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فراتحلیل رابطه بین طایفهگرایی و نزاع دستهجمعی با تأکید بر متغیر تعدیلگر قومیت
محسن نیازي ،استاد ،گروه جامعهشناسی دانشگاه كاشان ،ايران



بهروز بهروزیان ،دانشجوی دكتری جامعهشناسی ،دانشگاه كاشان ،ايران
ایوب سخایی ،دانشجوی دكتری جامعهشناسی ،دانشگاه كاشان ،ايران

سعید حسینیزاده آرانی ،دانشجوی دكتری جامعهشناسی ،دانشگاه كاشان ،ايران
چکیده
باتوجهبه رشد تحقیقات در حوزه علوم انسانی و اجتماعی تسلط بر تمام ابعاد يک مسئله تاحدزيادی امکانپذير نیست؛ بنابراين ،محققان به
انجام تحقیقات تركیبی روی آوردهاند كه عصاره تحقیقات موجود در يک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم میكند؛ ازاينرو،
هدف از پژوهش حاضر ،بهكارگیری روش فراتحلیل برای تحلیل و تركیب نتايج مطالعات انجامشده درباره ارتباط طايفهگرايی و نزاع
دستهجمعی است .برای انجام فراتحلیل حاضر  11پژوهش مرتبط در سالهای  1981-1931انتخاب شدهاند كه هدف آنها ارزيابی ارتباط میان
طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی بوده است .همچنین ،اين پژوهشها به روش پیمايشی و با بهكارگیری ابزار پرسشنامه در جوامع آماری
متفاوت و برحسب سنجههای پايا انجام شدهاند .در گام نخستِ ارزيابی پژوهشهای منتخب ،فرضیات همگنی و سوگیرینکردن انتشار
بررسی شده است كه يافتهها ناهمگنی اندازه اثر و سوگیرینکردن انتشار مطالعات مدنظر را نشان میدهد .در مرحله دوم نیز ضريب اندازه اثر
و نقش تعديل كنندگی متغیر سال پژوهش و قومیت با بهكارگیری نسخه دوم نرمافزار  CMAارزيابی شده است .نتايج نشان میدهد اندازه اثر
طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی معادل  2/98است كه برحسب نظام تفسیری كوهن ،اين میزان تأثیر در حد متوسط ارزيابی میشود .همچنین ،با
در نظر گرفتن قومیت بهصورت متغیر تعديل كننده ،ضريب اندازه اثر برای اقوام آذری معادل  2/181و بیشتر از عربها با  ،2/919لرها با
 2/991و كردها با  2/992ارزيابی شده است .درمجموع ،طبق نتايج پژوهش طايفهگرايی با تعديلگری قومیت و گذر زمان تأثیر متفاوتی بر
میزان نزاع دستهجمعی میگذارد.

واژههايکلیدی :فراتحلیل ،طايفهگرايی ،نزاع دستهجمعی ،اندازه اثر ،متغیر تعديلگر قومیت.
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ترديدی نیست كه خواساتگاه علال بسایاری از وقاايع و

مقدمه و بیان مسأله
انسان هاا در طاول تااريخ حیاات اجتمااعی خاود ،براساا

رخدادها در جامعه ناشی از وجود خردهفرهن هايی است كاه
ملی رشد و توسعهنیافتهاند؛ بلکه

زمینه های اجتماعی و فرهنگی ،وضعیت اجتماعی ،اقتصاادی،

همعرض و همسو با فرهن

سیاسی و ارزشهای حاكم بر جامعه و همچناین ،ارزشهاای

بهدلیل تأثیرپذيری از نظام طايفهای در بستر اجتمااعی خاود و

حاااكم باار انديشااه و تفکاار افااراد بااا انااواع گوناااگونی از

در درون مرزهای جغرافیايی با ويژگیهای ژئوفیزيکی خااص

رويارويی ها و تقابالت مثبت و منفی ،گروهی و بین گروهای

و منحصر مانده است (اسدپور و درستی.)18 :1930 ،

مواجه بودهاند (میرفردی و صادقنیاا .)10 :1931 ،بهعباارتديگار،

بیشااتر جامعااهشناسااان نقااش ساااختارهای اجتماااعی و

ساختار اجتماعی در انتخاب فعالیت انسانی بسیار مؤثر اسات

فرهنگی را در بروز كجروی اجتماعی باا اهمیات دانساتهاناد.

(نیازی و عشايری.)11 :1931 ،

ساختار اجتماعی حاكم بر جامعه نقش مهمای در گارايش باه
و محاایط،

خشونت و پرخاشگری دارد و گروه را به تحقق بعضی اهداف

ساااختارهای متفاااوتی وجااود دارد كااه باار پیونااد خااونی و

وا میدارد؛ بهطوریكه نازاع دساتهجمعای يکای از معضاالت

خويشاوندی استوار و يک اجتمااع كلای باا اجازای متفااوت

جوامع سنتی است كه در مناطق ايلی و قبیلهای بیشتر به چشم

است .در سطح فرد ،پیوند خونی میان افراد و در سطوح باالتر

میخورد و با ضارب و جارح و حتای گااهی كشاتوكشاتار

پیوند قومی و سیاسی برقارار اسات (مجتهادزاده.)18-11 :1930 ،

همراه است .باهعباارتديگار ،نازاع و درگیاری دساتهجمعای

در اين جوامع ،افراد بهشدت متأثر از ساختار اجتماعی هستند؛

برخاسته از سنت ،فرهن

و طبیعات جامعاه اسات؛ چناانكاه

بهطوریكه افراد يا گروههای انسانی (تیره ،اقوام و ملتهاا) در

افراد هر جامعهای برای رسایدن باه خواساتههاای قاانونی ياا

جابهجايیهای افقای و عماودی خاود ،آگاهاناه ياا ناآگاهاناه،

غیرقانونی خود ،فامیل و طايفه خود را برای هار نازاع جمعای

(ساجاديان

آماار و اخباار،

در جوامااع ساانتی بسااته بااه نااوع فرهناا

پیوسته در حفظ اصل يا بازگشت به اصل میكوشند

روانه میكنند (خیالپرستان )01 :1988 ،و براسا

و همکاران .)12 :1931 ،بنا باه نظار برخای از دانشامندان ،اياران

اين امر همهساله تعدادی قربانی میگیارد

جامعه ای چندقومی است كه حدود 12درصد از شهروندان آن

.)8 :1931

(میرساادرو و مرتضایی،

هسااتند (مقصااودی .)11 :1982،حضااور و زناادگی

طاای سااالهااای  11تااا  82جمعااا  92033مااورد ناازاع

قومیت های مختلف چون فار ها ،آذریها ،كردها ،بلاو هاا،

غیرمسلحانه در كشور ثبتشده است كه در ايان نازاعهاا 112

تركمنها ،عربهاا و لرهاا (كاه هركادام از طواياف و قبايال

نفر كشته و  01199نفر مجروح شده اند .همچنین ،دراين رابطه

زيادی تشکیل شاده اناد) در جاوار يکاديگر و در چاارچوب

 11109نفر نیاز دساتگیر و باه مقاماات قضاايی تحويال داده

جغرافیای سیاسی واحد ،بیاانگر تناوع فرهنگایقاومی جامعاه

شدهاند .بیشترين نزاع دستهجمعی غیرمسلحانه مربوط به ساال

ايران است كاه در مقايساه باا بایش از  022كشاور باا واحاد

 11و بیشترين كشته و مجروح مربوط به سال  82بوده اسات

جغرافیای سیاسی فعلی جهان ،بهطور نسبی از بیشاترين تکثار

(عبداللهی و همکاران .)33 :1989 ،در سال  32میزان جارم نازاع و

برخااوردار اساات (حسااینی و همکاااران .)192 :1931 ،اياان تنااوع

درگیری جمعی شهر خوی  1010مورد بوده است كه در ساال

قومیتی با عناصر و مؤلفه های (تیره و طوايف) بین آنان پیوناد

 1931به  1111مورد افازايش يافتاه ،يعنای  08درصاد رشاد

طايفاهگرايای و

داشته است .همچنین ،در  1ماه اول سال  1932اين آماار 111

خويشاوندگرايی در میاان طیفای وسایعی از جمعیات كشاور

مورد بوده و در  1ماه اول سال  1930باه  112ماورد رسایده،

كتمانناپذير است.

يعنی 1درصد افزايش داشته است (واحدی و همکاران.)13 :1930 ،

غیرفااار

يا گسست ايجاد كرده است؛ چنانكه احسا
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در سال  39طبق آمارهای ساازمان پزشاکی قاانونی 132هازار

پژوهش های انجام شده ضرورت دارد و اين فراتحلیل ،بايد باا

پرونده نزاع راهی پزشکی قانونی شده اند؛ يعنی روزاناه 1122

نگرشی جامع و منساجم وضاع موجاود ،موضاوع ،عوامال و

پرونده نزاع منجر به جرح در اين سازمان تشکیل میشود .هار

پیاماادها و كاسااتیهااای حااوزه پااژوهش را شناسااايی كنااد.

