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 چكيده

ی هدانزاع بدروز موجدب و کاهد ميلف مخت حوسط در جامعه انسجام از وارههم طوايف در ناهمگني

که نمود آن  رس مي خود ح اقل به اجتماعي انسجام و مشارکت آن پي در و شودمي ایقبيله -ایطايفه

 از روسدتايي جامعه درمي مرد مشارکت و انسجام در ضعفويژه به. در سطح محلي بسيار بالا مي باش 

 از ه ف اساس براين. سازدمي مواجه دشواری با را روستايي توسعه و رش  و کاه مي تاهاروس پويايي

 و کهگيلويه استان در روستايينيافتگي توسعه و ایقبيله -ایطايفه یهانزاع رابطه بررسي حاضر تحقيق

نفدر   988 تعد اد تحليلدي -توصديفي و ایکتابخانه شناسيروش با منظور همين به. باش مي بويراحم 

 عنوان جامعه آماریبه نزاع تع اد بيشترين که ييروستانقطه  3 گيری درنمونه طريق از سرپرست خانوار

 دستيابي برای.  يگرد تکميل تحقيق هایشاخص طريق از ش ه ت وين یهاپرسشنامه و گردي  انتخاب

 یهدانزاع کده داد نشدان آمد ه ب ست نتايج. است ش ه استفاده  آماری روشهای از پژوهش، اه اف به

 بشدمار يافتگيتوسعه فراين  در اساسي چالش يك همچنان مطالعه مورد مح وده در ایقبيله -ایطايفه

. دارد وجدود عميقي ارتباط روستايينيافتگي توسعه و ایقبيله -ایطايفه یهانزاع ميان همچنين. رودمي

 -ایطايفده ندزاع سدطح لحدا  بده معناداری تفاوت مختلف روستاهای و طوايف بين در اين بر علاوه

 .است ش ه مشاه ه روستايينيافتگي توسعه و ایقبيله

ئدي مروسدتايي، بهنيافتگي توسعه، سرمايه اجتماعي، مشارکت، ایقبيله -ایطايفهنزاع : هاي کليديواژه

 .سرح ی شرقي
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 /طرح مسالهمقدمه  -1

 تدثيير تحدت و و فرهنگدي اجتماعي یهازمينه ساسبرا خويش، اجتماعي حيات تاريخ طول در انسانها

 و ان يشده بدر حاکم یهاارزش همچنين جامعه و بر حاکم هایارزش و سياسي اقتصادی، اجتماعي، شرايط

 مواجده گروهدي بدين و گروهي فردی، منفي و مثبت و تقابلات هارويارويي از گوناگوني انواع با افراد تفکر

 ان . آنچه کهبوده دوستي نوع و آرامش صلح، در گاه و سربردهبه  يگريک با نزاع و هتضاد، ستيز در ان . گاهبوده

 & Mirfardi &است) هاو گروه افراد بين در آميزخشونت یهارويارويي و تضادها وجود است آفرين مسئله

Sadeghnia,2012:42 Mirfardi et al, 2011: 148ت (. هنوز درگوشده و کندار کشدورمان بعد  از گ شد

هدای جمعدي و ای بده ندام ندزاع، آيدار نداگوار پ يد هبسديار ی اجتماعي و تغييرات فرهنگديهادگرگوني

از جملده کده  (Nikdel & Pirastemotlagh, 2015: 118)شدودای مشاه ه ميقبيله-ایطايفههای درگيری

باعث  قبيلهه طايفه و ب احساس تعلق زيرا (.Shariati et al, 2013:96 )رودشمار ميی اجتماعي بههاآسيب

ی مختلدف درگيدری و اختلافدات پديش هاشدود تدا در بعضدي مواقدن بدين اقدوام مختلدف و طايفدهمي

ودن بدع  اجتماعي و فرهنگي؛ ضدعيفپردازان سنتي معتق ن  در بُ(. نظريهSajadian et al, 2015: 60بياي )

هدای حداکم ا در کنار فرهنگ و ارزشر ایطايفههای ، حيات خرده فرهنگامکانات ارتباطي و تکنولوژيك

ع  اجتماعي، سلسله مراتب اجتماعي و سياسي در نظام سنتي و تبعيت علاوه در بُاستمرار بخشي ه است، به

پ يد  آورده  ایطايفدههای از اين سلسله مراتب، اين امکان را برای رهبران گروه ایطايفهی مختلف هارده

ش دامدن زنند . امدا در ها را بيش از پينايي بهره جوين  و کشمکشاست که در شرايط ضروری از اين توا

زند . ميدامن  هاش ه و بر تنش ایطايفهی هاپردازن ج ي  معتق ن  که نوگرايي موجب آگاهيمقابل نظريه

يا عد م اجدرای درسدت آن از و ی خانوادگي و اجتماعي يا نبود قوانين جزايي متقن هاشاي  ضعف کنترل

ای برای رسي ن به خواسته قدانوني و یيرقدانوني خود علتي است که افراد هر جامعه امر و ... سوی متوليان

خود، طايفه خود را برای نزاع جمعي گسيل سازن . اين مسثله در گ شته و امروز، منشث خسارات جداني و 

جهت تدا کندون  به همين(. Rabani et al, 2004: 104مالي فراوان ش ه و مانن توسعه اجتماعي بوده است)

 (.6مطالعات متع دی در اين ارتباط انجام گرفته است)ج ول
 

 ايقبيلهگرایي و نزاع پيشينه تحقيقات مرتبط با طایفه -1جدول 
 نتایج عنوان مؤلف و سال

 در ايرانميی قوهاتحليلي بر تنش (6910پورافکاری)
شود و آيار يمافزوده  هارود و بر تع اد آنميسالانه بالا  هاميزان تنش

 گ ارد. مينامطلوبي برجای 
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 1ادامه جدول 
 نتایج عنوان مؤلف و سال

ميرفردی و 
 (6903همکاران)

ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي 
سال  11تا  61در ميان مردان 

شهرستان بويراحم  و عوامل مؤير 
 برآن

 ماا است، ن اشته جمعي نزاع به گرايش بر تثييری اجتماعي اعتماد متغير
 نزاع به گرايش بر معناداری سن تثيير و اجتماعي -اقتصادی خويشاون گرايي، پايگاه

 .ان  داشته جمعي

ميرفردی و 
 (6936صادق نيا)

های دسته جمعي شناسي نزاعگونه
 در شهرستان بوير احم 

 بسيار ميزان به پايين، اقتصادی پايگاه دارای افراد و روستائيان مجردها، مردان، جوانان،
 بي و ديپلم زير دارای تحصيلات افراد ان ؛داشته شرکت دسته جمعي هاینزاع در بالايي
 رخ روستاها در هانزاع بيشتر. ان اختصاص داده خود به را جمعي هاینزاع %16 سواد

 ان .داده رخ شهر عمومي معابر در هانزاع اکثر نيز شهرها در و داده

شريعني و 
 (6936همکاران)

امل مؤير بر تمايلات بررسي عو 
های دسته جمعي در بالقوه به نزاع

 شهرستان خ ابن ه

 و و انتظامي قضايي مراجن به اعتماد ع م، خانوادگي ملکي، اختلافات متغيرهای بين
 رابطه خ ابن ه شهرستان در جمعي دسته نزاع به گرايش و تاريخي –فرهنگي عوامل

 همچنين و رگرسيون طريق از گرفتهتصور تبيين مبنای بر وجود دارد که معناداری
 ع م و و خانوادگي ملکي متغيرهای اختلاف ترتيب به را تثيير بيشترين مسير، تحليل
 .داشته است جمعي دسته یهانزاع به بالقوه تمايل بر و انتظامي قضايي مراجن به اعتماد

مير لطفي و 
 (6936همکاران)

بررسي انسجام اجتماعي در حفط 
ا تاکي  بر تنوع امنيت مرزی ب

م هبي مطالعه موردی:  -قومي
 شهرستان زابل

 و وال ين به احترام هایشاخص مرزها، امنيت بر مؤير انسجام بُع  هایشاخص بين
 فصل در همياری عزادار، خانواده با ناخوشاين  حاديه وقوع زمان در هم ردی بزرگان،
 بين در اما. ان کرده را کسب رتبه بالاترين صفردرص ، معناداری با سطح کار،
 مسئولان از رضايت های ميزانشاخص مرزها، بر مؤير اجتماعي امنيت هایشاخص
 تلاش از که قرارگرفته رتبه بالاترين در 686/1 به مرزنشينان اعتماد و 113/1 امنيتي

 . گيردمي نشثت منطقه اين در امنيت برقراری جهت دولتي مسئولان

سجاديان و 
 (6936همکاران)

ارزيابي نقش طايفه گرايي در 
احساس امنيت اجتماعي مطالعه 

 موردی: شهر اي ه

 8/63. ان کرده ترک را خود سکونت محل ایطايفه هایدرص  به دليل درگيری 1/06
 ديگر از .کنن نمي وآم رفت اصلاً شهر فضای در هاطايفه بين زمان درگيری در درص 
 احساس با شهر گراييطايفه يلات، محيطبين تحص که است اين حاضر پژهش نتايج

 حس با خود طايفة به نسبت تعصب بين اما معنادار و رابطه مستقيم ناامني شهرون ان
 .دارد د وجو معناداری و معکوس رابطه ناامني اجتماعي

لي فرانس و 
 (0880)6همکاران

های بين فردی در سه خشونت
کشور کارائيب: باربادوس، 

 د و توباگوجامائيکا و تريني ا

قربانيان خشونت جنسي بيشتر از جنس مؤنث بوده و بيشتر قربانيان در جامائيکا 
 ان . بوده

راوی کانبور و 
 (0886)0همکاران

از های قومي و درگيریتنوع قومي
 ایمنظر ميان رشته

سياسي، شناسي، علومبه دليل بروز عوامل مختلف از منظر جامعههای قوميدرگيری
 بررسي است. شناسي و در ارتباط با هم قابلانسان اقتصاد و

                                                           
1. Lee Frances et al  

2. Ravi Kanbur et al 
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گد ار عوامدل ايرشناسايي يا  ایطايفهی هاتفاوتدر مطالعات قبلي بيشتر شود، همانطورکه مشاه ه مي 

و قدومي بدر  ایطايفدهی هداو کمتر به تايير نزاع مورد توجه بوده است ایقبيله -ایطايفهی هابروز نزاع بر

