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 يدهچك

 و نيز رای دهندگاا  و نودوه تمامد  شيوه رفتار احزاب و نامزدهای انتخاباتيبه بررسي رفتار انتخاباتي 

ارزیدابي ميدزا  حدا    مهد  هایي از شاخصهرفتار انتخاباتي یک. پردازدميميا  آنها در خلال انتخابات 

هدای شود. در ایرا  رفتار انتخابداتي افدراد در حدوزهبود  فرهنگ دمو راتيک در  شورها موسوب مي

جغرافيایي مختلف با یکگیگر تفاوت دارد. این تفاوت ه  بين شهر و روستا و هد  بدين مندادا دارای 

 ایدنسؤال مووری پژوهش حاضدر فه ای وجود دارد. ای با منادا دارای فرهنگ غيردایفرهنگ دایفه

 د؟دندا دار حوزه انتخابيده روستائيا ای چه تأثيری بر رفتار انتخاباتي ای و دایفهفرهنگ عشيره ه  است

و رفتار انتخابداتي روسدتائيا  راب ده ممنداداری  ایدایفه -ایعشيرهبين فرهنگ »فرضيات توقيا دبا 

 «.روستائيا  راب ده ممنداداری وجدود دارد ای و رفتار انتخاباتيا  دایفهگبين نخب» همچنين «.وجود دارد

روستائيا  شهرستا  را جاممه آماری این پژوهش پژوهش به شيوه پيمایشي است.  روش توقيا در این

حجد  نمونده بدا و نمونه ايری اتفاقي سداده  ها به صورتجمع آوری دادهروش  .دهنگتشکي  ميدنا 

یافته هدای  .نگتولي  شگ تجزیه و spssبا استفاده از نرم افزار  ه  بودنفر  057 ل  و را استفاده از فرمو

ای و رفتدار انتخابداتي راب ده دایفه-ای، نخبگا  قوميعشيره –ای بين فرهنگ دایفه دادپژوهش نشا  

ای در و عشيرهای و نخبگا  قومي عشيره–ایای  ه تغيير در فرهنگ دایفهبه اونهممناداری وجود دارد. 

ای  نگ یمني با افزایش در شاخص فرهنگ دایفدهرفتار انتخاباتي روستایيا  شهرستا  دنا تغيير ایجاد مي

-لدذا مديیابگ. ای و نخبگا  قومي، شاخص رفتار انتخاباتي روستایيا  شهرستا  دنا  اهش ميعشيره –
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ر نظر ارفدت و مدگعي شدگ  ده دیدگااه د« ایشهرهای دایفه»توا  روستاهای شهرستا  دنا را هماننگ 

  ننگه مناسبي برای رفتار انتخاباتي در آنها باشگ. بينيتوانگ پيشای ميو عشيرهنخبگا  قومي 

 .اشهرستا  دنحوزه انتخابيه ، رفتار انتخاباتي، عشایری، فرهنگ دایفه اینخبگا  واژگان کليدی: 

 مقدمه

ی در جوامع مماصر و بزرگ ترین نمود حضور مردم برای انتخابات یکي از مهمترین مظاهر مردمسالار

در ایدرا  ایدن  (. Jafari Nejad Et.al, 2011:159)به حساب مي آیدگتميين سرنوشت سياسي و اجتماعي 

ت و  يفيت آ  همواره یکسدا  حر ت سياسي و اجتماعي باوجود اینکه ریشه ای یکصگ ساله دارد اما  ميّ

ندوعي  8منظدور از رفتدار انتخابداتي. استرفتار انتخاباتي افراد  ،ا بارزتر  ردهنبوده است. آنچه این تفاوت ر

ح  لدا  ای و فرهنگي در س های اقتصادی، جاممه نش سياسي است  ه با  ار ردهای ساختي خرده نظام

-نظام اجتماعي راب ه دارد و افراد را به سدمت انتخداب ازینده هدای مشخصدي در انتخابدات سدو  مدي

از دیگااه جاممه شناسدي سياسدي، متغيرهدایي از قبيد  سدن، جدنط، مودي   .(Darabi, 2009b:35)دهگ

 رفتداریو شدرای   ات، شرای  تاریخي، فرهنگيغيخانواداي، اروه همسالا ، دبقه، نژاد، قوميت، مليت، تبل

اعي اسدت های اجتمدواقع م المه این متغيرها در قالب ساختاذارنگ، درجاممه بر رفتار انتخاباتي تأثير یک

های سياسي و بروز رفتدار انتخابداتي آندا  ايری هتهای اجتماعي رأی دهنگاا  در جف انگيزش ه ممرّ

یکي از شاخصه هایي  ه بر رفتار انتخاباتي افراد بدویژه در مندادا روسدتایي  (.Darabi, 2009a:3)شودمي

تمصبات قومي به عنوا  شاخص دایفه ارایي و نشين تاثيراذار است دایفه ارایي و تمصبات قومي است. 

. ایدن وجدود داردغير عقلایي رفتار انتخاباتي در بسياری از منادا  شدور  ده دارای بافدت ایلداتي هسدتنگ 

 & Yeganeh) شور در انتخاب افدراد نقدش مهمدي داردو جنوب غربي شاخص در برخي منادا غرب 

Hasanvand, 2013:13) . 

درصدگ جمميدت آ  را  19احمگ یکدي از مندادقي اسدت  ده رشهرستا  دنا در استا   هگيلویه و بوی

حا   بدود  ایدن فرهندگ . و فرهنگ عشيره ای و دایفه ای بر آ  حا   است روستائيا  تشکي  مي دهنگ

تا نوعي رفتار انتخاباتي خاص در این حوزه انتخابيه رق  بخورد. رفتار انتخاباتي  ه به سختي  اردیگهباعث 

هدای سنجيگ. بنابراین شدناخت انگيدزه های توسمه سياسيالای آ  را با شاخصتوا  مشار ت سياسي بمي

 ننگاا  در انتخابات در این حوزه انتخابيه از اهميت بالایي برخوردار است، چرا ده رفتار سياسي مشار ت

                                                           
1. Electoral Behavior 
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 سدازد. اهميدت دتوانگ ما را به سمت موانع و مشکلات سگ راه توسمه سياسي رهنموتولي  این رفتارها مي

این توقيا از این جهت است  ه ضمن شناسایي ميزا  مشار ت مردم در این حوزه انتخابيده بده بررسدي 

 م در  اسدتبا توجه به انچه بيا  شگ این سوال انگيزه های آنها در رفتارهای سياسي نيز خواهگ پرداخت. 

ستائيا  حوزه انتخابيه دندا ای چه تأثيری بر رفتار انتخاباتي رودایفه -قوميفرهنگ عشيره ای و نخبگا   ه 

مورد بررسي قدرار برای پاسخ به این سوال لاجرم بایگ تاثير فرهنگ عشایری بر رفتار انتخاباتي مردم دارنگ؟ 

لذا هگف پژوهش حاضر پي برد  به تاثير فرهنگ عشدایری بدر رفتدار اتخابداتي مدردم روستانشدين  .ايرد

  شهرستا  دنا است.

 محيط شناسی پژوهش

بویراحمدگ،  هگيلویده، اچسدارا ، دندا،  به نام های هفت شهرستا گيلویه و بویراحمگ دارای استا   ه

 يلدومتر مربدع  012هزار و  81هزار نفر و مساحتي در حگود  089بهمئي، باشت و چرام با جمميتي بالغ بر

شدمال  وهسدتاني در  سدتانيشهرستا  دندا شهر (.Deputy of Information and Statistics, 2017)است

بدا  8903 سال شهر سي سخت است. این من قه در روزهای پایانيبا مر زیت  يلویه و بویراحمگگاستا   ه

شهرستا  دنا دارای سه بخش به نام هدای پاتداوه،  به شهرستا  ارتقاء یافت.از بخش وزیرا  بخشنامه هيئت

 بگيا ، تدوت ندگه و دندا را های پاتاوه، سادات مومودی، چنار، مر زی است  ه دهستا بخش  بگيا  و 

 دربرمي ايرد. 
 

 
 بخش های شهرستان دنا .1نقشه 

 

نفدر در روسدتا سدا ن  27383نفر در شهر و  88808در این شهرستا ، از مجموع    جمميت سا ن 

لرزبا  و دارای  استا   هگيلویه و بویراحمگمردم . (Deputy of Information and Statistics, 2017)هستنگ
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باوی و چرام از عمدگه  ،بویراحمگ، بهمئي، ديبي، دشمن زیاری، باشتایلات ای هستنگ. سابقه ایلي و دایفه

ها به تيره، دوایف و خانوارهای متمدگدی تقسدي  است  ه هر گام از آ  احمگ هگيلویه و بویر ت استا ایلا

ارمسيری های بخشبا استرش مهاجرت از بخش های مختلف استا  بویژه دي سال های اخير  شود.مي

بویراحمگ را   ه بخشي از ای  شهرستا  دنامردم به سردسيری پرا نگاي ایلات و دوایف بيشتر شگه است. 

سدر وهکي،  سادات، برائي، رئيسي، بادلاني، باباملکي، ندوئي، تامرادی،دوایفي همچو   تشکي  مي دهنگ از

، سدي تاس احمگی، اودسرابي، اولاد علدي مدومن، صدالواني، سداراني، عباسديباوی، قایگ ايوی، آقایي، 

 8181دایفده،  818تيدره،  81ا  داراى در مجموع ایلات اسدت تشکي  شگه انگ.و... ، مالخاني، برآفتابيسختي

 .(Shahbazi, 1990: 134)خانوار است 89203و  8اولاد یا تش
 

 
 

 تحقيقو مفهومی چارچوب نظری 

 2نخبگان قومی

ها برتر از بقيده ها و توانایيای از یک جاممه قومي است  ه از نظر قابليتنخبگا  قومي بخش برازیگه

دهدي بده شود. این اروه بر مردم قوم و دایفه خود نفوذ دارنگ و نقدش مهمدي در شدک جاممه دانسته مي

                                                           
1. Tash 

2. Ethnic Elites 
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های فکری و ي از فماليت ننگ و سياسي شگ  افراد قوم عمگتاً ناشهویت قومي و بسيج سياسي قوم ایفا مي

 .(Ahmadi, 2002:236)سياسي این نخبگا  است

  1انتخابات

فرهنگ بریتانيکا انتخابات را فراینگ رسدمي ادزینش افدرادی بدرای ادارات عمدومي یدا پدذیرش و رد 

(. Webb, Eula and Gibbins, 2019: 1 ندگ)پيشدنهادهای سياسدي توسد  رای دهندگاا  تمریدف مدي

فرهنگي با برونگادی سياسي برای تجلّي بخشديگ  بده مشدار ت  -پگیگه ای اجتماعي درحقيقت انتخابات

 مردم در اداره  شور و ضامن مشروعيت یک نظام سياسي است. 