ساعت  11نفر باهم درگیار مای شاوند كاه  121هازار و 191

برايناسا  ،با فرض اجرای پژوهشهای نسبتا كافی در حوزه

پرونده مربوط به نزاع مردان و  111هزار و  118مورد مرباوط

طايفااهگراياای و ناازاع دسااتهجمعای سااعی شااده اساات تمااام

به نازاع زناان هساتند و ايان میازان ،در اساتانهاای بوشاهر،

پژوهشهای مربوط ،گردآوری و نتايج آنهاا تحلیال شاود .باه

خوزسااتان ،سیسااتان ،قاام ،كرمااان ،كهگیلويااه و بويراحمااد و

بیان ساده تر ،باتوجهباه تاأثیر ويژگایهاای موضاوع پاژوهش

بوده اسات (افشاانی و همکااران:1931 ،

(نگاارش پژوهشااگر و انااواع شاااخصهااای اناادازهگیااری

 .)82اين آماار و ارقاام نشاان مایدهاد كاه نازاع و درگیاری

طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی) فراتحلیل رابطه طايفهگرايی و

دسته جمعی با رشد فرهنگی و اقتصادی جوامع انسانی از باین

نزاع دستهجمعی را بر رابطه اين دو متغیر بررسی میكند.

مركزی با افزايش روبهرو

نرفته است ،بلکه به شکل جديد نیاز ر مای دهاد .باه بیاانی
ديگر ،بعد از گذشت ايان میازان دگرگاونیهاای اجتمااعی و

مروري بر مبانی نظري

تغییرات فرهنگی هنوز در گوشهوكنار كشاورمان ،آثاار نااگوار

برای فراهمكاردن زمیناه پاژوهش و آماادگی بارای مطالعاه و

پديده ای به نام نزاع های دستهجمعی و درگیریهای گروهی و

گردآوری دادهها و تحلیل نتايج ،ضروری اسات مباانی نظاری

قبیلهای مشاهده میشود؛ بهطوریكاه هناوز خشاونت و نازاع

مرتبط با موضوع مدنظر قرار گیرد .در اين بخش ،ابتدا مفااهیم

بعضی از هاموطناان،

طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی بهصورت متغیرهای مساتقل و

شااخص قادرت يااا دفااع از منزلاات اجتمااعی و فرهنگاای و

وابسته ارزيابی شده و سپس رابطه بین اين دو مفهوم در قالب

حیثیت خانوادگی محسوب می شاود (پورافکااری .)9 :1989 ،باه

رويکردهای نظری تشريح شده است.

ازجمله موضوعاتی است كه در فرهن

همین دلیل در دهه اخیر ،بسیاری از پژوهشاگران اجتمااعی و
سیاساای محااور كارهااای نظااری و تجرباای خااود را حااوزه

طایفهگرایی

طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی و تأثیر و پیامد آن در انسجام و

طايفه جزء اصلی شاكله ساختار ايل است .درحقیقات ،طايفاه

همبستگی كشور قرار دادهاند .بناابراين ،بعاد از مادتی در هار

عنوانی قومی سیاسی است كه در سازمان اجتماعی ايلی شاامل

حوزه نیازمند به پژوهش و مطالعه ،در صاورت وجاود توجاه

گروه كثیری از افراد است كه عواملی مانند هامخاونی ،پیوناد

كافی جامعاه علمای و اجارای طارحهاای متعادد در ابعااد و

نسبی ،پیوند سببی ،هم جواری و هم پیمانی میان آنهاا پیونادی

دامنه های مختلاف ،باازبینی و تحلیال مجماوع پاژوهشهاای

عمیق و نیز همبستگی جمعی شديدی به وجاود آورده اسات.

انجااامشااده ضاارورت دارد .در دهااه اخیاار ،درزمینااه مفاااهیم

اعضای هر طايفه جد و نیای مشترک خود را يک نفر میدانند؛

طايفهگرايی و نزاع دستهجمعای مطالعاات متعاددی در اياران

چنانكه تمام اعضای طايفه كه جمعیت آن گاه به چند ده هزار

انجام شده است و اين مطالعات در حاوزههاای مختلاف و از

نفر میرسد ،ممکن است باهم نیای واحد مشترک داشته باشند

جوانب مستقیم و غیرمستقیم ارتباط اين دو مفهاوم را بررسای

(سريعالقلم .)18-11 :1981 ،طايفهگرايای نیاز رفتااری اسات كاه

كرده اند؛ ازاين رو ،به دلیل گستردگی مطالعات در ايانحاوزه و

و گروه خود را بهتر و برتر از ديگران

رويکردهای متعدد ،انجاام ياک فراتحلیال 1باا تركیاب نتاايج
Meta analysis

1

براسا

آن ،فرد فرهن

می داند و به هنگام ارزيابی جامعه ديگر ،فرهن

خود را معیار

و مبنای قضاوت قرار میدهد (نیاازی و عشاايری .)11 :1931 ،باه
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عبارتی طايفه گرايای الگاوی ذهنای بسایار شاايعی اسات كاه
براسا

آن ،فرد فرهن

گروه خود را برتر از ديگران می داناد

و از دياادگاه ارزشهااای اجتماااعی دروناای خااود ،درباااره
ارزش های جامعه ديگار داوری مایكناد
 .)1 - 1 :1988احسا

(ناوابخش و همکااران،

تعلق به گروه يا طايفهگرايی باه معناای

تمايل به در نظر گرفتن روشهای فکری و رفتاری گروه خود
بهصورت معیارهای عام است .برای اين مفهوم دو وجاه قائال
میشوند :يکی تمايل فرد نسبت باه درونگاروه اسات كاه در
حالت طايفهگرايی شديد ،فرد گروه خود را بافضایلت و برتار
میبیند و ارزشهای گروه خود را ارزشهای عام تلقی میكند
و وجه ديگر آن ،تمايل فرد نسبت به برونگروه است

(يوسافی

و اصغرپورماسوله .)108 :1988 ،جیماز كاالو  ،1طايفاهگرايای را
چنین تعريف می كند :طايفه گرايی گرايش به درست پنداشاتن
آدابورساااوم و رفتارهاااای گاااروه خاااود و ...و همچناااین،
غلاطپنداشاتن فرهنا

ديگاران اسات

( Shaffer et al.,. 2006:

 .)115از ديدگاه اجتماعیتحلیلی چنین نگرشهايی پیچیادگی،
نامطمئنی و ترديد را در محیطهاای اجتمااعی و چنادفرهنگی
پديد می آورناد و آن چناان تواناايی شاهروندان را در جواماع
چندفرهنگی محدود میكنند كه توانايی سازگاری با ديگران را
از دست می دهند .عالوه برآن ،نگارش هاای خويشااوندگرايانه
احساساتی مانند تعصب ،بدگمانی و ناامنی را شکل مایدهناد
كه آنها نیز باعث میشوند انگیازه كمتاری بارای شاکلگیاری
روابط با همکاران ،همسايگان و ديگر اقوام ساكن در كنار هام
وجود داشته باشد.
نظريه های تبیینكننده و توضیح دهنده طايفهگرايی نوپاا و
درحالگسترش هستند .اسمیت ،پارادايمهای قاومی و قبیلاهای
را به چهار پاارادايم ازلایانگااری ،0مدرنیساتی ،9نماادپردازی
قومی 1و ديدگاههای جديدتر فرهن گرا)Smith, 2000: 21-24( 1

تقسیم میكند .در جدول ( )1برخی از نظرياههاای مارتبط باا
طايفهگرايی بهطورخالصه تشريح شده است.
نزاع و درگیري دستهجمعی
نزاع كشمکشی مشهود و مستقیما قابلرؤيت ،حداقل بین دو نفر
يا كشمکشی بین افراد يا جمعی بر سر ارزشها ،ادعا ،وضاعیت،
قدرت يا منابع كمیاب است كه در آن ،گروه درگیار در نازاع از
برتری ارزش يا ادعاهای خود حمايت میكنند .بهزعم مرتاون و
1

نیزبت  ،وضعیتی كه به بیساازمانی اجتمااعی در جامعاه منجار
میشود ،در درجه نخست بهدلیل فروپاشی هنجارهاا و توقعاات
و در وهله دوم بهدلیل تضاد است (شاطريان و همکاران.)11 :1931 ،
نزاع جمعی درگیری يا دعوايی است كه معموال باا انگیازههاای
فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی باین عادهای از افاراد در
درون يا در بین جوامع عشايری ،روساتايی ياا شاهری باهطاور
محدود يا گسترده و بهصورت مسلحانه يا غیرمسلحانه به وقاوع
میپیوندد .اين نزاع معموال به خساراتی ماادی و معناوی منجار
میشود و سرانجام ،ممکن اسات باهطاور نسابی و باهصاورت
رسمی يا غیررسمی تمام شود يا طبیعتاا خساارات وارده ،منشاأ
درگیریهای ديگری شود و تا مدتها به اشکال مختلاف اداماه
يابد (چلبی و عبدالهی.)19 :1919 ،
نزاع دستهجمعی يکی از مصاديق خشونت است و انطباق
خاصای باا نظرياههاای انحرافاات دارد .ازجملاه نظرياههااای
جامعهشناسی كه در ارتباط با مسئله نزاع مطرح اسات ،مفهاوم
باایهنجاااری (آنااومی از دياادگاه دوركاایم و مرتااون) اساات.
1

