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  چکیده
خصوص قومیت در ایران است. برای این   شده در  های انجام هدف از پژوهش حاضر بررسی فراتحلیل پژوهش

منظور با استفاده از روش فراتحلیلی، مطالعاتی گردآوری شد که بنه قومینت پرداختنه بنود. بنرای گنردآوری       
هنای تحصنی ت تیلیلنی     نامنه  ها و پایان وجو در سایت های مرتبط استفاده شد و جست مطالعات از کلیدواژه

العاتی که با معیارهای ورود به فراتحلیل هلخوانی داشتند گزینش و ها صورت پذیرفت. در نهایت مط دانشگاه
اط عات مورد نظر برای آزمون فرضیات با پرسشنامه معیوسی استخراج شد که نویسنده تهیه کنرده بنود. از   

ر افنزا  اثر و اط عات مورد نیاز دیگر ثبت و با ننرم  های مناسب برای محاسبه اندازه شده آمار ده مطالعه گزینش
CMA2 دهند کنه    اثرها و تجزیه و تحلیل فرضیات اقدام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان منی  به محاسبه اندازه

در مجلوع متغیرهای مستقل شناسایی شده بر بسیج سیاسی هلگرایانه و هویت ملی مؤثر بوده است. مقندار  
بوده و به لحاظ آماری نیز معنادار است. از آنجا که این  مقندار در    (d=  708/0) 708/0 شده اثر تلفیق  اندازه
شنود. نتنایج هلیننی  نشنان      بندی کوه  متوسط ارزیابی می قرار دارد، طبق دسته 7/0تا  8/0ای بی   دامنه
رسنوم، منذهب و زبنان اقنوام، اسنتفاده از       و دهد متغیرهایی نظیر داشت  مبنای نظری، احترام بنه آدا   می

اقوام در مناسب سیاسی یا روییرد تعاملی با دولت ،تأکید بر اشتراکات و افتراقات مذهبی و احسنا   نخبگان 
تبعیض اقتصادی و فرهنگی به لحاظ آماری تأثیر معناداری بر بسیج سیاسی هلگرایانه اقنوام و هوینت ملنی    

ی ملنی بایند کناهش    داشته است. برای دستیابی به بسیج سیاسی هلگرایانه اقوام و هویت ملنی و هلبسنتگ  
احترام بنه زبنان وآدا  و رسنوم و رعاینت قنانون       تأکید بر اشتراکات مذهبی، محرومیت و تبعیض اقتصادی،

 مربوط به اقوام را مد نظر قرار داد. 
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 جستارگشایی
سیاسی فرایندی است که افراد با ایجاد وفاداری اعضا به یک سنازمان ینا رهبنر، آمنادگی     بسیج 

برمبننای تعناریب بسنیج    . (334، ص 1389، دهند )پناهی گروه برای علل جلعی را افزایش می

توان بسیج سیاسی قومی را باز تعریب کرد: بسیج سیاسی قومی فرایندی اسنت کنه    سیاسی می

اداری اعضا به یک سازمان یا رهبر، بر مبنای مسائل قومی، آمادگی گنروه را  ها با ایجاد وف قومیت

هنا در   دهند. برخی از متفینران معتقدنند اهلینت بسنیج قومینت      برای علل جلعی افزایش می

جامعه سیاسی مدرن از اهلیت کشلیش طبقاتی به مراتب بیشتر است. در ای  خصوص راگی  

مثابنه نینروی دارای    را بنه  1ها بسیج سیاسی قومینت  یستها و نئومارکس مارکسیست»نویسد:  می

مارکسیسنت معنروف، ااهنار     ،4ننایرن  .بینند می 3در جامعه سیاسی مدرن 2پتانسیل گسیختگی

تواند جنایگزی  کشنلیش    طلب سلتیک)جنبش قومی( در بریتانیا می کند که جنبش جدایی می

تهدیند اصنلی وحندت نظنام سیاسنی      توان جنبش قنومی در بریتانینا را    طبقاتی شود؛ یعنی می

بریتانیا دانست و نقش آن را از کشلیش طبقاتی بارزتر دانست. لیپست، روکنان و آلفنرد بسنیج    

دانند و معتقدنند بسنیج قنومی توانسنته      شده را تهدید ییپارچگی نظام سیاسی می قومی بحرانی

« لشنعاع قنرار دهند   ا مورد انتظارجامعه سیاسی مدرن را تحت 5های کارکردی  است تسلط شیاف

(Ragin, 1979, p.619اهور بسیج قومیت .)   شنود. در    ها به جامعه سیاسی بریتانیامحندود  نلنی

هنا در   قومی اهور و بروز جدید یافته است. در واقنع بسنیج سیاسنی قومینت     تلامی جوامع چند

 ای یافتنه اسنت. حتنی    قومی بعد از جنگ جهانی اهلینت وینژه   های جوامع چند تلامی سیاست

های سطح ملی در سه دهه اخیر منبع بیرونی نبوده، بلینه در   توان گفت علت بیشتر خشونت می

(. اهلیت بسیج قنومی  Saeid and Simmons,1976, p.16) تضاد قومی درونی ریشه داشته است

آنقدر زیاد است که برخی از اندیشلندان در تعریب قومیت، قابلیت بسیج شدن را شاخصه مهن   

داند که به واسطة آن افراد  شناختی می قومیت را فرایندی اجتلاعی و روان 6ند. الردان قومیت می

است از  یابند و از ای  حیث عبارت  های فرهنگ آن گروه ارتباط می با یک گروه و برخی از جنبه

آگاهی از تفاوت، برجسنتگی ههننی آن تفناوت و هلیننی  بسنیج شندن براسنا  آن تفناوت         

ها شاخصه مهن    (. در تعریب یادشده بسیج شدن بر اسا  تفاوت160 ، ص1381محلدی،  )گل

هنا   قومیت لحاظ شده است. اما آیا در دنیای معاصر و مدرنیته امیان بروز و اهور بسیج قومینت 
                                                           

1. Ethnic political Mobilization 
2. Dosintegrative Force 

3. Modern polity 

4. Nairn 

5. Functional Cleavages 

6. Eller  



 95      1393شلاره هفتاد و سوم / سال بیست و سوم / زمستان 

های اجتلاعی ک سیک، نیروهنای سیاسنی و اقتصنادی متنناار بنا       وجود دارد؟ بر اسا  نظریه

هنای فرهنگنی    تندریج تفناوت   ومی را تضنعیب و بنه  هنای محلنی و قن    داری غربی فرهنگ سرمایه

مثابنه مبننایی بنرای     های قنومی و فرهنگنی بنه    کند و از اهلیت تفاوت  اللللی را نیز محو می بی 

یابد. اما تجربه چند دهنه   شود و امیان بسیج سیاسی قومی کاهش می کنش اجتلاعی کاسته می

ا ای  انتظارات در تضاد است. خیزش مجدد ، ب1970و اوایل دهه  1960ویژه اواخر دهه  اخیر، به

بسیج سیاسی قومی در هر گوشه اروپای غربی و جهان رخ داد. ای  ایده کنه کشنورهای اروپنای    

های قومی و  غربی منسج  و جوامع سیاسی مدرنی هستند دیگر نقض شده است که اپوزیسیون

گینری مناقشنات    نند در شنیل  توا تردید عوامل متعدد می فرهنگی جدی در آنها جایی ندارند. بی

قومی تأثیر داشته باشد. مذهب و زبان ییی از عوامل اصلی ای  مناقشنات بنوده اسنت؛ در کننار     

دهی به بسیج اقوام نقنش دارنند    شده، نخبگان داخلی و کشورهای بیگانه نیز در شیل عوامل هکر

ود در جامعنه  اجتلناعی موجن   –که در بیشتر موارد از مذهب، تفاوت زبنان، تبعنیض اقتصنادی    

های اخیر مسائل قنومی   در ایران نیز در سال کنند. مثابه ابزاری برای تحریک اقوام استفاده می به

اران و محققان قرار گرفته است. انباشنت فنراوان   ذپایه کشوری، سیاستگ مرکز توجه مقامات بلند

صی ت تیلیلی و های تح نامه های پژوهشی، پایان مطالعات مربوط به مسائل قومی در قالب طرح

های نیرومند و عینی  ای فراگیر با روش نشده، ضرورت اجرای مطالعه شده و منتشر مقاالت منتشر

های مؤثر بنر هوینت قنومی، مقایسنه و تلفینق نتنایج آنهنا را         اثر متغیر  منظور تعیی  اندازه را به