  2رفتار انتخاباتی

مهمترین پرسش درباره انتخابات این نيست  ه چه  سي در انتخابات برنگه شگ بلکه این سوال اسدت 

دادنگ؟ برای دانستن پاسخ ایدن سدوال بایدگ بده سدراا رفتدار انتخابداتي افدراد   ه چرا شهرونگا  به او رای

(. رفتار انتخاباتي درواقع شيوه رفتار احزاب و نامزدهای انتخابداتي و نيدز Harrop and Miller, 1987رفت)

ي مولفده هدای( Sadeghi Jagheh, 2015:94)رای دهنگاا  و نووه تمام  ميا  آنها در خلال انتخابات است

هدا، آاداهي نظير خاستگاه دبقاتي، شغ  افراد، وابستگي های حزبي، جنداحي و صدنفي، عملکدرد رسدانه

های جمميت مولفه(، Darabi, 2009b: 27)سياسي، تجربيات افراد،  ارزارهای تبليغاتي احزاب و  انگیگاها

ویدت قدومي و هدای فدردی)دین/ زبدا ( و هشناختي)سن/جنط(، موي  خانواده، اروه همسالا ، نگرش

-Sadeghi Jagheh, 2015: 89)دلبستگي های ناحيه ای همگي بر رفتار انتخابداتي افدراد تاثيرادذار هسدتنگ

 . در این پژوهش از ميا  عوام  مختلف فو  هویت قومي و دایفه ای مورد ارزیابي قرار مي ايرد. (115

 3ایفرهنگ عشيره

ني بر رواب  خویشاونگی است. افراد در ایدن شود  ه مبتنوعي فرهنگ موسوب ميای فرهنگ عشيره

-خود نگارنگ و پيونگهای سببي و نسبي ارزش موسدوب مدي ای  ه وفرهنگ سياسي هویتي فراتر از عشير

اینگونه است اادر  ای تلقي آنها از مجموعه  .نگرنگشود و فرد رواب  اجتماعي و سياسي را از این منظر مي

 اي است:یژجاممه عشایری دارای سه و من خواهگ بود. ای  و دایفهرر مقاب  قگرت پيگا  نگ این به ض ای 

                                                           
1. Election 

2. Electoral Behavior 

3. Tribal Culture 
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از  دهدگ.  ه چسبنگاي ایلي را افزایش مديآااهي افراد به عضویت در ای   سرزمين مشترک، ساختار ایلي،

ندگ مشترک، پيو اویش و تاریخ ای،زنگاي بر پایه ی نظام قبيله عشایری دیگر خصوصيات فرهنگ ایلي و

-تقسدي  شدگه بده سدر مدي ی خداص ومممولا افراد در یک من قده و تملا به ای  است تباری، احساس

 .(Sariolghalam, 1998: 40)برنگ

 1طایفه

های ای ، عشيره، دایفه، اویما ، و اولوس به ویژه در حالت جمع)ایلات، عشدایر، در متو  فارسي واژه

ها را قوم، تبار، های لغت این واژهانگ. در فرهنگقبای ، اویماقات و اولوسات( غالباً مترادف با یکگیگر آمگه 

دودما ، خانواده و ااهي جماعت و لشگریا  ممني  رده انگ.  ای  یک واحگ اجتماعي سياسي است  ده از 

تمگادی دایفه تشکي  شگه است و دایفه یک واحگ اجتماعي سياسي است  ه از تمگادی تيره تشکي  مدي 

باشنگ  ده در دایفه ممکن است دارای نيای مشترک)واقمي یا اساديری(  های تشکي  دهنگه یکاردد. تيره

 .(Basiri & Shadi Vand, 2001: 233)این صورت دایفه با نام او اس  اذاری مي شود

 2گرایی طایفه

ارایي نوعي احساس و انگيزه دروني در افراد سا ن در مکا  و فضای جغرافيای خاص است  ه دایفه

هدای فراتدر از مود  یدا مدرتب  بدا نووه ادراک از مکا  و مو  زیسدت را بدر ارزشهای مرتب  با ارزش

-ترین بمگ رایدرحقيقت جغرافيایي (.Romina & Sadeghi, 2015:90-91)دهگهای دیگر ترجيح ميمو 

ارایي است  ه در آ  راب ه ميا  نتایج انتخابات و موگوده پيرامدوني سدکونتگاه و ايری همين مقوله دایفه

 (.Glassner and Chuck, 1993: 185دااه نامزدها و نماینگاا  بررسي مي شود)زا

 جغرافيای انتخابات

م در   9توس  دانشمنگ فرانسوی آنگره زیدگ فریدگ 8389عل  جغرافيای انتخابات اولين بار در سال 

مورد توجده  در این عل  جغرافيای رای ايری، تاثيرات جغرافيایي در رای ايری و جغرافيای نماینگاي شگ

. به عبارت دیگر جغرافيای انتخابات به وا اوی تمام  فضدا، (Taylor and Johnston, 1979قرار مي ايرد )

مکا ، فراینگهای انتخاباتي، تنوع تصميمات و نتایج آراء رای دهنگاا  نواحي مختلف، اثرادذاری تفداوت 

                                                           
1. Tribal 

2. Tribalism 

3. Andre Sieg fried 
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( و تاثير Kaviani Rad, 2007پردازد) های فضایي در رفتار سياسي و شک  ايری حوزه های انتخاباتي مي

. پژوهش هدای انجدام شدگه درخصدوص رفتارشناسدي را بررسي مي  نگ آ  بر رفتار انتخاباتي شهرونگا 

انتخابات نشا  داده است منادا پائين شهر بيشتر جذب سياست های اقتصادی و منادا بالای شدهر بيشدتر 

چنين در شهرها امکا  ایجاد احزاب، انجمدن هدا، جذب سياست های فرهنگي در انتخابات مي شونگ. هم

بيشتر از روستاهاست و و دسترسي به وسای  ارتبادي، انتقال ادلاعات و اخبار سياسي سازما  های سياسي 

دیگر این  ه در روستاها به واس ه مشکلات عگیگه  دبيمتا تأثير بسزایي بر ميزا  مشار ت در انتخابات دارد.

 ,Imam Jomezadeh & Karami Rad)پرداختن به فماليت های سياسي دارندگ خود، فرصت  متری برای

ايری یکي از دیرپاترین جستارهای جغرافيای انتخابدات اسدت. از بمدگ ترسي  نقشه رفتار رای .(23 :2012

ای  ه ميا  این پرا نش فضایي و وجود بنگاهها و واحدگهای ايری متنوع است به اونهفضایي الگوی رای

ايدری عمومداً از دو باشگ. در م المه تاثير جغرافيا بدر رفتدار رایو اجتماعي همبستگي برقرار مي اقتصادی

اسدتوار اسدت  8ارایديای مولديشود. در شيوه آمریکایي  ه بر اونهشيوه آمریکایي و انگليسي استفاده مي

هدای ليسدي بده شدکافشمار جمميت موگوده هر حوزه انتخابي را تميين مي  نگ. حال آنکه در شيوه انگ

شود. بده عندوا  ملدال در انگلسدتا  دبقاتي و تنوع دبقات)توصيلات،  يفيت زنگاي و فرهنگ( توجه مي

 دار حزب  ارار پایگاه دبقاتي رای خود را در ميا   ارارا  و منادا شهری  ارارنشين و حزب موافظه

ری ایدن روش در انگلسدتا  عملداً تداثير با بکارايجویگ. در ميا   ارفرمایا  و منادا برخوردار شهری مي

بویژه اینکه با اذر زما  ممکن است پرا نش فضایي دبقده یدا ادروه ای  اهش مي یابگ. های ناحيههویت

ایدرا  در  ايدریرفتدار رایآنچه  ده در ايری متوول شود. قومي تغيير پيگا  نگ و جغرافيای برآمگه از رای

اما با اینوال رفتار رای دهي افراد تا حگ بسدياری برارفتده از تداثير وجود دارد اعمال شيوه آمریکایي است 

اقتصادی افدراد در پيوندگ بدا جدای دیگدری -به این مفهوم  ه حتي اار شرای  اجتماعياست.  0همسایگي

ایدن  .(Kaviani Rad, 2009: 490)دهندگباشگ، به هنگام رای داد  مشابه ه  به همسایگا  شدا  رای مدي

ميا  منادا روستایي یا شهری  وچک و سنتي شگیگتر است. بگین صدورت  ده افدراد  خصيصه بویژه در

-ای بود ، ه  ننگ بلکه ه  دایفهلزوماً به ملاک  ارامگی،  ارایي و  ارداني در انتخاب نماینگاا  دقت نمي

 تر است.  زبا  بود  و...بسيار مه روستایي بود ، همشهری بود ، ه 

                                                           
1. Localism 

2. The Neighbourhood Effect 
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 مبانی نظری

ری رفتار انتخاباتي را در سه اروه مي توا  جای داد: الگوی جاممه شناسي سياسي، الگوی الگوهای نظ

از سدوی تولي  رفتار انتخابداتي  شناسي سياسيجاممهروانشناسي سياسي و الگوی اقتصاد سياسي. الگوی 

. م در  شدگ ميلادی 27اش در دهه شناس دانشگاه  لمبيا و اروه توقيقاتي، جاممهپ  لازارسفلگ آمریکایي

دهنگاا  بسيار ناچيز است و در ها در توقيقات ميگاني خود به این نتيجه رسيگنگ  ه اثر تبليغات بر رأیآ 

ها پيش از شدروع تبليغدات ها مگتدهنگاا  نگارد و آ عم ، تبليغات استرده احزاب چنگا  اثری بر رأی

اش نشا  دادنگ   لازارسفلگ و اروه توقيقاتيپ .(Heywood, 2002:24انگ )انتخاباتي تصمي  خود را ارفته

ايری سياسدي توا  جهدتراحتي ميدهنگه، به ه با م المه شرای  اجتماعي، اقتصادی و فرهنگي افراد رأی

ای مستقي  بدين شدرای  اجتمداعي و ادرایش سياسدي افدراد وجدود دارد. بيني  رد؛ زیرا راب هآنا  را پيش

بدرد. نظر اجتماعي در آ  به سدر مي انگیشگ  ه ازاونه مينظر سياسي آ  از فرد»لازارسفلگ ممتقگ است  ه: 

در ایدن  .(Lazarsfeld &Berelson, 2003:7 )«های سياسي اسدت ننگه ارایشپط عوام  اجتماعي تميين

های این های فردی  متر در تولي الگو، توجّه عمگه، مم وف به نقش ساختارهای اجتماعي است و انگيزه

مورد عنایت قرارارفته است. البته متغيّرهایي چو  مذهب، سن، دبقه اجتمداعي و حتّدي جغرافيدای روش 

 . ننگه رأی افراد استمولي تميين

ايری رفتارهای اجتماعي سياسي اینگونه بيا  مي شود  ه عوام  رواني در شک  سيدر الگوی روانشنا

دهندگاا  وجدود احساسي  ه بين نامزدهدا و رأیو سياسي مردم اهميت به سزایي دارد و رواب  عادفي و 

های اجتماعي اونااوني . در اص ، افراد به اروه(Kalantari, 2001:67-68) نگميدارد، نقش اصلي را بازی

ها به شک  عضویت یا هواداری نسبت به حدزب، سدازما  و انجمدن بستگياونه دلبستگي دارنگ. ایندل

هدای اروهدي را جانشدين دهندگه، وفاداریشدود  ده رأیفرد، باعث ميبستگي یابگ و همين دلنمود مي

دهگ؛ بلکه استانگاردهای دوستا ، همکدارا  قضاوت سياسي  نگ. در این صورت فرد با فکر خود رأی نمي

