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Extended Abstract
Introduction
Knowing the ways to develop political participation, and the factors influencing
its level and quality in the political arena is very important, and many researches
in all countries with different types of political systems are focused on these
issues. Culture, gender, age, economic status, political structure, particular
actions and programs, party programs, etc. have an effect on political behavior
and affect their level and quality. Discrimination is considered to be a very
effective factor in political participation, which can be studied from different
political, social, economic, cultural, religious, etc. aspects. The basis of
discrimination in a society may be religious, political, gender, age, ethnicity,
class, party, etc. Among the types of discrimination, discrimination due to
ethnicity is more visible in different societies and previous studies have
confirmed the central role of race and ethnicity in politics. Discrimination on the
basis of ethnicity is one of the issues that affect society and politics in different
ways, and evaluating its effects on political participation is vital. Considering
Iran's ethnic and cultural diversity, this matter deserves serious consideration in
this country.
Assessing the relationship between feelings of discrimination and political
participation by distinguishing between types of discrimination and political
participation will help to better understand the issue. Our main problem is to
examine the effect of the feeling of political discrimination and social
discrimination on national and ethnic political participation in Iran.
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The main question is what effect do different types of discrimination have on
political behavior? To find the answer to this question, by separating political
and social discrimination as well as types of political behavior into two
categories, nationalist and ethnic, three sub-questions about political
discrimination and three questions about social discrimination have been asked:
1- What is the relationship between the feeling of political discrimination and
nationalist political participation? 2. What is the relationship between feelings of
political discrimination and ethnocentric political action? 3- Is there a difference
in the feeling of political discrimination according to the type of ethnicity? 4.
What is the relationship between feelings of social discrimination and nationalist
political participation? 5. What is the relationship between feelings of political
discrimination and ethnocentric political action? 6- Is there a difference in the
feeling of social discrimination according to the type of ethnicity?
Hypotheses: Our main hypothesis is that the effect of different types of
discrimination on different types of political participation is different. To
examine and evaluate this general and main hypothesis, six sub-hypotheses have
been proposed in accordance with the sub-questions of the research:
Hypothesis 1: Feeling of political discrimination increases the probability of
nationalist political participation.
Hypothesis 2: Feeling of political discrimination increases ethnic cohesion and
ethnic political activity.
Hypothesis 3: There is a difference in the feeling of political discrimination
according to the type of ethnicity.
Hypothesis 4: Feeling of social discrimination reduces the possibility of
nationalist political participation.
Hypothesis 5: Feeling of social discrimination increases ethnic cohesion and
ethnic political activity.
Hypothesis 6: There is a difference in the feeling of social discrimination
according to the type of ethnicity.
Methodology
A quantitative survey method and researcher-made questionnaire were used to
collect the information required for this study. The first part of the questionnaire
was dedicated to the personal characteristics of the respondents and indicates
their age, gender, ethnicity, city of residence, and... Questions related to political
discrimination and social discrimination as well as political participation were
assessed with closed-ended questions in the Likert scale. The items were
arranged on a five-point spectrum. To estimate the sample size, first, a
preliminary study was performed on 30 members of the statistical population to
determine the distribution of the studied trait (political and social discrimination)
and then using Cochran's formula with a 95% confidence level and 5%
probability accuracy, the volume a sample of 375 people was selected.

Result and discussion
The results of this study show that the feeling of political discrimination by
different groups, on average, increases the likelihood of their nationalist political
participation. This means that the greater the sense of political discrimination,
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the greater the degree of nationalist political participation.
Regarding the effect of the feeling of social discrimination on political
participation, the findings show that the more the feeling of social discrimination
increases, the lower the degree of nationalist political participation. Citizens of
one ethnic group, when they feel discriminated against by citizens of another
ethnicity, turn to introversion and ethnocentrism, and instead of participatory
actions and pervasive and nationalistic policies, they pay more attention to
actions focused on their ethnicity and group.
Conclusion
The results show the feeling of political discrimination by different ethnic
groups, the possibility of national political participation, and ethnic-based
political participation It strengthens them. As for the feeling of political
discrimination, the Arabs, Bakhtiari, and Behbahanis, respectively, feel more
political discrimination. As the sense of social discrimination increases, so does
national political participation, but so does ethnocentric political activity.
Different ethnic groups feel discriminated against in their daily social
interactions.
Structural Equation Modeling (SEM)

Political
Discrimination
0/413
Political
Participation

0/37

Social
Discrimination

0/418
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 .1استادیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران
 .2استادیار علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دانشگاه شهید چمران اهواز ،اهواز ،ایران

ی ک گزارش نایجه گایهتیایی:

https://hamyab.sinaweb.net/Ci_result/apidetails/00EF2F8902743412/7%

چکیده

https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735790.1401.17.2.7.9

تاریخ دریافت 1401/02/15 :چگونگی سیاستورزی و سرنوشتت هتر اماعتاعی ،یرای تزی از ل ا ت ترمم و
تاریخ بازنگری 1401/04/31 :حاکعان است و یهبوم سا ان سیاسی و اماعاعی و رفع نایسا انیها نیاز ز فهت
تاریخ پذیرش 1401/05/10 :چگونگی و چرایتی ک گتگری و گتارکت سیاستی شتهرونزان استت .احستا
لب یض یرپایۀ قو یت ،از سائلی است که یه شک های افتاولی یتر ک گتگری و
گارکت شهرونزان لأثیر یگذارم و یلوانز اقوام را یهسوی هعگرایی یا واگرایی
لی سوق مهز .یا لومه یه ل وع اقتوام مر ایتران ،فهت یتههای گونتاگون ستۀلۀ
لب یض و لأثیر آن یر شتک های گتارکت سیاستی ،وترورا مارم .مرای راستاا،
سۀلۀ اصلی پژوهش حاور ،یررستی اثتر احستا مو گونته لب تیض سیاستی و
نوع مقاله :پژوهگی
اماعاعی یر مو سطح رفاار سیاسی لیگرایانه و قومگرایانه یومه و پرستش اصتلی
ای است که «احسا لب یض سیاسی و اماعاعی ،چه اثتری یتر رفاتار سیاستی
لیگرایانه و قومگرایانه مارم؟» یرای یررسی وووع ،از روش کعی پیعایش و ایزار
پرسشنا ه مر شهر اهواز اسافامه شزه است .یافاههای پژوهش نگان یمه ز کته
واژگان کلیدی:
اهواز ،تبعیض ،قومیت ،احسا لب یض سیاسی از سوی گروههتای قتو ی خالت ،،احاعتا گتارکت
سیاسی لیگرایانه و گارکت سیاسی قومگرایانۀ آنها را لقویت یک ز .مر تورم
مشارکت سیاسی،
احسا لب یض سیاسی ،یتهلرلیب عربهتا ،یخایاریهتا ،و یهبهانیهتا ،ییگتار
نهادهای سیاسی
احسا لب یض سیاسی یک ز .هرچه یزان احسا لب یض اماعاعی افتزایش
ییایتز ،گتارکت سیاستتی لیگرایانته کتاهش ییایتتز ،ا تا ف ا یتت سیاستتی
قوم حور ییگار یشوم .گروههای قو ی گوناگون مر روایط روز رۀ اماعتاعی یتا
ه نیز احسا لب یض یک ز.
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مقدمه
انزیگع زان سیاسی ،ومتوم بتانی م وکرالیتک و ستازوکارهای آن مر سیاستت را از ه لتری
ع اصر زم یرای حکو ت خوب یهشعار یآورنز .مر چ ی یساری یهسبب وموم رایطته یتان
رمم و حاکعان و هعچ ی  ،لوان لأثیرگتذاری ترمم یتر رونتزهای لمتعی گیری ،لمتعی ها و
اقزا اا حکو ت هعهمانبه با ییر گارکت افکار ،انزیگتهها ،و آرای خالت ،و مر راستاای
نیازهای ما ه است که ای ا تر ومتب افتزایش روتایت زی سیاستی و مرنایجته ،افتزایش
گروعیت سیاسی حکو ت یشوم؛ ازای رو ،نظامهای سیاسی با ییر ی یانهای م وکرالیتک
یکوش ز یه شیوههای گوناگون ،یزان گارکت سیاسی مر سطوح خالت ،را افتزایش مه تز و
یهای لرلیب ،ی یانهای خوم را اساوار ک تز .مرایت راستاا ،شت اخت راههتای افتزایش گتارکت
سیاسی ،عوا

اثرگذار یر افزایش سطح ،کیفیت ،و اثرگذاری آن ،و هعچ ی  ،عوا

مخیت مر

انحراف و کاسای مر انواع رفاارهای سیاستی شتهرونزان ،اهعیتت زیتامی مارم و مر کگتورهای
مارای گونههای خال ،نظتام سیاستی ،پژوهشهتای یستیاری مرای یتاره انجتام شتزه استت.
فره گ ،م سیت ،س  ،وو یت اقامامی ،ستاخاار سیاستی ،اقتزا اا و یرنا تههای ختا،،
یرنا ههای حزیی ،و ...یر رفاار سیاسی و سطح و چ تزوچتون آن لتأثیر یگذارنتز .عتزا ت و
یرایری و مر نقطۀ قای آن ،لب یض ،نیز از عوا

یسیار لأثیرگذار یر گارکت سیاسی یتهشتعار

یآی ز که از م بههای خال ،سیاسی ،اماعاعی ،اقامامی ،فره گی ،تذهبی ،و ...یلتوان
آنها را یررسی کرم .ب ای لب یض مر یک ما ته عکت استت تذهبی ،سیاستی ،م ستیای،
س ی ،قتو ی ،طبقتالی ،حزیتی ،و ...یاشتز .مرایت یتان ،لب تیض یتهختاطر قو یتت ،نعتوم و
مزاقهای ییگاری مر موا تع گونتاگون مارم و پژوهشهتای پیگتی  ،نقتش حتوری نتژام و

قو یت مر سیاست را یتهرستعیت شت اخاهانز (هتانی توپز163-178 :2000 ،1؛ هیرشتع ،2
 .)385-415 :2004مر ایران نیز یا لومه یه ل وع قو ی و فره گی کگور ،ای ا ر نیاز ز لأ ت
مزی است.
قوم ،یه مایرۀ حزومی از افرام گفاه یشوم و ییانگر یک گروه مع یای است که مارای یتک نتام
یاشز ،ختوم را از یتک اصت یزانتز ،و از ست ت فره گتی گتارکی سرچگتعه گرفاته یاشتز؛ ست ت
فره گیای که ا لق یه زیان ،سرز ی  ،و لاریخ یگانهای یاشتز (میتویر .)25 :1386 ،بالمر  ،قتوم را
1. Haney Lopez
2. Hirschman

علی تدین راد و سارا نجفپور /اثر احساس تبعیض سیاسی و اجتماعی بر رفتار سیاسی ملیگرایانه و قومگرایانه؛...

16

ژپوهشناهم علوم سیاسی

بهار  ،1401شماره  ،2پیاپی  ،66صص 7-46

مع ی یمانز که مارای لبار گارک واق ی یا خیا ی و خاطرالی از گذشاۀ گارک و هعچ تی  ،مارای
لأکیزاا فره گی با ییر یک یا چ ز نعام یاشتز کته هویتت گتروه یرپایتۀ آن ل ریت ،شتزه استت؛
نعامهایی ان ز ذهب ،خویگاونزی ،ظاهر فیزیکتی ،گتارک ،و ان تز آن (کریعتی.)19 :1387 ،
مرواقع ،قوم یرخالف فره گ ،یر ماشا یک متز گتارک یترای هعتۀ اعضتا لأکیتز مارم و ازایت رو،
اشاراکهای ییگاری یی اعضای یک قوم وموم مارم لا اعضای یک فره گ .اغلب ،زیریت موا تع
چ زقو ی مشوار است؛ زیرا ،حای اگر یرخی از ای گروهها و قومها ،خواهان لبتزی شتزن یته لتت