ای از  جانبنه  ابی هلنه کند. با وجود تحقیقات بسیار در زمینه هویت قومی هنوز ارزی چندان می دو

 های مبیّ  در کشورمان صورت نپذیرفته است. اثر متغیر اندازه

 7مند و بنا روش فراتحلیلنی   در پژوهش حاضر ت ش بر ای  است که با مروری جامع و نظام

هویت ملی را ارزیابی کننی  کنه در    های مؤثر بر بسیج سیاسی هلگرایانه اقوام و اثر متغیر  اندازه

ا شده است. در ای  خصوص به محاسبه، مقایسنه و تلفینق نتنایج در قالنب آمناره      کشورمان اجر

شندنی و نینز بنرآوردی از شندت      پردازی  که شاخصی عیننی، ییدسنت و مقایسنه    می 8اثر  اندازه

هنا و اجنزای روشنی،     است. هلینی  با کدگنذاری و تلخنیو ویژگنی    های مؤثر اثرگذاری متغیر

ها ارائنه   شده ع وه بر آنیه توصیفی جامع از ای  ویژگی انجام های دیگر تحقیقات نظری و ویژگی

عبنارت دیگنر هندف      شود. بنه  ها بر نتایج تحقیقات نیز پرداخته می شود، به تأثیر ای  ویژگی  می

های منؤثر بنر بسنیج سیاسنی هلگرایاننه اقنوام و        اثر متغیر  اصلی ای  مقاله بررسی میزان اندازه

 است.  هویت ملی

                                                           

7. Meta-Analysis 

8. Effect Size 
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در ایران هرچنند محققنان مطالعنه فراتحلیلنی دربناره بسنیج سیاسنی        . قیقپیشینه تح

اند، برخی صاحبنظران و محققان ضرورت ارزیابی تنأثیر   هلگرایانه اقوام و هویت ملی انجام نداده

های گرینز از مرکنز    هایی نظیر تبعیض اقتصادی، مذهب، زبان و... بر هویت قومی و گرایش متغیر

تنوان بنه نحقینق دکتنر چلبنی و       اند. در ای  زمیننه منی   ای  گوشزد کردهبرخی اقوام را پیش از 

اشاره کرد که « هویت قومی و رابطة آن با هویت ملی در ایران»هلیارانش در پژوهشی با عنوان 

کنند. پژوهشنگران    گیری یک اجتلاع ملی فراگیر را بررسنی منی   منظور شیل رابطة بی  اقوام به

اند. انسنجام و ییپنارچگی    ، بلوچ، فار ، کرد و لر را مطالعه کردهبرای ای  منظور پنج قوم آهری

قنوم   -قومی متأثر از ک  و کیب روابط بی  اقوام و نیز متأثر از روابط دولنت   ملی در جوامع چند

کند. ای  پژوهش به دنبال کشب ک  و کیب رابطة  است که در تشییل دولت ملی اهور پیدا می

علق و وفاداری اقوام به هویت ملی و تأثیرتأثیر روابط بی  قنومی بنر   بی  قومی در ایران، میزان ت

نفنر   3597هویت ملی است. جامعنة آمناری این  پنژوهش، اقنوام یادشنده و نلوننه آمناری آن         

سنال اسنت. نتنایج بنه دسنت آمنده حناکی از آن اسنت کنه بنا افنزایش             18گوی بناالی   پاسخ

کنند   های بی  قومی، تعلق و وفاداری اقوام به هویت ملی و اجتلاع ملی افزایش پیدا می هلیاری

های قنومی، تعلنق و وفناداری اقنوام بنه هوینت ملنی         و در مقابل با افزایش تعارضات و خصومت

داند که عبارت است از: تعلق خاطر  ق هویت ملی را دارای سه بعد میشود. ای  تحقی تضعیب می

مشترك به نلادهای ملی، وفاداری مشترك به وط ، دی  و منردم و سنرانجام مینرار فرهنگنی     

مشترك. بی  اقوام مذکور اقوام بلوچ و لر بیش از دیگر اقوام به اجتلاع ملی ابراز تعلق و وفاداری 

(. در پژوهش یادشده به ضرورت اجرای فراتحلیل بنر  25، ص 1378ن، اند )چلبی و هلیارا  کرده

 اثر به خوبی تشخیو داده شده است. ای نشده است، اما فقدان ارزیابی اندازه مسائل قومی اشاره

چنه  »سنؤال اصنلی تحقینق حاضنر عبنارت اسنت از اینینه        . سؤال تحقیق و فرضییا  

؟ فرضیات تحقینق  «رایانه اقوام مؤثر استملی و بسیج سیاسی هلگ -های بر هویت قومی  متغیر

حاضر در پاسخ به ای  سؤال محوری و اصلی تحقینق تندوی  شنده اسنت. در تندوی  فرضنیات       

ت ش شده است که فرضیات پشتوانه نظری و تجربی مناسنبی داشنته باشند. بنه عبنارت دیگنر       

مجلنوع در این     شده بر مبنای دانش نظری و تجربی ساخته و پرداخته شود. در فرضیات تدوی 

تحقیقات مسائل هویت قومی کنه بنر    فراتحلیل پنج فرضیه تدوی  شده است که عبارت است از:

مبنای نظری ساخته و پرداخته شده است، در مقایسه با تحقیقاتی که فاقد مبنای نظری اسنت،  

ت کنه  فنر  بنر این  اسن    «. آورد وجنود منی   تری را بنه  اثر بزرگ اثر بیشتری دارد و اندازه  اندازه

تر اسنت.   های نظری بنا شده است، در دستیابی به اهداف خود موفق تحقیقاتی که بر مبنای الگو

کنند. اسنتفاده از نخبگنان قنومی بنر       تر کلک می اثر دقیق در واقع داشت  مبنای نظری به اندازه
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کنند. در   ها و بسیج سیاسی هلگرایانه اقوام کلنک منی   های گریز از مرکز قومیت کاهش گرایش

واقع مواردی که از نخبگان گروهای قومی در مناسب سیاسی بهره گرفته شده باشند، در تعامنل   

میان دولت و اقوام به نحوه بهتری نیازهای اقوام به دولت منتقل شده است. ییی از علنل تنراک    

نیافته ای  است که از گروهای قنومی هنیک کنر در سناختار سیاسنی       های قومی پاسخ خواست

ا از ای  طریق بتواند تقاضاهای قومی را به ساختار دولت منتقنل کنند. در صنورت    حضور ندارد ت

ها نیز تعامل و شناسایی تقاضاهای اقوام بسنیار بهتنر    حضور اقوام در ساختار سیاسی برای دولت

گیرد. تأکید بر اشتراکات مذهبی کلک بیشتری به بسیج سیاسی هلگرایاننه اقنوام و    صورت می

در مذهب هلواره اشتراکات و افتراقاتی وجود دارد که در صنورت تأکیند بنر    کند.  هویت ملی می

افتراقات، تخ  کینه و نفرت به هلنوع خود بیشتر و درصورت تأکید بر اشتراکات مذهبی حنر  

هرچه احسا  تبعیض اقتصادی و فرهنگنی   شود.  انسانیت و حر تعلق ملی در افراد تقویت می

تر است. به عبارت دیگر رفع احسنا  تبعنیض و    اثر آن نیز بزرگ  تر باشد، اندازه بیشترو طوالنی

احترام بنه   کند. محرومیت بر بسیج سیاسی هلگرایانه اقوام و هلبستگی ملی کلک بیشتری می

آدا ، رسوم و زبان قومی از سنوی گنروه قنومی مسنلط بنه بسنیج سیاسنی هلگرایاننه اقنوام و          

دانند، بنر   گذار می که متغیر پیشی  را متغیر اثرکند. در واقع محققانی  هلبستگی ملی کلک می

 اند.   گذار ای  متغیر بر بسیج سیاسی هلگرایانه اقوام و هویت ملی بیشتر واقب شده نقش اثر

 گیری متغیرهای تحقیق، نحوه سنجش آنها و ابزار اندازه

حاسنبه  وابسته تحقیق حاضر بسیج سیاسی هلگرایانه اقوام و هویت قومی است کنه بنا م   متغیر

دسنت و عیننی    ای ینک  اثر طبق تعریب عبارت است از سنجه دست آمده است. اندازه  اثر به اندازه

هنای منؤثر بنر بسنیج      های کلّنی در متغینر    شود و تفاوت که در واحد انحراف معیار محاسبه می

ه دلیل ها ب های ایدنگتون محاسبه کرد. در آن فرمول توان از فرمول سیاسی هلگرایانه اقوام را می