و قبيله ای منجر بده  ایطايفهی هاکه نزاعآنجااز  .امعي مانن  روستايي پرداخته ش ه استتوسعه نيافتگي جو

در پي اين ؛ ل ا را دچار تزلزل مي کن  هاروابط حاکم بر اجتماعش ه و  ايجاد آسيب و نابهنجاری در اجتماع

ايدن موضدوع در آيد . روحي، اقتصادی و اجتماعي پ ي  مديجبران جسمي، ی یيرقابل هاتزلزل، تخريب

ی روستايي به دليل کوچك بودن، تراکم پايين جمعيت، وجود و حفظ ساختارهای سنتي و ايلي و هامحيط

منفدي بدر  یبسيار مشهود است. اين مساله تدايير ه،يي که در طول تاريخ پ ي  آم هاو کينه توزی هادشمني

رد. آوميی توسعه روستايي را پ ي  هاامنيت اجتماعي دارد و موجبات ع م همبستگي و مشارکت در طرح

همبستگي اجتماعي و نرسدي ن بده ی اجتماعي، ع مهاگيری سرمايهشکلب ليل ع م اعتماد اجتماعي، ع م

ی توسدعه در منداطق روسدتايي را کده بدا هايك اجماع محوری از سوی افراد جامعه روستايي، اکثر برنامه

روستايي را نيافتگي توسعهمشارکت و مان ه و ع مزمين  حضور ح اکثری مردم قابل اجرا است در عمل بر

 ،به دليل ناامني و ايجداد دشدمني و فضدای بسدته ایقبيله -ایطايفهی هادرگيریل ا . بخشي ه استتش ي  

ی هابرد و جامعه روستايي توان درک گزيندهميی سکونتگاههای روستايي برای توسعه را از بين هاظرفيت

ی مسدتمر در هدارود. مجموع اين عوامل انجدام فعاليتميکنن  و اعتماد از بين مي ا نمناسب برای عمل پي

جاد حس تعلدق محيط روستا و در کنار هم، ايجاد اه اف مشترک و رسي ن دسته جمعي به اين اه اف، اي

 تردي ی نيست که اين اساسبرسازد. ميممکن مکاني را یير -گيری اجتماع محليمکان و در نهايت شکل

خدرده تعصدب در خواستگاه علل بسياری از وقاين و رخ ادهای استان کهگيلويده و بويراحمد  ناشدي از 

تدوان مديکمتر زمينه توسعه همه جانبه به ويژه جامعه روستايي را فراهم ساخته اسدت. است که  هافرهنگ

گردد. ايدن مينتي آن بازدر استان کهگيلويه و بويراحم  به ساختاهاری س ایقبيله -ایطايفهی هاگفت نزاع

ی اخير با تغييرات و تحولات جمعيتدي، فرهنگدي، اجتمداعي و اقتصدادی هااستان در مسير توسعه در سال

 ،يدن روويژه در نقاط روسدتايي اسدت. ازا شاه  تحولات گوناگون اجتماعي به همراه بوده و هم اينك نيز

 ایطايفدهيي چدون تندوع هداتثيير ويژگيی گروهي و دسته جمعي که تحت هاشيوع نزاع، بخصوص نزاع

ای، برخورداری از اجتماعات سدنتي و اجتماعدات در حدال مناطق و حفظ ساختار ايلي و قبيلهساکنان اين 

ی سنتي، تعصبات سنتي، هاها و تقابل آنها با فرهنگفرهنگی فرهنگي ج ي  و خردههاگ ار، ظهور ويژگي

ی هدايعي و عوامل تاريخي و ... قرار گرفته است. پيام های نزاعگريزی، محروميت و حتي شرايط طبقانون
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يي هداتثمل است. وقوع چنين نزاعلدر استان کهگيلويه و بويراحم  در ابعاد گوناگون قاب ایقبيله -ایطايفه

ت نهايد شدود و درمديو مندازل ی رواندي و تخريدب مدزارع هامنجر به کشته ش ن افراد، ناامني، ناراحتي

هد ف بر اين اساس،  يافتگي روستايي در سطح استان را به دنبال دارد. و ناپاي اری و ع م توسعهمهاجرت 

نيافتگي توسدعهی آنان بر ع م هاو کشمکش ایقبيله -ایطايفهی هااز اين پژوهش تحليل نقش نزاع اصلي

تدوان بده تحليدل مديباش . از اه اف فرعي اين پژوهش نيدز ميروستايي در استان کهگيلويه و بويراحم  

 – ایطايفدهی هدا، چن پارگي جامعه روستايي، سدنجش ميدزان ايرگد اری نزاعایقبيله -ایطايفهی هانزاع

به دنبال پاسدخگويي بده ايدن سدوال اين مطالعه روستايي اشاره داشت. در نهايت نيافتگي توسعهبر  ایقبيله

و بده چده  تايي دارد و اين نقشه به چه صورتروسنيافتگي توسعهچه نقشي در  ایقبيلهی هاکه نزاع است

 ميزان است؟

 چارچوب نظري -2

شد ن هسدتن  و در حدال انتقدال از يدك ستايي در حال تجربه فرآين  جهانيدر حال حاضر مناطق رو

ت يدك اقتصداد ج يد  مبتندي بدر وسيله تولي ات کشداورزی بده سدمتصاد مبتني بر امرار معاش سنتي باق

  : 143) (Eugenio-Vela & Barniol-Carcasona,2015 :108باشدن )مديوستايي ی رسازی فضاتجاری

CHapple & Montero,2016). و افزايش نقش فعال و مشارکت  اين امر نيازمن  م يريت مناسب روستايي

 & Erdiaw-kwasie : 215)باشد ميی توسعه روستايي هامردم در امر توسعه و برنامهمنسجم و همگاني 

Alam,2016) .سداز اصدلي در جوامدن ، زيربنا و زمينهکه اعتماد و اجماع و تثيير آن بر فرآين  توسعهاز آنجا

ی اجتماعي بدر مبندای مشدارکتن انسدجام و هاگيری شبکهبا شکل اجتماعات روستايي ،باش ميروستايي 

ق اجمدداع بيشددتر مددردم جامعدده روسددتايي را بدده همکدداری و اعتمادپدد يری در برخوردهايشددان تشددوي

 مراحل تمامي در که کن مي حکم زادرون و خودجوش توسعة(. TaleIb et al, 2012:6)کنن مي

برجلب مشارکت، افزايش انسجام اجتمداعي، افدزايش اعتمداد کار  مبنای مختلف، شرايط در و توسعه

ر دهدای روسدتايي باشد . محلي و ايجاد و ترسيم منافن و اه اف مشترک برای همده گدروه مردم متقابل

ها و ها با منافن مختلف وجود دارن  که ميدانجيگری بدين ديد گاهگران متع د و گروهجامعه روستايي کنش

شود. اين کار مستلزم وجدود ارتبداط ميدان محسوب ميميمنافن مختلف موجود در سطح جامعه امری الزا

ی فقدط در سدايه حقق چنين امدرباش ، تهای یيردولتي ميهای مختلف دولتي، خصوصي و سازمانبخش

همده  ،. از ايدن رو(Esfaram, 2014:102ها و منافن مختلف در جامعه روستايي است)ش ن دي گاهنزديك
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دانند  و مديخود آن از  را و عناصر توسعه احساس بيگانگي ن ارن  و طرح و برنامه هاافراد نسبت به برنامه

رسن  و ميگوناگون بر سر منافن خود به توافق  یها. در واقن طايفهکنن ميبرای اجرا و نگه اری آن تلاش 

ی توسعه روستايي بايک يگر همکاری دارن . با توجه به آنچه که گفتده هادر راستای توسعه و اجرای برنامه

رد تثکي  ر مهم انسجام اجتماعي و مشارکت موتوان گفت که در اجتماع همگرای روستايي دو عنصميش  

تع يل و ايجاد توافق ميان منافن مختلدف اسدت.  ،گراييفقي يا همان اجماعگيری تواز جهتمنظور ا. است

افزاريدي ي در جوامدن روسدتايي، از هدمگروهگروهي و بينی درونهااما در برخي از مواقن به دليل رقابت

و  هدانيروها در جوامن روستايي در جهت توسعه کاسته مي شدود. در ایلدب مواقدن دليدل چندين اختلاف

ان روستايي نيز مستثني از آن باش  که انسجويي در انسان ميطلبي و برتریي ناشي از ماهيت ق رتيهانزاع

 باش .نمي

 قدرت و توسعه در روستاها

نيرومن تر است. در حقيقدت  هااز ميان تمايلات بي پايان انسان، تمايل به ق رت و شکوه از ساير تمايل

گدردد. تجليدات و مديرايط و منافن متحول ، شهابنای زمينهع ی است و برمق رت نيروی محرکه و چن  بُ

جدويي و مخالفدت آیداز و تدا مدواردی همچدون همکداری و ی ق رت مواردی همچون سديطرههاشکل

مناطق روسدتايي نمدود عيندي در همه جوامن به ويژه طلبي در چن ين وجه ق رت ياب .ميدگرگوني امت اد 

 & Veneklasenباش )مي، 4قدرت در درون و3قدرت براي، 2رت باقد. ،1قدرت برکن  که شامل پي ا مي

Miller, 2002: 1-2مدي تواند  در جامعه روستايي  خلاف ق رت در وجه ق رت بر، ساير انواع ق رت،(. بر

منجر به همبستگي، انسجام اجتماعي، مشارکت و تلاش جمعي برای رسي ن به توسدعه کده هد ف نهدايي 

ن ی مشدترک در ميدان مندافهاجود زمينهو ،رو . از اينسبي برای آن فراهم سازدی مناهاو زمينه گردداست 

ی همگرايي در جامعه روسدتايي هاتوان  زمينهميآگاهي و احترام به يک يگر  و متفاوت، تقسيم ق رت برابر

ناشدي از . ل ا توزين منافن به سوی توسعه پاي ار گام برداشتايجاد يك جامعه يکپارچه  با را هموار کرده و

                                                           
1. Power over 

2. Power with  

3. Power to  

4. Power within  
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ای داشدته باشد  کده عي و همگرايي ايرات مثبت فزايند هتماتوان  در ايجاد تعادل اجطلبي انساني ميق رت