ناهنجااری متضامن فقادان ،گسسات ،شکسات ياا تعااارض
هنجارهای مربوط به وضعیتی میشود كه انجام اماور فاارا از
هرگونه هنجاری است و در آن حالت موضوعی جاز اشاتهای
فردی و كنترل ناپذيری اشخاص باقی نمیماند كه ايان اشاتها
باایحدوحصاار و اشااباعناپااذير اساات

(2007: 3

.)Vowel,

دراين خصوص ،مطاابق بااور اصالی دوركایم ،زنادگی بادون
1

Kellas
Primordialism
3
Modernist
4
Ethno symbolism
5
Culturalist
2

وجود الزام های اخالقی يا ضرورت های اجتماعی تحملناپذير
Merton & Nisbet
Anomy

6
7
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است و درنهايت ،به شکل گیاری پدياده آناومی يعنای ناوعی

برخاسته از قواعد اخالقی و نحوه مديريت صحیح اجتماعی و

بیهنجاری منجر میشود كه اغلاب ،مقدماهای بارای

منوط به چگونگی اعمال كنترل اخالقی بر افاراد ياک جامعاه

بروز كج روی و خودكشی است (افشاانی و همکااران.)81 :1931 ،

است؛ ازاين رو ،فقدان چنین ضابطه كنترلی و مديريت اخالقی

ازنظر مرتون ،اين مفهوم به نارسايی فشارهای سااختی جامعاه

در بروز بی هنجارهای اجتماعی ازجمله نزاع ،نقش اساسی ايفا

برای همنوايی با ارزشهای فرهنگی آن بر میگاردد و نااگزير

می كند (نظری .)31 :1981 ،مرتون ،انحراف و كژرفتاری را ناشی

به پديدآمدن انحرافات میانجامد .ازنظر دوركیم ،علت آشاکار

از گسستگی و انفصال بنیادی بین هدفهای فرهنگی و وسايل

تحقق آنومی تحول شتابان اقتصادی است؛ زيرا اين تحاوالت،

نهادیشده برای رسیدن بدانها میداند؛ بناابراين ،انحاراف ناه

نوعی بحران را در نظام ارزشی و هنجااری جامعاه باه دنباال

يک مسئله خااص فاردی بلکاه باه شاکل اماری اجتمااعی و

دارد .بدين ترتیب ،در انديشه دوركایم ،نازاع و سااير اشاکال

برخاسته از ساخت اجتمااعی اسات .توجاه وياژه مرتاون باه

كژرفتاری ها معلول مکانیسامهاای معاین و عوامال اجتمااعی

فرهن ها و جوامعی است كه تأكید بیشازحدی بر ارزشها و

مشخص هستند .او بهطور خاص بر روی نزاع تأكید نمیكناد،

اهداف فرهنگی دارند و در مقابال بار اساباب وصاول باه آن

اما آشکارا بر اين اصل تأكیاد دارد كاه فقادان اجمااع دربااره

اهداف ،كمتر تأكید میكنند .بارايناساا  ،باه دلیال تناساب

ارزش های تعیین شده باه محاو و غیبات تادريجی آتوريتاه و

نداشتن بین هدف و وسیله ،تشکل و يکپارچگی فرهنگای باه

ضابطه اخالقی منجر میشود و جامعه ،مديريت مؤثر و كنتارل

وجود نمیآيد و بلکه حالتی از احسا

بیهنجاری ياا آناومی

اجتماعی الزم را بر فارد از دسات مایدهاد .ثباات اجتمااعی

در آن جامعه حاكم میشود (حسینزاده و همکاران.)133 :1983 ،

احسا

جدول  -1رویکردهاي مطرح در تبیین طایفهگرایی
آراء

نظریهپرداز
در گروه و قبیله ،مردم در خوی ،خون ،خاک و فرهن
واتزر

مشترک ريشه دارند ،افراد بسیار شبیه هم و همواره به كل جامعه وابسته هساتند

و اين وابستگی همبستگی قوی و محکم گروه طايفهای را ايجاد و فرد را در مقابل قوم و خويشاوندان خود مسئول مایكناد؛ همچناان
كه طايفه فرد نیز در برابر وی مسئول شناخته میشوند .حفظ چنین مسئولیتی و تقويت تمايالداشاتن باه حفاظ پیونادهای خاونی باه
شکلگیری گروه كالن و قبیلهای منجر میشود.
در جوامع عشیرهای اعضای يک گروه با همديگر همسان محسوب میشوند .آنها نوعی هويت اجتماعی به دست میآورند كه اعتبارش

راجرز

را از گروه خود كسب میكند .افراد با حضور در درون يک گروه مرتبط با گروههای بیرونی به پايگاه يا موقعیت اجتماعی بهتر تشاويق
و ترغیب میشوند.
گروههای خودی عامل اصلی جدايی فرهن

تريانديس

فردگرا و جمعگرا از يکديگر است .در فرهن

جمعگرا روابط گروه حالتی عماودی دارد

كه بر رفتارهای افراد در موقعیتهای گوناگون ،تأثیری قوی میگذارد .گرايشهای جمعگرايانه در بین جوامع سنتی سه خصیصاه دارد:
تبعیت فرد از اهداف گروه ،گروه خودی را بهصورت امتداد خود دانستن و داشتن هويت گروهی قوی.
بهزعم او طايفهگرايی به حفظ حرمت يا خودانگارههای عمومی اهمیت میدهد و حرمت هركس را در تعامل اجتماعی حفاظ مایكناد.

گوديکانست

مهمترين ويژگیهای طايفهگرايی عبارتاند از -1 :افزايش انسجام و همبستگی گروه خود و بیتوجهی باه رعايات انصااف و عادالت
درباره اعضای گروه غیرخودی و  -0تقويت احسا

ماكو

و كیتاياما

بیگانگی و پیوند با گروه غیرخودی.

در طايفهگرايی بر ضرورت وجود هرم سااخت يافتاه قادرت ،تقادم جماع بار فارد ،هويات جمعای و همااهنگی گروهای هماراه باا
سلسلهمراتب تأكید میشود.

منبع( :نیازی و عشايری.)1931 ،

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال ششم ،شماره پیاپی  ،18شماره سوم ،پايیز 1931

1

يکی از موارد و عوامل مهام در گارايش افاراد باه نازاع،

فرهن

جمعگرا رفتارها به طور وسیعی باهوسایله هنجارهاای

مشاهده اين پديده و يادگیری آن است كه تجرباه عینای نازاع

درونگروه ضابطهمند شده است .همنوايی و حفظ آبرو ويژگی

تئاوری ياادگیری

جمعگرا است .درونگروه عامل همنوايی در

نامیده میشود .تجربه عینای نازاع براساا

مهمی در فرهن

اجتماعی تفسایر مایشاود .طباق تئاوری ياادگیری اجتمااعی

عقیده است و كسی كه با آن همعقیده نیست ،برونگروه است

باندورا رفتارهای ناهنجار ،مثال گرايش به نازاعهاای فاردی و

(عشايری و ايمانیجاجرمی .)11 :1930 ،جمعگراياان تمايال دارناد

(محسانیتبريازی،

گروهها را به صورت واحد اساسی تحلیل جامعه تصاور كنناد.