شنود، در نتیجنه قابلینت ارزینابی و مقایسنه       اثر در واحد انحراف معیار محاسنبه منی    آنیه اندازه

نگناره  هنا در   از تبدیل شاخو ای های مؤثر مختلب را بی  مطالعات گوناگون دارد. نلونه اثر  اندازه

 آمده است: (1شلاره )

 rها به  های تبدیل شاخص فرمول -(1نگاره شماره )

 rفرمول تبدیل به  تتوضیحا
به کار رفته   شاخو

 در آزمون

r=r هلبستگی 

 

t 

هلبسنته و   tای  فرمول برای 

 مستقل کاربرد دارد

 

r 
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 (1991روزنتال  و 1380، شریفی 1987: ولب منبع)

های دیگر فراتحلیل وجنود دارد   اثر و آماره های مختلفی برای محاسبه و برآورد اندازه روش

 کنی  کنه هگنز   که در اینجا مجال پرداخت  به آنها وجود ندارد. فقط به هکر ای  نیته بسنده می

اننند.  کننرده هننای آمنناری توسنعه داده شننده اسننتفاده  ( از روش1985)9( و هگنز و الیننی  1982)

متغیرهای مستقل تحقیق نیز عبارت است از: داشت / نداشت  مبنای نظری در تحقیقات هوینت  

قومی، تبعیض اقتصادی و محرومیت، استفاده از نخبگنان قنومی در مناسنب سیاسنی، منذهب،      

گینری در مطالعنات فراتحلیلنی علومنا       ابنزار انندازه   و زبان قومی وغینره. احترام به آدا ، رسوم 

پرسشنامه معیو  است. در فراتحلیل حاضر نینز بنا اسنتفاده از پرسشننامه معینو  کنه تنی         

شنده اسنتفاده    تحقیق آن را تهیه و تنظی  کرده است، برای کدگزاری و تلخیو تحقیقات انجام

اثنر و متغیرهنای مسنتقل     مورد نیاز برای محاسبه انندازه  شده است. در ای  پرسشنامه اط عات

 ثبت شد.  

هنای انسنانی دارای    های قومی، گنروه  ماکر وبر معتقد است که گروهچارچوب مفهومی. 

هنای فیزیینی،    توانند شنباهت   باوری ههنی به اجداد مشترك هستند. باوری کنه دلینل آن منی   

انند.   با ییدیگر در کوچ و سیونت داشنته شباهت در رسوم، حافظه و خاطرات مشترکی باشد که 

شناسی معلنوال  بنه    گوید: واژه گروه قومی در حوزه انسان فردریک بارر نیز درباره قوم چنی  می

تولیند زیسنتی خنود باشنند،      شنود کنه دارای خودمختناری زینادی در بناز      جلعیتی اط ق منی 

رهنگی با وحدت آشنیاری  های فرهنگی بنیادی  مشترکی داشته باشند که درون اشیال ف ارزش

                                                           

9. Hedges and Olkin 
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گرد ه  آمده باشند و یک میدان ارتباطی و کنش متقابل بسازند، دارای یک احسا  تعلنق بنه   

النر   (.233 ، ص1380)برتنون،   یک واقعیت بیرونی باشند که آنهنا را از دیگنران تفیینک کنند    

گروه و برخنی  داند که به واسطة آن افراد با یک  شناختی می قومیت را فرایندی اجتلاعی و روان

آگناهی از تفناوت،    :اسنت از  یابد و از ای  حیث عبنارت   های فرهنگ آن گروه ارتباط می از جنبه

، 1381محلندی،   برجستگی ههنی آن تفاوت و هلینی  بسیج شدن بر اسا  آن تفناوت )گنل  

ها شاخصه مهن  قومینت لحناظ شنده      (. در تعریب پیشی  بسیج شدن بر اسا  تفاوت160 ص

بسیج قومی آنقدر زیاد است که برخی از اندیشلندان در تعرینب قومینت، قابلینت    است. اهلیت 

 دانند. بسیج شدن را شاخصه مه  قومیت می

هنا بنا ایجناد     بسیج سیاسی قومی فرایندی اسنت کنه قومینت    10.بسیج سیاسی قومیت

 وفاداری اعضا به یک سازمان یا رهبر بر مبنای مسائل قومی، آمنادگی گنروه قنومی بنرای علنل     

 (.334، ص 1389 )پناهی، دهند جلعی را افزایش می

میزان مه  شنناخته شندن زبنان قنومی بنرای بخنش زینادی از         11.شناختی بنیان زبان

 (.Ragin, 1979, p.623) جلعیت قومی است

12.ملی همبستگی
 بندی   بنردارد،  در وفاداری را و هویت تعیی  مفهوم که است احساسی 

وجنود   بنه  آن مختلنب  مردمان و سرزمی  میان مشترکی احسا  ملی هلبستگی حر در ترتیب

 (.3، ص 1387 )بشیریه، باشند نزدیک ه  به فضایی و فرهنگی لحاظ از آنها آنیه آید، بدون می

مذهب تلام یا بخشی از دستورات دیننی)اع  از عقایند، اخ قینات و احینام( را      13.مذهب

ی  مورد قبول خویش که ای  التنزام در  شود و دینداری عبارت است از التزام فرد به د شامل می

ای از اعتقادات، احساسات، اعلال فردی و جلعی که حول خداوند )امر قدسی( و رابنط   مجلوعه

 (.49، ص 1380پذیرد )طالبان،  ایلانی با اوست، سامان می

عوامل مؤثر بر بسیج سیاسی قومیت متعدد است و یک نظرینه واحند و   . چارچوب نظری

خصوص تبیی  بسیج سیاسی قومیت وجود ندارد. از ای  رو، در ای  قسنلت پنر   مورد وفاق در 

نظرینه   برخی نظریات ت ش خواهد شد چهارچو  نظری تلفیقنی تندوی  شنود.     از ارائه خ صه

تأثیر هوینت و احساسنات    گرایی قومیت که در آثار گیرتز و برگه به آن اشاره شده است، بر که 

توان گفت صنرف   کند. در نقد ای  روییرد می ی قومی تأکید میکه  در یک گروه بر بسیج جلع

، (1379) داشت  احساسات که  برای سیاسی شدن قومیت کافی نیست. به نظر حلید احلدی

                                                           
10

. Ethnic Political Mobilization  
11

. Linguistic Bases 

12. National Solidarity 

13. Religion  
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 -گرا بنرای توضنیح سیاسنی شندن اخت فنات زبنانی       دهد که دیدگاه که  تجربه ایران نشان می

منذهبی در   -های زبنانی  درکی از تفاوتمذهبی در ایران مناسب نیست. در قرون گذشته چنی  

سیاسنی شنود.    ایران وجود داشت، اما ای  دیدگاه تا اواسط قرن بیست  باعث نشد ای  تلنایزات 

ای مندرن   های سیاسی مبتنی بر آن در اینران پدینده   ها و ایجاد حرکت سیاسی شدن ای  تفاوت

مذهبی بوده است. در  -  زبانیق کهیگرایانه عامل اصلی سیاسی شدن ع  است؛ زیرا منافع ابزار

شود که چارچو  نظری از آن  گرایانه اشاره می  های ابزارگرایانه و برساخت هیل به برخی از نظریه

14کننده بسیج سیاسی اقوام دیدگاه توسنعه  های تبیی  ییی از نظریه استخراج شده است.
اسنت.   

15های روکان و لیپست اندیشه
طور خ صه، روکان و لیپست  د. بهکنن  ای  دیدگاه را پشتیبانی می 

هنای متفناوت توسنعه جامعنه      های سیاسنی در زمنان   کنند که انواع متفاوت شیاف استدالل می

های کنارکردی   کند. از دیدگاه آنها در جوامع سیاسی اروپای غربی شیاف می سیاسی مدرن بروز

16شده از منافع اقتصادی منشعب
هنگی پیشی گرفتنه  های سیاسی مبتنی بر آبشخور فر بر شیاف 

است. قومیت در ای  دیدگاه، به لحاظ فرهنگی و اجتلاعی متلایز و از نظر جغرافیایی به حاشیه 

رانده شده است و به لحاظ اقتصادی و اجتلاعی در مقایسه با مرکز در انزوای نسنبی قنرار دارد.   