 ارچگي اجتماعي در مسير توسعه خواه  بود. پبرآين  آن يک

 نيافتگي توسعهروستایي و  گيهچندپارعاملي در  ،گرایيتعصب

افت کده بدرای گدردش امدور خدود بدي نيداز از سدازمان توان يميامروزه تقريبا هيچ جامعه نويني را ن

ی دولتدي و ها(. توسعه روستايي نيز از دو عامل سدازمانFiroozabadi & imani jajarmi, 2012:62باش )

کده مبتندي بدر مديی مردها(. سدازمانKhoshbakht et al, 2015: 94پد يرد)مديتايير  ميی مردهاسازمان

داشدته باشد  و از مديتواند  نقدش مهمديدر توسعه روستايي اسدت، يمعنوان عنصر مهمشارکت مردم به

در اکثر کشورها مورد توجه واقن ش ه اسدت و  و آي ميی مهم در توسعه روستايي به حساب هااستراتژی

ن شرط لازم برای پيشدرفت هدر توانسته نقش مهم و مويری در توسعه روستاها به دنبال داشته باش . بنابراي

وص جوامن روستايي، گسترش انسجام اجتماعي، بسط مشارکت اجتماعي و از همه مهمتر، ای بخصجامعه

توان  منجر به تشدکيل اجتمداع ميسرمايه اجتماعي  ،عاماست. از اين جهت مشارکت و بطوراعتماد متقابل 

 & Shirvanian)گدرددمحلي شود و در همين راستا منجر به گسدترش توسدعه پايد ار روسدتايي  -مکاني

Najafi,2011:25 .) ،بيکداری، فقدر، مثدل فراواندي مشدکلات و مسدائل دارا بودن با روستاهااما در واقعيت 

 در بهدره وری نرخ بودن پايين و کمبود اعتبارات فناوری، هایزيرساخت نبود و آموزش ضعف مهاجرت،

 یهاهشبک م ني، جمله )مشارکت از اجتماعي یهاضعف جودو و از طرف ديگر روستايي تولي ات بخش

 ضدعيف حد ودی تا را آنها در پاي ار مشارکت و ايجاد روستايي توسعه ،یيره( و اعتماد انسجام،، همکاری

 وجود ریم علي کشورمان، روستاهای از بسياری در حاضر حال در(.  Byrd et al،2009: 699)کرده است

 وضدعيت اين است، محروميت و نيافتگيتوسعه نشانگر موجود فضاهای توسعه، زمينه در زياد یهاقابليت

 در مشارکتي روش به محلي م يريت الگوی کارگيریبه روستايي، توسعه ريزیبرنامه در که کن مي ايجاب

امدا  (.Estelaji, 2012:240)گيدرد قدرار توجده مورد روستايي توسعه یهاريزیبرنامه مطالعات محور قالب

 ايدن ريشده اکثدر که ،کنن  مي زن گي هم نزديکي در که متع دیو طوايف  اقوام بين ما ييهادرگيریبروز 

 پايبند  آنهدا بده اکثدراً و نهفتهو طوايف اقوام  بطن فرهنگ در و آي مي پ ي  دليليبي تعصبات از اختلافات

زيرا رابطه شود. ميگيری سرمايه اجتماعي و مشارکت (، منجر به ع م شکلPourafkari, 2011:66هستن )

بخشي مانن  نژاد يا طايفه آنهدا و چهره به چهره است و عامل وح ت ع روستايي نزديكميان اعضای اجتما

گرايي و تعصدب نسدبت بده طايفده و ندژاد در روسدتاها و جامعده ده . از اين رو طايفهميرا به هم پيون  
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 شد ه سديمتق ایچن گانه و مختلف اقوام به روستايي باش . جامعهميروستايي عامل افتخار و مايه مباهات 

 براسداس فدرد هر که ایجامعه درچنين .دان مي ديگران از برتر)پيگير منافن طايفه خود( را خود هريك که

بدرای خدود و  داند مدي تدر شايسته را وخويشتن گيردميطايفه در تقابل با ديگران قرار يك به خود تعلق

ندافن توسدعه خواهي بيشدتری از مم، سهرو از اين. ی بسياری متصور استهااش مطالبات و خواستهطايفه

ی دسدته جمعدي، فاصدله طبقداتي، هدای اجتماعي به صدورت نزاعهاگيری آسيبدارن  که منجر به شکل

 شود. ميخواهي و زيادهنابرابری افراد 

که به نحوی روستايي متصور ش . نيافتگي توسعهبين چن  پارگي و ميتوان ارتباط مستقيميدر مجموع 

چند  پدارگي . شدودميد در فرآين  توسعه پاي ار گيری مشارکت همه افراتايي مانن از شکلچن پارگي روس

از  و اختلافات گروهي و تضاد مندافن در سدطح بالدا از يك طرف شود کهميای را شامل روستايي، جامعه

عه ی توسدهداظرفيتدارن  و مايه اجتماعي در سطح پاييني قرارمحوری و سرمشارکت، اجماعطرف ديگر 

 جوامدن از بسياری همانن  ايران درتاريخ .دليل وجود اختلافات در حالت بالقوه خود مان ه استروستايي به

 ،هدامحروميت گروهدي،بدرون ارتباطات قلت گروهي،درون ارتباطات ش ت فرهنگي، معيشتي، ديگرتنوع

 و ایطايفده هایدرگيری و جمعي یهانزاع بروز ساززمينه و یيره ای قبيله و ایطايفه تعصبات ها،نابرابری

است  بوده مطرح اجتماعي مسائل از يکي بعنوان هميشه جامعه هر در بنابراين نزاع جمعي ان ،بوده ایقبيله

 (.Rezaiekalvari & Bahrini, 2010:138بخشد )مديرا تشد ي  و طوايدف  هاکه واگرايي اقوام و قوميت

در جوامدن  ی فرهنگدي مخصوصداًهااشتن تبار است، بلکه زميندهچيزی فراتر از به اشتراک گ  گراييطايفه

صورت مستقيم و آگاهانه در روابط اجتماعي و ترتيبات کلي معيشت زن گي نفوذ کرده، بر ايدن تر بهسنتي

فرناند و  .(:Schlesinger et al,2015 138گزيندي اسدت)قوميدت تمايدل بده ندابرابری و جد ايي اسداس

جتماعي و سياسي در کشدورهای نه تنها از وجه اقتصادی بلکه با مراجعه به وجوه ارا اساسا نيافتگي توسعه

کاردوزو علاوه بر تحليل اقتصادی، نحوه ترکيب نيروهای اجتمداعي و تعدار  کن . مينيافته تحليل توسعه

گدوی ميان آنان و بالاخره اعمال هژموني از جانب يك طبقه يا گروه اجتماعي که باعث تکوين ندوعي از ال

 Mahdavi etدان )ميحياتي نيافتگي توسعهدر تبيين سياسي،  -اجتماعي تاکي  بر وجوهرا با شود ميتوسعه 

al,2010:160)(6)شکل . 
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 ي محليهامدل مفهومي چرخه و دورباطل توسعه نيافتگي محلي بر اساس نزاع -1 شكل

 شناسي و منطقه مورد مطالعهروش -3

يرات نزاع های  قبيله ای در توسعه نيافتگي مناطق روسدتايي در سدال پژوهش حاضر با ه ف بررسي ا

تحليلي است. از جنبه ه ف، کاربردی است زيرا  -انجام ش ه و از نوع کاربردی و به روش توصيفي 6931

در پي شناخت ايرات نزاع های طايفه ای بر توسدعه نيدافتگي روسدتايي مدي باشد . از جنبده جمدن آوری 

ي جنبه های اير گ ار نزاع های طايفه ای بر توسعه نيدافتگي روسدتايي از ندوع اکتشدافي اطلاعات و شناساي

است. به لحا  توصيف ويژگي های جامعه مورد مطالعه از نوع توصيفي است و از نظدر برقدراری ارتبداط 

ه قبيله ای و توسعه نيافتگي روستايي از نوع تحليلدي اسدت. در ايدن پدژوهش بد -بين نزاع های طايفه ای

منظور گردآوری اطلاعات از روش های اسنادی و کتابخانه ای و روش هدای ميد اني مشداه ه و تکميدل 

پرسش نامه براساس شاخص های استخراج شد ه از پيشدينه تحقيدق و چدارچوب نظدری اسدتفاده شد ه 

 -(. در اين تحقيق دو شاخص گرايش به نزاع و طايفه گرايي و چهار بع  اقتصادی، اجتماعي0است)ج ول

زيست محيطي به عنوان شاخص های توسعه روستايي انتخداب شد ه  -فرهنگي، نهادی سياسي و کالب ی

 ان . ل ا متغير مستقل تحقيق، نزاع های طايفه ای و قبيله ای و متغير وابسته توسعه نيافتگي روستايي است.
 

 سنجش متغيرهاي تحقيق يهاشاخص -2 جدول
 گویه شاخص متغير

-ایطايفهنزاع 

 ایيلهقب
 گرايش به نزاع

گرايش به نزاع در صورت اختلاف مالي، ملکي و زراعي، گرايش به نزاع در صورت توهين به  

خانواده خود، گرايش به نزاع در صورت تضيين حق طايفه و بستگان در انتخابات مجلس و 

گرايش به نزاع  روستا، گرايش به نزاع در صورت وجود مسائل ناموسي،ميشورای اسلا

 ، گرايش به نزاع در صورت توهين به.هابودن اقوام و نزديکان و کمك به آنرصورت مقصرند
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 2ادامه جدول 
 گویه شاخص متغير

-اینزاع طايفه

 ایقبيله

 گرايش به نزاع

های زدن قرار ازدواج از سوی طايفهنزديکان و خويشاون ان، گرايش به نزاع درصورت برهم 

فظ آبروی فاميل، گرايش به نزاع در صورت زورگويي طوايف ديگر، گرايش به نزاع برای ح

های طوايف ديگر، گرايش به نزاع دسته جمعي زدن و کنايهديگر، گرايش به نزاع در صورت طعنه

سفي ان، گرايش به نزاع دست جمعي جهت حفظ آبرو و وجود خلث دي  ريشدر صورت صلاح

 قانوني در اين زمينه.