 (.Samiei Esfahani Et.al, 2014: 174) ننگ تا به چه  سدي رأی دهدگو دبقه است  ه او را راهنمایي مي

داننگ  ده همچو  خریگار خودرویي مي»دهنگه را وقيقاتي و م الماتي دانشگاه ميشيگا  رأیموققا  مر ز ت

های مختلف آشنایي دارد و به خدادر اعتمدادی داننگ و تنها با نشا   ارخانههای فني آ  هيچ نمياز ویژاي

(. Campbell Et.al, 1960: 136« )اش دارد در بدازار تنهدا بده دنبدال آ  اسدتی مورد علاقه ه به  ارخانه

تددرین دور لي از مه دهنددگاا  اسددت. بددهتددرین متغيددر تبيددين آراء رأی، مه «وابسددتگي حزبددي»بنددابراین 



         95                                     ... يبر رفتارانتخابات یافهیدا -یارهيتأثير فرهنگ عش يبررس                              سال سوم          

 

. 9. وابستگي حزبي بسيار مدؤثر اسدت؛ 0رنگي دارد؛ . فرد نقش   8انگ از: های این نظریه عبارتشاخصه

 .(Rezvani, 2007: 151)وثي است. رأی افراد مور2تبليغات انتخاباتي چنگا  تأثيری نگارد؛ 

رأی داد  عملي است مبتني بر مواسبات عقلاني بدر اسداس مواسدبه  ،بر اساس الگوی اقتصاد سياسي

 دگام حدزب درصدگد اسدت » ندگ  ده سود و زیا  شخصي. در این الگو رای دهنگه چنين اسدتگلال مي

ايری دهندگه در تصدمي بنابراین رأی« دارد؟هایي را به اجرا درآورد  ه بيشترین م لوبيت را برای من برنامه

هایي رود و تصميمات افراد مبتني بدر برنامدهانتخاباتي خویش هرچه بيشتر به سمت استقلال رأی پيش مي

دبدا ایدن الگدو در مندادا  .(Nikfar & Akbari, 2015: 332)شدوداست  ه در دورا  انتخاب م ر  مي

 ننگ تا ببيننگ  گام فرد بيشدترین بات و برنامه های آنها را رصگ ميعشایری و روستایي افراد نامزدهای انتخا

 نگ فرهنگ سود را به ای ، دایفه و روستای آنها خواهگ رسانگ. آنچه در این انتخاب بيشترین تاثير را ایفا مي

 سياسي حا   بر آ  من قه است.

ی نسبت به سياسدت در ميدا  ايریهای فردالگوی ایستارها و سمت»اابری  آلمونگ فرهنگ سياسي را 

 تمریف مي  نگ. آلمونگ و پاول، فرهنگ سياسي را در سه اروه جای مي دهنگ:« اعضای یک نظام

به  ساني مربوط است  ه از نظام سياسي خود آااهي چنگاني نگارندگ، یدا  :فرهنگ سياسي موگود( 8

 اصلاً نگارنگ و افراد از نظام سياسي هيچ انتظاری نگارنگ.

شهرونگا  در این فرهنگ سياسي برای ح  و رفع دشواری های پيش آمدگه  :يگ سياسي تبمفرهن( 0 

 به رئيط مولي یا رئيط خانواده مراجمه مي  ننگ  ه آنها بایگ خودشا  ح  و رفع  ننگ.

 ه در جاممه های بسيار پيشرفته وجود دارد و مردم در زندگاي سياسدي  فرهنگ سياسي مشار ت( 9 

 ي  ننگ.آااهانه مشار ت م

توا  در فرهنگ سياسي مشار ت ه  دیگ و یک فرد ممکن را مي يافراد فرهنگ سياسي موگود و تبم

است هر سه جنبه را در خود تر يب  نگ. از این تر يب سه نوع مختل  فرهنگ سياسي پگیگار مدي شدود: 

 –مشدار ت ( فرهنگ سياسي 9مشار ت،  – ي( فرهنگ سياسي تبم0، يتبم –( فرهنگ سياسي موگود 8

های نو فرهنگ سياسي یکگسدتي یافدت غير موتم  است  ه در جاممه»ممتقگ است  ه  8موگود. روزنبا 

ايریهای مختلف وجود دارد، بده ددوری  ده فرهندگ سياسدي واقمدي شود؛ به جای آ  تر يبي از سمت

 (.Alem, 2016:112-115)«مخلودي از عناصر مختلف است

                                                           
1. Rosenbaun 
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اسدت. فرهنگدي  ده در آ  فدرد از  يتبمد -موما از نوع مودگودفرهنگ سياسي در منادا عشایری ع

 نگ. در های ناب مولي خارج شگه و به تگریج اقگام به تصمي  وفاداری به نهادهای حکومت ميوابستگي

شود و احزاب و اروههدای سياسدي از این فرهنگ فرد همچنا  به عنوا  نيروی سياسي ضميف ظاهر مي

در ایدن فرهندگ  ده بدا فرهندگ  .(Basiri & Shadi Vand, 2001:231)تنگنيسد ارایي چنگاني برخوردار

عشایری در ایرا  عجين اشته است خانواده و عنصر خویشاونگی نقش مهمي در مشار ت سياسي افدراد 

هدایي  ده بازی مي  نگ. درحقيقت ارزیابي فرد در این فرهنگ منوط به موقميت خانواداي اوسدت. نقدش

 نگ رد. لذا وقتي عضوی از یک خانواده، ارتقا اجتماعي پيگا مييابه وی تملا نمي شود منوصراًوااذار مي

ایدن ندوع (. Masoudnia & Mehdipour, 2007:83) ندگواقع و در حقيقت خانواده او ارتقدا پيدگا مديدر

ايری نهایي نه بدا فدرد فرهنگ نوعي فرهنگ سياسي است  ه مبتني بر رواب  خویشاونگی است و تصمي 

ه با رئيط قبيله است و تصمي  ايری در ليست واحگی به نام قبيله در یک سلسله مراتب عمودی انجام بلک

صدرفاً در چدارچوب آنها ااهي آمي شود. افراد در این فرهنگ سياسي هویتي فراتر از قبيله نگارنگ و ميزا  

يوندگ سدببي و نسدبي بدا در نهایت اداعت از رئيط قبيلده و پ .قبيله و مناسبات از پيش تمریف شگه است

ها و دوایف زیر مجموعه ی یک تش یا اجا  بده شدمار شود. تيرهاعضای آ  ارزش مقگس موسوب مي

شود تا فرد رواب  ها افزوده است. عنصر خویشاونگی موجب ميآینگ و همين امر به یگانگي و پيونگ آ مي

در حقيقت و وط به موقميت خانواداي اوست ارزیابي فرد من . در این فرهنگاجتماعي را از این منظر بنگرد

 وشگ  نگ این به ممنای ارتقای ای  است چرا  ه فرد ميفردی از یک خانواده ارتقاء اجتماعي پيگا ميوقتي 

-تا دست دیگر اعضای قوم و خانواده و قبيله خود را بگيرد و آنها نيز از مزایای اجتماعي بيشتری برخوردار

 .(Sariolghalam, 1998:38)شونگ

وابسدته مدورد تا يدگ -درحقيقت این نوع مشار ت سياسي بيش از هر چيز یداداور مشدار ت سدرآمگ

های سياسي از دو نوع مشار ت ايری در مورد شر ت شهرونگا  در تصمي  8اینگلهارت است. اینگهارت

  نگ:یادمي

های فدرد را بده ت: این شک  از مشار ت شيوه جگیگی است  ه اولویاردا  -مشار ت سرآمگ الف: 

های  نگ. این شيوه مسدئله ادرا بده جدای اتکدا بدر سدازما تر از روش  هنه بيا  ميمراتب بيشتر و مفص 

 های ویژه است. برو راتيک موجود مبتني بر اروه

                                                           
1. Inglehart 
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های مدردم بده :  ه پيش از آنکه بازتاب تأثير اولویتوابسته )وابسته به نخبگا ( –مشار ت سرآمگ ب: 

باشگ. اونه اول مشدار ت ویدژه جوامدع پيشدرفته گا  باشگ، رهبری مردم توس  سرآمگا  ميتصمي  سرآم

ای از مشدار ت سياسدي اسدت  ده در اروپدا در ی  هندهصنمتي است. اونه دوم مشار ت سياسي شديوه

های  داراری،  لسديا و بسديج های پایاني قر  نوزده  و آغاز سگه بيست  با ابزارهایي چدو  اتوادیدهسال

 .(Safari,2010:34)زاب یاد  رداح

در ای  نيز مشابه الگوی دوم شمار انگ ي از رهبرا  سياسدي، ا لریتدي از اروههدای مدنظ  مردمدا  را 

آورندگ. ای از شهرونگا   ه به تازاي دارای حا رأی هستنگ را به ميگا  مي ننگ و بخش استردهرهبری مي

ن اسدت: سدازمانهای مشدار ت دهندگر شدهرونگا  و های مشار ت سياسي وابسته به نخبگا  چنيویژاي

هدای سياسدي های نيرومنگ سازماني  ه برخاسته از س ح عالي مهارت ه  هن هستنگ و شبکه يهایسازما 

های سياسي پایين است. حضور سياسي زنا   های مهارتشاخص  .باشگ در این اونه جوامع وجود نگارد

در اونه مشار ت سياسي وابسدته  رچنگ رأی داد  فماليت مهميدر زنگاي سياسي  متر از مردا  است. ه

های پویاتر مشار ت نيست. این اونده مشدار ت نيازمندگ ای در اونهبه نخبگا  است اما شاخص برجسته

نگراندي ايری پيروا  وابسته به نخبگا  بيشتر برای رواب  اروهدي اسدت تدا دلبسيج بيروني است. جهت

ب: هدوادارا   ؛هاالدف: غيدر سياسدي ژه. از این رو رأی دهنگاا  سه دسته اندگ:برای تصميمات سياسي وی

  (Inglehart & Welzel, 2014)پ: پيرواني  ه وابستگي آنها به نخبگا  انگک است؛ وابسته به نخبگا 

با توجه به اینکه ایرا  در شماره  شورهای در حال توسمه است، شيوه مشار ت وابسدته بده نخبگدا  

سدرا  قباید  و روسدتاها عشایری اسدت. های ی رأی دهي غالب بخشنگه رفتار انتخاباتي یا شيوهتبيين  ن

ماننگ روحانيا  و رهبرا  مذهبي ادیا  توحيگی در ایرا  از مهمترین ار ا  تنظدي   نندگه و هدگایت رفتدار 

ایدرا   فرهنگديمادلات سياسي و اقتصدادی و سياسي اجتماعي بوده انگ. به سخن دیگر بسيج بيروني در م

ها و دسدتورهای نقشي برجسته داشته و دارد. س ح پایين شناخت سياسي و ارزشمنگی پيروی از راهنمایي

ای در داراوني ساختاری جمميت  شور، پدایين نخبگا  سياسي از یکسو و ناچيز بود  فراینگهای توسمه

ئ  سياسدي، نهادینده نشدگ  های لازم برای توصدي  مسدابود  س ح سواد و توصيلات و نگاشتن مهارت

های سياسي شهرونگا  و  مرنگ بود  فرهنگ سياسي مسالمت آميدز، های جهت دهنگه به نگرشسازما 