لت )قومینت( بنا   م بسیج سیاسی قومی به دلیل ایجاد فاصله اقتصادی، اجتلاعی و فرهنگی خرده

شنود کنه در    تلقنی منی   17ای احسا  بدوی گیرد. قومیت در دیدگاه توسعه بقیه ملت صورت می

گذرانند. بننابرای  بسنیج    جوامعی محیوم به فناست که تفییک اجتلاعی ساختاری زیادی را می

شود. بسیج قومی فقط زمانی ملین  اسنت    ای نامعلول تلقی می ای مدرن پدیده قومی در جامعه

ها به درون زندگی اقتصادی ملی خللی رخ داده باشد. لیپسنت و روکنان    ملت ه در جذ  خردهک

های سیاسی کشورهای اروپای غربی به کار برده  ای  نوع نگاه به بسیج قومی را در تحلیل شیاف

است. براسا  ای  دیدگاه مبنای اصلی بسیج سیاسی قومی فقر نسبی نیست، بلیه مبنای اصلی 

 (.Ragin, 1979, p.620ملت با کل ملت است ) ئت حاکله در ییپارچه کردن خردهناتوانی هی

سنت.  ا18کننده بسیج سیاسی اقوام دیندگاه واکننش قنومی    های تبیی  ییی دیگر از دیدگاه

ها و منابع ارزشلند به گروه قومی  گرایانه نقش واکنش قومی بر ای  باور است که تخصیو خاص

در جنوامعی بنا هنر     گرایاننه  اسی قومی است. تخصنیو خناص  تری  دلیل بسیج سی مسلط اصلی

دهد. بدی  ترتیب هویت قومی در جوامنع مندرن بنه دلینل      رخ می 19سطح از تفییک ساختاری

                                                           

14. The Developmental Perspective  
15. Lipset and Rokkan 

16. Economic Interest 

17. Primordial Sentiment 

18.The Reactive Ethnicity Perspective  
19. Structural Differentiation 
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پنرداز این     دو نظریه20گلنر و هیتر شود. روی ه  قرار گرفت  قومیت و طبقه اجتلاعی حفظ می

ناموزون دلینل اصنلی بسنیج سیاسنی     دیدگاه هستند. بر اسا  نظر گلنر توسعه سریع به شیل 

طنور خناص    قومیت است که در آن اعضای فرهنگ مسلط، خنود را بانینان اصنلی توسنعه و بنه     

رو ینا بیگاننه تلقنی     ای، دنبالنه  های قومی دیگنر را حاشنیه   دانند و گروه جامعه می صنعتی شدن

ری هلزمنان بنا   کنند. بنابرای  از دیدگاه گلنر بسنیج قنومی را بایند محصنول اعلنال انحصنا       می

های فرهنگنی نسنبتا     کند قوم مسلط از طریق نشانه شدن ناموزون دانست. هیتر بیان می صنعتی

شندت بنا    سازیقوم مسلط به کند. از دیدگاه هیتر اعلال محدود می  دیگر را محدود اقوام 21اریب

تبعیننت اقتصننادی و فرهنگننی دیگننر اقننوام منطبننق اسننت. هیتننر نظریننه واکنننش قننومی را بننا  

زنند.   های مربوط به استعلار درونی پیونند منی   های ک سیک و دیدگاه های مارکسیست تداللاس

نشنی  دروننی    برای تبیی  نحوه توسعه پیرامون مسنتعلره  22هیتر از مفهوم تقسی  کار فرهنگی

کنند توسنعه پیرامنونی، یعننی اسنتعلار دروننی، را نیازهنای         استفاده کرده اسنت. او بینان منی   

کننند. منارکر و انگلنر از آن چینزی بنرای توصنیب هلبسنتگی         تعیی  می گران مرکز توسعه

24اند که هیتر آن را هلبستگی قومی استفاده کرده 23طبقاتی
هنای   وصنیب کردهاسنت. زمیننه   ت 

مثابنه   پنذیرش این  ننابرابری بنه     .2نابرابری اقتصادی هاتی،  .1: هلبستگی قومی عبارت است از

(. رابرت گر نیز Ragin, 1979, p.621دیده ) ی گروه ست ارتباط کافی میان اعضا .3ست  جلعی، 

آورده کنه   به نگارش در های جهانی های قومی در سیاست تضاد قومی و کشلیش کتابی با عنوان

به نظریه واکنش قومی بسیار نزدیک است. تد رابرت گر معتقد است زمانی که قومیتی از طنرف  

هدید و تعدی قرار گیرد، باید انتظار داشنت جننبش   های متفاوت مورد ت ها یا دولت به شیوه گروه

هنای پاینانی قنرن     هنای قنومی در دهنه    قومی در آن رخ دهد. بنابرای  از نظر وی، بیشتر جنبش

انند. رویینرد    بیست  در پاسخ به تهدیدات محیط سیاسی ماننند انینار ینا تبعنیض اهنور یافتنه      

25گرایی اجتلاعی برساخت
ای  اجتلاعی و سیاسی محیطی را پایهنیز تغییر تهدیدآمیز مقتضیات  

دانند. از این     های قومی دولت منی  های قومی در برابر سیاست برای علل و بسیج سیاسی هویت

 ,Ted Gurr, 1994) شنود  طریق مسئله قومیت به امری سیاسی و امنیتی برای دولت تبدیل می

p.99) .وجود دارد. این  مفهنوم    در مرکز الگوی استعلار داخلی هییر مفهوم تقسی  کار فرهنگی

بر الگویی از تبعیض ساختاری ناار اسنت کنه افنراد بنا توجنه بنه خصنائو و ع ئن  فرهنگنی          

                                                           

20. Gellner and Hechter  
21. Exclusion 

22. Cultural Division of Labor 

23. Class Solidarity 

24. Ethnic Solidarity 

25. The Social Constructionist Approach 
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 ,Hechter, 1974)ای را گردن نهنند  های اجتلاعی ویژه محسوسی مجبورند تا نوع حرفه یا نقش

p.1154) .نحنوه   های قنومی فرادسنت و فرودسنت مشنابه     از ای  دیدگاه ساختار روابط بی  گروه

هنای مرکنزی را در الگوهنای     های پیرامونی با دولت استثلاری است که ماهیت روابط بی  دولت

کند. در ای  الگو مرزهای قومی مطابق با خطوط معی   الللل مشخو می استعلاری روابط بی  نو

 ,Nielsen)شنود  اخت فات ساختاری است و در نتیجه آن، هلبستگی قومی تشدید و تقویت می

1985, p.133) . یابنند، معننایی بنه     هرجا هویت قومی و وضعیت اقتصادی با ییدیگر ارتباط منی

دهد که ارتباط بی  وضعیت اقتصادی  تا زمانی به حیات خود ادامه می وبخشند  هویت قومی می

منزله واکنش طنرف پیرامنونی کنه از نظنر      های وابستگی باقی است. هلبستگی قومی به و نشانه

شود. از ای  رو جلعنی از محققنان بنه     در مقابل استثلار مرکز تقویت می ،ستفرهنگی متلایز ا

اند که از طریق آن انسجام قنومی از   ای  پیامد تقسی  کار فرهنگی عنوان قومیت واکنشی را داده

در چنی  وضنعیتی،   .شود رهگذر استثلار آشیار گروه فرودست توسط گروه فرادست تشدید می

رود، بلیه ملی  است حتنی بینان اهنور اقندامی جلعنی از سنوی        لیاخت فات قومی از بی  ن

تواند  قومی پیرامونی علیه قوم مرکزی را نیز فراه  آورد؛ چرا که هویت قومی نلی -اعضای گروه

 ,Birch)؛(Lyfr, 1981, p.26) از منافع اقتصادی و سیاسی افراد در درون یک نظنام جندا باشند   

1978, p.326).  کنند که  بینی می پیش «قومیت واکنشی»و دیگر انواع « خلیاستعلار دا»الگوی

رسند، امنا الگنوی     تجدید حیات قومی در زمان تقسی  کار فرهنگی بیشتر ملین  بنه نظنر منی    

کند که تجدید حیات قومی موقعی بسیار محتلل است کنه   بینی می ادعا و پیش« رقابت قومی»

 ,Nagel&Alzak)گروهنی را از بنی  ببنرد   هنای   تقسی  کار فرهنگی را در ه  شیند و ننابرابری 

1982, p.7&130)  .شود  در نظامی ییدست و هلسان، قومیت مبتنی بر رقابت زمانی پدیدار می

 ,Nielsen, 1985) های مختلب در حنال رقابنت بنر سنر مننافع ییسنانی هسنتند        که افراد گروه

p.134) .ار اقتصادی در سنطح  شوند، گسترش باز چنانیه جوامع نامتجانر فرهنگی، صنعتی می

کشور با افزایش فرایند بوروکراتیک شدن جامعه و دیگر ملزومات تجدد طبق قاعده بایسنتی بنه   