یاش ز ،ا کان یا قوه یرای مرگیری و ازعه یسیار زیام خواهز یوم (اناریکی  .)23 :2002 ،1اعضتای
هر گروه قو ی یرپایۀ س ت فره گی گارک و احسا هویای که آنها را یهع وان یتک گتروه فرعتی از

یک ما ۀ یزرگلر گخص یک تز ،از اعضتای میگتر ما تۀ ختوم اعتایز یشتونز (احعتزی،
 .)31 :1379ای لفاوا و لعایز قو ی یلوانز بع لب یض مر موا ی یاشتز کته مر آنهتا چ تزی
قوم مر ک ار ه زنزگی یک ز .یهییان روش لر ،مر موا ع چ زقو ی و چ تزفره گی ،اعضتای اقتوام
گوناگون یه مرمههای افاوا و از ایع خال ،،احسا لب یض یک ز و فکتر یک تز یهستبب
قو یاگان ،حقگان وایع شزه و یا آنها یهگونهای افاوا و لب یضآ یز نستبت یته اقتوام میگتر رفاتار
شزه است .ای احسا لب یض سرانجام ،یه نوعی احسا ناروایای سیاسی جر یشتوم کته یتر
گارکت شهرونزان مر سیاست ،یهویژه یر ف ا یتهای حزیتی ،شترکت مر اناخایتاا و رأی مامن ،و

گونههای میگر ک شهای گارکای لأثیر یگتذارم (یتارلو و وومز .)148-169 :2005 ،2یرای ب تا،
یا لومه یه چ زقو ی یومن ایران و لأثیر احسا لب یض یر رفاتار سیاستی شتهرونزان ،یررستی رایطتۀ
لب یض و رفاار سیاسی وروری است .یرای اسا  ،سۀلۀ اصلی پژوهش حاور ،یررستی اثتر انتواع
لب یض «سیاستی» و «اماعتاعی» مر تورم قو یتهتا یتر گونتههای « لیگرایانته» و «قومگرایانته»
گارکت سیاسی است .یرای یررسی ای ووتوع ،شتهر اهتواز را یتهای م ی یتهع وان تورم طا ته
اناخاب کرمهای که یه حاظ ل وع اقوام ساک  ،مر ایران نعونۀ شاخمی است.
 .1پیشینۀ پژوهش
مریارۀ سائ قو ی یا لأ کیز یر گک لب یض و اثتر آن یتر قتومگرایی و احستا طرمشتزگی،
پژوهشهای پرشعاری انجام شزه است.
1. Entrikin
2. Barreto and Woods
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یرای نعونه ،صالمی امیرا

( )1388مر کاتاب « تزیریت ازعتاا قتو ی مر ایتران»،

سائ قو ی مر سیساان ،لرکع صحرا ،کرمساان ،آذریایجان ،و خوزساان را یتا لأ کیتز یتر ایتزۀ
«وحزا کثراگونۀ اماعاع لی سرز ی ایران» یررسی کرمه است .ترور مرگیریهتای قتو ی
اطق خال ،،ازمعله خوزساان ،مر ای اثر ،یسیار کلی و لاریخی است .مر ورم خوزساان،
ل ها یر سۀلۀ اعراب لعرکز مارم و از ز ان وروم اعراب یه ایران لا سرکویی شار ازعلا لوستط
رواخان را رور یک ز (صا حی ا یری.)202-214 :1388 ،
کااب «لحو ا قو ی مر ایران» ( قمومی )1380 ،یا طترح ایت پرستش کته عوا ت و
ز ی ههای یروز یحرانهای قو ی مر ایران اصر چیست ،یکوشز یتا طا تۀ اثتر ز ی تههای
طرحشزه مر چهار حوزۀ سیاسی ،اقامامی ،روانی ،و اماعاعی یر یحرانهتای قتو ی ،پاستخ
ما ی یه پرسش پژوهش ارائه مهز .یا ای که نو یس زه یه حاظ نظری مر حوزۀ روانش اخای یتر
نقش احسا

حرو یت مر ازعتاا قتو ی لأ کیتز زیتامی مارم ( قمتومی-394 :1380 ،

 ،)387مر یخش ریوط یه «ل شهای خوزساان» ،نقش عوا خارمیای ان تز حعایتهتای
ا ی کگورهای عرب حاشیۀ خلیج فار را مر ل شهای قو ی (که ییگار یهشک خرایکاریها
نعومار شزه) و لقاواهای هو یایتقو ی مر خوزساان ،ل یتی ک تزهلر از عوا ت میگتر یمانتز
( قمومی)350 :1380 ،؛ لاماییکه ایراز یمارم ،ل شها و خگتونتهای خوزستاان پت از
انقالب «یک یحران قو ی نبومه است ...هت مر اطتالق وا ۀ «یحتران» و هت مر نقتش فراگیتر
اعراب یر اطالق و یژگی موم ،ی ی عیزۀ «قو ی» ازعاا مر استاان خوزستاان ،متای لأ ت
وموم مارم» ( قمومی .)263 :1380 ،یاای حا  ،نایجهگیری نو یست زه ایت استت کته «یتی
احسا

حرو یت نسبی و یروز یحرانهای قو ی مر ایتران پت از انقتالب ،رایطتۀ ستاقیعی

وموم مارم .افزایش ععو ی و فراگیر ای احسا مر یی لومههای قو ی ایران ،ز ی تۀ هعتی مر
وقوع سایزههای قو ی ایران پ از انقالب یومه است .لجریۀ یتروز چا شهتای قتو ی مر یتان
کرمها ،یلوچها ،عربهتا ،لرکهتا ،و لرکع ها ...ؤ یتز ایت نایجتهگیری استت» ( قمتومی،
.)450 :1380
مر یسیاری از قا ههای کاتاب «هعستازی و ل تار