نيرومنگ از احزاب،  مبود تجربده در رسمي ها، وجود اروههای غيرپایگاری آ وجود احزاب دستوری و نا

  وني  مک  رده است.مشار ت یابي و...از سوی دیگر به تگاوم این الگوی بسيج بير
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اار از منظر عل  جغرافيای انتخابات بخواهي  به حوزه انتخابيه دنا بنگری  بایدگ اظهدار دارید  در بودث 

حاليکده تفداوت دارد. دردهي در روستاهای شهرستا  دنا با منادا شهری ايری، الگوی رایجغرافيای رای

تاثيراذار باشگ در مندادا زد مورد علاقه افراد انتخاب نامممکن است بر در منادا شهری متغيرهای سياسي 

در این منادا افراد بيش از هر چيز توت  اقتصادی تاثيراذاری چنگاني نگارنگ.-روستایي متغيرهای سياسي

های افراد پيش از شروع رسمي تبليغات انتخاب. تر توضيح داده شگ ه پيش قرار دارنگ« اثر همسایگي»تاثير 

 ،توزیع اقدوام و دوایدفجغرافيای  حسبهر  ط براینگ ثبت نام مشخص شگه است. نامزدها و با آغاز فر

پيدروز ادردد. در در انتخابات نمایگ تا نامزد مورد نظرش دهي خود را انتخاب  رده و تلاش ميالگوی رای

پوشي ای خود چش  دایفهاردد  ه افراد از نامزد ه این الگو حتي جابجایي و مهاجرت نيز مانع از آ  نمي

نماینگ و با ورود به شهر نيز همچنا  هما  الگوها را تکرار خواهنگ  رد. این در حالي است  ده در برخدي 

از مشکلات مربوط بده  ها انگیگااین دهنگ  ه  شورهای غربي افراد با این تصور به نامزدهای بومي رای مي

ایدن درحقيقدت در  .(Pishgahi Fard, 1993:52-53)تر بوده و توا  بيشتری برای ح  آنها داردمن قه آااه

حسب احزاب و اروههای سياسي و متغيرهای دبقداتي و اقتصدادی شدک   شورها جغرافيای انتخابات بر

همين مساله موجب اردیدگه تدا م المده رفتدار  ايرد و دایفه و نژاد تاثيری بر انتخاب شهرونگا  نگارد.مي

موضدوعات سياسدي حداد و رت، جابجدایي جمميدت و یدا انتخاباتي شهرونگا  بویژه در مواقمي  ه مهاج

وهشگرا  جغرافيای انتخابات باشگ و آنها جمميتي رخ مي دهگ موضوع جذابي برای پژ -تغييرات اقتصادی

بکوشنگ تا با استفاده از نقشه و آمار نشا  دهنگ چگونه آراء احزاب اصلي  شور در دي سال های مختلدف 

انتخابدات پارلمدا   این امر را در. ملال بارز (Rennie Short, 1993: 123)نگدر منادا جغرافيایي تغيير مي  

 ه دي آ  بسدياری از مندادا جغرافيدایي  ده بده  مي توا  شاهگ بود. انتخاباتي 0783انگلستا  در دسامبر 

صورت سنتي رای خود را به حزب  ارار مي دادنگ به سمت حزب موافظه  ار چرخش  رده و بدا رای 

 ,European Election Result) مدک  ردندگو رونگ خروج از اتوادیه اروپدا روزی این حزب خود به پي

2019). 

 با توجه به آنچه  ه بيا  شگ چارچوب نظری پژوهش را مي توا  به شک  زیر ترسي   رد:
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 . الگوی نظری رفتار انتخاباتی در مناطق عششيره ای و طایفه ای 1نمودار 

 پيشينه پژوهش

پيشينه پژوهش به دو دسته آثار مي توا  اشاره  رد. نخست آثاری  ه به جغرافيای انتخابات در بررسي 

پرداخته انگ و دوم آثاری  ه سمي  رده انگ راب ه دایفه ارایي با انتخابات را در ایرا  تولي  نماینگ. در آثدار 

نویسنگاا  در است.  8ورتيلاثر جانستو  و  انتخابات یین و شاخص ترین اثر  تاب جغرافيانخست مهمتر

                                                           
1. Johnston and Taylor 
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به سه جنبه از جغرافيای انتخابات پرداختنگ: جغرافيای رای ايدری، تداثيرات جغرافيدایي در رای این  تاب 

 وشيگ  8جانسو  در اثر دیگری به همراه پتي (.Taylor and Johnston, 1979ايری و جغرافيای نماینگاي)

تواندگ بدر تر يدب و   بسدتری بدرای انتخابدات مديهای جغرافيایي بده عندواچگونه موگودهدهگ تا نشا 

در سدایر آثدار  وی (.(Johnston and Pattie, 2006ومت در بریتانيا تاثيراذار باشدگ ار ردهای سياسي حک

، (1984نيوزلندگ)(، 1980آمریکدا)(، 1977اسدکاتلنگ)دهدي در خود به بررسي تاثير جغرافيا بر الگوهای رای

وی تمام  فضا، مکا  و فراینگهای انتخاباتي را در این  شورها بررسي  درده و وا ا ( پرداخته2019ماني)رو

جغرافيای انتخابات: بدا تا يدگ بدر انتخابدات ریاسدت   تابثار فارسي نيز مراد  اویاني راد با دو آدر  .است

 ,2007)( و مقالاتي در این زمينه2017( و جغرافيای انتخابات: بنيادها، رویکردها و مفاهي  )2013جمهوری)

  وشيگه است تاثير جغرافيا بر انتخابات در ایرا  را بررسي نمایگ.  (2009

تدوا  بده مدي -تر هستنگ ه به موضوع پژوهش حاضر نزدیک-ارایي در اروه دوم آثار مرتب  با دایفه

 موارد زیر اشاره  رد: 

بده بررسدي « لرسدتا فرهنگ عشيراي و انتخابات در »( در پژوهشي با عنوا  2013یگانه و حسنونگ )

نویسنگاا  انتخابات ادوار مجلط شورای اسلامي پرداخته انگ.  رتأثيرات عوام  قومي و فرهنگي آ  من قه ب

ای در منادقي از  شور  ه دارای بافت ایلياتي هستنگ هندوز رواج دارد و  ننگ  ه تمصبات دایفهاستگلال مي

 ننگه دارد. این شاخص در انتخابات تأثير منفي و نقش تميين  

اسدتگلال  «عوام  موثر بر رفتار انتخاباتي شهرستا  بهمئي»با عنوا   ای ( در پایا  نامه2012اص  )پورا 

های اساسدي رفتدار سياسدي شدهرونگا  موسدوب مي  نگ،  ه مشار ت در انتخابات و رأی داد  از مؤلفه

در شهرسدتا  بهمئدي عدواملي چدو   دهگ  ه در جمميت مورد م المدهشود. نتایج این م المه نشا  ميمي

ای و نخبگا  اع  از سياسي، قومي و مذهبي راب ه ممناداری با مشار ت انتخابداتي قبيله-ساختارهای قومي

 انگ. دهي آرای خود دانستهدهنگاا  عوام  مذ ور را موثر بر جهتدارنگ؛ به عبارت دیگر، پاسخ

تداثير آ  بدر رفتدار انتخابداتي  وابسدتگي دایفده ای و بررسي»عنوا  ای با نامه  در پایا (2010صفری )

ای و تدأثير آ  بدر رفتدار انتخابداتي بدا تا يدگ بدر های ایلي و دایفهبه بررسي وابستگي «شهرستا  باغملک

باوجود اونااوني ایلات های پژوهش دبا یافته پردازد.ميانتخابات شورای شهر و مجلط شورای اسلامي 

                                                           
1. Pattie 
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وابستگي زیادی نسبت به ای  و دایفده خدود دارندگ و در  افراد سا نی ک، همهو دوایف سا ن در باغمل

  .داننگحقيقت هویت خود را جگای از هویت ای  و دایفه نمي

شدناختي رفتدار انتخابداتي در  هگيلویده و بررسدي جاممده»ای توت عندوا  ( در مقاله2003رامشک )

هدای   اسدتا   هگيلویده و بویراحمدگ در فماليتبه بررسي عل  و عوام  رفتارهدای شدهرونگا «بویراحمگ

در زمدا  انتخابدات بده ترین عل  رفتارهدایي  ده دهگ عمگههای توقيا نشا  ميپردازد. یافتهانتخاباتي مي

 نگ، رقابت ناسال  )شدام  رقابدت اقدوام، دوایدف و اروههدای ذی نفدوذ(، قانوني بروز ميهای غيرشک 

 باشگ. و... مي رفتارهای جممي غير مساموت آموز

 قروش تحقي

توليلي و روش ادرداوری و توليد  داده هدا  تابخانده ای و توليد  -پژوهش حاضر از نوع توصيفي

 است. جاممه آماری این پژوهش روستائيا  شهرستا  دنا آماری داده های ميگاني)پرسشنامه( است.

 تعداد نمونه و روش نمونه گيری

وقيقي این سوال  ه حج  نمونه چقگر بایگ باشگ قرار دارد. انتخاب ریزی هر م المه یا تدر صگر برنامه

های خيلي  وچدک مندتج بده نتدایج نمونه بزراتر از حگ نياز موجب اتلاف منابع مي شود و انتخاب نمونه

ي  ده حدگاق  در مجموعه واحدگهایدر این راستا، .(Azar & Momenie, 2011:43)غيرقاب  اتکا مي شود

گ یک جاممه آماری را تشکي  مي دهنگ در این راستا تمگاد حج  نمونده پدژوهش یک صفت مشترک باشن

 نفر بگست آمگه است. 057  مورد نظر با استفاده از فرمول  و را

 توصيف نمونه آماری تحقيق
 

 توزیع افراد نمونه بر اساس تعداد و وضعيت سكونت .1جدول 

 

 درصد حجم نمونه هاگروه

 1/35 093 روستای پر جمميت

 2/2 88 روستای     جمميت

   057 877 
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 وضعيت سكونت در روستا. 2نمودار 

 

نفر بوده اسدت  ده از  057شود حج  نمونه در این پژوهش (  مشاهگه مي8-9دور در جگول )هما 

متملا به روسدتاهای   درصگ 2/2نفر یمني  88جمميت  و درصگ روستای پر  1/35نفر یمني  093این تمگاد 

 ت بودنگ.   جممي

 های توصيفی سنشاخص
 

 کننده در پژوهشميانگين و انحراف استاندارد سن افراد شرکت .2 جدول
 های آماریشاخص

 دامنه سنی
 درصد تعداد

 87 05 07الي  85

 2/00 51 05الي  08

 00/2 51 97الي  01

 1/3 02 95الي  98

 1 85 27الي  91

 00 55 25الي 28

 2/0 1 57الي  21

 0/5 89 ه بالاب 57

   057 877 
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درصدگ، دارای  2/00سالگي بدا  05تا  08دهگ، دامنه سني لواظ سن نشا  مي  ننگاا  ازتوزیع شر ت

 ننگاا  در پدژوهش درصگ  مترین درصگ را در بين شر ت 1با  57تا  21ی سني بيشترین درصگ و دامنه

 داشتنگ.
 