 .)109-101 :1989مشاهده رفتار ناهنجاار محركای بارای افاراد

اعضای فرهن

جمعگرا يک عمل خشاونتآمیاز را از جاناب

است تا به روش غیرمعمول رفتار كنند .توجه به اين نکته مهم

يک قدرت درونگروه بیشتر تحمل میكنند تاا از جاناب ياک

است كه كودكان مشاهدهگر رفتار ناهنجار ،خود را محدود باه

عضو سطح پايین گروه يا غريبه (تريانديس.)901 :1988 ،

دستهجمعی زائیده يادگیری اجتمااعی هساتند

تقلید صرف نمیكنند و اين امر داللت بر آن دارد كه تأثیر يک

نظریه تعصب ابنخلدون :ابان خلادون در بررسای خاود

نمونه ،تعمیم پیدا میكند .درنهايت ،باندورا و همکارانش نشان

برای بازبینی علل و جمعیت پوشاشهاای تااريخی ،چگاونگی

دادهاند كه كودكانی كه شاهد پرخاشاگری باودهاناد ،بیشاتر از

ظهور و پیدايش يک تمادن و فرهنا

و باهوياژه تفااوتهاای

كودكانی كه در معرض چنین مشاهده ای قرار نداشاته اناد ،باه

فرهنگی ،دگرگونی های اجتمااعی و عوامال نفاوذی ،باه نقاش

اعمال ناهنجار دست زدهاند (ربانی و همکاران.)112 :1988 ،

تعصبات و عصبیت بهطور ويژه توجه كرده است .گروههايی كه
همواره از تر

تهاجم اقوام بیگانه در دل هرا

دارند ،بهناچاار

طایفهگرایی و نزاع دستهجمعی

نسبت به اعضای داخل گروه خاود ،احساا

نزاع دستهجمعی معموال در مناطقی باه وقاوع مایپیونادد كاه

دارند و باه هماین علات نسابت باه يکاديگر كاامال احساا

ساختار اجتماعی و قبیلهای دارند و روحیاه همکااری در آنهاا

مسئولیت میكنند .او معتقد است كه تضادهای برونگروهای باه

زياد است .بنابراين ،نزاع دساتهجمعای متاأثر از ناوع زنادگی،

انسجام گروهی منجر میشود و اين انسجام ،به عمیاقتار شادن

خانواده ،عشیره و قبیله و میازان وابساتگی افاراد باه سااختار

هرچه بیشتر عصبیت میانجامد .به باور او تعصب ،از راه پیوناد

اجتماااعی ،ارزشهااا و اعتقااادات و ...اساات .بااهزعاام تون ا

و وابستگی خاندانها به يکاديگر ياا مفهاوم مشاابه آن حاصال

( )2009در طوايفی كه ناهمگونتار هساتند ،احتماال بیشاتری

میشود؛ زيرا پیوند خويشاوندی باهجاز در ماواردی كاه بیشاتر

وجود دارد كه افراد خشنتر باشند .در جوامع جمعگرا يکی از

طبیعی است ،زمانی حاصل میشود كه بر گروه ستم شود ياا در

مهم ترين تمايزات موجود دربااره افاراد ايان اسات كاه ياک

معرض خطر واقع شود .يکای از ماوارد ايان پیوناد ،نشااندادن

شخص ،بخشی از يک درونگروه يا برونگروه است .فرهنا

غرور قوی نسبت به نزديکان و خويشاوندان است و اين امار در

تعصاب مفرطای

جمعگرايی باه تماايز «ماايی» در مقابال «آنهاايی» تأكیاد دارد

بشر يک عاطفه و احسا

(میرزايی .)111 :1981 ،در جمعگرايی عمودی برخالف نوع افقی

كه تضادهای برونگروهی با رشاد عصابیت درونگروهای نیاز

مردم بر وحدت درونگروه تأكید دارند؛ بهطوریكه اهاداف و

بیشتر می شاود و سارانجام افاراد ياک قاوم انساجام و قادرت

شخصیتشان را برای جستجوی اهداف درون گاروه خاود فادا

بیشااتری ماایيابنااد كااه اياان اماار ،انسااجام درونگروهاای و

میكنند و از رقابت درونگروهی يا برونگروهی دفاع میكنند.

قدرتمندشدن نخبگان را به همراه دارد .بنابراين ،با قدرتگارفتن

اگر اقتدار درون از آنها بخواهد كه به شیوهای عمال كنناد كاه

اين جواماع ،خیاال سااكنان آناان از خطار دشامنان و باهوياژه

نفع درونگروه حاصل نشود و درنهايت برای آنهاا ناخوشاايند

خطرات خارجی راحت میشود ،درنتیجه ،انسجام كااركردی باا

باشد ،آنها به اقتدار گروه تن میدهند و آن را تأيید میكنند .در

زوال عصبیت كاهش میيابد و فساد در جامعه شاکل مایگیارد

طبیعی است .ابن خلدون معتقد است

فراتحلیل رابطه بین طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی با تأكید بر متغیر تعديلگر قومیت

(اسدپور و درستی.)11-11 :1930 ،

1

اين فراتحلیل ،نتاايج پاژوهش هاايی مطالعاه شاده اسات كاه
ازلحاظ روش شناختی شرايط الزم را احراز كرده باشند؛ يعنای

نظریه هویت جمعی و درونگروه  -برونگروه

از مقاااالت شااامل مااالک درونگنجاای 1اسااتفاده شااده اساات.

در اين زمینه ،يکی از نظريات مشهور نظريه هويات اجتمااعی

معیارهای درونگنجی اين پژوهش عبارتاناد از -1 :پاژوهش

تاجفل و ترنر است كه برای تبیین تضاد بینگروهای از نظرياه

در ايران انجام شده باشد -0 ،در پژوهش مربوط ،طايفهگرايای

هويت اجتماعی (جمعی) ياا الگاوی گاروه حاداقلی اساتفاده

(خويشاوندگرايی ،درون و برونگاروه و )...باهصاورت متغیار

میكنند .در اين نظرياه ،تأكیاد بار حضاور مقولاهبنادیهاای

مستقل و نزاع دستهجمعی به شکل متغیر وابسته باه كاار رفتاه

اجتماعی ،نظاامهاای سلسالهمراتبای ،هوياتهاای گروهای و

باشد و  -9پژوهش بايد اطالعات الزم برای اساتخرا عملای

گروهبندیهاای درونگاروه  -بارونگاروه ،باهصاورت زمیناه

اندازه اثر (قوت رابطه) را ارائه كرده باشاد .در ايان پاژوهش،

نگرش های خصومت آمیز است .اين نظريه ،برای تبیین گرايش

معیارهااای

انتخاااب نمونااه در مرحلااه نخساات براسااا

بااه ناازاع جمعاای بااا مقولااهبناادیهااای میاازان طايفااهگراياای

درونگنجی و در مرحله دوم ،براسا

خويشاااوندی مثاال هويااتهااای جمعاای طايفااهای ،تیاارهای و

انجام شده است .همچنین ،اين فرضیه عبارت است از :رابطاه

خااانوادگی بخااوبی تفساایر ماایشااود كااه اياان هويااتهااا از

گرايش به طايفهگرايی با نزاع دستهجمعی كه در  11مقالاه باه

خصوصیات جامعه مدنظر هستند .آنها افراد را به دو گاروه در

آن اشاره شده است .اطالعات هر يک از مطالعات ،كدبنادی و

وضعیت كامال مساوی (بدون تضاد منافع و خصاومت از قبال

برای مرحله بعدی در نرمافزار  CMA2وارد شده ،سپس اندازه

موجود) تقسیم میكنناد و صارفا افاراد از وجاود درونگاروه

اثر 0محاسبه شده است .روش اصلی فراتحلیل مبتنی بر تركیب

تصادفی خود آگاهی دارند و آنچه نتیجاه مایگیرناد ،نگارش

نتايج است كه معموال پس از تبديل آمارههاا باه شااخص  rو

مثبت افراد نسبت به درونگروه خود است .مشاهدات و نتاايج

برآورد آن استفاده میشود .برای تحلیل اساتنباطی دادههاا نیاز

كامال معتبر اين است كاه مقولاهبنادی باینگروهای و جزئای

ابتدا فرضیات فراتحلیل بررسی شده ،باهطاوریكاه باه كماک

موقت در موقعیت خاص باه خاويشگرايای و تبعایع علیاه

نمودار قیفی 9و روش رگرسیونی خطی اِگر 1خطای انتشاار 1و

برونگروه منجر میشود (.)Tajfel & Turner, 2007: 56

و با آزمون  Qناهمگونی 1مطالعات ارزيابی شده است .ساپس

روششناسی پژوهش
مقاله حاضر ازنظر هدف كاربردی است و بهدلیل باهكاارگیری
روش فراتحلیااال و باتوجاااهباااه ماهیااات دادههاااا در زماااره
پژوهشهای كمی قرار میگیرد .جامعه مادنظر ،پاژوهشهاای
انجامشده درزمینه ارتباط بین طايفهگرايی و نزاع دساتهجمعای
است و باتوجهبه اينکه بیشترين تحقیقات در دهه اخیار انجاام
شده اند ،دامنه پژوهش از سال  1981تا پايان پايیز ساال 1931
است .اين جامعه ،به طور دقیقتر شامل پاياننامههاا و مقااالت
منتشرشده در مجالت و نشريات معتبر داخلی چون م ايران،
نورمگز ،مطالعاات جهااد دانشاگاهی ،و ...اسات .تعاداد كال
مقاالت تا قبل از مرحله غربال اصلی  18عدد باوده اسات .در

وجاود فرضایه متشاابه

باتوجه به ناهمگونی بین مطالعات اساتفادهشاده ،از مادل آثاار
تصادفی 1برای تركیب نتايج و رسیدن باه انادازه اثار اساتفاده
شده است كه در اين مدل ،تغییرات پارامتر در باین مطالعاات
نیز در محاسبات در نظر گرفته میشود .بناابراين ،در وضاعیت
ناهمگنی نتايج حاصل از يک مادل باا آثاار تصاادفی قابلیات
تعمیم بیشتری نسبت به يک مادل باا آثاار ثابات دارد .بارای
تفسیر نتايج از سیستم تفسیری كوهن 8بهره گرفتاه شاده و در
1

Inclusive criteria
Effect size
3
Funnel plot
4
Egger,s linear regression method
5
Publication bias
6
Q tset for heterogeneity
7
Random effect model
8
Cohen
2
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جدول ( )0خالصه اطالعاات مرباوط باه مطالعاات مختلاف

شده است.