های قنومی سننتی بنر پاینة شنأن       افزایش اعتبار و ارزش معیارهای جهانی و کنار گذاشت  نظام

ا  هنای اجتلناعی براسن    وابستگی منجر شود. آزادی افنراد در انتخنا  شنغل و توزینع پناداش     

یینی دیگنر از    .ننوردد  گیرد که مرزهای قومیت را در می معیارهای عق نی و اکتسابی صورت می

است. ای  دیدگاه معتقد اسنت   کننده بسیج سیاسی اقوام دیدگاه رقابت قومی های تبیی  دیدگاه

 گذارد. اول نوسنازی  ها تأثیر می ها و ملت ملت نوسازی اجتلاعی و ساختاری به دو طریق بر خرده

هنا و درون فرهننگ    ملنت   های فرهنگی و ملی و خرد، تنوع قومی مینان خنرده   با تضعیب هویت

کاهد. دوم نوسازی با تغییر دادن وضنعیت رقابنت مینان اجتلاعناتی کنه بنه لحناظ         مسط را می
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دهند. مقاومنت    هنای قنومی کن ن را افنزایش منی      شدنی هستند، اهلیت هوینت  سیاسی تعریب

رود کنه حنول هوینت کن ن سنازمان یابند. بننابرای          کز زمانی پیش مییافته دربرابر مر سازمان

کند که بسیار وسیع تعرینب شنده    های قومی را افزون می نوسازی در واقع حیات سیاسی هویت

های قنومی )مسنلط و تحنت سنلطه( مجبنور       زند که گروه باشند. بسیج سیاسی زمانی جرقه می

ییی دیگنر   (.Ragin, 1979, p.622یگر رقابت کنند )شوند برای منافع و منابع ییسانی با یید می

اسنت. پنارکی  از    کنننده بسنیج سیاسنی اقنوام دیندگاه هلگراینی قنومی        های تبینی   از دیدگاه

بنر قنرار   26های قومی در ابتدا با ییدیگر تلنا   پردازان علده ای  دیدگاه معتقد است گروه نظریه

کننند و در نهاینت    می 28با ییدیگر سازگاریکنند و بعد از آن  می 27کنند، سپر با ه  رقابت می

شوند. هرچه میزان هلگرایی بیشتر باشد، مینزان بسنیج سیاسنی      می 30و ترکیب 29با ه  هلگرا

 (.Berry and Tischler,1951, p.152یابد ) قومی کاهش می

هنا بنرای تبینی  مسنائل جامنه غنر         اهلیت آن است که بسیاری از نظریه  نیته بسیار با

ها به لحاظ نظری بایند بنا سناختار جامعنه اینران       است. از ای  رو استفاده آن نظریهتدوی  شده 

هنای   های دیگری که وجود دارد متغینر  منطبق باشد. شاید بتوان گفت بر اسا  مجلوعه نظریه

شلاری را بتوان شناسایی کرد تا پدیده یادشده به لحاظ نظری تبیی  شود. اما ضروری اسنت   بی

گر مسائل ایران باشند. در اینران    هایی را انتخا  کنی  که تبیی  متعدد فرضیه های از بی  نظریه

 پدینده  هنای موجنود،   یافتنه  ای دارد. بر اسا  پدیده محرومیت مناطق قومی اهلیت بسیار ویژه

 .است هلراه خاص ویژگی چند با ایران در محرومیت

 کشور خاص مناطق در محرومیت شد  و تمرکز

 قومی جمعیتی تمرکز با محرومیت شد  تطبیق 

 و منطقه جغرافیایی علیه کشور در نسبی محرومیت چرخه پدیده که دهد نشان می پیشی  نیات

 کنه  کنند   را طرح منی  نیته ای  نیز آن تداوم و است گرفته شیل خاص قومی های جلعیتی گروه

 دیگنر  نیتنه  .است موفق نبوده چرخه ای  شیست  در منابع غیربهینه توزیع و تخصیو مدیریت

 دولنت،  حنوزه  هنا در  نیناز  و مطالبنات  بنه  پاسخگویی تلرکز و دولت بودن رانتی به توجه با آنیه

 مندیریت  بدبیناننه  در نگناهی  که است کرده دولت متوجه را چرخه ای  تداوم اصلی گیری  جهت

 .زنند  پیونند منی   مننابع  ناحینه توزینع   از نسنبی  محرومینت  چرخنه  پدینده  با را کشور در قومیت

                                                           

26. Contact 

27. Competition 

28. Accommodtion 

29. Assimilation 

30. Amalgamation 
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،لرستان وآهربایجان غربی، زنجنان و   کردستان کرمانشاه، ای م، بلوچستان، و های سیستان استان

 وضنعیت  کلتنری   در هسنتند،  خناص  قنومی  جلعیتنی  گنروه  دربرگیرننده  کندام  هر اردبیل که

 55) های گذشته دهه در روند ای  تداوم و قرار دارند محرومیت بیشتری  وضعیت و یافتگی توسعه

 سه  اگر .است بوده توزیع مدیریت برعهده فرآیند ای  سه  بیشتری  است که آن از ( حاکی85-

 هن   بناز  بگینری ،  در نظنر  را زا درون محرومیت متغیرهای و تحلیلی جنگ نق  ،ا مانند عواملی

اسنت.   بنوده  چرخه تشدید ای  و گیری شیل بر اقوام مدیریت تأثیر غیرمستقی  از حاکی وضعیت

 نسبی محرومیت چرخه نظریه بر تأکید با و اقتصادی، اجتلاعی و فرهنگی بعد از توان بنابرای  می

 بینان  زینر  شنرح  به را گزارش ای  در شده اشاره مستقل متغیرهای برخی و بی  محرومیت رابطه

  .کرد

را  اقنوام  بسیج سیاسی واگرایاننه  و محرومیت بی  اقتصادی، اجتلاعی و فرهنگی رابطه بُعد

 :شود داده می نشان زیر صورت به که گرفت نظر در و مثبت مستقی  ای رابطه توان می

 

 

 

شنود . اولنی      بدیهی است محرومیت اقتصادی، اجتلاعی و فرهنگی در دو بعد مطالعه منی 

هنای مختلنب    شناخو بعد آن، نلود واقعی و عینی محرومیت مناطق مختلب قومی بنر اسنا    

آماری است و نلود دوم تصور و ههنیت افراد مناطق محروم از میزان محرومیت آنهاست کنه در  

ههانی آن األ نیز ت ش شده است بعد بی  مقاله دهی بسیج سیاسی اقوام مؤثر است. در ای  شیل

و از ای  ماندگی ههنی مشخو شود  ماندگی واقعی و میزان عقب مطالعه شود تا فاصله بی  عقب

رهگذر بتوان نقش ای  متغیر بر بسیج سیاسی اقوام را تبیی  کرد. بننابرای  بنه دالینل یادشنده     

امیان طرح ای  فرضیه مشخو وجود دارد که احسا  محرومیت نسنبی، اسنتفاده از نخبگنان    

م قومی، تأکید بر اشتراکات مذهبی، احترام به زبان و آدا  و رسوم، رعایت قانون مربوط بنه اقنوا  

و میزان تلایل به بسیج سیاسی قومی رابطنه وجنود متغینر محرومینت اقتصنادی، اجتلناعی و       

ای  ای نوعنا  منطقنه   شنود . قومینت در دیندگاه توسنعه      فرهنگی اقوام با هر سه دیدگاه تبیی  می

منزوی و در حال افول است و در دیدگاه واکنش قومی استثلار عامل بسیج است. افول شاخصی 

تواند نشانی از راه جدیند اسنتثلار مننابع قومینت توسنط        کت و فقر و پیشرفت میاز انباشت ف

 شود. گروه مسلط باشد که خود به خود سبب پیرامونی شدن بیشتر می

روش مورد استفاده در مقاله حاضر فراتحلیلنی اسنت. جامعنه آمناری نینز      . شناسی روش

پردخته اسنت. واحند تحلینل نینز     تلامی مطالعاتِ در دسترسی است که به هویت ملی و قومی 

 محرومیت نسبی اقوام بسیج سیاسی اقوام



 105      1393شلاره هفتاد و سوم / سال بیست و سوم / زمستان 

هنای منؤثر بنر هوینت ملنی و قنومی اسنت کنه بنا           متغیر عبارت است از هر پژوهشی که دارای

معیارهای گزینش و ورود به فراتحلیل هلخوانی داشته باشد. معیارهای گزینش مطالعات عبارت 

مطالعنه بنه    -2 مطالعه به هویت ملی و قومی و مباحث نزدیک به آن پرداخته باشد، -1است از: 