 
 وی توزیع افراد نمونه بر اساس  دامنه سنینح .3نمودار 

 

 کنندگانهای توصيفی جنسيت شرکتشاخص
 

 کنندگان بر اساس جنسيتتوزیع شرکت .3 جدول
 درصد تعداد افراد گروه

 90 17 ز 

 11 807 مرد

   057 877 

 

در ایدن  ننگاا     شر ت يدهگ. فراواننشا  مي را لواظ جنسيت  ننگاا  ازتوزیع شر ت 5جگول 

 .بودنگا  زندرصگ  90و  مرددرصگ  11باشگ  ه از این تمگاد  نفر مي 057پژوهش 
 

عشيره ای و  وعشيره ای و نخبگان قومی -ای طایفه مستقل رابطه فرهنگ  tخلاصه نتایج آزمون  .4 جدول

 رفتار انتخاباتی برحسب جنسيت

 .T df Sig انحراف معيار ميانگين تعداد جنسيت متغير وابسته

 28/7 821 50/0 87 07 17 ز  -ای دایفه فرهنگ 
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 .T df Sig انحراف معيار ميانگين تعداد جنسيت متغير وابسته

 17/87 5/07 807 مرد عشيره ای

 رفتار انتخاباتي
 0 05 17 ز 

80/0 821 05/7 
 1 00 807 مرد

و عشيره  نخبگا  قومي

 ای

 1/1 1 17 ز 
55/0 821 11/7 

 0 5/0 807 مرد

 

عشيره ای و رفتار انتخابداتي  و ای و نخبگا  قوميعشيره  -ای دایفه( راب ه فرهنگ 2-9نتایج جگول)

بين مردا  و زنا  در متغيرهدای   هدهگ. این یافته حا ي از این است برحسب حسب جنسيت را نشا  مي

حسب جنسيت عشيره ای و رفتار انتخاباتي  و عشيره ای و نخبگا  قومي -ای دایفهفرهنگ پژوهش یمني 

 نگارد.ود وج( >p 7/ 75تفاوت ممناداری )

 های توصيفی تحصيلاتشاخص
 

 ها بر اساس وضعيت تحصيلاتتعداد و درصد فراوانی نمونه. 5 جدول
 های آماریشاخص

 سطح تحصيلات
 درصد تعداد

 0/88 01 سوادبي

 81 27 ابتگایي

 1/81 20 راهنمایي

 2/90 18 دیپل 

 1/07 50  ارشناسي

 1/0 0  ارشناسي ارشگ و بالاتر

   057 877 

 

درصدگ، راهنمدایي  81ابتگایي توصيلات درصگ،  0/88سواد   ننگاا  بيشر ت 0شماره جگول  دبا

درصدگ از   دد  1/0ليسدانط و بالداتر   درصدگ، فو  1/07درصدگ، ليسدانط  2/90درصدگ، دیدپل    1/81

 دهنگ. ننگاا  را تشکي  ميشر ت
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 راد نمونه بر اساس  سطح تحصيلاتنحوی توزیع اف .4نمودار 

 

عشيره ای و  -ای  طایفهخلاصه نتایج آزمون تحليل واریانس یک طرف در مورد  رابطه فرهنگ  .6 جدول

 عشيره ای و رفتار انتخاباتی برحسب تحصيلات و نخبگان قومی
 .F Sig انحراف معيار ميانگين تعداد تحصيلات متغير وابسته

ای دایفه فرهنگ 

 ای عشيره -

 87 08 01 بي سواد

11/8 801/7 

 3/3 11 27 ابتگایي

 1/3 13 20 راهنمایي

 8/87 00 18 دیپل 

 87 07 50  ارشناسي

 87 09 0  ارشناسي ارشگ

 رفتار انتخاباتي

 0 90 01 بي سواد

00/8 972/7 

 0/0 98 27 ابتگایي

 9/0 97 20 راهنمایي

 2/0 90 18 دیپل 

 2/0 90 50  ارشناسي

 0 98 0  ارشناسي ارشگ

 نخبگا  قومي

 وعشيره ای

 0/0 05 01 بي سواد

103/7 531/7 

 9/0 01 27 ابتگایي

 0/0 00 20 راهنمایي

 1/0 01 18 دیپل 

 3/1 01 50  ارشناسي

 1/1 05 0  ارشناسي ارشگ
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عشيره ای  -ای  دایفهدر مورد راب ه فرهنگ  هط یک درفنتایج آزمو  تولي  واریانفو   نتایج جگول

قابد   ه هما  دور  .نشا  داده استرا عشيره ای و رفتار انتخاباتي برحسب توصيلات  و و نخبگا  قومي

عشيره ای و رفتار انتخاباتي برحسب  و عشيره ای و نخبگا  قومي -ای  دایفهراب ه فرهنگ مشاهگه است 

بين متغيرهای پدژوهش تدأثير  ارت دیگر توصيلات در ميزا  راب هری نگارد. به عبتفاوت ممنادا توصيلات

 نگاشته است.

 کنندگانهای توصيفی وضعيت تأهل در شرکتشاخص
 

 کنندگان بر اساس وضعيت تأهلتوزیع شرکت .7 جدول
 درصد تعداد افراد گروه

 1/27 870 مجرد

 0/53 821 متأه 

   057 877 

 

دهدگ  ده از  د  نشدا  ميرا  ننگاا  بدر اسداس وضدميت تأهد  توزیع شدر ت فو جگول شماره 

 .درصگ متأه  بودنگ 0/53صگ مجرد و در 1/27 ننگاا  شر ت

 

عشيره ای و  و عشيره ای و نخبگان قومی -ای  طایفهمستقل رابطه فرهنگ  t خلاصه نتایج آزمون. 8 جدول

 رفتار انتخاباتی بر حسب تاهل
 .t df Sig انحراف معيار ميانگين تعداد تاهل متغير وابسته

 عشيره ای -ای  دایفهفرهنگ 
 1 09 870 مجرد

92/0 821 92/7 
 88 5/08 821 متاه 

 رفتار انتخاباتي
 1 2/05 870 مجرد

71/0 821 52/7 
 0 00 821 متاه 

 وعشيره اینخبگا  قومي
 1/1 1 870 مجرد

55/8 821 10/7 
 8/0 5/0 821 متاه 

 

ای و رفتار انتخاباتي بر عشيره و عشيره ای و نخبگا  قومي -ای دایفه راب ه فرهنگ فو   نتایج جگول

و مجرد در متغيرهدای   ه بين افراد متاه  ن یافته حا ي از این استدهگ. ایتاه  بود  را نشا  ميمحسب 
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بدر حسدب رفتدار انتخابداتي  عشيره ای و و عشيره ای و نخبگا  قومي -ای  دایفهفرهنگ پژوهش یمني 

 وجود نگارد.( >p 7/ 75تاه  بود  تفاوت ممناداری)م

 کنندگانهای توصيفی وضعيت اشتغال در شرکتشاخص
 

 کنندگان بر اساس وضعيت اشتغالتوزیع شرکت .9جدول 
 درصد تعداد افراد گروه

 0/03 09 شاغ 

 1/07 800 بيکار

   057 877 

 

دهدگ  ده از  د   ننگاا  بر اسداس وضدميت اشدتغال نشدا  مي( توزیع شر ت3-9جگول شماره )

درحقيقت ادلدا  بيکداری در ميدا  افدراد  درصگ بيکار بودنگ. 1/07 ودرصگ شاغ   1/03 ننگاا  شر ت

اشاره به نگاشتن حقو  ثابت و مشخص و همچنين تم يلي  ار  شاورزی در برخي فصول سال همچو  

 ها دارد. زمستا 
 

عشيره ای و  و عشيره ای و نخبگان قومی -ای  طایفهمستقل رابطه فرهنگ  tخلاصه نتایج آزمون . 11 جدول

 رفتار انتخاباتی برحسب شاغل بودن
 .t df Sig انحراف معيار ميانگين تعداد شاغل متغير وابسته

 عشيره ای -ای دایفهفرهنگ 
 3 00 09 شاغ 

78/0 821 91/7 
 17/88 5/07 800 بيکار

 رفتار انتخاباتي
 0 2/02 09 شاغ 

07/0 821 70/7 
 1 01 800 بيکار

 وعشيره اینخبگا  قومي
 1/1 1 09 شاغ 

88/0 821 780/7 
 0 5/0 800 بيکار

 

عشديره ای و رفتدار انتخابداتي  و عشيره ای و نخبگا  قومي -ایدایفهراب ه فرهنگ  فو  نتایج جگول

و بيکدار در  دهگ. این یافته حا ي از این است بين افدراد شداغ حسب شاغ  بود  را نشا  ميبرحسب بر
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عشديره ای و رفتدار انتخابداتي  و عشيره ای و نخبگدا  قدومي - ایدایفهفرهنگ متغيرهای پژوهش یمني 

 (  وجود نگارد.>p 7/ 75برحسب شاغ  بود  تفاوت ممناداری )

 کنندگانرکتهای توصيفی وضعيت درآمد ششاخص
 

 کنندگان بر اساس وضعيت درآمدتوزیع شرکت .11جدول 
 درصد تعداد افراد گروه

 27 877 ضميف

 1/91 33 متوس 

 2/07 58 خوب

   057 877 

 

دهدگ  ده از  د  نشدا  ميرا   ننگاا  بدر اسداس وضدميت درآمدگتوزیع شر ت فو جگول شماره 

 2/07درصگ وضميت مدالي متوسد  و  1/91ضميف، درصگ دارای وضميت درآمگی  27 ننگاا  شر ت

 درصگ وضميت مالي خوب هستنگ.

 

 رفتار انتخاباتی نتایج  تحليل واریانس رابطه درآمد و .12 جدول
 داریمعنی درجه آزادی F ميانگين درآمد متغير

 رفتار انتخاباتي

 a18/90 ضميف

 a20/92 متوس  030/7 0 00/8

 a81/99 خوب

     

بندابراین  اسدت.بيشتر  75/7داری از یج آناليز واریانط یک رفه نشا  دهنگه این است  ه س ح ممنينتا

 ر س و  مختلف درامگ وجود نگارد. داری بين نمره رفتار انتخاباتي دتفاوت ممني
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 ای، رفتار انتخاباتی، دیدگاه نسبت به نخبگانطایفههای توصيفی رفتار بررسی شاخص
 

ای، رفتار انتخاباتی، طایفهين، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات متغيرهای رفتار ميانگ. 13 جدول

 دیدگاه نسبت به نخبگان
 حداکثر حداقل انحراف استاندارد ميانگين تعداد افراد گروه

 12 03 10/87 07/07 057 ایدایفهرفتار 

 95 0 07/0 01 057 دیگااه نسبت به نخبگا 

 35 91 57/0 50/99 057 رفتار انتخاباتي

 

انودراف و  07/07ای دایفدهمشاهگه است ميانگين نمرات رفتدار ( قاب 1 -9دور  ه در جگول )هما 

ميانگين و انوراف استانگارد نمرات دیگااه مردم نسبت بده نخبگدا  بده ترتيدب  است. 10/87استانگارد آ  

و  50/99رد نمرات رفتار انتخاباتي به ترتيب برابر بدا است و ميانگين و انوراف استانگا 07/0و  01برابر ا با 