درباره رابطه بین طايفهگرايی و نزاع دستهجمعای نماايش داده
جدول  -2خالصه اطالعات جمعآوريشده
ردیف

محقق و سال

جامعه آماري

حجم نمونه

نمونهگیري

r

1

شاطريان و همکاران ()1931

012

اهر

2/11

تصادفی

0

بیاد و همکاران ()1939

122

كهگیلويه

2/991

تصادفی

9

گل مرادی ()1939

923

خرمآباد

2/01

طبقهای

1

عشايری و همکاران ()1939

031

اردبیل

2/91

تصادفی

1

عشايری و ايمانی ()1930

922

مشکینشهر

2/12

طبقهای

1

باقرزادگان و میرزايی ()1930

11

سنند

2/11

تصادفی

1

شريعتی و همکاران ()1931

112

خدابنده

2/021

تصادفی

8

احمدی و الوند ()1931

111

غرب كشور

2/131

طبقهای

3

اسدی و درستی ()1931

110

كهگیلويه

2/03

خوشهای

12

میرفردی و همکاران ()1932

931

بويراحمد

2/98

خوشهای

11

حسینزاده و همکاران()1932

981

اهواز

2/919

طبقهای

10

رضايیكلواری و بحرينی ()1983

111

لردگان

2/981

سهمیهای

19

ربانی و همکاران ()1988

981

ايالم

2/083

طبقهای

11

نظری و امینی ()1981

112

ايالم

2/088

طبقهای

جدول  -3خالصه اطالعات مربوط به فراتحلیل بر روي پژوهشهاي نمونه
ردیف

محقق و سال

اندازه اثر

حد کم

حد زیاد

Z-Value

P-Value

1

شاطريان و همکاران ()1931

2/11

2/111

2/108

12/121

2/221

0

بیاد و همکاران ()1939

2/991

2/118

2/133

9/190

2/221

9

گل مرادی ()1939

2/01

2/190

2/910

1/080

2/221

1

عشايری و همکاران ()1939

2/91

2/011

2/111

1/130

2/221

1

عشايری و ايمانی ()1930

2/12

2/191

2/111

11/311

2/221

1

باقرزادگان و میرزايی ()1930

2/11

2/111

2/133

1/198

2/221

1

شريعتی و همکاران ()1931

2/021

2/291

2/912

0/100

2/211

8

احمدی و الوند ()1931

2/131

2/210

2/991

0/121

2/210

3

اسدی و درستی ()1931

2/03

2/111

2/101

9/881

2/221

12

میرفردی و همکاران ()1932

2/98

2/030

2/111

1/301

2/221

11

حسینزاده و همکاران ()1932

2/919

2/010

2/111

1/101

2/221

10

رضايیكلواری و بحرينی ()1983

2/981

2/920

2/111

8/011

2/221

19

ربانی و همکاران ()1988

2/08

2/181

2/912

1/111

2/221

11

نظری و امینی ()1981

2/088

2/191

2/111

9/121

2/220

آثار تركیبی ثابت

2/981

2/911

2/119

09/383

2/221

آثار تركیبی تصادفی

2/989

2/031

2/111

1/311

2/221

فراتحلیل رابطه بین طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی با تأكید بر متغیر تعديلگر قومیت

اين جدول نشاندهنده اندازه اثر درخصاوص رابطاه باین
طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی با فاصله اطمینان 31درصاد در

3

وضعیت ،بايد از متغیرهای تعديلگاری بارای مشاخصكاردن
علت تفاوتِ واريانس استفاده كرد.

هركاادام از پااژوهشهااای انتخااابشااده اساات .اناادازه اثاار،
جدول  -4نتایج حاصل از آزمون

نشان دهنده میزان يا درجه حضور پديدهها در جامعه و برابر با
نسبت سطح معناداری به شاخصی از حجام نموناه اسات .در
پژوهش های مدنظر ،بیشاترين انادازه اثار مرباوط باه مطالعاه
چهارم (عشايری و ايمانی جاجرمی) و كمتارين مقادار انادازه
اثر ،مربوط به مطالعه هشتم (احمدی و الوند) است.

آماري
نتايج

آزمون

آزادي

معناداري

()Q

()Df

()P-Value

110/118

19

20221

)I2( I-Squared
88/111

بررسی فرض سوگیري انتشار

نتایج
در اين قسامت ابتادا مهامتارين پایشفارضهاای فراتحلیال
(همگنبودن مطالعات انجامشده و بررسای خطاای انتشاار در
میان مطالعات) بررسی خواهد شد.
بررسی فرض همگنی مطالعات انجامشده
باارای تعیااین ماادل نهااايی و اطمینااان از وجااود متغیرهااای
تعديلكننده ،آزمونهای ناهمگنی انجام شده است كه نتايج آن
در جدول شماره  1مشاهده میشود .در اين آزماون باه شارط
وجود ناهمگنی معنادار ،مدل تصادفی انتخاب و در بررسیهاا
فرض می شود كه ماهیت روابط بین متغیر مستقل و وابسته ،از
متغیر تعديل كننده تاأثیر مایپاذيرد .مطاابق مطالاب جادول ،
براساا

شاخص

مقدار

درجه

سطح

Q

نتاايج حاصال از آزماون ()Q = 112/178 , P<0.01

بايااد گفاات بااا اطمینااان 33درصااد ،فاارض صاافر مبناای باار
همگن بودن مطالعات انجامشده رد و فارض نااهمگونی میاان
پژوهشها تأئید میشود .ازاين گذشته ،شاخص مجذور  Iمؤيد
اين مطلب است كه حدودا 88درصد از پاراكنشهاا واقعای و
ناشی از كل مطالعات حاضر و ناهمگنی آنها اسات؛ بناابراين،
تلفیق آنها با مدل اثر ثابت موجه نیست و برای تركیب نتاايج،
بايد از مدل اثر تصادفی استفاده كرد .درواقع ،اين آزمون به ماا
میگويد كه رابطه بین طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی ازلحااظ
ويژگیها و مشخصات مطالعات بشدت متفاوتاناد و در ايان

بخش ديگر فرايند فراتحلیل بررسی خطای انتشاار اسات .باه
بیان ديگر ،يکی از مشکالتی كه موجب می شود اعتباار نتاايج
فراتحلیل مخدوش شاود ،دسترساینداشاتن محقاق باه تماام
مطالعاتی است كه در فاصاله زماانی خااص دربااره موضاوع
مدنظر انجام شده اند .برای بررسی اين فرض ،از نمودار قیفای
و روش رگرسیونی اگر استفاده شاده كاه نتاايج بررسای ايان
فرض ،به كمک روش های مختلف در اين قسمت ارائاه شاده
است.
نمودار قیفی

معمول ترين و ساده تارين روش شناساايی ساوگیری انتشاار،
استفاده از يک نمودار پراكندگی دوبعدی به نام نمودار قیفای
است كه در آن ،اثر مداخله برآوردشده از هر مطالعه در مقابل
اندازه نمونه آن مطالعه رسم میشاود .اگار ساوگیری انتشاار
وجود نداشته باشد ،انتظار اين است كه نمودار متقارن باشاد
و با افزايش اندازه نمونه ،مقدار پراكنادگی حاول انادازه اثار
مداخله كاهش يابد.
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نتایج روش رگرسیون خطی اگر

در نبود سوگیری انتشار انتظار میرود در تحقیقات كوچک اثر
استاندارد كوچک و در تحقیقات بزرگ ،اثر اساتاندارد بازرگ
مشاهده شود .اين حالت خط رگرسیونی را ايجاد میكناد كاه
برشی از خط رگرسیون اصلی است .اگر برش خط رگرسیونی
با سطح مدنظر تفااوت داشاته باشاد ،علات آن ممکان اسات
شکل  -1نمودار قیفی براي بررسی خطاي انتشار

ازنظر تفسیری در نمودارهای قیفی شاکل ،مطالعااتی كاه

سوگیری انتشار باشد .نتايج حاصل از بررسی روش رگرسیون
خطی اگر ،برای بررسی سوگیری انتشار در جدول شماره ی 1
شرح داده شدهاند.

خطای استاندارد كمی دارند و در باالی قیف جمع مایشاوند

جدول  -5نتایج حاصل از بررسی روش رگرسیون خطی اگر

سوگیری انتشار ندارند؛ اما هرچه مطالعاات باه سامت پاايین
قیف كشیده میشوند ،خطای استاندارد آنهاا زيااد مایشاود و

شاخص

برش

سوگیری انتشار افزايش میيابد .نتايج حاصل از نماودار قیفای

آماري

()B

وارونه ،تقريبا تداعی كننده تقارن نسابی مطالعاات انجاامشاده
است؛ اما دراين خصوص ،قضاوت صريحی انجام نمیشاود و

نتايج

برای اطمینان بیشتر ،باياد از آزماونهاای مارتبط مانناد روش
رگرسیونی خطی اگر استفاده كرد .در اين روش ،فارض صافر
( )H0بیانگر متقارنبودن نمودار قیفی و سوگیرینداشتن انتشار
اطالعات و فرض خالف ( )H1بیاانگر نامتقاارنباودن نماودار
قیفی و سوگیری انتشار يافتهها است.