مر هویتت و قو یتت» ،م بتههای

خال ،قومش اخای ،هو یای ،سیاسی ،اقامامی ،و ...قو یتها مر ایتران یررستی شتزه استت.
نو یس زۀ ای کااب مر رو یکرم نظری خوم یا اشاره یه ای که ل وع یا ی زیانی ،قو ی ،و فره گتی
مر ایران« ،لقریبا هیچگاه سبب نگزه است که ساخاار سیاسی ،یهع وان ساخااری رکز یتیافاته
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مر قا ب یک مو ت رکزی ل ری ،نگوم» (فکتوهی ،)229 :1389 ،م یت اصتلی ایت ا تر را
«یک ایرانیومگی» یمانز و یر ای نظر است که «ای پرو ۀ سیاسی یراسا صرفا یک زیان یتا
قو یت ل ری ،نگزه و هعواره مر آن یا ساختهای چ ززیانی و چ زفره گی رویتهرو یتومهای .
ای ا ر نگان یمهز که اص و اسا ای پرو ه ،نه یکپارچگی زیانیتقو ی ،یلکه یکپتارچگی
میزگاههای سیاسی و مهانیی یهای طوف یه قزرا یومه است» (فکوهی.)246 :1389 ،
یر زمی ( )1399مر کااب «ناسیونا یس و قو یت مر ایران» ،گرایشهتای لیگرایانته یتا
ناسیونا یس را یه سه مساۀ زنی ،یاساانگرایی ،و ذهبی لقسی یک ز و یر ای نظر استت کته
از یان گرایشهای ناسیونا یسای ،ل هتا ناسیونا یست تزنی استت کته از اغیتر قو یتت لتأثیر
نعیپذیرم و ویژگی فراقو یای ماشاه و ل وع فره گی و اماعاعی را مریر یگیرم .ییگاری

یتزان

هعگرایی قو ی یه ناسیونا یس زنی و پت از آن یته یاستاانگرایتی ،و ستپ یته ناسیونا یست
ذهبی ریوط یشوم.
مر یان رسا هها و قا ههای نوشاهشزه مریارۀ لب یض قو ی مر ایران ،چ ز اثر قای لومته
هسا ز .مب مهرر ( ،)1383لأثیر قو یت را یر فرای ز گارکت سیاستی یررستی کترمه و یته ایت
نایجه رسیزه است که مرصورا لبزی قو یتها یه قو یتهای سیاسی ،یلوان اناظتار ماشتت
که چا شهای قو ی ،لقو یت و لگزیز شونز که ایت ووتوع ،ختوم یاعت کتاهش گتارکت
سیاسی یشوم.
هرود ( )1384مر پژوهگی یا ع وان «نقش لعایالا قو ی مر گارکت سیاسی» یه ایت
نایجه رسیزه است که گروه قو ی عرب ،نسبت یه گتروه فتار  ،مر ستطح یستیار پتایی لری مر
اناخایاا شرکت یک ز.
طلمب و للرعمده ( )1397مر « طا ۀ پزیزارش اخای لجریۀ لب یض و نتایرایری قتو ی مر
یی مانگجویان کرم مر مانگگاههای ایران» ،مریافاهانز که «لجریتۀ مانگتگاه یترای مانگتجویان
کرم ،مریرمارنزۀ وموه قای لومهی از ح لب یض ،نایرایری و طترم قتو ی مر هتر مو ستاحت
رسعی و غیررسعی مانگگاه است» (طا بی و علیزامه.)1 :1397 ،
شفرع انرل و احعزی (« ،)1397فرای زهای لب یض سیاسی تاماعتاعی و هویتتختواهی
قو ی» را مر ورم موانان شهرساان س زج و قروه طا ه کرمه و رایطۀ ساقیعی یتان لب تیض
سیاستتی ،فره گتتی ،و اقامامی تاماعتتاعی یتتا گرایشهتتای قتتومگرایانتته (سیاستتی ،فره گتتی،
اقامامیتاماعاعی و یزان قومگرایی) گاهزه کرمهانز.
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رئوف و هعکاران نیز ( )1396مر «لحلی ما هش اخای گرایش یه هو یت لی و هو یتت
قو ی یا لأ کیز یر احسا
یزان احسا
رایطۀ

حرو یت نسبی مر یی موانان شهر ایالم» ،نگان مامهانتز کته یتان

حرو یت نسبی مر ی ز اقامامی و یزان گرایش یه هو یت لی مر ی ز سیاسی،

امار و کو  ،و یان یزان احستا

گرایش یه هو یت قو ی مر ی ز سیاسی ،رایطۀ

حرو یتت نستبی مر ی تز اقامتامی و یتزان
امار و ساقیعی وموم مارم.

مر ورم سائ قو ی خوزساان و اهواز یهطور ویژه ،چ زی پژوهش ارزنتزه انجتام شتزه
است .نومح و زر

( )1395مر پژوهگی یا ع وان «یررسی هویت قو ی و لأثیر آن یر احستا

طتترم اماعتتاعی ( تتورم طا تته :عربهتتای شتتهر اهتتواز)» ستت ی کرمهانتتز از اغیرهتتای
روانش اخایتاماعاعی و فره گی مر قا ب اغیرهای ساق اسافامه ک تز و لتأثیر اغیرهتایی
ان ز ل لق قتو ی ،ه جارهتای قتو ی ،ز تت قتو ی ،و ل متب قتو ی را یتر احستا طترم
اماعاعی (یهع وان اغیر وایساه) یررسی ک ز .ناایج ای پژوهش مر ورم لتأثیر ل متب قتو ی
یر احسا طرمشزگی ،نگان یمهز که یهسبب ک رنگ شزن ل مبهای قو ی ،ایت اغیتر،
لأثیر چ زانی یر احسا طرمشزگی نزارم ،ا ا یان یاورها و رسوم قو ی و احسا طرمشزگی،
ارلباط ییگاری وموم مارم .شایز ای ا ر یهای سبب یاشز که هعی یاورها و رسوم است که ایت
گروه قو ی را از ما ۀ اصلی مزا یک ز و گاهی ای گروه را مر یرایر یقیۀ ما ه قرار یمهز.
نومح و هعکاران ( )1395مر پژوهگتی یتا ع توان «قو یتت و احستا طترم اماعتاعی؛
خاطراا اماعاعی پیش رو :ورم طا ه :قوم عرب شهرساان اهواز» یه ای نایجته رستیزهانز
که اغیر لب یض قو ی یا احستا طترم اماعتاعی ،رایطتۀ ستاقی و
م

 ،و لحمیالا نیز یا احسا طرم اماعاعی ،رایطۀ

تاماری ماشتاه ،ست ،

امار و ساقیعی مارم.