) مطالعات مروری وغیر تجربنی در   های مؤثر بر هویت قومی پرداخته باشد ارزیابی تجربی متغیر

آزمایشنی دارای گنروه کنتنرل ینا      مطالعه به صورت آزمایشی یا شبه -3نظر گرفته نشده است(، 

اختاری هنای سن   )مطالعات هلبستگی و الگو آزمون باشد آزمون و پر دارای مقایسه مقادیر پیش

بنا   گینری شنده باشند.    ک  یینی از متغیرهنای منؤثر انندازه     دست -4کنار گذاشته شده است( و 

هنای گرینز از مرکنز و     هنای بسنیج سیاسنی اقنوام، هوینت قنومی، گنرایش        کارگیری کلیدواژه به

هنای   نامنه  ، نلنامت  ،گوگنل و هلیننی  پاینان    SID ،Magiranهنای   هلبستگی ملی در سنایت 

وجو کردی . در ای  فراتحلیل ت ش بسیاری شده اسنت کنه    ها جست نشگاهتحصی ت تیلیلی دا

رغن  این ، محقنق هنیک      تلامی مطالعاتی فراتحلیل شود که به مسائل قومی پرداخته اسنت. بنه  

ادعایی مبنی بر ای  ندارد که به تلامی مطالعات دست یافته باشد. با وجود ای  معتقند هسنتی    

کلیدی در روش فراتحلیل است، بسیار دقیق و با ارافنت تلنام   وجوکه از موارد  که فرایند جست

وجنوی اینترنتنی    وجوی مطالعات هرگز به جست صورت پذیرفته است. برای مثال مسئول  جست

ای نیز در  وجوی جداگانه اکتفا نیرده و تا حد امیان به محل دستیابی پروژه نیز مراجعه و جست

شنده    وجنو  تحقیقات هلینی  به پیشینه پژوهش جستآنجا انجام داده است. برای یافت  کامل 

رفته مطالعات شناسایی شده است. در مواردی نیز برای دسترسی به منابع بنا   نیز مراجعه و رفته

نویسنده یا ناشرآن تلا  گرفته شده است. در مجلوعه ده موضوع قومی وارد فراتحلینل شندند   

اثر از آنهنا اسنتخراج شند. بنرای      اندازه 26د و که با معیارهای ورود به فراتحلیل هلخوانی داشتن

 و SPSSافزار  ها نیز از دو نرم تحلیل داده
31

CMA 2.استفاده شده است 

هاسنت. در   هنا و روش  شرط عینینت پنژوهش، پاینایی مقینا      .گیری پایایی ابزار اندازه

پایه مینزان  های مختلفی برای برآورد پایایی وجود دارد که منطق علومی آنها بر  فراتحلیل روش

بنرای   32توافق یا اخت ف بی  کدگزاران بنا شده است. در فراتحلیل حاضر از ضریب کاپای کوه 

کنند کنه    تغیینر منی   -1+ تنا  1برآورد توافق بی  کدگزاران استفاده شده است. ضریب کاپا بی  

صفر نیز به معنای عدم توافق و مقدار  -1+ در آن به معنی توافق کامل بی  کدگزاران و 1مقدار 

. برای محاسبه ضریب کاپنا،   (Marsh and et al., 2008)گرفته از تصادفی بودن توافق است نشئت

نامه معیو  مورد نظر توسنط دو کندگزار    ابتدا پنج مطالعه به صورت تصادفی انتخا  و پرسش

                                                           

31.Comprehensive Meta-Analysis 

32. Cohen's Kappa Coefficient   
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 بعدی شامل کدگزاران و کدهای آنهنا  های حاصل در قالب یک ماتریر دو جداگانه پر شد و داده

حناکی از پاینایی    75/0دست آمنده حندود    تنظی  و در نهایت ضریب کاپا محاسبه شد. مقدار به

مورد قبول و توافق بی  کدگزاران بود. هلینی  ای  ارزیابی اولیه مقاالت فرصتی فراه  آورد که 

های کدگزاران بود مجددا  بررسی و محل آنها شناسایی شود و به حداقل  اخت فاتی که در تفسیر

 برسد.

 ها و نتایج یافته. 3
شناسنی مطالعنات فراتحلینل شنده در      های شنیلی و روش  در ای  بخش ابتدا به توصیب ویژگی

های تحلیلی در رابطنه بنا آزمنون     شود و سپر یافته غالب مقادیر فراوانی و درصدی پرداخته می

 فرضیات در بخش بعدی ارائه خواهد شد. 

 شناسی مطالعا ( های شکلی و روش مؤلفههای توصیفی )بررسی  . یافته3-1
هنای   شده در محدوده زمانی بنی  سنال   مطالعه فراتحلیل . دهدوره زمانی و محل انتشار مطالعات

، سه مورد 1382درصد( قبل از سال  20که دو مورد ) طوری است، به  انجام شده 1390تا  1378

های  درصد( در هر یک از سال 20، دو مورد )1387و  1386های  درصد( در هر یک از سال 30)

انجنام پذیرفتنه اسنت. از این  ده      1390  درصد( نینز در سنال   10و یک مورد ) 1389و  1381

  های دیگنر اجنرا شنده    و دو مورد نیز در استان درصد( در استان تهران 80مطالعه، هشت مورد )

صنورت مقالنه    هدرصد( از مطالعات بن 60شیل انتشار و روش اجرای مطالعات: شش مورد ) است.

نامنه انتشنار یافتنه اسنت. روش      درصد( در قالب طرح پژوهشی و پایان 40ژورنال و چهار مورد )

هنا:   مقطنع تحصنیلی و جننر آزمنودنی     اجرای ای  مطالعات نیز به علدتا  پیلایشی بوده اسنت. 

های مطالعات، شنهروندان اقنوام و دو منورد     درصد( از آزمودنی 80مقطع تحصیلی هشت مورد )

شده از  مطالعات فراتحلیل ،اند. مبنای نظری بسیج سیاسی اقوام درصد( نیز دانشجویان بوده 20)

هنای   درصند( از الگنوی نظرینه    80اند. هشت مورد از مطالعات ) های متفاوتی نیز بهره گرفته الگو

 درصد( از روییردهای خاص 20طور عام نظیر اوبرشال، چارلز تیلی و دو مورد ) بسیج سیاسی به

روش  اند و چهنار مطالعنه نینز  الگنوی مشخصنی نندارد.       اقوام نظیر واکنش قومی استفاده کرده

ها و یک منورد   نه مورد از مطالعات از روش تصادفی برای انتخا  آزمودنی ،گیری مطالعات نلونه

ها اسنتفاده کنرده اسنت. از     گیری هدفلند برای انتخا  آزمودنی نیز از روش غیرتصادفی و نلونه

درصند( از مطالعنات از روش تصنادفی     40گیری تصادفی نیز چهار منورد )  های نلونه ن روشمیا

  اند.  ای استفاده کرده گیری خوشه ساده و پنج مورد نیز از روش نلونه

های متفناوتی اسنتفاده    در بررسی پایایی مطالعات مورد نظر نیز از روش .پایایی مطالعا 

 20درصد( از آلفنای کرونبناخ، دو منورد )    50ه، پنج مورد )شد شده است. از ده مطالعه فراتحلیل



 107      1393شلاره هفتاد و سوم / سال بیست و سوم / زمستان 

درصد( از روش بازآزمایی به  30سازی به هلراه آلفای کرونباخ، سه مورد ) درصد( از روش دونی 

 اند.   منظور بررسی پایایی استفاده کرده هلراه آلفای کرونباخ به

ار صوری، چهنار منورد از   درصد( از مطالعات از روش اعتب 50پنج مورد ) .اعتبار مطالعا 

ای  ای )تحلیل عاملی( و یک منورد نینز از هنر دو روش اعتبنار صنوری و سنازه       روش اعتبار سازه

 اند.   استفاده کرده

ییی از سؤاالت تحقیق حاضنر این  اسنت کنه آینا در مجلنوع       . های تبیینی یافتهاثر کلی 

هوینت قنومی و هلبسنتگی ملنی      اثر ییسانی بر بسیج سیاسی هلگرایانه اقوام ینا  متغیرها اندازه

 Qشده از کلیه تحقیقات در جدول شلاره دو آورده شده است. مقندار آمناره     ؟. نتایج تلفیقدارند

حاکی  اثرها  ( که از ناهلگون بودن اندازهP=0.000معنادار است) 26با درجه آزادی  (903/384)

الگنوی اثنر تصنادفی و بررسنی     نظران فراتحلیلی استفاده از نتنایج   است. بنابرای  توصیه صاحب