براسا

2/011

سطح معناداري

خطاي
استاندارد

t-Value

()SE
2/281

9/112

()P-Value
یک

دو

دامنه

دامنه

2/111

2/399

نتايج رگرسیون خطی اگر ،برش برابر باا 2/011

و فاصله اطمینان 31درصد ،برابر با  2/281است .به دلیل آنکاه
مقدار  Pياک دامناه  2/111و دو دامناه  2/399اسات ،فارض
صفر مبنی بر متقارن باودن نماودار قیفای و ساوگیرینداشاتن
انتشار تأيید میشود.

جدول  -6نتایج حاصل از اندازه اثر مطالعات رابطه بین طایفهگرایی با نزاع دستهجمعی
پرسش
رابطه بین طايفهگرايی با نزاع دستهجمعی

تعداد مطالعات
11

اطالعات جدول ( )1نشان می دهد كه میانگین انادازه اثار
طايفهگرايی (آثار تركیبی تصادفی) بر نزاع دستهجمعی در ايان
نمونه ،معاادل  2/989اسات .انادازه برآوردشاده در محادوده
اطمینان است ،برايناسا  ،بايد گفت تأثیر طايفهگرايی بر نزاع
دسته جمعی تأئید مای شاود .همچناین ،گفتنای اسات بارآورد
نقطهای بهدست آمده  2/989بر مبنای معیار كوهن (جادول )1
نشان دهنده اثر قابل قبولی (متوساط) اسات ،پاس درمجماوع،

اندازه اثر ()r
2/989

حد کم
2/031

حد زیاد
2/111

Z-Value

1/311

P-Value

2/221

بايد گفت طايفهگرايی به میزان متوسطی بر نزاع دساتهجمعای
تأثیر دارد.
جدول  -7مدل کوهن ،نظام تفسیر اندازه اثر ناشی از فراتحلیل
اندازه اثر
كم
متوسط
زياد

R

2/1
2/9
2/1

D

2/0
2/1
2/8

فراتحلیل رابطه بین طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی با تأكید بر متغیر تعديلگر قومیت
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جدول  -8نتایج متارگرسیون براساس تعدیلگري متغیر سال انجام

باتوجهبه نتايج حاصل از ناهمگونی مطالعات در اين

پژوهش

قسمت سعی بر اين است كه برای مشخصكردن اين ناهمگنی

تلفیق با

از متغیر تعديلكننده استفاده شود تا از اين طريق ،تفاوت

برآورد ناهمگونی

تعديلگر سال

واريانس (ناهماهنگی) بین مطالعات مشخص شود .در اين

انجام پژوهش

Q

Df

1

11/011

P-Value

2/221

پژوهش از متغیر سال انجام پژوهش (متغیر كمی) و قومیت
براسا

(متغیر كیفی) بهصورت متغیر تعديلكننده استفاده شده است.

اطالعات شکل ( )0و جادول ( )8مقادار  Qباه

میزان 33درصد ازنظر آماری معنادار اسات .باا افازايش متغیار
الف) بررسی نقش تعدیلکنندگی متغیر سال انجام پژوهش

سال انجام پژوهش ،نتاايج حاصال از آزماون  Qنشااندهناده
كاهش چشمگیر مقدار  Qاز  110/118به  11/011و اندازه اثر
افزايش يافته و معنادار است .بنابراين ،متغیر گذر زماان (ساال
انجام پژوهش) در رابطه بین طايفهگرايی و نزاع دساتهجمعای
نقش تعديلكنندگی دارد .به بیان ديگر ،باا گاذر زماان شادت
رابطه مستقیم باین طايفاهگرايای و نازاع دساتهجمعای بیشاتر
میشود.
ب) بررسی نقش تعدیلکنندگی متغیر قومیت

شکل  -2نتایج متارگرسیون براي هر یک از مطالعات

جدول  -9نتایج اندازههاي اثر ترکیبی مربوط به رابطه طایفهگرایی با نزاع دستهجمعی و با تعدیلگري قومیت
تعداد اندازه اثر

جامعه آماري

مدل آثار ثابت
اندازه ترکیبی

Z-Value

مدل آثار تصادفی
P-Value

اندازه ترکیبی

Z-Value

P-Value

عرب

1

2/919

1/101

2/221

2/919

1/101

2/221

كرد

1

2/088

8/219

2/221

2/992

1/189

2/221

لر

1

2/998

19/311

2/221

2/991

3/311

2/221

آذری

1

2/111

11/833

2/221

2/181

9/818

2/221

كل

11

2/981

09/329

2/221

2/911

19/131

2/221

جدول ( )3اندازه هاا ی اثار تركیبای مادل آثاار ثابات و

اقوام آذری تأثیر بیشتری بر نزاع دسته جمعی آنها باه نسابت

تصادفی مربوط به رابطه بین طايفه گرايی و نزاع دستهجمعای

ساير اقوام داشته؛ چناان كاه درحقیقات ،نازاع دساته جمعای

را به تفکیک قومیت و محل زندگی ارائاه مایدهاد .در باین

آذریها بیشتر از ساير اقوام متأثر از طايفهگرايی است.

اقوام آذری (ترک) اندازه اثر در مدل تصاادفی  ،2/181لرهاا
 ،2/991كردها  2/992و عربها با  2/919محاسبه شده است

بحث و نتیجه

كه در میزان  2/21معنادار هستند .همچنین ،به طوركلی اندازه

هنوز در برخی از مناطق كشور ساختار حاكم ،ساختاری سنتی

اثر در هر  1قوم  2/911است .به عبارت ديگار ،طايفاه گرايای

و مبتنی بر مسائل قومی و قبیلهای است؛ باهايانترتیاب ،نازاع
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دستهجمعی گروهی و قبیلهای يکی از مسائل اجتمااعی اسات

معاشرتهای درونگروهای تقويات شاود ،پایشداوری افاراد

كه هماكنون نیز وجود دارد و میراث سنتهای قاديمی اسات.

نسبت به برونگروهها نیز افزايش میيابد .در اين معنا غارور و

اياان اماار ،انسااجام و يگااانگی اجتماااعی را خدشااهدار كاارده،

افتخااارات طايفااهای خااود ساابب تقوياات تعصاابات قبیلااهای

ازاينرو ،وجود و افزايش نزاع دستهجمعی در بین گاروههاا و

میشود .همچنین ،تعصب ازطريق اجبارها و فشارهای بیرونای

اقوام مختلف سبب شده است تا محققان و پژوهشگران حوزه

(اجتماعی) تداوم پیدا میكند .اگر تعصب تبديل به يک هنجار

جامعااهشناساای ،حقااوق ،علااوم سیاساای و  ...رابطااه و تااأثیر

اجتماعی شود ،خیلی از افراد از آن پیروی میكنند و خود را با

طايفهگرايی را بر نازاع و درگیاری دساتهجمعای در منااطق و

آن وفق میدهند؛ يعنی باورهای طايفهای نقش تعیاینكننادهای

محاایطهااای مختلااف كشااور مطالعااه و بررساای كنناااد.

در فعالیت های افراد جامعه دارناد .تاهنشساتهاای فکاری و

همبستگی هاای ضاعیف و قاوی و نتاايج معقاول و ناامعقول

باوری طوايفی نسبت به هماديگر ساوگیری هاايی دارناد كاه

حاصل از اين مطالعات ،زمینهساز تدوين فراتحلیلهايی مانناد

همین موضوع ،فرد را نسابت باه طواياف ديگار در موضاعی

اين مقاله شده كه با رويکردی نوين باه فراتحلیال (ناه مارور

كامال متضاد باهم قرار میدهد .بهعبارتديگر ،وجود باورهاای

نظاااممنااد مطالعااات پیشااین ،امااری كااه غالبااا از پااژوهش

غلط كه عمدتا ريشه در سانتهاای فرهنگای گذشاته دارناد،

فراتحلیلمحور در جامعه ايران برداشت شاده اسات ،بلکاه باا

باعث شده است كه افراد نگاهی تحقیرآمیز به همديگر داشاته

آگاهی از فرضیات اين رويکرد تحلیلی و بررسی ناهمگونی و

باشند .اين امار باه تصاادم و ناساازگاری طواياف در جامعاه

خطای انتشار مطالعات) دركی جامعتر و يکپارچهتار از نتاايج

می انجامد .تريانديس ،دررابطهبا فرهن

جمعگرايی و سیساتم

را ارائه میدهد.