نواح و هعکاران مر پژوهش میگتری یتا ع توان «آسیبش استی ستائ قتو ی مر ایتران:
طا ۀ ورمی عربهای ساک شهرساان اهواز» ( )1389چ ی نایجه گرفاهانتز کته ییگتاری
قزار هعبساگی اغیر هویت قو ی ،یهلرلیب یا اغیرهایی ان تز روتایت از نظتام ،احستا
حرو یت نسبی سیاسی ،و احسا حرو یت نستبی مر ُی تز اقامتامی یتومه استت .یتهییان
روش لر ،هویت قو ی و احساساا سیاسی و اماعتاعی ریتوط یته آن ،یته ک گتگری سیاستی
مرونگروهی ییگار انجا یزه است.
نواح و لقوینسب ( )1386مر پژوهگی هعسو ،یتا یررستی «لتأثیر احستا

حرو یتت

نسبی یر هویت قو ی و هویت لی :طا ۀ ورمی اعراب اساان خوزستاان» ،پتی یرمهانتز کته
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حرو یت ییگار یه لقو یت هو یت قو ی اعراب انجا یزه است.
چلدمو ( ،)1400مر پژوهش خوم یا ع وان «یررسی ما هشت اخای عوا ت

ترلبط یتا

هویت مع ی یا لأکیز یر نگرشهای اماعاعی و فره گتی :تورم طا تۀ موانتان قتوم عترب
شهرساان مشت آزامگان» نگان مامه است کته رایطتۀ یتی احستا لب تیض و هویتت مع تی
(هویت لی و هویت قو ی) از نوع کو و فی است ،یی ل تا الا اماعتاعی و هویتت
مع ی (هویت لی و هویت قو ی) رایطهای گاهزه نعیشتوم ،و یتزان گترایش موانتان قتوم
عرب ساک شهرساان مشت آزامگان یه هویت قو ی ،ییگار از هویت لی است.
طرب ( )1393مر رسا ۀ «عوا اماعاعی ؤثر یر امراک لب تیض مر ما ته و یرختی از
پیا زهای آن» ،یا طا ۀ شهرونزان 18سا ه و یا لر ساک اهواز ،نگان مامه استت کته مر ایت
طقه ،یان اغیرهای پایگاه اماعاعیتاقامامی عی ی ،س  ،قو یت ،م ستیت ،لأهت  ،حت
لو ز ،وو یت اشاغا و حرو یت نسبی؛ حعایت اماعاعی و هویت قو ی یا امراک لب تیض،
رایطۀ

اماری وموم مارم.
ک یمازمده و هعکاران ( ،)1392مر قا ۀ «آسیبش اسی ستائ قتو ی مر ما تۀ ایتران:

یررسی ورمی عربهای ساک شهرساان اهواز» ،رایطۀ

تاماری یتان حرو یتت نستبی یتا

هویت قو ی مر ای ام گوناگون میزهانز.
مر مععی زی پیگی ۀ پژوهش یایز گفت ،نگاه کلیگرایانه یته قو تۀ لب تیض و نیتز رفاتار
سیاسی مر پژوهشهای پیگی  ،ارزیایی رایطۀ لب یض و رفاار سیاسی از نزمیتکلر ،یتا لفکیتک
انواع لب یض و سطوح رفاار سیاسی مر راستاای فهت مقیتقلر ووتوع را وتروری و اعتایز از
پژوهشهای پیگی تیک تز؛ ازایت رو ،یترآنی کته قو تۀ لب تیض و نیتز گتارکت سیاستی را
یهگونهای مزئیلر یررسی ک ی و یهطور خا ،،لب یض اماعاعی و سیاستی را لفکیتک کترمه و
اثر آن را یر گارکت سیاسی لیگرایانه و قوم حتور واکتاوی ک تی  .افتزونیترای  ،مر پتژوهش
حاور کوشیزهای لفاوا سطح احسا لب یض یان قو یتهای خال ،ستاک اهتواز را نیتز
یس جی و امییاا ای یح را لوس ه مهی .
 .2چارچوب مفهومی پژوهش
 .2-1تبعیض سیاسی و اجتماعی

لب یض ،پزیزۀ پیچیزهای استت؛ زیترا تیلوانتز یهگونتهای نظام تز یتا غیررستعی یتهوستیله
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جعوعهای از عوا

ژپوهشناهم علوم سیاسی

یته شتک های ا توع و چ زگانته ،از کتا ال آشتکار گرفاته لتا شتیوههای

نا حسو  ،انجام شتوم (کریگتر)295-352 :1999 ،1؛ ی تایرای  ،ارزیتایی مویتارۀ احستا

لب یض و اثر آن یر رفاار سیاسی ،نیاز ز لومه یه م بههای افاوا رفاتاری استت کته ل هتا یته
شرایط ساخااری وایساه نیسا ز .اگر یه پژوهشهای پیگتی مریتارۀ لب تیض ،نگتاهی ییفک تی ،
یلوان گفت ،مو بع اعایز لب یض وموم مارم که عک است افترام ،پبا تزهای فتیای را
یه آنها نسبت مه ز؛ سیاسی و اماعاعی.
لب یض سیاسی یلوانز یهشک قوانی  ،سیاستها ،ععلکرمهتا ،نعامهتا ،یتا کارزارهتای
سیاسی و گفاعانهایی اجلی شوم که یکوش ز شعاری از شتهرونزان را از تایع یتا حقتوق،
یهسبب ل لقگان یه یک گروه ،حروم ک ز؛ یهییان روشت لر ،لب تیض سیاستی یته کت شهتایی
اشاره مارم که از سوی مو ت یا نهامها و ساز انهتای خموصتی و یتازیگران وایستاه یته آنهتا
یه ظور گروعیتزمایی یا یهحاشیهرانی گروهتی از ترمم مرپتیش گرفاته تیشتوم .یته حاظ
لاریخی ،مر قاطع و مر کگورهای خالت ،،یرایتری گتروههتای افتاولی یتهشتک نظام تز
یه حاظ وووعهایی ان ز شهرونزی ،هامرا ،یا آزامیهای تزنی ،انکتار شتزه و از تایع