  است. 57/0

 هافرض نرمال بودن دادهبررسی پيش
 

 اسميرنوف–خلاصه آزمون کولموگروف   .14جدول 
 شاخص

 متغير
 معناداری k-s-z انحراف استاندارد ميانگين

 800/7 01/0 10/87 07/07 ایرفتار قبيله

 815/7 90/9 07/0 01 دیگااه نسبت به نخبگا 

 818/7 73/8 57/0 50/99 رفتار انتخاباتي

 

شگه مواسبه ) ممناداری( دودرفه تقریبيp-value  شود مقگار مشاهگه مي فو دور  ه در جگول هما 

، 800/7دیگااه نسبت به نخبگا  و رفتار انتخاباتي به ترتيدب برابدر اسدت بدا  ،ای دایفهدر متغيرهای رفتار 

 .باشنگها نرمال ميشود و دادهبيشتر هستنگ.  بنابراین فرض صفر رد نمي 75/7 ه  از  818/7و  815/7
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ایلهيقب فرهنگهيستوگرام  .5 نمودار  

 

پيگاست حدگا لر فراواندي نسدبت بده حدگا لر فراواندي  ایدایفهآنگونه  ه از نمودار هيستوارام رفتار 

( خارج شگه اسدت ایدار از حالت نرمال )زنگولهوضميت نرمال مقگاری انوراف دارد. همچنين شک  نمو

هدا از ن راب ده ایدن متغيدر بدا سدایر متغيرييدباشگ. بنابراین برای تمتوا  افت  ه این متغير نرمال مينمي و

 خواهگ شگ. همبستگي اسپيرمن استفاده
 

 
 هيستوگرام دیدگاه نسبت به نخبگان. 6 نمودار
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پيگاست حدگا لر فراواندي نسدبت بده حدگا لر فراواندي  ایدایفهآنگونه  ه از نمودار هيستوارام رفتار 

 90و  98به اونه ای  ه حگا لر فراواني داده های موجود متملدا بده  مقگاری انوراف دارد. وضميت نرمال

ای( خارج شگه باشگ. همچنين شک  نمودار از حالت نرمال )زنگوله 05باشگ  ه در وضميت نرمال بایگ مي

ن يباشگ. بنابراین برای تميدتوا  افت  ه این متغير نرمال ميباشگ. بنابراین نميهزلولي ميو دارای    نيمه 

 .ها از همبستگي اسپيرمن استفاده خواهگ شگراب ه این متغير با سایر متغير

 

 
 هيستوگرام رفتار انتخاباتی .7 نمودار

 

های این متغير بسيار بده نمدودار  دادهنمودار هيستوارام رفتار انتخاباتي نشا  دهنگه این است  ه توزیع 

 .استتوا  افت  ه این متغير نرمال نرمال شبيه است. بنابراین مي

 ابزار گردآوری اطلاعات

فرهندگ ی باشگ  ه سه حدوزهسؤالي مي 90ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه موقا ساخته 

سدؤال  83سنجگ. به این صدورت  ده، را مي ر انتخاباتيای و رفتاقبيلهای،  نخبگا  قومي عشيره – ایدایفه

ای قبيلده –سدؤال بده تدأثير نخبگدا  قدومي 0و   رفتدار انتخابداتيسؤال  88، ایعشيره – ایدایفه فرهنگ

های آ ، پرسشدنامه در اختصاص یافته است. برای بررسي اعتبار موتوای پرسشنامه، پط از تدگوین اویده

جتمداعي و علدوم سياسدي قدرار ارفدت و بمدگ از تائيدگ و اعمدال نظدرات نفر متخصص علوم ا 9اختيار 
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بخش اول شدام  مشخصدات فدردی بخش است:  0متخصصا ، پرسشنامه اجرا شگ. این پرسشنامه داری 

نظير جنسيت، سن، ميزا  توصيلات، وضميت تأهد ، وضدميت شدغلي، سد ح درآمدگ خدانواده و مود  

ای ليکرت با درجات ازینه 5سؤال بسته پاسخ با ديف  83ی نامه داراباشگ. بخش دوم پرسشسکونت مي

 .خيلي   ،   ، متوس ، زیاد، خيلي زیاد است
 

 نامههای پرسشتناظر گویه .15جدول 
 شماره گویه متغيرها

 83تا  8سؤال   ایعشيره –ای دایفهفرهنگ 

 97تا  07سؤال  رفتار انتخاباتي

 90تا  98سؤال  ایدایفهنخبگا  قومي

 

 نامهپرسش 1روایی

ايری آ  ايری عبارت است از ميزاني  ه ابزار مدوردنظر آنچده را  ده بدرای اندگازهابزار انگازه« روایي»

شگه اسدت. نامه از شواهگ وابسته به موتوا استفادهجهت روایي پرسشايرد يیافته است، انگازه متخصيص

ها، تکداليف و آنچده های آزمو  با توجه بده حي دهروایي موتوا عبارت از فرآینگ تميين ممرف بود  سؤال

  نگ.ها را تميين ميموتوا توليلي من قي از سؤالات است  ه ممرف بود  آ  ايری است. روایيمورد انگازه

ای، عشديره – ایدایفدهنامه از متغيرهای مه  سنجش فرهنگ  ه جهت تهيه این پرسشبا توجه به این

های آ  با موضوع توقيا و اهدگاف آ  شگه است لذا سؤالتار انتخاباتي استفادهو رف ایدایفه نخبگا  قومي

باشگ. ابزار پژوهش پط از نامه ميهای پرسش املاً مرتب  بوده  ه همين مسأله مؤیگ روایي موتوایي سؤال

هدا روایدي صدوری و نظرا  ایدن حدوزه قدرار ارفدت و آ تنظي  مقگماتي، در اختيار  ارشناسا ، صاحب

 موتوایي پرسشنامه را تأیيگ نمودنگ.

 نامهپرسش  2پایایی

ايری در شرای  یکسا  تا چه انگازه نتایج یکسداني  ار دارد  ه ابزار انگازه و مفهوم پایایي با این امر سر

هدای متمدگدی روش .+ )ارتباط  ام ( است8دهگ. دامنه ضریب اعتبار از صفر )عگم اعتبار( تا به دست مي

                                                           
1. Validity 

2. Reliability 
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توا  به اجرای دوباره، روش موازی، روش تنصيف و نامه وجود دارد  ه ميايری اعتبار پرسشهبرای انگاز

نامه این پژوهش از ضریب آلفای  رونبداخ جهت سنجش اعتبار پرسش. ضریب آلفای  رونباخ اشاره نمود

امه یدا نايری ازجملده پرسدششگه است. این روش برای مواسبه همداهنگي دروندي ابدزار اندگازهاستفاده

اونده ابدزار، پاسدخ هدر رود. در این ننگ به  ار مديايری ميهای مختلف را انگازههایي  ه خصيصهآزمو 

توانگ مقادیر عگدی مختلف را اختيار  نگ. برای مواسبه ضریب آلفای  رونباخ ابتگا بایگ واریدانط سؤال مي

اریانط  د  را مواسدبه  درد. سدپط بدا نامه )یا زیر آزمو ( وهای پرسشهای هر زیرمجموعه سؤالنمره

ايری در توقيا حاضر برای آااهي از اعتبار ابزار انگازه مقگار ضریب آلفا را مواسبه  رد. ،استفاده از فرمول

ترتيب ابتگا ضریب تأثير و ضریب همبستگي برای سؤالات بده تفکيدک اینبه .از آلفای  رونباخ استفاده شگ

بود حذف اردیگ، آنگاه ضریب آلفای  رونبداخ  5/7ها  متر از ضریب آ مواسبه شگ و سپط سؤالاتي  ه 

 برای    پرسشنامه مواسبه اردیگ.

 ایعشيره – ایطایفهضریب آلفای کرونباخ برای سؤالات پرسشنامه فرهنگ  
 

 ایعشيره –ای طایفه ضریب همبستگی و ضریب تأثير هر سؤالات پرسشنامه فرهنگ  .16جدول 

 شماره سؤالات
 ریب همبستگیض

 با کل آزمون
 ضریب تأثير سؤال

 35/7 11/7 من دارای ضمف فرهنگي هستنگ. ای جز دایفه و  ای  هاهمه دوایف و 

 31/7 18/7 بالاتر است.یلات من از سایر دوایف و ا ای ضریب هوشي دایفه و 

 12/7 55/7 خودم ازدواج  ن . ای  حاضر نيست  با افردی غير از دایفه و

 17/7 52/7 من هيچ اونه مقبوليتي نگارنگ. ای من مسؤلين برخاسته از دایفه و  به نظر

 11/7 55/7  ننگ ایفا ميدر ممادلات من قه زنگاي من  من نقش مهمي ای  دایفه و

 15/7 52/7 من در بين مردم دارای ارزش و احترام زیادی هستنگ. ای شخصيتهای دولتي دایفه یا 

 13/7 51/7 ده .ها ترجيح ميدیگر لهجه لهجه مولي خود را بر

 90/7 80/7 ها جذاب تر است.موسيقي مولي ما از دیگر موسيقي

 91/7 95/7 من دست پا اير شگه است. ای آداب و رسوم در دایفه یا 

 00/7 92/7 ها استفاده  ن .به جای رقص مولي از دیگر رقص مراسمات شادی و ترجيح ميگه  در

 11/7 52/7 لباس مولي بپوش  احساس خجالت ميکن . ما ن عمومياز اینکه در ا

 01/7 01/7 سرزمين مولي  ه در آ  زنگاي ميکن  برای  اهميتي نگارد.

 82/7 80/7 بت ميکن .  زنگاي خودم زنگاي  ن  احساس غرمگتي دولاني در مولي به غير از مو

 12/7 52/7 خودم استفاده  ن . ای ر ميا  دایفه یا اار قرار باشگ تخصصي داشته باش  ترجيح ميگه  آ  را د
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 شماره سؤالات
 ریب همبستگیض

 با کل آزمون
 ضریب تأثير سؤال

 13/7 51/7 دیگر دارم. ای خودم احساس همگردی بيشتری نسبت به دایفه یا  ای با دایفه یا 

 52/7 58/7 من یک جاممه منسج  و واحگ را تشکي  مي دهنگ. ای به نظر من دایفه یا 

 51/7 50/7 خودم برای  یک افتخار است. ای تملا به دایفه یا 

 11/7 51/7 م باعث ضرر شخصي شود آ  را پنها  ميکن .ای  اار در جای تملا خادر به دایفه یا 

و دوایف مي توانگ باعث  ایلاتمن نسبت به آداب و رسوم سایر  آداب و رسوم دایفه یا ای 

 پيشرفت جاممه شود.
59/7 10/7 

 

ای را عشديره – ایدایفهپرسشنامه فرهنگ  ب همبستگي و ضریب تأثير هر سؤال( ضری81-9جگول )

دارای ضریب همبسدتگي و  89و  80، 87،3، 1آمگه است سؤالات  يفراواندر دور  ه دهگ، هما نشا  مي

مقدگار ضدریب آلفدای انگ. با حذف این سدؤالات، شگهبوده است بنابراین حذف  5/7ضریب تأثير  متر از 

 باشگ.قبول مي ه این مقگار قاب   12/7ای؛ برابر است با رهعشي – ایدایفهفرهنگ  رونباخ پرسشنامه 

 ضریب آلفای کرونباخ برای سؤالات پرسشنامه رفتار انتخاباتی
 

 ضریب همبستگی و ضریب تأثير هر سؤالات پرسشنامه رفتار انتخاباتی. 17 جدول

 شماره سؤالات
ضریب همبستگی با کل 

 آزمون

ضریب تأثير 

 سؤال

 12/7 10/7 بایگ به شکلي مستق  و فارا از فشارهای دیگرا  تصميمات سياسي ايرنگ .ممتقگم  ه افراد 

 00/7 51/7 . ن در تميين  انگیگای خوب، از هيچ  سي اداعت نمي

 10/7 17/7 آنچه در تميين  انگیگای مورد نظر خود برای  اهميت دارد،  ارامگی و شایستگي آ  فرد است.