قبیلهگرايی نشان میدهد كه افراد همچنان وابستگی باه طايفاه

در بررساای همگناای  11پااژوهش ماادنظر ،آزمااون  Qبااا

خود را نسبت باه مساائل ديگار برتار مایدانناد .درحقیقات،

اطمینان 33درصد ،فرضیه صفر مبنی بر همگنباودن مطالعاات

طايفهگرايی تأيید و حمايات طايفاه را بارای فارد باه ارمغاان

انجامشده را رد و فرض ناهمگونی انادازه اثار پاژوهشهاا را

میآورد .در فرهن

ايلی فرد برای حفظ جان خاود و تقويات

تأئید كرد .ازنظر ويژگی ها و مختصات مطالعات ،رابطاه میاان

امنیاات دفاااعی خااود و خااانوادهاش ،تاحاادزيادی ملاازم بااه

طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی بشدت متفاوت و متغیار اسات

مقدمدانستن اطاعت از رئیس و بزرگ طايفه است كه اين امار،

و اين امر ،لازوم توجاه باه متغیار تعاديلگار را بیشاتر نشاان

انقیاد و اطاعت بیچونوچرا از رواباط حااكم بار قبیلاه را باه

میدهد .مطابق ارزيابی فرض سوگیری انتشار نیز فرضیه صافر

همراه دارد و فرد را چه بهصورت خودآگاه و چاه باهصاورت

مبنی بر متقارن بودن نمودار قیفی و ساوگیری نداشاتن انتشاار،

ناخودآگاه ،به جمعگرايی افراطی حاكم بر قبیله سوق میدهاد.

تأيید شده است.

يکی از اين گرايشها حمايت و دفاع از طايفاه و قبیلاه خاود،

در بعد تحلیلی نتايج نشان دادند كه میانگین اندازه اثر ياا

هنگام بروز نزاع های دستهجمعای اسات .همچناین ،براساا

تأثیر سازه طايفهگرايی بر نزاع دستهجمعی معادل  2/981و بار

ديدگاههای فوكوياما ،يکی از داليل افزايش نزاع و درگیاری را

مبنای نظام تفسیر ارائهشده كوهن ،بیانگر اندازه متوسط اسات.

میزان همبستگی درون گروهای و كااهش تعاامالت اجتمااعی

بااهعبااارتديگاار ،متغیاار طايفااهگراياای عاااملی مااؤثر در ناازاع

برونگروهی میدانند .اين فضای اجتمااعی گاروههاا را در دو

دستهجمعی در میان گروهها و طوايف مختلف دانسته میشود.

طیف يکخط قرار میدهد و میزان ناسازگاری را در میان آنهاا

وفاداری به گروه خودی ،به تنزل ارزش گاروههاای ديگار در

افزايش و میزان همگرايی را كاهش میدهد و هرچه بر شادت

هويات و

جمع گرايی بین افراد افزوده شاود ،بار شادت فاصاله

نزد گروه خودی منجر مایشاود و هرچاه احساا

فرهن

فراتحلیل رابطه بین طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی با تأكید بر متغیر تعديلگر قومیت
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اجتماعی و میازان نازاع نیاز افازوده خواهاد شاد .در جواماع

تصمیم گروه عملی انجام نمیدهد .وضعیت زندگی در چناین

كثیرالقوم ،همااهنگی هاای درونای هرياک از اقاوام در ظااهر

جامعه ای با نزاع و درگیری همراه است و در ماردان قادرت،

بیضرر و كامال به نفع گروه آنان است ،اماا هماین همااهنگی

شجاعت ،دلیری ،جنگجويی و نترسیدن اصلیترين مالکهاای

گروهی مبنايی برای ايجاد اختالف و درگیری ياک قاوم علیاه

ارزيابی محسوب میشوند .درنتیجه ،يک جوان آذری باياد در

قوم ديگر فراهم میآورد.

جامعه عشايری چنین خصلتهايی داشته باشد .به همین دلیل،

نتايج پژوهش ،با گذر زمان اثر طايفاهگرايای بار

فاارد بعضاای وظااايف را از كااودكی فاارا ماایگیاارد و اياان

براسا

نزاع دستهجمعی به طورچشمگیری افزايش يافتاه و حالات آن

جامعه پذيری باعث گرايش فرد به نزاع دستهجمعی مایشاود.

صااعودی اساات .باارخالف پاایشبیناایهااای مبناای باار افااول

بهاين ترتیب ،از زماان ورود فارد باه گاروه ايلای ايان مساائل

طايفهگرايی به شکل صورتی از زندگی جمعی مبتنی بر سنت،

آموزش داده میشوند :فرهن

حمايات از طايفاه ،حمايات از

هويتهای برساخته از اين شیوه زيست در دو دهه اخیر رشاد

ايل در بحران و درگیریها ،مقاومت در برابار قادرتطلبای و

يافتهاند .واقعیت نشان میدهد كه روند جهانیشدن باه معناای

حس برتری جويی ،رفتار تند و پرخاشاگرانه و ايجااد هارا

فراموشی فرهن های بومی ،قاومی و منطقاهای نیسات؛ بلکاه

اخالقی و اجتماعی در گروه ديگر .بهعبارتديگر ،در طواياف

جهاانیشادن موجااب تقويات ظهااور رواباط خويشاااوندی و

اقااوام آذری تعصاابات خويشاااوندی شااديدی وجااود دارد و

قبیلهای است .جامعه جهانی وارد هزاره سوم شاده اسات؛ اماا

داشتن تعصب يک ارزش محسوب میشود؛ باهطاوریكاه در

هويتهای قومی ،نژادی و زبانی اهمیتای دوچنادان يافتاهاناد.

ديد اين قوم كسی كه تعصب و غیرت نسبت به گروه و طايفه

گروه ها و قبايل با استفاده از امکانات عصر مدرن (رسانههاای

ندارد ،فرد بیارزشی است .درنتیجه ،اين ديدگاه حاكم افاراد و

ارتباطی و فناوری) فرهنا  ،سانت و آياین خاود را تقويات

جوانان آذری را تشويق به جانبداری و حمايت بیچونوچرا

كرده اند؛ براين اسا  ،در عصر مدرن بهجای اينکه از منازعات

از افراد قوم و طايفهای خود میكند.

گروهی و قبیلهای كاسته شود ،آنها بهطورچشامگیری افازايش
يافتهاند.

راهکارهاي پژوهش

از ديگر يافتههای چشمگیر پژوهش ،اندازه اثر بیشتر اقوام

ساااختار بعضاای از مناااطق كشااور (مخصوصااا نااواحی غاارب

آذری ( )2/181در مدل تصادفی نسبت به ساير اقوام است (لر

كشور) متشکل از ايل های مختلف اسات و هناوز هام ،افاراد

 ،2/991كرد  2/992و عرب  )2/919به عبارتی میازان و تعلاق

هويت خود را براسا

همان طايفه يا گروهی كه به آن تعلاق

به طايفه در بین اقوام آذری تأثیر بیشتری بر نزاع دستهجمعای

دارند میشناسند؛ به همین دلیل ،مسئله طايفهگرايی عاالوه بار

نسبت به اقوام ديگر دارد .قوم آذری يکی از بزرگترين اقاوام

بعضی مزايا آسیب های خاص خود را هم دارد .توجه زياد باه

ايرانی است كه بین  02تا 92درصد جمعیات جامعاه اياران را

هويت گروهی خود و طايفهگرايی افراطی نتايج نامطلوبی دارد

تشکیل میدهند .اين قوم مخصوصا در شمال غربی كشاور ،از

و بنابراين ،افراد تمايل بیشتری نیز به نزاع دارند .بدين ترتیب،

طوايف و گروههای مختلفی تشاکیل شاده اسات .گاروههاا و

برای كاهش كنترل طايفهگرايی در امر ايجاد تمايل باه نازاع و

طوايف آذری تعصب خاصی نسبت به گروه و طايفه (بهوياژه

درگیری اين پیشنهادها ارائه میشود:

در روستاها) خود دارند .تمام رفتارهايی كه فارد در رابطاه باا

 -توهین يا بی احترامی به طايفه ياا يکای از اعضاای آن،

ايل و ساير طوايف يا همنوعان خود انجام میدهد ،بر پايه نوع

يکی از عوامل زمینهساز درگیری و نازاع دساتهجمعای اسات؛

تربیت خانوادگی و گروه طايفهای است؛ چنانكه فرد خار از

بنابراين ،آموزش مهاارت اجتمااعی ازطرياق نهادهاايی چاون
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خانواده ،ساازمانهاای آموزشای و رساانههاای جمعای بارای

دوفصلنامه پژوهشهای راهباردی امنیات و نظام

رعاياات احتاارام بااه ديگااران و ساااير طوايااف ،ضااروری و

اجتماعی،

اجتنابناپذير است.

 ،1ش  ،3ص .13-31

باقرزادگان ،ا .و میرزايی ،م« .)1930( .بررسای عوامال تحقاق
ناازاع فااردی و دسااتهجمعاای بااا تکیااه باار نقااش

باتوجه به وضعیت سانی نوجواناان و جواناان و گارايش
بیشتر آنها به نزاع و درگیرهای دستهجمعی نسبت به گروههای

حاشیه نشینی» کارآگاه،

سنی ديگر ،توسعه سازمانهای فرهنگی مانند سینما ،پارکهای

.119

 ،1ش  ،01ص -132

علماایتفريحاای ،كتابخانااه و فرهن ا ساارا در سراساار مناااطق

بیاد. ،؛ جانیپور ،ع .و اوالده ،م« .)1939( .ابزارهاا و تادابیر

طايفهگرا و افزايش شاركت جواناان در فعالیاتهاای هناری،

نیروی انتظامی اساتان كهگیلوياه و بويراحماد در

ورزشی و ...برای سوق دادن پتانسیل آنها به سوی فعالیتهاای

پیشگیری از وقوع جرم منازعه در استان در ساال

مفید علمی ،هنری ،ورزشی ،و ...ضرورت دارد.