اماعاعیتاقامامی و حقوقی حروم گگاهانز (نگتا  .)4-24 :2004 ،2مر چ تی متوا ی،
شهرونزان گروههای قو ی خال ،عک است یه شک های خالت ،و مرمتههای افتاوا،

احسا لب یض ک ز و ای احسا  ،ب ای نوع و سطح ک ش سیاسی آنها یاشتز (کل ست  3و
هعکاران.)100-105 :2001 ،
مرحا یکه شهرونزان عک استت از ستوی یتازیگران حکتو ای ،نخبگتان سیاستی ،یتا
چهرههای ععو ی ،احسا

لب یض سیاسی ک ز ،عک است رفاارهای لب یضی مائعی سطح

خرم را از سوی افرام عامی ما ه نیز احسا ک ز که یه آن لب یض اماعتاعی یگتو یی  .ایت
لب یضها ،مو ی

بع ععزۀ لب یض یهشعار یآی ز که یه ل ا الا عامی و عتو یلتر یتان

افرام مر سطح ععو ی و عرصۀ خموصی اشاره مارنز .یرخالف لب تیض سیاستی یتا نظام تز،
لب یض اماعاعی ،یهصورا اقزا اا فتی انجامشتزه لوستط افترام مر ارلباطتاا اماعتاعی،
لجاری ،اقامامی ،و ...یا حای یهشک جام ههای کال ی و غیرکال ی ،ارعاب ،حعلۀ فیز یکی
1. Krieger,
2. Ngai
3. Clancy
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یا غیرفیز یکی نسبت یه افرام ا لق یه گروه یا قوم میگتر ل هتا یتهم ی ل لتق قو یشتان ل ریت،
یشوم؛ یهع وان نعونه ،عک است یا کسی مر گرفا یک وق یت شتغلی آزام ،امتارۀ خانته،
پرماخت حقوق یرای کار یرایر ،ارائتۀ ختز اا اماعتاعی و ععتو ی ،و ...یته ومب قتو یاش،
یهگونهای لب یضآ یز رفاار شوم.
لعایز یان گونههای لب یض یر ب ای بع آن ،وروری است؛ زیرا ،طرح پرسشهای کلی
مریارۀ لب یض ،نهل ها قرار گرفا مر ر

یزرفااری را مستکت تیگیترم (کریگتر:1999 ،

 ،)295-352یلکه یه پاسخهای نامرسای نیز جتر یشتوم؛ زیترا ،پژوهگتگران نعتیلوان تز
لگخیص مه ز که پاسخمه زه ه گا یکه ورمپرسش قرار گرفاه ،یه چه چیتزی فکتر تیکترمه
است؛ یهع وان نعونه ،مریارۀ لب یض مر خانهمار شزن ،افرام عک است لجریۀ خوم را گکلی
گسارمه و نوعی لب یض نظام ز یتا نهتامی یزان تز ،یتهویژه اگتر ستۀله ،سیاستی شتزه یاشتز.
مر قای  ،خومماری از ارائۀ خانه ،عک است ل ها نعونتهای از طترم شتزن فترمی و اماعتاعی
یهشعار آیز؛ ان ز صاحبخانهای که پذیرش یک ساأمر یا قوه را یتهم ی نتژام یتا قتو یاش رم
یک ز .ایت

ثتا  ،کاستایهای ست جش و انتزازهگیتری فراگیتر لب تیض را نگتان تیمهتز و

یراسا آن ،رفاار لا مایی پیشیی یپذیر است که پژوهگگر یاوانز رایطتۀ آن یتا بتع لب تیض را
یهگونهای ساز و طقی ش اسایی ک ز .هعچ ی  ،یان سطح فرمی و سطح گروهتی لب تیض

(شیلزکراوا )285-312 :2005 ،1و نیز لفاوا سطح و انزازۀ احستا لب تیض یتان اقتوام
گوناگون نیز یایز لفاوا قائ شز .لب یض مر سطح گروه ،ل ها یه مرک لب یض علیه گروهتی کته

فرم مر آن عضو است اشاره مارم ،مرحا یکه لب یض مر ستطح فترم یته حت لب تیض مر حتق
شخص ریوط یشوم.
 .2-2تبعیض و رفتار سیاسی

گارکت سیاستی یته شتک های گونتاگون آن ،اعت از رأی مامن ،ف ا یتت حزیتی ،حضتور مر
نگستها و گرمهعاییهای سیاسی ،لجع اا اعاراوی ،و ...یهطتور عتو از ع اصتر ذالتی
سازوکارهای م وکرالیک یهشتعار یآیتز؛ زیترا ،ستیری را یترای لأثیرگتذاری یتر لمتعی های
سیاسی و لزم کرمن نعای زگانگان یه پاسخگو یی مراخایار افرام قرار یمهز؛ ازایت رو ،طا تۀ
رفاار سیاسی یا لأ کیز یر گارکت سیاسی ،مر عرصۀ پژوهشهای مانگگاهی یستیار ورملومته
1. Schildkraut
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یومه است (پالا .)391-413 :2008 ،1لب یض ،یکی از سائلی است که اثر آن یر گتارکت
سیاسی ورملومه است.
یرخی پژوهشها نگان یمه ز که یسارهای سیاسی نا طلوب یتا لهزیتزآ یز تیلوان تز