 15/7 51/7 گم را به مردا  داد.در امور مختلف بایگ حا تق

 07/7 18/7 .نين توس  افراد مذهبي مخالف هست با تفسير قوا

 05/7 19/7  ن  مهمتر از هر چيزی است.پيشرفت و توسمه من قه ای  ه در آ  زنگاي مي

 11/7 17/7 شهرونگا  حا دارنگ تا از دریا انتخابات یا نظر سنجي قوانين موجود را تغيير دهنگ.

 07/7 18/7 . ن ز رهبرا  قگرتمنگ حمایت ميا

 15/7 53/7 . ن  کومت توس  نظاميا  حمایت مياز تشکي  ح

 05/7 10/7 باشگ.ممتقگم  ه دمو راسي و حکومت مردم بهترین شک  حکومت مي

 19/7 53/7 بهترین شک  حکومت، تشکي  دولت توس  روحانيو  است.
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 دهدگ،خاباتي را نشدا  ميتأثير سؤالات پرسشنامه رفتار انت( ضریب همبستگي و ضریب 80-9جگول )

 .باشگقبول مي ه این مقگار قاب  10/7رفتار انتخاباتي؛ برابر است با مقگار ضریب آلفای  رونباخ پرسشنامه 

 ایطایفه -ضریب آلفای کرونباخ برای سؤالات پرسشنامه تأثير نخبگان قومی
 

 ایطایفه  -ير هر سؤالات پرسشنامه تأثير نخبگان قومیضریب همبستگی و ضریب تأث .18جدول 

 شماره سؤالات
 ضریب همبستگی با

 کل آزمون

ضریب تأثير 

 سؤال

 38/7 03/7 من باشنگ، برای  اهميت زیادی دارد. وصي   ردااني  ه از دایفه و ای های تدیگااه

 38/7 03/7 ميت زیادی دارد.من باشنگ، برای  اه ای  ه از دایفه و  های  ارمنگا  دولتيدیگااه

 37/7 10/7 من باشنگ، برای  اهميت زیادی دارد. ای های روحانيوني  ه از دایفه و دیگااه

 17/7 07/7 من در ارفتن تصميمات مه  با توصي   رداا  دایفه و فامي  خود  مشورت مي  ن .

 10/7 07/7 م بسيار افتخار مي  ن .و ای  من به توصي   رداا  ونخبگا  دایفه 

 11/7 05/7 دیگااه روحانيوني فامي  من برای  بسيار مه  است.

 13/7 00/7 خود بسيار اعتماد دارم. ای  و دایفهمن به نظرا ت توصي   رداا  و نخبگا  

 

ای را نشا  دایفه -ضریب همبستگي و ضریب تأثير سؤالات پرسشنامه تأثير نخبگا  قومي فو جگول 

 ه ایدن  30/7، برابر  است با ایدایفه -تأثير نخبگا  قوميب آلفای  رونباخ پرسشنامه مقگار ضریدهگ. مي

 باشگ.قبول ميمقگار قاب  

 وتحليلروش تجزیه

 و تجزیدهف شدگ سدپط  دار توصديف، های ناقص حذ نامهها، پرسشنامهآوری پرسشپط از جمع

و وارد  امپيوتر اردیگ. در این پدژوهش بدرای  آمگه  گاذاریدستهای بهتولي  آماری آغاز اردیگ و داده

های توصيفي، پایایي ابزارها و همبستگي دروني متغيرهای پژوهش از ها در بخش یافتهتولي  داده و تجزیه

هدای آمدار توصديفي از ميدانگين، انودراف در بخدش شداخص .استفاده اردیگه اسدت  SPSS.21افزارنرم

بخش آمار استنبادي از آزمو  مداتریط همبسدتگي و  رارسديو  خ دي در  واستانگارد، حگا لر و حگاق  

 شگه است. استفاده
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 یافته های پژوهش

 ها )بررسی فرضيات یا پژوهش(وتحليل استنباطی دادهتجزیه

 ای چه تأثيری بر رفتار انتخاباتي روستائيا  شهرستا  دنا دارد؟ای و عشيرهدایفهفرهنگ : سؤال اول

ای و رفتار انتخاباتي روستایيا  شهرستا  دنا راب ه ممنداداری عشيره - ایدایفههنگ بين فر فرضيه اول:

 وجود دارد.

 .شوداز آزمو  همبستگي اسپيرمن استفاده مي 8بررسي سؤال یا فرضيه شماره  برای
 

 ایعشيره –ای طایفهرفتار انتخاباتی و فرهنگ اسپيرمن  بين متغيرهای  خلاصه نمره همبستگی  .19جدول 
 شاخص

 مراحل
 معناداری ضریب همبستگی پيرسون تعداد

 777/7 -020/7 057 ایعشيره –ای دایفهفرهنگ 

 

و  ایعشيره – ایدایفهفرهنگ ضریب همبستگي بين شود ( مشاهگه مي8-2(دور  ه در جگول هما 

 . لدذا مدي تدوا  افدتشدگباممنادار مي 75/7 ه این مقگار در س ح  –020/7 با رفتار انتخاباتي، برابر است

شمط این یافته با پژوهش های ه  دارنگ.  با و رفتار انتخاباتي راب ه ممناداری ایعشيره – ایدایفهفرهنگ 

( 2017ميرزائي تبار و دیگرا ) ،(2016سجاسي قيگاری و دیگرا )(، 2015رومينا و صادقي)(، 2010)الگیني

بصديری ، ( درخصوص حوزه انتخابيه هریط2011جمفری نژاد و دیگرا ) ،درخصوص شهرستا  ممسني

ان با  دارد و نشا   ( درباره شهرستا  بجنورد2015و ا بری و فخاری) ( درباره دهلرا ،2001و شادی ونگ)

. در این شهرها با توجده دانست« 8شهرهای دایفه ای» هماننگشهرستا  دنا را روستاهای مي دهگ مي توا  

ز روی نام خانواداي افراد به آساني دایفه انها را بازشناخت. به نظدر مدي به ساختار ایلي عشایری مي توا  ا

رسگ بازنمایي چنين مناسبات و شاخصه های پيشامگر  و سنتي در فراینگهای اجتماعي و سياسدي چندين 

 .(Kaviani Rad, 2013:152)شهرهایي در تميين  نش سياسي افراد اثراذار است

 

 

 

                                                           
1. Tribal Town 
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 رفتار انتخاباتی و )قبيله ای(ای فهطایپراکنش فرهنگ  .8 نمودار

 

 ایعشيره –ای طایفهرفتار انتخاباتی و فرهنگ خلاصه نمره همبستگی پيرسون بين متغيرهای  .21جدول 
 شاخص

 مراحل
 معناداری ضریب همبستگی پيرسون تعداد

 777/7 -00/7 057 ایعشيره –ای دایفهفرهنگ 

         

و  ایعشيره – ایدایفهفرهنگ ضریب همبستگي بين شود گه مي( مشاه0-2(دور  ه در جگول هما 

 – ایدایفدهفرهندگ  . لذاباشگممنادار مي 75/7 ه این مقگار در س ح  –00/7 با رفتار انتخاباتي، برابر است

علامدت ممکدوس بده  .شودگ ميفرضيه تأیي بنابراین .باه  دارنگ و رفتار انتخاباتي راب ه ممناداری ایعشيره

راب ه ممکدوس بدا  ایعشيره –ای قبيله فرهنگدیگر؛  عبارت ی راب ه ممکوس بين این متغيرهاست بهممنا

 رفتار انتخاباتي دارد.
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 ایو عشيره خلاصه مدل رگرسيون بين متغيرهای رفتار انتخاباتی و نخبگان قومی  .21جدول 
 معيارخطای  شدهضریب تعيين تعدیل ضریب تعيين ضریب همبستگی مدل مدل

8 978/7 738/7 710/7 05/0 

 

و  97/7دهگ  ه ضریب همبستگي  لي مگل برابدر بدا خلاصه مگل رارسيوني را نشا  مي فو جگول 

   ننگ.صورت نسبي از مگل حمایت ميباشگ  ه بهمي 738/7ضریب تميين برابر 
 

 ایو عشيره ومیرفتار انتخاباتی و نخبگان قخلاصه تحليل واریانس بين متغيرهای . 22جدول 

 سطح معناداری F ميانگين محذورات df مجموع محذورات منبع تغييرات

 777/7 01/02 8009 8 8009 رارسيو 

   58 021 80050 باقيمانگه

   82701 023    

       

شدگه برابدر اسدت بدا  مواسدبه  Fدهگ  ه مقگار خلاصه تولي  واریانط مگل را نشا  مي فو جگول 

متغير مستق  دارای راب ه ممنداداری بدا  ه بيانگر آ  است  است. این نکتهممنادار  75/7ر س ح  ه د 01/02

 .باشگمتغير ملاک مي
 

 ایو عشيره رفتار انتخاباتی و نخبگان قومیخلاصه رگرسيون بين متغيرهای  .23جدول 

 متغيرها
 ضریب استانداردشده ضرایب غيراستاندارد

T سطح معناداری 

B بتا تانداردخطای اس 

 777/7 10/05  10/8 08/28 عگد ثابت

 777/7 - 59/2 - 978/7 751/7 - 032/7 نخبگا  قومي و عشيره ای

 

را نشدا  ای و عشديره و نخبگدا  قدومي رفتار انتخابداتيخلاصه رارسيو  بين متغيرهای  فو جگول 

 بيني  ننگه مناسبي برای رفتدار انتخابداتيتوانگ پيش( ميایعشيرهو  نخبگا  قومي) دهگ  ه متغير مستق مي

گه دهند علامت منفدي بتدا نشدا  . نگبيني مي را پيش درصگ از واریانط رفتار انتخاباتي 97باشگ  ه حگود 

 راب ه ممکوس بين متغيرهاست.
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روستائيا  شهرسدتا  دندا  يری بر رفتار انتخاباتي دمکراتيکای چه تأثو عشيرهسؤال دوم: نخبگا  قومي 

 ارنگ؟ د

روستایيا  شهرستا  دندا راب ده  و رفتار انتخاباتي دمکراتيکای و عشيرهبين نخبگا  قومي : فرضيه دوم

 شود.آزمو  همبستگي پيرسو  استفاده مياز  0جهت بررسي سؤال یا فرضيه شماره  ممناداری وجود دارد.
 