 ،»32دانش انتظامی كهگیلويه و بويراحماد ،دوره

 -شناسايی افراد معتمد ،ريش سافید و بزرگاان اياالت و

 ،1ش  ،11ص .19-11

طوايف و سازماندهی و آموزش دقیق اين افراد برای عملکارد

پورافکاری ،ن« .)1989( .نزاع های جمعای محلای» ،مجموعاه

صااحیح علماای بااهمنظااور پیشااگیری يااا حااداقل مهااار ناازاع

مقاااالت اولااین همااايش ملاای طاارح مسااائل

دسااتهجمعاای چراكااه فااراهمكااردن چنااین زمینااهای باارای

جامعااهشناساای ايااران ،تهااران :دانشااگاه عالمااه

میانجیگری به موفقیت اين سیستم (كه مهمترين نهاد عادالت

طباطبايی ،ص .919-981

ترمیمی است) منجر میشود.
 -برگزاری مسابقات ورزشی و اردوهای دساتهجمعای و

تريانديس ،ه

 .)1988( .فرهن

و رفتار اجتمااعی ،ترجماه:

نصرت فنی ،تهران :نشر رسانس.

ايجاد تعاونی های مشترک بین اقوام و قبايل مختلف ،بستر يک

چلباای ،م .و عباادالهی ،م .)1919( .طاارح توصاایف و تبیااین

رقابت سالم و نافع را به وجود میآورد كه اين موضاوع ،باياد

جامعهشناختی نزاع هاای دساتهجمعای در اساتان

با نظارت وزارت آموزش وپرورش ،سازمان ورزش و جواناان

لرستان ،لرستان :دفتر امور اجتماعی استانداری.

و وزارت كار و تعاون پیگیری شود.

حساینزاده ،ع .ح.؛ ناواح ،ع .و عنباری ،ع« .)1983( .بررساای
جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میازان گارايش باه
نزاع دسته جمعی» ،داناش انتظاامی ،دوره  ،19ش

منابع
احماادی ،م .ح .و الونااد ،م« .)1931( .نقااش قااومگراياای در

ناااآرامیهااای اجتماااعی» پااژوهشهااای انتظااام
اجتماعی،

 ،1ش  ،0ص .180-113

اسدپور ،ر .و درستی ،م« .)1930( .بررسی عوامل جرمشناختی
نزاع دسته جمعی در استان كهگیلويه و بويراحمد»
دانش انتظامی كهگیلويه و بويراحمد ،دوره ،1
 ،1ش  ،3ص .11-31
افشانی ،ع.؛ نوائی،

 .و دلباازی اصال ،م« .)1931( .بررسای

پديده نزاع در بین شاهروندان سااكن شاهر يازد»

 ،0ص .131- 001
حسینی. ،؛ گنجای ،ق .و امیراحمادی ،ر .ا« .)1931( .وفااق
اجتماعی و اقلیت های قومی در ايران با تأكید بار
ابعاد سیاسی» ،مطالعاات سیاسای،

 ،1ش ،11

ص .111-103

خیال پرساتان ،ی .)1988( .بررسای عوامال ماؤثر بار نازاع و
درگیااریهااای محلاای در میااان روستانشااینان
شهرسااتان دنااا در فاصااله سااالهااای ،1980-81
پاياننامه كارشناسی ارشد ،دانشاگاه آزاد اساالمی

فراتحلیل رابطه بین طايفهگرايی و نزاع دستهجمعی با تأكید بر متغیر تعديلگر قومیت

دهاقان.
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.93-11

ربانی ،ر.؛ عبا زاده ،م .و نظری« .)1988( . ،بررسی عوامال

عشايری ،ط.؛ حسنوند ،ا .و پناهی ،ر« .)1939( .عوامل مؤثر بر

اجتماعی فرهنگی مؤثر بر گرايش به نزاع جمعی»

وقوع نزاع دستهجمعی بین طوايف علیا و سافال»،

انتظام اجتماعی،

 ،1ش  ،9ص .129-101

دانش انتظامی اردبیل ،ش  ،1ص .11-83

رضايی كلاواری ،ن .ا .و بحرينای ،م« .)1983( .مطالعاه رابطاه

گلمااارادی ،ر.ا .)1939( .بررسااای جامعاااهشاااناختی نااازاع

عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاع های دستهجمعای،

دسااتهجمعاای ،پاياااننامااه كارشناساای ارشااد

قومی و قبیلهای در شهر لردگان» ،مطالعات امنیت

جامعه شناسای ،تهاران :دانشاکده علاوم انساانی،

اجتماعی ،دوره جديد ،ش  ،00ص .191-110

دانشگاه تربیت مدر .

.)1931( .

سجاديان ،ن.؛ نعمتی ،م.؛ شجاعیان ،ع .و اوركای،
«ارزيابی نقش طايفاه گرايای در احساا
اجتماعی» ،اطالعات جغرافیاايی،

امنیات

 ،01ش ،31

ص .18-11

مجتهااادزاده .)1930( . ،جغرافیاااای سیاسااای و سیاسااات
جغرافیايی ،تهران :انتشارات سمت.
محسنی تبريزی ،ع .)1989( .وندالیسم ،تهران :انتشارات آن.

مقصااودی ،م .)1982( .تحااوالت قااومی در ايااران ،علاال و

سااريعالقلاام ،م .)1981( .فرهناا

سیاساای ايااران ،تهااران:

پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
شاااطريان ،م.؛ نیااازی ،م .و عشااايری ،ط« .)1931( .عواماال
اجتماااعیفرهنگاای مااؤثر باار گاارايش بااه ناازاع

طايفااهای» ،توسااعه اجتماااعی،

 ،3ش  ،1ص

.11-81

زمینهها ،تهران :مؤسسه مطالعات ملی.

میرزاياای ،ح .)1981( .بررساای جامعااهشااناختی فردگراياای در
ايران ،رساله دكتری رشته جامعه شناسی ،دانشکده
علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.
میرساااادرو ،ط .و مرتضااایی ،ع« .)1931( .بررسااای عوامااال
اجتماعی ماؤثر در وقاوع نازاع دساته جمعای در

شااريعتی ،م.؛ مهاااجری ،م .ک .و ملکاای ،ا« .)1931( .بررساای

شااهرود» ،دانااش انتظااامی ساامنان،

عوامل ماؤثر بار تماايالت باالقوه باه نازاع هاای

ص .1-92

دسته جمعی در شهرستان خدابنده» ،پژوهش هاای

میرفااردی ،ا.؛ احماادی،

انتظام اجتماعی ،ش  ،0ص .31-118
عبااداللهی ،م.؛ اجاللاای،

.؛ حسااینی،

 ،0ش ،1

 .و صااادقنیااا ،آ« .)1932( .میاازان

گرايش به نزاعهای دستهجمعی در میان مردان 11

 .ر.؛ راغفاار ،ح .و

تا  11سال شهرستان بويراحمد و عوامل مؤثر بار

عبدی ،ع« .)1989( .آسیبهای اجتماعی و روناد

آن» ،مطالعاااات امنیااات اجتمااااعی ،ش  ،01ص

تحااول آن در ايااران ،جلااد اول» ،مقاااالت اولااین

.111-111

همايش ملی آسیبهای اجتماعی در ايران ،تهران:
نشر آگه و انجمن جامعهشناسی ايران.
عشاااايری ،ط .و ايماااانی جااااجرمی ،ح« .)1930( .مطالعاااه
جامعااهشااناختی عواماال مااؤثر باار شااکلگیااری

میرفردی ،ا .و صادق نیا ،آ« .)1931( .گوناهشناسای نازاع هاای
دسااااتهجمعاااای در شهرسااااتان بويراحمااااد»،
پژوهش های انتظاام اجتمااعی،

 ، 1ش  ،0ص

.10-11

نزاع های دساتهجمعای روساتايی (ماورد مطالعاه

نظری« .)1981( . ،تبیین جامعهشناختی میزان گرايش به نزاع

روستای پريخان از توابع شهرستان مشکینشهر)»،

دسته جمعای در اساتان اياالم» ،مطالعاات امنیات

مطالعااات امنیاات اجتماااعی،

 ،1ش  ،91ص

اجتماعی ،ش  ،12ص .11-31

1931  پايیز، شماره سوم،18  شماره پیاپی، سال ششم،پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی

 دانشنامه علاوم،»آن بر روابط بین قومی در ايران
.101-111  ص،1  ش،1

،اجتماعی
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