( که d=0.708) است708/0 اثر الگوی اثر تصادفی برابر با دالیل ای  ناهلگونی است. مقدار اندازه

(. در واقنع پاسنخ بنه سنؤال یادشنده بنر       Z=7.209, P=0.000) به لحاظ آماری نیز معنادار است

درصند اطلیننان    95توان با بنیش از   عبارت دیگر می است. به« مثبت»های تحقیق  اسا  یافته

گرایانه اقوام و هویت ملی اثربخش  شده بر بسیج سیاسی ه  آماری گفت که متغیرهای شناسایی

 متوسط است.است که به لحاظ اندازه مقدار آن  708/0و میزان تأثیر آن نیز 

شده بر  اثر متغیرهای شناسایی نتایج تلفیق و همگنی اندازه -(2 شماره )  نگاره

 گرایانه اقوام و هویت ملی بسیج سیاسی هم
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26 708/0 345/0 771/0 209/7 000/0 903/384 26 000/0 

 )منبع: نویسندگان(

)آزمون فرضیات(: در ای  بخش به آزمنون فرضنیات و    اثرها  بررسی دالیل ناهلگونی اندازه

گرایانه اقوام و هویت ملنی پرداختنه    بررسی تأثیر متغیرهای مستقل در میزان بسیج سیاسی ه 

در  33شامل تحلیل واریانر و فرارگرسنیون شود. برای آزمون فرضیات دو روش آماری علده  می

                                                           

33. Meta-Regression 
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 ای در نظر گرفته شده است. تحلیل واریانر برای متغیرهای مستقل  غیرفاصنله  CMA2افزار  نرم

شنود.   ای مانند تبعنیض اقتصنادی اسنتفاده منی     ای( و فرارگرسیون برای متغیرهای فاصله )طبقه

 ه است.نتایج آماری و تفسیر آن به تفییک فرضیات در هیل ارائه شد

: تحقیقات مسائل هویت قومی و ملی که بر مبنای نظری ساخته و پرداخته شنده  1فرضیه 

اثنر   اثنر بیشنتری دارد و انندازه    است، در مقایسه با تحقیقاتی که فاقد مبنای نظری است، انندازه 

 آورد. وجود می تری را به  بزرگ

 نتایج آزمون آماری تأثیر داشتن/نداشتن مبنای نظری (3  )ماره نگاره ش
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 تأییدتأیید فرضیه 005/0 1 909/7

 001/0 342/3 0520/0 5 ندارد

 - - - - 000/0 299/7 708/0 26 کل

 )منبع: نویسندگان(

دهد تحقیقات مسائل هویت قومی کنه بنر مبننای الگنوی      نشان می (3)شلاره  نگارهنتایج 

شود در مقایسه با تحقیقات مسائل هوینت قنومی و ملنی کنه فاقند       نظری ساخته و پرداخته می

تر است. در مجلوع تحقیقات مسائل هوینت قنومی و    بخش مبنای نظری است، در هویت ملی اثر

کنه   حنالی  انند؛ در  ( تولیند کنرده  d=0.679) 679/0 اثری به بزرگی لی دارای مبنای نظری اندازهم

( اسنت.  d=0.307)307/0 اثر تحقیقات مسائل هوینت قنومی و ملنی فاقند مبننای نظنری       اندازه

با درجه  909/7 با مقدار Qاثرهای دو گروه وجود دارد؛ آماره  هلینی  تفاوت معناداری در اندازه

توان نتیجه گرفت نه تنها تحقیقات مسنائل   (. بدی  ترتیب میP=0.005) ، معنادار است1آزادی 

تنر اسنت، بلینه     هویت قومی و ملی دارای مبنای نظری از تحقیقات فاقد مبنای نظری اثنربخش 

استفاده از نخبگان قنومی بنه کناهش     دوم،فرضیه  تفاوت معناداری نیز بی  دو گروه وجود دارد.

یعنی تقویت هویت ملی و بسیج سیاسنی هلگرایاننه کلنک     ،ها از مرکز قومیت های گریز گرایش

کند. در واقع نیازهای اقوام در مواردی که از نخبگان گروهای قومی در مناسب سیاسی بهنره   می

گرفته شده باشد، در تعامل میان دولت و اقوام به نحنو بهتنری بنه دولنت منتقنل شنده اسنت.        

ه شده است در مقایسه با مواردی که از آنها استفاده نشده است، بر مواردی که از نخبگان استفاد

 «.هویت ملی تأثیر بیشتری داشته است
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نتایج آزمون آماری تأثیر استفاده از نخبگان قومی بر کاهش  -(4  )شماره  نگاره
 ها های گریز از مرکز قومیت گرایش
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 نویسندگان()منبع: 

( اسنت. هلیننی  تنأثیر هلگنی منوارد      d=1.114) 114/1 شنده  اثر منوارد اسنتفاده    اندازه

اثرهنا وجنود    شده به لحاظ آماری معنادار است. با وجود ای  تفاوت معناداری بی  انندازه  استفاده

تأکید بر اشتراکات مذهبی کلک بیشتری به سوم، (. فرضیه Q=17.591, df=2, P=0.000) دارد

کند. در مذهب هلنواره اشنتراکات و افتراقناتی وجنود      ویت ملی و بسیج سیاسی هلگرایانه میه

دارد که در صورت تأکید بر افتراقات تخ  کیننه و نفنرت نسنبت بنه هلننوع خنود بیشنتر و در        

 شود.  صورت تأکید بر اشتراکات مذهبی حر انسانیت و تعلق ملی در افراد تقویت می

 نتایج آزمون آماری تأثیر ابزارهای تأکید بر اشتراکا  مذهبی -(5)   شمارهنگاره 

 متغیر
ضریب 

 رگرسیونی

اشتباه 

 استاندارد
 نتیجه Z Pمقدار

تأکید بر اشنتراکات  

 مذهبی 
101/0 010/0 91/9 000/0 

 تأیید فرضیه

 000/0 12/7 030/0 215/0 مقدار ثابت

 )منبع: نویسندگان(



 های انجام شده در خصوص نقش عوامل مؤثر بر بسیج هلگرایانه اقوام فراتحلیل پژوهش  110

دهدکه هرچه تعداد تأکید بر اشتراکات منذهبی بیشنتر    مینتایج آزمون فرضیه سوم نشان 

 کند. معادله رگرسیونی آن نیز به شرح زیر است: باشد، در اثربخشی بر هویت ملی بهتر علل می

Y=0.215+0.101(X)  که در آنY  هویت ملی وX       تعنداد تأکیند بنر اشنتراکات منذهبی

فرضنیه   کنند.  ( تولید میd=0.316) 316/0اثری به بزرگی است. تأکید بر اشتراکات مذهبی اندازه

اثنر آن نینز    تر باشند، انندازه   هرچه احسا  تبعیض اقتصادی و فرهنگی بیشتر و طوالنی چهارم،

تر است. به عبارت دیگر رفع احسا  تبعیض و محرومیت به بسنیج سیاسنی هلگرایاننه و     بزرگ

بخشنی دیگنر    اثنر  کند. در صورت وجود احسنا  تبعنیض از   هلبستگی ملی کلک بیشتری می

 شود.   افزایی کاسته می های هویت برنامه

 نتایج آزمون آماری تأثیر احساس تبعیض اقتصادی و فرهنگی -(6)شماره  نگاره

 متغیر
ضریب 

 Bرگرسیونی

اشتباه 

 استاندارد
 نتیجه Z Pمقدار

احسننا  تبعننیض و 

 محرومیت
103/1 012/0 95/7 001/0 

 فرضیه تأیید

 000/0 28/4 032/0 017/0 مقدار ثابت

 )منبع: نویسندگان(

ضریب رگرسیونی برای متغیر احسنا  تبعنیض و محرومینت بنر مینزان بسنیج سیاسنی        

هلگرایانه و هویت ملی بسیار باال و به لحاظ آماری نیز معنادار است. بدی  ترتیب فرضنیه تنأثیر   

فرضنیه   شنود.  منی  احسا  تبعیض اقتصادی و فرهنگی بر میزان بسیج سیاسی هلگرایانه تأیید

هرچه احترام به آدا ، رسوم و زبان قنومی از سنوی گنروه قنومی مسنلط بیشنتر باشند،         پنج ،

اثر آن نیز بیشتر است. به عبارت دیگر احتنرام بنه آدا ، رسنوم و زبنان قنومی بنه بسنیج         اندازه

 کند. در واقع محققانی کنه از متغینر پیشنی  بنه     سیاسی هلگرایانه و هلبستگی ملی کلک می