لومه افرام را یهسوی سیاست ملب ک ز و آنها را یه کت ش سیاستی لرغیتب نعای تز (کعپت ،2
 .)29-49 :2003از یک ظر ،یک لهزیز ( ان ز طرم و لب یض) یلوانتز ترمم را یته کت ش
سیاسی فراگیر وامارم؛ زیرا ،ز ی ه و یسار رفاار سیاسی یا عوا ت احساستی و روانتی مر ل ا ت
است .ه گا یکه شهرونزان یا رویزامها و عوا

لحریتکک تزۀ سیاستی رویتهرو تیشتونز،

سیسا احساسی آنها از حا ت آرا ش یه افزایش اوطراب لغییر وو یت یمهتز .ایت لغییتر
مر احساساا ،ف ا یتهای عامی را خا کترمه و لعرکتز را یهستوی ک شهتای مفتاعی ستوق
ی مهز و رمم را وامار یک ز که یرای حفظ هو یت ،ارزشها ،یا افع امی خوم اقزام ک تز.
ای اقزام از ای میزگاه ،هعان گارکت فراگیر مر مریان اصلی و سیاست کلی و لی یرای رفتع
لهزیز و لب یض است .افرام و گروههای گوناگون مر رویارویی یا لب یض سیاسی تیکوشت ز از
راه ک گگری سیاسی ییگار مر شک های ا وع آن ،اع از رأی مامن و ...افع ختوم را لتأ ی و
عوا

لب یض را رفع و اصالح ک ز ( یلر و کروس یك.)507-523 :2004 ،3

ا ا ناایج پژوهشهای میگر حاکی از ایت استت کته یتک هو یتت گتارک و حت حتاکی از
غیر مفانه یومن شرایط سیاسی یلوانز اقلیتهتای نتژامی و قتو ی را یهستوی گستارش احستا

«ل لقاا گروهی و قو ی» سوق مهز (سانچز .)427 -450 :2006 ،4ای احسا پیوستاگی کته
لاحزی از احسا ییعزا ای نظام ز ناشی یشوم ،اعضای گروه را یه انستجام سیاستی و ف ا یتت
قو ی و مرونگروهی لرغیب یک ز .لجریۀ لاریخی آفریقاییتآ ریکتاییهتا مر آ ریکتا مرای ز ی ته،
یهخویی نگان یمهز که ییاعاعامی گستارمه یته نظتام سیاستی و اععتا غیر متفانه و نا گتروع

حکو ت ،افرام زیامی را یهسوی یستیج شتزن ستوق تیمهتز (چانتگ و رامترز-374 :2005 ،5
 .)347هعچ ی  ،صزها پژوهش ،رایطۀ از یی رفا اعاعامیهنف  ،احسا ناا یزی ،نتالوانی ،غت و
1. Platt
2. Campbell
3. Miller and Krosnick
4. Sanchez
5. Chong and Rogers
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افسرمگی یا لجریههای لب یض یان افرام را یررسی کترمه و اغلتب نگتان مامهانتز کته کستانیکته یتا
لب یض رویهرو شزهانز ،یه مرونیسازی ارزیاییهای فی ،نعتایش ستطح پتایی اعاعامیتهنفت  ،و
ایجام ح غ و افسرمگی گرایش مارنز .سرانجام ،ای مستاه از پژوهشهتا یتا لومته یته پیا تزهای
روانگ اخای فی لجریههای لب یض اماعاعی ،فهوم گرایش شهرونزان یه قاو تت یتا یرختورم مر
یرایر رفاار ناعام نه را یهچتا ش تیکگت ز و یتر ایت نظرنتز کته احستا انتزوه ،لومته را یته مرون
یکگانز نه یه ییرون و یا احساساا ک اتر نگتزه ،انف تا  ،ک تارهگیری ،و کتاهش لومته یته عوا ت
خارمی رایطه مارم (م

1

و هعکاران.)130-151 :2009 ،

کسانیکه یهسبب لجریههای پیوساۀ لب یض و طرمشزگی ،احسا نعیک تز کته یختش
مزاییناپذیری از ما ۀ یزرگلر هسا ز ،عک است یه هعان انتزازۀ هعاایتان ختوم ،گتااق
نباش ز که ایع حزوم ختوم را مر فرای تزهای سیاستی کتالن و مریتان اصتلی صترف ک تز.
لحلی های یرخی پژوهگگران نگان یمهز که لی لبارهایی که ایراز کرمهانز یتهم ی نتژام یتا
قو یت ،خز اا و یفی مر رساورانها یا فروشگاهها مریافت کرمهانز ،یتا یتا لتوهی و لحقیتر
رویهرو یومهانز و میگران یا آنها یا ییاحارا ی رفاار کرمهانز ،مر قایسه یا کستانیکته یتا چ تی
لب یضهایی رویهرو نبومهانز ،یتهاحاعتا یستیار کعاتری ،ثبتتنتام تیک تز و رأی یمه تز

(اساوکی  .)361-378 :2003 ،2ای یافاهها نگان یمه ز که افترامی کته از ستوی اماعتاع
ییارزش قلعزام شزهانز ،عک است نوعی ح یزیی ی را مر خوم لقو یت ک ز و یه ایت یتاور
یرس ز که قامر یه ک شهای سیاسی فیز ،ؤثر ،و

امار نیسا ز یا چ ی ک شهتایی اثرگتذار و

فیز نخواهز یوم؛ مرنایجه ،یرخی عک است لاحزی شرایط ناعام نۀ ما ه را یپذیرنتز و یته
آن روایت مه ز و از لبلیغ ورورا ک گگری سیاسی و اصالحاا فراگیر مست یرمارنز؛ زیترا،
لمور یک ز که اکثریت ه گروههای قو ی یا نژامیشان یا آنهتا ختا  ،هستا ز و یتا ایتراز