 قبيله و طايفه گرايي

گرايي، حفظ ارتباطات با کردن به ديگران براساس طايفهگرايي، کمكجويي براساس طايفهاحترام

گرايي، اتکا به طايفه جهت حل مشکلات، ازدواج و وصلت براساس روابط ديگران براساس طايفه

گرايي، احساس افتخار و یرور های دولتي بر اساس طايفهای، نفوذ و راهيابي به دستگاهطايفه

 گراييبراساس طايفه

 گویه  شاخص  بعد متغير  

 اقتصادی توسعه روستايي

گ اری انگيزه سرمايه

 در روستا

 طوايف تعصبي یهاواکنش از ناشي گ اریسرمايه رفتن ازبين

 فيزيکي یهاسرمايه تخريب از ناشي گ اریسرمايه مختلف، کاهش

 برای گ اريهسرما ميل ریبت و رفتنازبين و روستاها، کاهش سطح در

 ناامني احساس از ناشي گ اریسرمايه ج ي ، کاهش گ اریسرمايه

 اجتماعي

انگيزه مشارکت در 

 های اقتصادیفعاليت

 تشکيل به گرايش باير، کاهش اراضي آبادکردن به تمايل کاهش

 آموزشي، از یهاکلاس در مردم حضور روستايي، کاهش یهاتعاوني

 در ایقبيله بين یهادرگيری از ناشي جمعي مشارکت رفتنبين

 یيرکشاورزی اقتصادی یهافعاليت

انگيزه ايجاد اشتغال در 

 روستا

 دليل به کشاورزی بخش در اشتغال ايجاد به گرايش رفتن بين از

 اختلاف از ناشي اشتغال ايجاد انگيزه اراضي، کاهش مح وديت

اوليه،  دموا و کار نيروی به دسترسي زمين، مح وديت و آب مالکيت

 پايين وریبهروه از ناشي کارآفريني و ايجاد اشتغال اانگيزه کاهش

های وجود فرصت

 متناسب درآم زايي

 تفکری طرز وجود ناشي درآم زايي مناسب یهافرصت رفتنبين از

دسترس،  در( انساني و طبيعي مالي،) منابن رفتنبين سنتي، از و ايستا

 وها مهارت کيفيت وری، کاهشبهره آم نپايين و تولي  کاهش

 روستايي کارآفريني

های وجود فرصت

 شغلي

فعاليت،  و خوداشتغالي به علاقه محلي، کاهش بازارهای رفتن بين از

 ج ي ، کاهش یهافرصت و منابن يافتن برای تلاش و انگيزه کاهش

 منطقه سطح در ش ه ايجاد شغلي یهافرصت
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 2ادامه جدول 
 گویه  شاخص  بعد متغير  

 توسعه روستايي

 اقتصادی

ريسك اقتصادی 

 داشتن

 سطح در فعاليت سودآوری ع م از ناشي گ اریسرمايه کاهش

 اطمينان قانون، کاهش و نظم حاکميت رفتنبين روستاها، از

 گ اریسرمايه روستاها، کاهش اجتماعي شرايط يبات به گ ارسرمايه

 موجود یهاتوانمن ی وها ظرفيت رفتن بيناز ناشي

انگيزه توسعه 

 وکارکسب

 کارآفرينان نقش روستاييان، کاهش کارآفريني روحيه و انگيزه کاهش

 کارآفرينان یهاانگيزه و فردی یهامهارت کاهش وبازاريابي، توسعه در

 روستايي جامعه در ق رت و اعتبار رفتنبين محلي، از م يران و

های اقتصادی همياری

 بين روستاييان

 نهاد، کاهش مردم اقتصادی و اجتماعي یهاتشکل گيریشکل کاهش

 یهافعاليت در مشارکت يک يگر، کاهش از قر  و وام دريافت

 ، کاهش....(و ي ی و فکری مشارکت)روستا به مربوط دستمزد ب ون

 روستايي خُرد یهاسرمايه آوریجمن و تشکيل

 فرهنگي -اجتماعي

 اعتماد اجتماعي

 به تواننمي باش ، عمومامي سخت بسيار انديگر به اعتمادکردن

 ص اقت ديگران با معامله در روستا مردم کرد، اکثر اعتمادها یريبه

 از است، خيلي مهم مردم اکثر برای نزديکترين دوستان ن ارن ، اتفاقات

شون ، مي دوست شما با شما موقعيت يا سوءاستفاده ه ف با افراد

 به توانمي کرد، معمولا اعتماد تواننميانتظامي ماموران به معمولا

کرد،  اعتماد ادارات کارمن ان به تواننمي کرد، معمولا اعتماد قضات

 .کرد اعتماد تواننمي دادگستری وکلای به معمولا

 همبستکي اجتماعي

 در مردم ان کي درگيری، حضور و دعوا بروزدائمي یهازمينه وجود

 روستا، کاهش در ساکن و یريبه دافرا با نظرعمومي، اختلاف جلسات

 اجتماعي روابط بودنجمعي، انحصاری و کارگروهي روحيه

 اجتماعي همبستکي گرايي، کاهشطايفه براساس( ازدواج دي وبازدي ،)

 روستا در

 مشارکت

 امور اداره در مشارکت انگيزه روستا، کاهش به مربوط امور در دخالت

 زمينه رفتن بين روستا، از اداره در مثبت ايرگ اری رفتن بين روستا، از

 روستا بهتر ادارة برای سازن ه اظهارات

 امنيت اجتماعي

 از ترس منکرات، افزايش و اخلاقي مفاس  شيوع از ترس افزايش

 سرقت شيوع از ترس جاني، افزايش و مالي تلفلات و درگيری شيوع

 اساحس روستا، کاهش در طلاق شيوع از ترس روستا، افزايش در

 روستاييان اجتماعي و فردی امنيت
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 2ادامه جدول 
 گویه  شاخص  بعد متغير 

توسعه 

 روستايي

 فرهنگي -اجتماعي

 اختلاف اجتماعي

 آميزمسالمت همزيستي ديگران، ع م حريم و حقوق به پايبن ی رفتن بين از

 دسترسي رفتن بين افراد، از از برخي زيادخواهي ديگر، وجود طوايف با

 هافرصت و خ مات برابر به

 احترام متقابل

 بين ديگران، از یهاصحبت و افکار برای ش ن قائل ارزش رفتن بين از

 و توجه روستاا، ع م سطح در موجود یهافرهنگ خرده به احترام رفتن

 افراد یهاسرمايه و فرهنگي حقوق به احترام

مسئوليت پ يری 

 اجتماعي

 کمك یهاانگيزه رفتن بين ن ه، ازساز آم های و رفت و تعاملات کاهش

 نزاع، از بروز از ناشي اجتماعي رفاه پ يری، کاهش مسئوليت حس و کردن

 بودن موير احساس رفتن بين اجتماعي، از هتجارهای به فرد الزام رفتن بين

 جامعه اداره به کمك برای

 تشکل اجتماعي

ای، قبيله بين یهادرگيری از ناشي اجتماعي جمعي یهافعاليت کاهش

 یهاتشکل يک يگر، کاهش با ساکنين مشارکت و تعاملات تضعيف

 طايفه بين یهادرگيری از ناشي محلي جامعه اجتماعي

 تعلق مکاني

 برای مناسب فضای رفتنروستا، ازبين در جمعيت مان گاری کاهش

 به نسبت فرد مسئوليت و تعه  کاهش ،اجتماعي روابط برقراری

 و منزلت امنيت به نسبت رضايت رفتنافراد، ازبين و( عييطبي کالب ی،)محيط

 افراد جايگاه

 سياسي -نهادی

 ع الت محوری

 قوانين به پايبن ی خاص، کاهش افراد سمت به جانب اری يا تبعيض وجود

 برای خ مات از من یبهره وها فرصت برابری محل، مح وديت عرف و

 هاگروه همه

 توافق جمعي

در  توافق به دستيابيجمعي، ع م کار و جمن به باور رشنگ رفتنازبين

 رابطه روستا، کاهش در موجود مختلف یهاگروه بين ی مختلفهازمينه

 روستا، کاهش سطح در یيردولتي و دولتي مختلف، نهادهای یهاگروه بين

 اختلافات حل آميرمسالمت یهاشيوه روستايي، نبودبين گسترده توافقات

 هاشکلعضويت در ت

 عضويت سازی، کاهشظرفيت یهاطرح در مشارکت و عضويت کاهش

 همکاری و مشارکت رفتن بين روستايي، از م هبي و م ني یهاانجمن در

 روستايي توسعه یهاطرح در

شرکت در انتخابات 

 محلي

عمومي،  مشارکت قابليت قوانين، کاهش به احترام و من یقانون کاهش

 در مشارکت کاهش ،خويش سرنوشت در مشارکت به علاقه کاهش

 روستا شورای واسلامي شورای مجلس انتخابات
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 2ادامه جدول 

 گویه  شاخص  بعد متغير 

 توسعه روستايي

 سياسي -نهادی

همکاری با نهادهای 

 متولي روستايي

 با همکاری رفتن انتظامي، ازبين نيروهای مقبوليت و اعتماد کاهش

 در مسکن بنياد با مشارکت و یهمکار کشاورزی، کاهش مروجان

 دیهاطرح اجرای و تهيه و روستايي مسکن توسعه جهت

همکاری با مسئولان 

 محلي)دهيار و شورا(

 ق رت و سفي انريش نقوذ دهياری، کاهش و شورا با همکاری کاهش

 حل شورای با همراهي و همکاری روستايي، تضعيف جامعه در آنان

 اختلاف

 زيرساختي کالب ی

 فاظت و نگه اریح

 مشارکت زباله، کاهش دفن و آوریجمن سيستم در مشارکت کاهش

 رفتنجنگلي، ازبين و گياهي یهاعرصه ج ابيت ارتقاء و بهبود در

 و همفکری روستا، کاهش فاضلاب شبکه سيستم بهبود در مشارکت

 روستا، ساختي زير و کالب ی مسائل حل جهت در نظر تبادل

 هاايربخشي طرح

 درها فعاليت و اق مات دسترس، کاهش در منابن از نامناسب ستفادها

 روستا، افزايش جاری یهاهزينه مستمر روستا، افزايش

 در مشارکت جای به)خاص گروهي و فردی یهاگيریتصميم

 (گيریتصميم

 مسئوليت پ يری

 برای افرادی با فرد انتخاب)گراييطايفه برمبنای امورمحلي واگ اری

 پ يرش جهت روستا مردم انگيزه و ریبت ، کاهش(زباله وریآجمن

 م يران پ يریروستا، کاهش، مسئوليت مشکلات قبال در مسئوليت

 سفي ان، ريش)بومي نهادهای نقش ، کاهش(دهياری و شورا)روستايي

 به اشت) مختلف امور افراددر پ يریمسئوليت در( مردمي یهاتعاوني

 ها(حريم رعايت محيط،

 امه ريزی مناسببرن

روستا،  توسعه جهت م تکوتاه و بلن م ت یهابرنامه به توجهع م

 وها ريزیبرنامه درها گروه همه منافن و نيازها به توجه ع م

 جهت روستا بيروني و دروني عوامل به توجه، ع مهاگيریتصميم

 ماشين)روستا امکانات و منابن از صحيح استفاده ريزی، ع مبرنامه

 (تآلا

 دسترسي برابر

 و بازیپارتي وجود ،روستاييان دربين روستا امکانات ناعادلانه توزين

 ، ع م(دهياری واسلامي شورای)روستا م يريت در کردنوناحق حق

 شخصي منافن روستا، ترجيح اهالي همه برای برابر یهافرصت وجود

 حقوق رعايت روستا، ع م جمعي منافن به گروهي و

 ( آزادی حق به اشتي، حقوق همسايگي، قحقو)شهرون ی
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 2ادامه جدول 