گذار ای  متغیر بر هوینت قنومی بیشنتر واقنب      اند، بر نقش اثر گذار استفاده کرده منزله متغیر اثر

 اند.   شده

 نتایج آزمون آماری تأثیر احترام به آداب، رسوم و زبان قومی -(7)   شماره نگاره

 متغیر
ضریب 
 Bرگرسیونی

اشتباه 
 استاندارد

 نتیجه Z Pمقدار

احترام به آدا ، رسوم 
 قومی و زبان

014/0 004/0 60/3 000/0 
 تأیید فرضیه

 000/0 92/14 041/0 721/0 مقدار ثابت

 )منبع: نویسندگان(
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دهد هرچه احترام به آدا ، رسوم و زبان قومی بیشتر باشد، بسیج سیاسنی   نتایج نشان می

هلگرایانه و هلبستگی ملی بیشتر خواهد بود. ضریب رگرسیونی برای متغینر احتنرام بنه آدا ،    

(. B=0.014, P=0.000) است که به لحاظ آماری نیز معنادار اسنت  درصد14رسوم و زبان قومی 

در اینن  معادلننه . Y=0.721+0.014(X) ی نیننز بننه صننورت زیننر خواهنند بننود:معادلننه رگرسننیون

 احترام به آدا ، رسوم و زبان قومی است.  Xبسیج سیاسی هلگرایانه و  Yرگرسیونی، 

 فرجام
شده در تحقیقنات   دهد که در مجلوع متغیرهای مستقل شناسایی نتایج تحقیق حاضر نشان می

( و d=0.708) 708/0 شده اثر تلفیق بوده است. مقدار اندازه بر بسیج سیاسی هلگرایانه اقوام مؤثر

قرار دارد، طبنق   7/0تا  8/0ای بی   به لحاظ آماری معنادار است. از آنجا که ای  مقدار در دامنه

نینز کنه بنرای ارزینابی هلگنونی       Qشود. آماره  (متوسط ارزیابی می1977) 34بندی کوه  دسته

اندکه در چنی  وضعیتی توضنیح   اثرها ناهلگون دهد که اندازه ن میرود، نشا اثرها به کار می اندازه

گیرد. در فراتحلیل حاضر نیز با بررسنی و منرور    ای  ناهلگونی در دستور کار فراتحلیلگر قرار می

هایی که در بسیج سیاسی اقوام و هویت ملی صورت پذیرفته است،پنج متغیر بالقوه که  فراتحلیل

اهلگونی مؤثر واقع شود، شناسایی و در قالب پنج فرضنیه آزمنوده شند.    تواند در تبیی  ای  ن می

 استفاده شده است.  CMA2افزار  برای آزمون فرضیات نیز از نرم

دهد تحقیقات مسائل بسیج سیاسی اقوام و هویت ملی که بر مبنای الگنوی   نتایج نشان می

ت قنومی و ملنی کنه فاقند     شود در مقایسه با تحقیقات مسائل هوین  نظری ساخته و پرداخته می

تر است. در مجلوع تحقیقات مسائل هوینت قنومی و    بخش مبنای نظری است، در هویت ملی اثر

کنه   حنالی  انند؛ در  ( تولید کرده=d 708/0) 708/0اثری به بزرگی  ملی دارای مبنای نظری اندازه

( اسنت.  d=0.307) 307/0اثر تحقیقات مسائل هویت قنومی و ملنی فاقند مبننای نظنری        اندازه

با درجه  909/7با مقدار  Qاثرهای دو گروه وجود دارد؛ آماره  هلینی  تفاوت معناداری در اندازه

توان نتیجه گرفت نه تنها تحقیقنات مسنائل    (. بدی  ترتیب میP=0.005، معنادار است)1آزادی 

اسنت، بلینه   تنر   هویت قومی و ملی دارای مبنای نظری از تحقیقات فاقد مبنای نظری اثنربخش 

دهد استفاده از نخبگنان قنومی بنه     نتایج نشان می تفاوت معناداری نیز بی  دو گروه وجود دارد.

کند. در واقنع نیازهنای اقنوام     کاهش بسیج سیاسی هلگرایانه یعنی تقویت هویت ملی کلک می

در مواردی که از نخبگان گروهای قومی در مناسب سیاسی بهره گرفتنه شنده باشند، در تعامنل     

میان دولت و اقوام به نحو بهتری به دولت منتقل شده است. مواردی که از نخبگنان در مناسنب   

سیاسی استفاده شده در مقایسه با منواردی کنه از آنهنا اسنتفاده نشنده اسنت بنر هوینت ملنی          

                                                           

34. Cohen 
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( است. هلیننی  تنأثیر هلگنی    d=1.114) 114/1شده  اثر موارد استفاده تر است. اندازه بخش اثر

اثرهنا   شده به لحاظ آماری معنادار است. با وجود ای  تفاوت معناداری بنی  انندازه   دهموارد استفا

دهدکنه هرچنه تعنداد تأکیند بنر       (. نتنایج نشنان منی   Q=17.591, df=2, P=0.000) وجود دارد

هوینت   Yکند که در آن  اشتراکات مذهبی بیشتر باشد در اثربخشی بر هویت ملی بهتر علل می

اثنری بنه    بر اشتراکات مذهبی است. تأکیند بنر اشنتراکات منذهبی انندازه     تعداد تأکید  Xملی و 

دهد هرچه احسا  تبعیض اقتصادی و  نتایج نشان می کند. ( تولید میd=0.316) 316/0بزرگی 

تر است. به عبنارت دیگنر رفنع احسنا       اثر آن نیز بزرگ تر باشد، اندازه فرهنگی بیشتر و طوالنی

کنند. در   سی هلگرایانه و هلبستگی ملی کلک بیشنتری منی  تبعیض و محرومیت به بسیج سیا

شنود. ضنریب    افزایی کاسته می های هویت بخشی دیگر برنامه صورت وجود احسا  تبعیض از اثر

رگرسیونی برای متغیر احسا  تبعیض و محرومیت بر میزان بسیج سیاسی هلگرایانه و هوینت  

بدی  ترتیب فرضنیه تنأثیر احسنا  تبعنیض      ملی بسیار باال و به لحاظ آماری نیز معنادار است.

دهد هرچنه   نتایج نشان می شود. اقتصادی و فرهنگی بر میزان بسیج سیاسی هلگرایانه تأیید می

احترام به آدا ، رسوم و زبان قومی بیشتر باشد، بسنیج سیاسنی هلگرایاننه و هلبسنتگی ملنی      

و  درصد14، رسوم و زبان قومی بیشتر خواهد بود. ضریب رگرسیونی برای متغیر احترام به آدا 

بنرای  تنوان گفنت کنه     (. در مجلوع منی B=0.014, P=0.000) به لحاظ آماری نیز معنادار است

اجرای سیاست مشارکت نخبگان اقنوام  بایدبر بسیج سیاسی هلگرایانه و هلبستگی ملیافزایش 

بان و مذهب ام به حقوق، رسوم، زکاهش تبعیض اقتصادی و محرومیت، احتر در مسائل سیاسی،

شده در بسیج سیاسنی   های شناسایی دهد متغیر د کرد؛ زیرا نتایج فراتحلیل حاضر نشان میتاکی

های دیگر پژوهش حاضر نیز بایستی به متغیرهایی در  بر اسا  یافته هلگرایانه اقوام مؤثر است.

نند. چنانینه   های تحقیقی توجه کرد که در بسیج سیاسی هلگرایانه اقوام تأثیر دار طراحی پروژه

رویینرد   طرح پژوهشی تدوی  شد، از مبانی نظری منسج  و مرتبط بنا موضنوع اسنتفاده شنود.    

های اقوام و دولنت تقوینت    تعاملی میان نخبگان اقوام به منظور انتقال تقاضاها، نیازها و خواست

اقنوام   های آنها موجب سرکو  غرایز و نیازهای عدم ارتباط با اقوام و خواست،شود. بدیهی است 

جانبنه گنروه قنومی     احتنرام هلنه   شنود.   ازدولت می ساز انواع نارضایتی خواهد شدکه خود زمینه

نشندنی اسنت. نتنایج نشنان      مسلط بر رسوم، آدا ، زبان و مذهب اقوام غیر مسلط ضرورتی انیار

شود، بسیج سیاسی هلگرایاننه اقنوام تقوینت و هرچنه احتنرام        دهد هرچه احترام بیشتر می می

 شود.  شود، بسیج سیاسی واگرایانه تقویت می  ابل کلتر میمتق
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