 ایو عشيره تی و نخبگان قومیرفتار انتخاباخلاصه نمره همبستگی اسپيرمن بين متغيرهای  .24جدول 
 شاخص

 مراحل
 معناداری ضریب همبستگی پيرسون تعداد

 777/7 -908/7 057 ایو عشيره نخبگا  قومي

 

و  ایو عشديره نخبگدا  قدوميضریب همبستگي بين شود ( مشاهگه مي1-2(دور  ه در جگول هما 

فرهندگ  دیگر؛ به عبارت .باشگممنادار مي 75/7 ه این مقگار در س ح  -908/7رفتار انتخاباتي، برابر است 

شدود و گ ميبندابراین فرضديه دوم تأیيد .  دارنگه و رفتار انتخاباتي راب ه ممناداری با ایعشيره – دایفه ای

راب ه ممکوس  دهنگهگ و علامت منفي نشا نبر رفتار انتخاباتي دارممناداری راب ه  ایو عشيره نخبگا  قومي

این یافته با پژوهش نيکفر و ا بری درخصدوص حدوزه انتخابيده ممسدني  ده شدرای   باشگ.ها ميبين آ 

رفتدار  داد. یافتده هدای آنهدا نيدز نشدا  من با مي باشگجغرافيایي و فرهنگي مشتر ي با شهرستا  دنا دارد 

خبگدا  در انتخابات نهمين دوره مجلط شورای اسلامي بدا ميدزا  تداثير ن ممسنيانتخاباتي مردم شهرستا  

مولي راب ه ملبت و ممني داری داشته است. بگین صورت  ه هرچقگر ميزا  تاثير نخبگا  مولي افدزایش 

بدا  (.Nikfar & Akbari, 2015:344)یابگ، ميزا  رفتار انتخاباتي و شر ت در انتخابات نيز افزایش مي یابدگ

این پگیگه ریشه در موروميدت نسدبي و  ارایانه مي توا  دریافت  های  تام  در رفتارهای دایفه ارایانه یا 

توزیع ناعادلانه امکانات و یا دست   ، تصور و احساس شهرونگا  از توزیع ناعادلانه منابع و امکانات دارد 

 ه باعث مي شود سا نا  این منادا تنها راه چاره را در انتخاب نماینگه ای از دایفه خود بگانندگ. ایدن امدر 

ي از زنگاي جممي و انسجام اجتماعي مي شدود  ده دور دي  آ  را تودت موجب تقویت و استمرار نوع

عنوا  همبستگي مکانيکي یاد مي  نگ. در این شرای  و برخلاف همبستگي اراانيک، مردم از راه پيونگهای 

مگرني شدبيه يشاخانواداي و عشيره ای و با اداعت موض از سنت ها و هنجارها رفتار  رده و به جاممه پ

( درخصدوص درجده توسدمه 2013پژوهش سرور و خليجي) .(Sadeghi Jagheh,2015:109-110)ترنگ
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یافتگي شهرستا  های استا   هگيلویه و بویراحمگ نشا  مي دهگ ميزا  توسمه یافتگي در شهرستا  دنا زیر 

ضوع مدي این موحگ متوس  قرار دارد و پط از شهرستا  های اچسارا  و بهمئي در رتبه سوم قرار دارد. 

( همخواني داشته باشگ  ه به سه عام  در سياسي شگ  قوميت ها در ایرا  2003انگ با پژوهش احمگی)تو

نخبگا  قدومي بدرای  سدب  اشاره مي  نگ. این عوام  عبارتنگ از نخبگا ، دولت ملي و نيروهای خارجي.

ن اروههدای قگرت سياسي ممکن است از ميراث فرهنگي اروههای دراير در انتخابات استفاده  درده بدي

قومي شکاف ایجاد ننگ و یا هویت قومي متمدایزی ایجداد  نندگ. آنهدا مدي توانندگ بدا رویکدرد انتخابداتي 

 ,Akbari & Fakhari)احساسات قومي افراد را توریک  رده و آ  را در جهت م لوب خود سو  دهندگ

2015:88). 

 

 
 اتی رفتار انتخاب  طایفه ای ووای  طایفهپراکنش نخبگان  .9نمودار 

 

ای و نخبگان ای و عشيرهطایفهرفتار انتخاباتی فرهنگ خلاصه نمره همبستگی پيرسون بين متغيرهای  .25جدول 

 ایو عشيره قومی
 شاخص

 مراحل
 معناداری ضریب همبستگی پيرسون تعداد

 777/7 -978/7 057 ایو عشيره نخبگا  قومي

 777/7 -00/7 057 ایای و عشيرهدایفهفرهنگ 

  
و  و نخبگا  قدومي رفتار انتخاباتيضریب همبستگي بين شود مشاهگه مي 00دور  ه در جگول هما 

دهنگه راب ه علامت منفي نشا  .باشگممنادار مي 75/7گار در س ح  ه این مق –/978 با ای، برابر استعشيره

و  رفتدار انتخابداتيي بدين باشگ. ضریب همبستگای ميدایفه ممکوس بين رفتار انتخاباتي و نخبگا  قومي
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باشگ. علامت منفدي ممنادار مي 75/7 ه این مقگار در س ح  –00/7 با ای، برابر استو عشيره نخبگا  قومي

 .باشگمي ایای و عشيرهفرهنگ قبيلهدهنگه راب ه ممکوس بين رفتار انتخاباتي و نشا 
 

ی طایفه اای و فرهنگ و عشيره ی و نخبگان قومیخلاصه مدل رگرسيون بين متغيرهای رفتار انتخابات .26جدول 

 ایو عشيره
 خطای معيار شدهضریب تعيين تعدیل ضریب تعيين ضریب همبستگی مدل مدل

8 995/7 880/7 875/7 80/0 

 

و  99/7دهگ  ه ضریب همبستگي  لي مگل برابدر بدا خلاصه مگل رارسيوني را نشا  مي فو جگول 

  ننگ.صورت نسبي از مگل حمایت مي باشگ  ه بهمي 88/7ضریب تميين  برابر 
 

ای طایفهای و فرهنگ و عشيره رفتار انتخاباتی و نخبگان قومیخلاصه تحليل واریانس بين متغيرهای  .27جدول 

 ایو عشيره

 سطح معناداری F ميانگين محذورات df مجموع مجذورات نبع تغييراتم

 777/7 17/85 011 0 8509 رارسيو 

   57 090 80259 مانگهباقي

   82701 093    

      

شدگه برابدر اسدت بدا  مواسدبه  Fدهگ  ه مقدگارخلاصه تولي  واریانط مگل را نشا  ميفو  جگول 

حگاق  یکي از متغيرهدای مسدتق   ه است  اینبيانگر . این نکته باشگممنادار مي 75/7 ه در س ح  17/85

 .باشگمي دارای راب ه ممناداری با متغير ملاک
 

 ایو عشيره رفتار انتخاباتی و نخبگان قومیخلاصه رگرسيون بين متغيرهای   .28جدول 

 متغيرها
 ضریب استانداردشده ضرایب غيراستاندارد

T 
سطح 

 بتا خطای استاندارد B معناداری

 777/7 10/85  33/0 95/20 عگد ثابت

 785/7 -29/0 -80/7 723/7 -883/7 ایعشيره –ایدایفهفرهنگ 

 770/7 -71/9 -085/7 711/7 -073/7 ایو عشيرهنخبگا  قومي 
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دهگ نشا  ميای و عشيره و نخبگا  قومي رفتار انتخاباتيخلاصه رارسيو  بين متغيرهای  فو جگول  

نگه دهبيني  ننگه مناسبي برای رفتار انتخاباتي باشگ و علامت منفدي بتدا نشدا توانگ پيش ه متغير مستق  مي

 .استای با رفتار انتخاباتي يرهعش قوميای و نخبگا  دایفهو  راب ه ممکوس متغيرهای فرهنگ قومي

 گيرینتيجه

ای و رفتدار عشيره و ای و نخبگا  قوميعشيره –ای دایفهبين فرهنگ نتایج این پژوهش نشا  داد  ه  

به اونده ای  .داردممکوس شک  و این ارتباط  ا  دنا راب ه ممناداری وجود داردانتخاباتي روستایيا  شهرست

و عشيره ای در رفتار انتخاباتي روستایيا  شهرستا  ای و نخبگا  قومي عشيره–ایدایفهتغيير در فرهنگ   ه

و عشديره ای و نخبگا  قدومي عشيره –ای دایفهبا افزایش در شاخص فرهنگ  یمني نگ دنا تغيير ایجاد مي

یابگ. این راب ه یک راب ه منفي و در سد ح اباتي روستایيا  شهرستا  دنا  اهش ميای، شاخص رفتار انتخ

در توضيح این مسداله بایدگ  .قرار ارفتنگگ مورد تأیيپژوهش بنابراین فرضيه اول و دوم  باشگ.درصگ مي 37

و ایدن  است یفهای  و داای و تمای  به پيروزی دایفههنگ رفتار انتخاباتي مردم این من قه متأثر از فرافت 

شدایگ بده راحتدي نتدوا   . به همين خادراحساسي، سنتي و  متر عقلاني به حساب آورد را مي توا رفتار 

 –تبمدي ا انگ ي جر  و تمگی  فرهنگ سياسي را پذیرفت اما ب بين سه نوع فرهنگ سياسي تفکيک آلمونگ

رفتار انتخاباتي مشدار ت یدابي ایدن ي  تول ه ویتوا  در تجزای را ميدایفهفرهنگ به تمبيری  یا موگود و

 و شوراهای شهر و روستا نماد  داملي از ایدن رفتدار اسدت. . انتخابات مجلط شورای اسلاميیافتمن قه 

بر سایر وجوه عقلداني و  دایفه ایو  فرهنگ سياسي تبمي و رفتارهای احساسي و مبتني بر تمصبات قومي

ات سراسری همچو  ریاست جمهوری  ه شانط نشستن یدک به هما  نسبت در انتخاب نهادی غلبه دارد.

 اقتصدادیاسي، ه  دایفه ای در مسنگ ریاست جمهوری ضميف است رفتارهای انتخاباتي رنگ و بوی سي

افراد ميزا  ان با  م البات اقتصادی خود با شمارهای ریاست جمهوری را به خود مي ايرد. یمني  و حزبي

ای و تاثيرادذاری آ  در  دایفدههمچنين آنچه  ه فرهنگ عشدایری و  نگ.ملاک انتخاب نامزدها قرار مي ده

این شهرستا  را تقویت مي نمایگ احساس موروميت و توزیع ناعادلانه امکانات در ميدا  شهرسدتا  هدای 

 ،استا  و بين بخش های شهری و روستایي است. درحقيقت در نبود یک مکانيس  توزیع عادلانه امکاندات

یابي به امکانات را در تلاش برای فرسدتاد  نامزدهدای ترین ازینه برای دستین و در دسترسترافراد  وتاه

دایفه خود به شوراهای شهر و روستا و یا مجلط شورای اسدلامي مدي بينندگ. همچندا   ده مقایسده ایدن 

جنوبي پژوهش با سایر پژوهش های انجام شگه در منادا مشابه در استا  فارس)نورآباد ممسني(، خراسا  
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به نوعي رقابت هدای نشا  داد در همه این نمونه ها  (هریطآذربایجا  شرقي )و  (دهلرا ایلام ))بيرجنگ(، 

عشایری و دایفه ای بر سر  سب امکانات و منابع است و نوعي فرهنگ پيشامگر  و سدنتي در آ  حدا   

راانيدک بمدگ همبسدتگي است. فرهنگي  ه الگوی رواب  افراد با خویشداونگا  را بده جدای همبسدتگي ا

 مکانيکي مي بخشگ. 
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