شدید قومی بر  اده شد کههمچنین در این بررسی نشان د .شودشهروندان محسوب می

به معنای آن است که شخص در مسائل الگوی انتخابات مجلس اثر دارد. تعصبات شدید قومی 
 عاطفی و احساسی به دور از هر گونه معیار عقالنی داشته باشد.های خانوادگی و خویشی واکنش
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) دستیابی به امکانات یکی دیگر از نتایج جدید این پژوهش تأثیر رقابت بر سر منابع کمیاب
اقتصادی و اجتماعی، ایجاد فرصت شغلی، ایجاد منزلت اجتماعی، مصالح و منافع طایفه(  بر 

صدم( را در بین متغیرهای  82/0. این فرضیه بیشترین تأثیر ) باشدمی الگوی انتخابات مجلس
و  باشدمی  27/4 میانگین این سازه  ،5تا  1پژوهش بر الگوی انتخابات مجلس دارد. در مقیاس 

 درصد از تغییرات الگوی انتخابات مجلس قابل تبیین با ابعاد رقابت سر منابع کمیاب است. 66
 پیشنهادهای کاربردی 

ارایه  در حوزه انتخابیه ممسنی گراییپیشنهادهایی بنیادین برای حل تعصب طایفهنجا یدر ا
کارگروه باید متشکل از نخبگان، اساتید، گرایی)این ی تعدیل طایفههاگروهتشکیل کار :شودمی

های علمی برای ها و نشستحقوق دانان و جامعه دانشجویی باشد که در قالب همایش ،فرهنگیان
 ای تالش نمایند(.های طایفهبرگزاری انتخاباتی مسالمت آمیز و به دور از تنش

ات توده در زمان گرایی در جهت کاهش هیجانی ضد طایفههاگروهایجاد آگاهی توسط کار
 انتخابات.

 گرایی.ایجاد نظام موازنه از طریق کنترل سران طایفه به وسیله نخبگان مخالف طایفه

 اتحاد و انسجام نامزدها قبل از برگزاری انتخابات در جهت آرامش و سالمت آن.

 ساالری به جای ارادت ساالری.توجه نمایندگان به شایسته

 آمیز نمایندگان با ساکنان حوزه انتخابیه خود.زا و تعصبعدم برخورد غیرت

سوق دادن افکار عمومی به توسعه سیاسی و اقتصادی شهرستان و تالش برای ایجاد همدلی و 
 اتحاد میان طوایف.

 ایجاد توسعه متوازن و توزیع و تخصیص عادالنه منابع بر بنیاد عدالت جغرافیایی.

های می و همچنین تخصیص بودجه به پروژههای اقتصادی نظیر صنعت پتروشیارتقای بخش
 زادگاهی.-عمرانی در مناطق مختلف جغرافیایی و فارغ از هویت و تعلقات مکانی

ای(، به نحوی که چتر کامل و پوشش فراگیری گیر ) فرا طایفهانتخاب یک اندیشه سیاسی همه
یت ساکن در سرزمین برای افراد منطقه )کل شهرستان( ایجاد کند تا همه یا اکثریت قاطع جمع

ای رانده شود خود را متعلق به آن بدانند و بر این اساس ممسنی به سوی مدیریت سیاسی یکپارچه
و امکان کنترل و تنظیم روابط بین طوایف فراهم آید و از این طریق الگوی مدیریت مشارکتی و 

 شود. صلح فراهم می
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