 گویه  شاخص  بعد متغير 

توسعه 

 روستايي
 زيرساختي کالب ی

مشارکت در امور 

 کالب ی روستا

آن،  بهبود و کالب ی یهازيرساخت ايجاد در جمعي مشارکت کاهش

 محيطي، کاهش عملکردهای وها فعاليت در جمعي مشارکت کاهش

روستا،  در نوين آبياری پوشش تحت اراضي ودبهب در مشارکت

 ايجاد به علاقه المنفعه، تضعيف عام کارهای در مشارکت کاهش

 ج ي  سازهای و ساخت

 6931ی تحقيق بر اساس مطالعات نظری، هامنبن: يافته
 

ی تجزيه و تحليل و هم چنين ع م دسترسدي بده هابا توجه به متغيرهای تحقيق و نيز روش از اين رو

در قالدب ساخته محققی بسته هالاعات صحيح و متناسب با تحقيق، پرسشنامه مربوط به صورت پرسشاط

جامعده آمداری قرار گرفت.  هاای تهيه ش  و در اختيار نمونهو رتبه ميطيف ليکرت در مقياس سنجش اس

( از 9ستا)ج ول رو3شامل روستاهايي است که بيشترين درگيری در آنها رخ داده است. از اين رو  ،تحقيق

ويراحمد  دهستان بهمئي سرح ی شرقي که در بخش ديشموک شهرستان کهگيلويه، استان گهگيليويده و ب

 (.0ان .)شکل واقن گردي ه، انتخاب ش ه
 

 روستاهاي نمونه -3جدول
نام 

 روستا
 ریزک موردراز چنگل دشتک باغ کلک چندار تنگ تي لاي لاشان ليراب

 36 06 10 018 061 916 083 90 191 جمعيت 

 

ی مختلدف اسدت کده در هاو طايفده هازيرا اين مح وده روستايي به لحا  بافت اجتماعي دارای تيره 

يي بين آنان پ ي  آم ه اسدت و روسدتاهای مدورد های و نزاعهاچن  سال گ شته به دلايل مختلف درگيری

 ان .اين پ ي ه همواره رو به رو بوده مطالعه با

درص  استفاده شد ه اسدت.  31برای نمونه گيری در مح وده مورد مطالعه از فرمول کوکران با احتمال 

ها بين روستاهای نمونه نيدز بده خانوار نمونه بوده است و برای توزين تع اد نمونه 011که نتيجه آن برابر با 

انشدگاهي مدورد صورت برقراری تناسب عمل ش ه است. روايي صوری پرسشنامه توسدط متخصصدان د

و ايدن مقد ار بدرای  108/8تايي  قرار گرفت. پايايي آن نيز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ که مقد ار آن 
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هدا باش . تجزيه و تحليل دادهمي 110/8نيافتگي روستايي و برای توسعه 066/8ای قبيله -ایهای طايفهنزاع

 والديس، کروسدکال پيرسدون، همبسدتگي ای،نمونه تك تي آزمون جمله ازهای آماری نيز از طريق روش

 انجام گرفته است.  توکي و( ANOVA)واريانس تحليل

 

 
 محدوده منطقه مورد مطالعه -2 شكل

 ي تحقيقهایافته -4

درصد  از پاسدخگويان در  61ده  کده بررسي ويژگي سني پاسخگويان جامعه مورد مطالعه نشان مي

درصد  از پاسدخگويان در گدروه  90، 96-61سخگويان در گروه سني درص  از پا 06، 61-98گروه سني 

 69سال به بالا  11گروه  ودرقرار گرفتن   16-11درص  از پاسخگويان درگروه سني بيش 61 ،61-18سني 

 مدورد روسدتايي خدانوار سرپرست و دهن هپاسخ 011 مجموع از همچنين  درص  پاسخگويان قرار دارن .

 دارای خدانوار سرپرستان از درص  90به لحا  تحصيلات،  .ان بوده زن درص  91 و مرد درص  16 مطالعه،

 درصد  66 نوشدتن، و خواند ن ح اقل يا سوادبي درص  61 راهنمايي، درص  09 ديپلم، تحصيلي م رک
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 دهد مي نشانی تحقيق هابررسي نمونه .بودن  بالاتر و ليسانس فوق درص  6 و ابت ايي درص  69 ليسانس،

 يدابتي شغل و بيکارن  که کردن  اعلام درص  1/18 پرسش مورد روستايي خانوار سرپرست 011 ميان زا که

 در درصد  1/1 ،پردازند مي م اریاد به درص  9/68 دارن ، فعاليت کشاورزی بخش در درص  60 ن ارن ،

نشدان  9ل جد و .پردازند مي مشدایل ساير به درص  9/8 و هستن  کار و فعاليت به مشغول دولتي بخش

وجدود و حفدظ سداختارهای باشد . ميی موجود در مح وده مورد بررسي هاو طايفه هادهن ه وجود تيره

ی متع د در سطح مح وده مورد مطالعه همدوراه هاطايفه و هاو وجود تيره ایطايفهسنتي و ساختار ايلي و 

 باش . ميبستری برای بروز اختلافات و بروز نزاع 
 

 طایفهاسخگویان برحسب توزیع پ -4 جدول
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 011 60 91 00 91 91 69 99 01 00 تع اد

 688 1 69 68 69 69 61 60 3 0 درص 

 

و ميی عمدوهداپرون ه نزاع به دادگاه 68تا  1ميانگين بين ورطنتايج حاصل از تحقيق ساليانه به براساس

ی هاو طايفده هدای به صورت خانوادگي، بدين تيرههاشود. که بيشتر نزاعميارجاع داده ميی انتظاهاپاسگاه

 نهادهدا و عوامدل توليد  و ضديتوان  مسثله مالکيت، ارث، ح  و حد ود اراميمختلف است که علت آن 

 های شد ي  بدين طايفدههای گ شته بروز نزاع در سطح منطقه منجر به درگيریهادر سال باش .کشاورزی 

رع طرفين ش ه است و برخدي مدوارد او مز هانفر، تخريب باغ 60ش ن ميزخ نفر، 1ش ن ه کشتهش  که ب

 .(6 )ج ولی سرد و گرم استهای مسلحانه با سلاحهانزاع همراه با خشونت و درگيری
 

 ادميانيگين نزاع در هر روستا در طول سالتعد -5 جدول
نام 

 روستا
 جمع  ریزک موردراز چنگل دشتک باغ کلک چندار تنگ تي لاي لاشان ليراب

 00 3 68 66 69 60 0 1 69 1 تع اد نزاع
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 ي استنباطيهایافته

ايي در روستنيافتگي توسعه ایطايفهدر اين پژوهش با توجه به ه ف و مسثله تحقيق دو شاخص نزاع 

گرفت. بدرای مطالعده يه و تحليل قرارمورد بررسي و تجزسطح روستاهای دهستان بهمئي سرح ی شرقي 

گرايي استفاده ش ه است. نتايج حاصدله ز دو شاخص گرايش به نزاع و طايفها ایقبيله-ایطايفهسطح نزاع 

در  ایقبيلده -ایطايفدهندزاع  حدهن ه ش ت سطنشان 81/8معناداری کمتر از آلفا در سطح  t-testاز آزمون 

دو  ،(پدايين و بالا یهاوکران معناداری سطح)آم هدستبه نتايج (. برطبق1 منطقه مورد مطالعه است)ج ول

 از. باشد مدي( 1/0)متوسدط ح  از بالاتر مطالعه مورد روستاهای در گراييشاخص گرايش به نزاع و طايفه

 ايدن دو کده اسدت نکتده ايدن دهند هنشدان T آماری زمونآ در آم هدستبه معنادداری سطح ديگر سوی

سدطح بالدايي  از بررسدي مورد مح وده در گراييزاع و طايفهگرايش به ن وضعيت و بوده معنادار شاخص

 جامعه در همچنان که باش  ایطايفه  روابط و سنتي بافت از گرفته نشات توان مي امر برخوردار است. اين

 اجماع گيریشکل از مانن نيز روستاييان منافن تضاد و مشارکت یهازمينه جودو ع م. پابرجاست روستايي

 .است ش ه پاسخگويي و پ يریمسئوليت شفافيت، ،محوری
 

 از استفاده با مطالعه مورد روستاهاي در ايقبيله-ايطایفهي هانزاع يهاشاخص وضعيت بررسي -6جدول 

 اينمونه تک t آزمون

 هاشاخص

 5/2ون آزم استاندارد

 درجه آزادي  Tآماره 
ميزان 

 معنادداري

اختلاف از 

 ميانگين

 ٪55در سطح  هااختلاف ميانگين

 بالا پایين

 3619/8 9961/8 ./108 888/8 016 08/6 گرایش به نزاع

 8686/6 9836/8 118/8 888/8 016 113/9 طایفه گرایي

 8816/6 1803/8 9066/8 888/8 016 101/66 ايقبيله-ايطایفهنزاع 

 

 روستاهای در ایقبيله-ایطايفهسطح نزاع  بررسي برای اینمونه تك T آزمون از حاصل نتايج بر علاوه

 لحدا  بده را روسدتاها از يدك هدر آزمدون ايدن. است ش ه استفاده نيز TUKEY آزمون از ،مطالعه مورد

سدطح ندزاع  لحا به را روستاها تفاوت و کرده مقايسه روستاها بقيه با ایقبيله -ایطايفههای نزاع شاخص

 ایقبيلده -ایطايفدهسطح نزاع  درخصوص آزمون اين از حاصل نتايج. کن مي مشخص ایقبيله -ایطايفه
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 واريدانس تحليدل خروجي ج ول صورتبه گردي  پرسش روستايي خانوار011 از که نمونه روستای3 در

 تفداوت دهد مي نشدان جد ول کده همانطور .(1ج ول)است ش ه داده نشان ANOVA ج ول قالب در

 وجود دارد. ایقبيله-ایطايفهوضعيت نزاع  لحا به مطالعه مورد روستاهای بين معناداری

 

 جدولمطالعه)قبيله در روستاهاي مورد-ايطایفه يهاتحليل واریانس مقایسه ميانگين سطح نزاع -7جدول

ANOVA) 
 سطح معنا داري Fآماره  يانگي مربعاتم درجه آزادي مجموع مربعات منبع واریانس

 888/8 611/9 308/9168 0 19669 ميان گروهي

 - - 6660 011 66/961101 درون گروهي 

 - - - 016 36/918193 جمن کل

 

( 81/8تر از بوده )آلفدا کوچدك 888/8باسطح معناداری 611/9که برابر است با  Fهمچنين مق ار آماره 

 -ایطايفدهندزاع  روستاهای مورد مطالعده را بده لحدا  سدطح TUKEY آزمونن . کاين مساله را تثيي  مي

گيرن  دارای به سه گروه يا طبقه تقسيم کرده است به طوری که روستاهايي که در طبقه اول قرار مي ایقبيله

دوم نسبت بده طبقده اول و  در طبقه سوم قرار گرفتن  از وضعيت بالاتریترين سطح و روستاهايي که پايين

 .(1برخوردارن )ج ول 

 

 TUKEYبر اساس آزمون  ايقبيله-ايطایفهبندي روستاهاي مورد مطالعه به لحاظ سطح نزاع طبقه -8 جدول
 طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول

 ليراب دشتك باغ کلك

 چن ار موردراز لای لاشان

  تنگ تي ريزک

  چنگل 

 

 مطالعه مورد روستاهای درنيافتگي توسعه هایشاخص وضعيت از تر صحيح تحليل و بهتر تبيين برای

 تفداوت هدم و هاشداخص معنداداری هدم آزمون اين از استفاده با. است ش ه استفاده T-TEST آزمون از

با مسدئولان علق مکاني و همکاری و شاخص تد، (0)ج ولیهايافته براساس. شودمي مشخص هاميانگين
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 -دیفرهنگدي، نهدا-در ابعداد اقتصدادی، اجتمداعينيافتگي توسعهی هاو بقيه شاخص محلي معنادار نبوده

وضوع نشان دهن ه سدطح باشن . اين مميدار بوده و بالاتر از ح  استان ارد سياسي و زيرساختي کالب ی معنا

مثابده ادامده حيدات  وجود امنيت برای هر جامعه بده گي در روستاهای مورد مطالعه است.يافتپايين توسعه

فضاهای روستايي بده عندوان بسدتر و فعاليدت باش . ميکنن ه شرايط توسعه و رفاه برای آن امينجامعه و ت

محيط امن سالم و پايد ار را بدرای همده  ،های ميان  افراد و گروههاروستاييان باي  بتوان  با توجه به تفاوت

گسدترش حدس نداامني وان  منجر تميای در هر مح وده ایقبيله -ایطايفهی هابروز نزاعافراد فراهم کن . 

ب و کدار، کداهش گد اری، توسدعه کسدی سدرمايههداشود. همين امر سدبب کداهش انگيزهمياجتماعي 

 ی انگيدزههااساس شاخصبر ی اقتصادی ش ه است.هاپ يری و کاهش انگيزه مشارکت در فعاليتريسك

 یهافرصت روستا، وجود در اشتغال دايجا اقتصادی، انگيزه یهافعاليت در مشارکت گ اری، انگيزهسرمايه

 ،کدار و کسدب توسدعه انگيدزه و داشدتناقتصدادی شغلي، ريسك یهافرصت متناسب درآم زايي، وجود

بعد  باشد  و توسدعه يدافتگي در ُميمعنا دار بوده و بالاتر از ح  استان ارد  روستاييان بين اقتصادی همياری

 را مشدکلات تدوانمي روسدتايي هایمحيط در مشارکت يهدرسا اقتصادی در وضعيت نامناسبي قرار دارد.

 بدر تثکيد  ،توسعه اساس و پايه. نمود انتخاب مسثله يا مشکل حل برای را مناسب حل راه و کرد م يريت

 عد م دهند هنشدان اند داشدته اذعدان آن به پاسخگويان آنچه اما. باش مشارکت و سرمايه اجتماعي مي امر

 و گيریتصميم در روستاييان منفعل و پايين نقش همچنين و روستايي از هم هایگروه و افراد گرفتنکمك

 امر يك در توافق به رسي ن برایباش . مي به صورت همکاری متقابل در روستاها توسعه هایطرح اجرای

 باش  بيشتر رامو و کارها در موفقيت ميزان دوما برسيم، دلخواه نتيجه به بيشتر اولاً که هستيم اين دنبال لزوماً

 سدطح در موجود اجتماعي نهادهای تعامل همچنين و مردم بين صميمانه رابطه و همسويي همفکری، با و

 آباداني و توسعه منجربه مشترک، نظر يك به رسي ن و توافق حصول خصوصي، و دولتي نهادهای با روستا

 ايدن دهند هنشدان گفتند  هااخصش یهاگويه به پاسخ در پاسخگويان آنچه اما. گردد روستايي هایمحيط

 و همسدويي صدميمانه، رابطده و اسدت پدايين مطالعه مورد روستاهای در جمعي توافق که است موضوع

 در مشدترک نظدر نقطده و جمعي توافق به رسي ن بر شخصي نظرهای نقطه لزوماً و ن ارد وجود همفکری

 شد نسسدت و خدودریيي و خودکدامگي به منجر امر اين. دارد رجحان و برتری مطالعه مورد روستاهای

رفدتن اعتمداد اجتمداعي، ا از بدينتوان گفت بدميبه عبارتي  .شودمي جامعه افراد دربين جمعي کار روحيه

پد يری اجتمداعي تدا حد ودی بودن مسدئوليتاحترام متقابل، کاهش انسجام و همبستگي اجتماعي، پايين
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رفتن عه شکل نگرفته است و باعث از بينورد مطالزيادی سرمايه اجتماعي و مشارکت در سطح مح وده م

ی هاشداخص ،سياسدي -فرهنگي و نهدادی -ع های اجتماعيبُ در ،از اين روشود. ميی توسعه هافرصت

اعتماد اجتماعي، همبستگي اجتماعي، مشدارکت، امنيدت اجتمداعي، اختلداف اجتمداعي، احتدرام متقابدل، 

 ، شدرکتهاتشکل در جمعي، عضويت محوری، توافق التاجتماعي، ع اجتماعي، تشکل پ يریمسئوليت

 -در ابعاد اجتمداعينيافتگي توسعهروستايي معنادار بوده و  متولي نهادهای با همکاری و محلي انتخابات در

وجدود اختلافدات ميدان  ع  کالبد ی محيطدي نيدزدر بُنهادی در سطح بالايي قرار دارد. -فرهنگي و سياسي

توجهي به حفاظت از منابن طبيعي و محيطي ش ه است و به دنبال اها منجر به بيی حاضر در روستهاگروه

جود همدين اختلافدات آن منجر به ناپاي اری محيط کالب ی و طبيعي در مح وده مورد مطالعه ش ه است. و

رفتن و محروميت گروهي از جامعه روستايي از خ مات و امکانات موجود در روستاها بده منجر به حاشيه

محيطدي  -ع  کالبد یشود. در بُميی توسعه هامان ن برنامهشود که خود منجر به ابترميآميز ی قهرهاوهشي

ع  نيز در وضدعيت ندامطلوبي قدرار دارد. تنهدا دو يافتگي در اين بُدار بوده و توسعهمعنا هانيز همه شاخص

دار نبدوده اسدت. وجدود شاخص تعلق مکاني و همکاری با مسئولان محلي از ديد گاه پاسدخگويان معندا

ش ه است تا تعلق مکاني افدراد و وابستگي به مکان و طايفه باعث خاطرات خوب و گ ران دوران زن گي

به روستاها بع  از بروز نزاع از بين نرود و در سطح بالايي باش . همکاری با مسئولان محلي بع  از بروز نزاع 

 .باش مياخت ديه و ساير موارد معمولا برای حل مناقشه و تعيين ضرر و زيان پرد
 

 تک t آزمون از استفاده با مطالعه مورد روستاهاي درنيافتگي توسعه يهاشاخص وضعيت بررسي -5 جدول

 اينمونه

 هاشاخص

 5/2آزمون  استاندارد

آماره 

T 

درجه  

 آزادي

ميزان 

 داريمعنا

اختلاف از 

 ميانگين

 ٪55در سطح  هااختلاف ميانگين

 بالا پایين

 0660/8 6008/8 16/8 898/8 016 16/0 گ اریانگيزه سرمايه

 1096/6 1030/8 08/6 888/8 061 66/1 ی اقتصادیهاانگيزه مشارکت در فعاليت

 3010/8 9901/8 10/8 888/8 016 68/6 انگيزه ايجاد اشتغال در روستا

 1001/8 8010/8 60/8 868/8 016 11/0 های متناسب درآم زاييوجود فرصت

 1006/8 8688/8 68/8 868/8 016 08/0 های شغليوجود فرصت

 1010/8 6089/8 60/8 868/8 016 10/0 ريسك اقتصادی داشتن
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 5ادامه جدول 

 هاشاخص

 5/2استاندارد آزمون 

آماره 

T 

درجه  

 آزادي

ميزان 

 معناداري

اختلاف از 

 ميانگين

 ٪55ها در سطح اختلاف ميانگين

 بالا پایين

 8336/6 /6986 19/8 888/8 016 01/6 انگيزه توسعه کسب و کار

 6860/6 /03668 10/8 886/8 016 13/9 همياری اقتصادی بين روستاييان

 6691/6 6618/8 11/8 888/8 016 98/6 اعتماد اجتماعي

 8890/6 0016/8 18/8 886/8 016 11/9 همبستگي اجتماعي

 6981/6 9136/8 11/8 888/8 016 19/9 مشارکت

 8901/6 8//9011 10/8 888/8 016 01/9 امنيت اجتماعي

 6699/6 6611/8 10/8 888/8 016 98/6 اختلاف اجتماعي

 3191/8 0061/8 16/8 888/8 016 19/9 احترام متقابل

 0198/8 0010/8 10/8 886/8 016 11/9 پ يری اجتماعيمسئوليت

 6699/6 6611/8 08/8 888/8 016 98/6 تشکل اجتماعي

 1890/8 -8096/8 06/8 816/8 016 18/6 تعلق مکاني

 3383/8 0336/8 10/8 888/8 016 08/9 ع الت محوری

 3060/8 0081/8 10/8 886/8 016 18/9 توافق جمعي

 8911/6 0100/8 11/8 886/8 016 68/9 هاعضويت در تشکل

 1169/8 8610/8 60/8 890/8 016 08/0 شرکت در انتخابات محلي

 3361/8 9811/8 11/8 888/8 016 11/9 همکاری با نهادهای متولي روستايي

 1660/8 -8093/8 98/8 /811 016 38/6 همکاری با مسئولان محلي)دهيار وشورا(

 1903/6 1660/8 31/8 888/8 016 31/6 حفاظت و نگه اری

 1031/8 6616/8 10/8 80/8 016 18/0 هاايربخشي طرح

 6103/6 1901/8 68/6 888/8 016 68/1 پ يریمسئوليت

 1006/8 8366/8 68/8 868/8 016 18/0 ريزی متناسببرنامه

 1098/6 0066/8 61/6 888/8 016 16/1 دسترسي برابر

 9010/6 6010/8 36/8 888/8 016 08/6 مشارکت در امور کالب ی 

 0119/8 1883/8 11/8 888/8 061 11/1 نيافتگي کل توسعه

 

در سطح ابعاد متغيدر وابسدته t-test آزمون  ،يين بهتر وضعيت و چگونگي ابعاد متغير وابستهبه منظور تب

ی بالدا ها( بر طبق نتايج به دست آم ه)سطح معناداری و کران68استفاده ش ه است. براساس ج ول شمار)
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( 1/0متوسدط)تدر از حد  پدايين روستايي در روسدتاهای مدورد مطالعدهنيافتگي توسعهو پايين(، همه ابعاد 

دهن ه اين نکته اسدت کده نشان Tباش . از سوی ديگر سطح معنادداری به دست آم ه در آزمون آماری مي

يافتگي روستايي در مح وده مورد بررسدي از مطلوبيدت مناسدبي معنادار بوده و وضعيت توسعه همه ابعاد

 برخودار نيست. 
 

 ايتک نمونه tستاهاي مورد مطالعه با استفاده از آزمون در رونيافتگي توسعهبررسي وضعيت ابعاد  -11جدول 

 ابعاد

 5/2استاندارد آزمون 

آماره 

T 

درجه  

 آزادي
 داريميزان معنا

اختلاف از 

 ميانگين

 ٪55در سطح  هااختلاف ميانگين

 بالا پایين

 0660/8 6008/8 16/8 898/8 033 16/916 اقتصادی

 1096/6 1030/8 08/6 888/8 033 66/1 فرهنگي -اجتماعي

 3010/8 9901/8 10/8 888/8 033 68/6 سياسي -نهادی

 1001/8 8010/8 60/8 868/8 033 11/0 کالب ی-زيرساختي

 1006/8 8688/8 68/8 888/8 033 08/6 نيافتگيتوسعه

 

 که دارد اشاره نکته اين به ديگر، روستاهای با روستاها از يك هر مقايسه ضمن TUKEY آزمون آماره

 ايدن بده توجده بدا خير؟ يا دارد وجود هاشاخص نظر از تفاوتي مطالعه، مورد روستای 3 بين کل در آيا که

 قالدب در روسدتايي خانوار سرپرستان دي گاه از مطالعه مورد روستای 3 درنيافتگي توسعه وضعيت مطلب

 تفداوت شدود،مي مشدخص ج ول از که همانگونه. است ش ه داده نشان (66 ج ول) ANOVA ج ول

  دارد. وجودنيافتگي توسعه هایشاخص لحا  به هعمطال مورد روستاهای بين معناداری
 

 مورد روستاهاي درنيافتگي توسعه سطح ميانگين مقایسه واریانس تحليل -11 جدول

 (ANOVAجدول)مطالعه

 

 داريسطح معنا Fآماره  مربعات نميانگي درجه آزادي مجموع مربعات منبع واریانس

 .888 660/1 30/66911 0 81/10601 گروهييانم

 - - 96/0139 011 06/618919 گروهي درون

 - - - 016 36/069000 جمن کل
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 را مسداله اين نيز( 81/8 از ترکوچك آلفا) بوده 888/8 معناداری سطح باکه  60/1 با برابر F آماره مق ار

 )جد ول.اسدت کرده تقسيم طبقه 6 بهنيافتگي توسعه توضعي لحا به را روستاها ،آزمون اين. کن مي تثيي 

 طبقدات و سدطح ترينپدايين دارای گيرن مي قرار اول طبقه در که روستاهايي بن یدسته اين ( براساس60

 آزمدون از حاصل نتايج به توجه با ،براين بنا. برخودارن  بالاترینيافتگي توسعه سطح از چهارم و سوم دوم،

TUKEY امدا ن ارد وجود روستايي توسعه در مطلوب وضعيت هاشاخصميتما در اگرچه گفت توانمي 

 .دارد وجود هاشاخص لحا  به روستاها بين معناداری تفاوت
 

 TUKEY آزمون براساسنيافتگي توسعه سطح لحاظ به مطالعه مورد روستاهاي بنديطبقه -12 جدول
 روستاها

 طبقه چهارم طبقه سوم طبقه دوم طبقه اول 

 لای لاشان ليراب تنگ تي باغ کلك

 چنگل موردراز چن ار دشتك

    ريزک

 

روسدتايي از آزمدون کروسدکال نيافتگي توسدعهو  ایقبيلده -ایطايفدهبرای مقايسه تفاوت سطح نزاع 

 استفاده شد ه اسدت. ايدن آزمدون بده بررسدي وجدود اختلداف( Kruskal-Wallis or K-W Testواليس)

( هداده  که بدين طوايف)تيرهميپردازد. نتايج به دست آم ه نشان ميبن ی از نظر رتبههای مستقل گروهبين

 هداا  ميانگينروستايي به لحدنيافتگي توسعهو  ایقبيله -ایطايفهمح وده مورد مطالعه به لحا  سطح نزاع 

  .(69 تفاوت وجود دارد)ج ول
 

 و توسعه نيافتگي ايقبيله -ايطایفهتفاوت بين طوایف)تيره( به لحاظ نزاع  -13 جدول

 تيره و طایفه

 نيافتگيتوسعه ايقبيله -ايطایفهنزاع 

 تعداد
ميانگين 

 رتبه
Chi-

square 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري
 تعداد

ميانگين 

 رتبه
Chi-

square 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري

 606 00 کمايي

88/09 0 889/8 

00 601 

811/60 0 888/8 

 601 01 601 01 صالح

 610 99 669 99 ملاحاجتي

 609 69 661 69 نوروزی

 619 91 606 91 محم  موسايي
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 13ادامه جدول 

تيره و 

 طایفه

 نيافتگيتوسعه ايقبيله -اينزاع طایفه

 تعداد
ميانگين 

 رتبه
Chi-

square 

درجه 

 آزادي

سطح 

 معناداري
 تعداد

ميانگين 

 رتبه
Chi-

square 

ه درج

 آزادي

سطح 

 معناداري

 611 91 شيخ حسن

   

91 616 

   

 661 00 616 00 مرو

 610 91 610 91 نری موسي

 699 60 691 60 ميرزا خون

 

روسدتايي نيافتگي توسدعهدر متغير  و 88/09 ایقبيله -ایطايفهدر متغير نزاع  Chi-squareمق ار آزمون 

و  ایقبيلده -ایطايفدهباش . بنابراين در ميدزان سدطح ندزاع ميدار معنا 81/8از  در سطح آلفا کمتر 811/60

 روستايي در طوايف مختلف تفاوت وجود دارد. نيافتگي توسعه

روسدتايي از نيافتگي توسدعهو  ایقبيلده -ایطايفدهان نزاع يدر ادامه برای مشخص کردن وجود رابطه م

( به دسدت 168/8نشان داد با توجه به مق ار ضريب همبستگي) آزمون همبستگي استفاده ش ه است. نتايج

و  ایقبيلده-ایطايفدهتوان گفت بدين دو متغيدر ندزاع مياست،  81/8آم ه و اينکه سطح معناداری کمتر از 

نيافتگي توسدعهدهند ه ايدن اسدت کده موضدوع نشدان روستايي همبستگي وجود دارد. ايننيافتگي توسعه

نيافتگي توسدعهمتاير از  ایقبيله -ایطايفهی هااست و يا اينکه نزاع ایقبيله -ایطايفه روستايي متاير از نزاع

( و متغيدر ایقبيلده-ایطايفدهی متغيدر مسدتقل)نزاع هادر تحليل همبستگي ابت ا شداخصروستايي است. 

نيافتگي توسدعهبدا  ایقبيلده-ایطايفهروستايي( به صورت ج اگانه و در نهايت نزاع نيافتگي توسعهوابسته)

نتايج ج ول نشان دهن ه اين مطلب است کده در  .(66روستايي به صورت کلي سنجي ه ش ه است)ج ول

 هاروسدتايي همده شداخصنيافتگي توسدعهو  ایقبيلده -ایهطايفی نزاع هاآزمون همبستگي بين شاخص

روسدتايي وجدود نيافتگي سدعهتوای و قبيله-ایطايفهی نزاع هامعنادار بوده و همبستگي قوی بين شاخص

باش  اين درحدالي مي 110/8فرهنگي با ضريب -اجتماعي نزاع گرايي ودارد. بيشترين همبستگي بين طايفه

 168/8روسدتايي نيافتگي توسدعهو  ایقبيله -ایطايفهاست که به صورت کلي ضريب همبستگي بين نزاع 

 قوی بين اين دو دارد. ب ست آم ه است که نسبتا بالاست و نشان از همبستگي 
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نيافتگي توسعهو متغير  )متغيرمستقل(ايقبيله-ايطایفهتحليل همبستگي بين متغيرنزاع  -14 جدول

 روستایي)متغير وابسته(

-ايطایفهنزاع 

 ايقبيله

 توسعه نيافتگي

 کل ايقبيله -ايطایفهنزاع  طایفه گرایي گرایش به نزاع

 معناداري
ضریب همبستگي 

 پيرسون
 عناداريم

ضریب همبستگي 

 پيرسون
 معناداري

ضریب همبستگي 

 پيرسون

 160/8 888/8 160/8 888/8 160/8 886/8 اقتصادی

 101/8 ن886 110/8 886/8 660/8 869/8 فرهنگي -اجتماعي

 168/8 888/8 106/8 888/8 110/8 /889 سياسي-نهادی

 163/8 886/8 168/8 888/8 613/8 881/8 کالب ی-زيرساختي

 168/8 888/8 119/8 880/8 161/8 881/8 کل نيافتگي توسعه

 

بر  ایقبيله -ایطايفهگ اری نزاع گر تحليل و پيش بيني وضعيت تاييربيان 61 ج ول

براساس نتايج ب ست آم ه روستايي با استفاده از آزمون رگرسيون خطي است. نيافتگي توسعه

توان مي. بنابراين 196/8با برابر است  )ضريب تعيين( مق ارو  168/8برابر با  Rمق ار 

درص  از  19پ يرد و براساس ضريب تعيين ميگفت که متغير وابسته از متغير مستقل تثيير

مشاه ه ش ه در  Fاز سوی ديگر، شود. واريانس متغير وابسته توسط متغير مستقل تبيين مي

ميان متغير مستقل و وابسته در معادله  ده  رابطهمعنادار است که نشان مي ≥81/8pسطح 

 رگرسيون خطي است.
 

 روستایي با استفاده از آزمون رگرسيوننيافتگي توسعهبر  ايقبيله-ايطایفهي نزاع هاتاثير شاخص -15 جدول

 تعداد متغير مستقل
 ضرایب استاندارد شده ضرایب غير استاندارد

T سطح معناداري 
B  خطايB  بتا 

 888/8 811/3 900/8 810/8 166/8 011 ه نزاعگرايش ب

 888/8 300/66 008/8 813/8 603/6 011 گراييطايفه

 

 وابسدته متغيدر بدر مستقل متغير ايرگ اری باش  بيشتر BETAو B مق ار چه هر که ده مي نشان نتايج

ته، قل بر متغير وابسی متغير مستهاگ اری شاخصيج گويای اين نکته است که از لحا  تاييرنتا .بيشتر است



 دومهای جغرافيای سياسي                                 شماره مجلّة پژوهش                                              696

 

بيشدترين ايرگد اری را بدر  008/8و  900/8گرايي به ترتيب با ضدريب بتدای متغير گرايش به نزاع و طايفه

 روستايي دارن .نيافتگي توسعه

 و پيشنهادها نتيجه گيري -5

ي و ی اقتصادی، فيزيکدهاتوسعه سرمايه درگ شته، توان اين نتيجه را گرفت کهميبا مرور مباني نظری 

ی هاسدرمايهردن . اما در زمان حاضر بيش از تاکيد  بدر کمينيروی انساني مهمترين نقش را در توسعه ايفا 

اعتمداد  ،ی اجتماعي)انسدجام اجتمداعي، مشدارکت، هميسدتگي اجتمداعيهاسدرمايهفيزيکي و اقتصدادی 

به صورت مطلوب  هاسرمايهاستفاده از ديگر  ،شود. زيرا ب ون سرمايه اجتماعيمياجتماعي، آگاهي( تاکي  

کدردن ي از جمله مناطق روسدتايي و دنبدالپارگي بين جوامن انسانوجود گسستگي و چن گيرد. ميانجام ن

ای اجتمداعي کده خدود حلقده اتصدال شدود. سدرمايهميگيری سرمايه اجتماعي کلمنافن متضاد مانن از ش

و رشد  آن مدانن از  ایقبيلده -ایطايفدهی هااعی طبيعي، فيزيکي و سرمايه انساني است. بروز نزهاسرمايه

از کده خدود منجدر بده نبال دارد، ده واگرايي افراد را به نتيج شود و درميی اجتماعي هاگيری سرمايهشکل

نيافتگي توسدعهی ناپايد اری اجتماعدات روسدتايي و در نهايدت های توسعه، توانمن یهاظرفيترفتن بين

و ژادی ند و ایطايفدهی هداي  بر سرمايه اجتماعي موجب توجده بده تفاوتتوجه و تثک شود.ميروستايي 

شد ه اسدت. پورافکداری در  ایقبيله -ایطايفهی دسته جمعي های آنان بخصوص نزاعهامسائل و چالش

ندامطلوب  ،پردازد و ايرات آن را بدر توسدعهميآيار نامطلوب آن و  ایطايفهی هاپژوهشي در رابطه با تنش

عي گرايي و امنيت اجتمايان و همکاران در رابطه با طايفهه با پژوهش حاضر همسويي دارد. سجاددان  کمي

ناامني اجتماعي ش ه است کده گرايي و تنوع طوايف مختلف باعث گسترش به اين نتيجه رسي ن  که طايفه

 با تحقيق حاضر همسويي دارد. 

روسدتايي نيافتگي توسعهو  ایقبيله -ایطايفهع ای بين نزاحاضر سعي گردي  ارتباط معقولانه در تحقيق

دهد  مديی حاصل از تحقيق نشدان هايافته در سطوح اقتصادی، اجتماعي، سياسي و محيطي برقرار گردد.

ای بده ستايي بر اساس آزمون تي تك نموندهرونيافتگي توسعهو  ایقبيله -ایطايفهبرای بررسي سطح نزاع 

ران محلدي ه ش ه است که تنها دو شاخص تعلق مکاني و همکاری با م يشاخص استفاد 00و  0ترتيب از 

لحدا  عده بدهمطالروستاهای مورد (tukeyتر بوده است و براساس آزمون توکي)( پايين1/0از ح  متوسط)

 والديس کروسدکال . آزمونباهم تفاوت دارن  و در طبقات مختلف قرار گرفتن نيافتگي توسعهسطح نزاع و 

 روسدتايينيافتگي توسدعه و ایقبيله -ایطايفه نزاع به نسبت مختلف یهاگروه بين که است داده نشان نيز
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يي که بده عمدل آمد  مشدخص شد  بدين ندزاع های انجام گرفته و آزمونهادر بررسي .دارن  تفاوت باهم

گرسيون نشدان در نهايت آزمون ر داری وجود دارد.روستايي ارتباط معنانيافتگي توسعهو  ایقبيله -ایطايفه

گرايدي و روستايي دارد و هردو شاخص طايفهنيافتگي توسعهتايير بسزايي در  ایقبيله-ایطايفهکه نزاع  داد

 روستايي دارن .نيافتگي توسعهبر  يتايير مستقيم ،گرايش به نزاع

 بدروز صدهطورخلابه و نزاع به گرايش و گراييطايفه که گفت توانمي آم ه دست به نتايج به توجه با 

 تواند مدي روسدتايي هدایسکونتگاه بخصوص انساني هایسکونتگاه سطح در ایقبيله -ایطايفه یهانزاع

 آن بده زدن دامنو  ایطايفه یهاهويت گسترش. شود قلم اد روستايينيافتگي توسعه درميمه بسيار عامل

 تعصدب و توجه زيرا. نماي  ن کُ را ربالات سطوح در و منطقه سطح در روستايي يافتگيتوسعه رون  توان مي

 امدر در مشدارکت افدزايش اجتماعي، سرمايه افزايش سالاری،شايسته مانن توان مي تيره و طايفه قوميت، به

 آن اجتماعي و اقتصادی یهازمينه و سنتي ساختارهای دليل به ایقبيله-ایطايفه یهانزاع بروز .شود توسعه

 عوامدل به توجه بين اين در. باش مي شرقي سرح ی بهمئي دهستان در تاييروس يافتگيتوسعه با تضاد در

 اطلاعداتي مواندن سدنتي، سداختارهای تداريخي، موانن جمله از ایقبيله -ایطايفه یهانزاع بروز ،ساز بستر

 تيآ یهاريزیبرنامه در توان مي اقتصادی موانن و بيکاری افراد، شخصيتي و ذهني فرآين های ،تنکولوژيك

از  باش . موير ایقبيله -ایطايفه یهانزاع کاهش درنتيجه و ایقبيله -ایطايفه تعصبات کردنکمرنگ جهت

 شود.مي ر با توجه به نتايج به دست آم ه ارائهزياينرو پيشنهادهای 

 داری( ری و زراعت ديم، دام اری و زنبورتوسعه اشتغال بويژه در بخش کشاورزی)توسعه بای ا -

 جهت مقابله با فقر و بيکاری صناين کوچك، سامان هي کسب و کارهای خانگي توسعه 

ی احتمالي و اختلافات بالقوه بدر هاص ور اسناد معتبر برای اراضي جهت جلوگيری از کشمکش -

 سر ح  و ح ود اراضي

آيدار ی ديني و تاکي  بر آنها به منظور افزايش همبستگي اجتماعي و آشدنايي بدا هاتوجه به آموزه -

 ایقبيله -ایطايفهی هامخرب نزاع

و توجه به کميت و کيفيت تجهيزات و ميزان آگاهي  مناطق دراين اختلاف حل شوراهای تقويت -

 اعضای شورای حل اختلاف به اوضاع اقوام و طوايف مختلف در سطح منطقه

مسئولان محلدي  ر،و طوايف و چگونگي تعامل آنها با هم يگ هاطايفهمطالعه توزين و پراکن گي  -

  بالاترو 
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نزاعهدای  و ایطايفده تعصدبات که های و بخش اریهايي توسط فرمان اریهاهمايش برگزاری -

 هدااداره سداير بده آن ارسدال و هدااز چنين همايش جزوه و بروشور تهيه و کن مي کم را دسته جمعي

 م کور یهادستگاه با مرتبط و قشرهای مردمارتباط ترويج  جهت ونهادها
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