ناروایای خوم ،چیز زیامی یهمست نخواه ز آورم ( یلر و کفار ز.)287-313 :1991 ،3

یرای اسا  ،ه گام ارزیایی رایطۀ لب یض و گارکت ،لعایز گذاشا یان ف ا یتهای سیاستی
«فراگیر یا لیگرایانه» و «مرونگروهی یا قو ی» وروری استت .گتارکت سیاستی لیگرایانته مر
ای چارچوب ،یه ای پیگیری افع گروهی و سۀلۀ لب یض از طریق سازوکارها و نهامهای فراگیتر
1. Gee
2. Stokes
3. Miller and McFarland
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و ععو ی ،ان ز ایجام یا عضویت مر احزاب و گروههای سیاسی لی ،شرکت مر اناخایتاا جلت
و ریاستمعهوری ،شرکت مر گرمهعاییها ،سخ رانیها و ییانیتههای سیاستی استت .فقتزان لومته
ویژه و انحماری یه سائ خا ،اقلیتهتا ،نهامهتا و ستازوکارهای لتی را از نهامهتای با تییتر
قو یت یا نهامهای مرونگروهی ،که یه سائ ریوط یه گروههای قتو ی ( ان تز ایجتام لگتکیالا و
ساز انهای سیاستی قتو ی ،شترکت مر انجع هتای قتوم حتور ،و انجتام ف ا یتهتای سیاستی و
اعاراوی قوم حور) لومه ییگاری مارنز ،اعایز یک ز .یرخی پژوهشهای انجامشزه مریافاهانز کته
احسا لب یض مر یان یرخی گروههای قتو ی ،ستبب لقو یتت حضتور مر ملستهها یتا لظتاهراا
با ییر سائ هعان گروه قو ی یشوم؛ اگرچه زو ا یه لقو یت گتارکت مر ف ا یتهتای سیاستی
مریان اصلی نعیانجا ز (سانچز .)427-450 :2006 ،ای وووع ،ورورا لعایزگتذاری یتان
انواع ف ا یتها را نگان یمهز.
 .2-3تأثیر تبعیض اجتماعی و سیاسی بر رفتار سیاسی ملیگرایانه و قومگرایانه

مر ورم اثر لب یض سیاسی یر گارکت سیاسی لیگرایانه چ ی اساز

یشوم که گروههای

اقلیت خال ،،ه گام رویارویی یا لب تیض سیاستی و یتیعتزا ای نظام تز ،ستطوح لحترک
سیاسی ییگاری از خوم نگان یمه تز؛ ی تی یته حاظ سیاستی ،ف تا لر تیشتونز .لب تیض
سیاسی یلوانز گارکت سیاسی را لرغیب ک ز؛ زیرا ،مر ای حا ت ،نعایش ععو ی لخل ،از
ه جارهای م وکرالیک مر حوزۀ یرایری و عزا ت و لوزیع یرایر فرصتهای سیاسی ،فره گتی ،و
اقامامی یلوانز مر عرصۀ سیاسی ؤثر یاشز و یه رفع آن کعک ک تز .از ایت
سیاسی یه شک های گوناگون ،یهع وان یک حرک ععت

ظتر ،لب تیض

تیک تز کته مهتتگیری سیاستت را

گخص و اعرکز یک ز و سبب لقو یت و گستارش مهتتگیری گتارک مر عرصتۀ سیاستی
یشوم .ای مهتگیری گارک ،ومب لقو یت پذیرش افرام یرای مرخواست کت ش مع تی و
لقو یت غرور و اثریخگی گروه تیشتوم و تیلوانتز شتهرونزان را از سترزنش ختوم یتهخاطر
کاسایها حافظت ک ز (چانگ و رامرز .)374-347 :2005 ،ای استاز

یته فروتیۀ زیتر

مریارۀ پیا زهای لب یض سیاسی امراکشزه یانجا ز:
ت یهطور یانگی  ،قرار گترفا مر تر

لب تیض سیاستی ،احاعتا گتارکت سیاستی

لیگرایانه را افزایش یمهز(فرویه .)1
مرعی حا  ،رو یکرم میگری اساز

یک ز که احسا لب یض سیاسی نیز عک است
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ان ز لب یض اماعاعی ،افرام را یهسوی معاعتهای قو یت حور ستوق مهتز؛ زیترا ،احاعتا
ییگاری وموم مارم که لومه و یژهای یه نیازهای گروه ماشاه یاش ز .ساز انهتای قتو ی ،نتهل هتا
یلوان ز ح ارزشع زی یرای گفتوگو مریارۀ سائ ععزۀ سیاسی یاش ز ،یلکه یلوان تز مر
ساز انزهی کارآ ز و ؤثر مر یرایر چا شهای پیشرو ،ازمعله ییعزا ای نظام ز ،یه اعضای

گروه کعک ک ز (کا هونیراون .)935-953 :1996 ،1فرویۀ ا اظر یا ای اساز

ای است

که:
ت ت ق ترار گتترفا مر تتر

لب تیض سیاس تی ،یتتهطتتور ی تانگی  ،پیوستتاگی و ف ا ی تت

مرونگروهی را افزایش یمهز (فرویۀ .)2
ا باه هعانگونه که اشاره شز ،یایز یه رایطۀ ک شهای لب یضآ یز احاعا ی نهامهتا و نظتام
سیاسی یا احسا لب یض و مرسای آن نیز لومه ماشاه یاشی و هعچ ی  ،یا لومه یه ل وع قتو ی
و نژامی ما ه ،عک است یان قو یت و احسا لب یض نیتز لفتاوا ومتوم ماشتاه یاشتز؛
ی ایرای  ،یلوان ای فرویه را نیز یررسی کرم که:
ت قو یتهای خال ،یه حاظ یزان احسا لب یض سیاستی یتا یکتزیگر لفتاوا مارنتز
(فرویه .)3
مر ورم اثر لب یض اماعاعی یر گارکت لیگرایانه و قومگرایانته نیتز استاز های افتاولی
طرح است« .نظریۀ هو یت اماعاعی» یگویز ،افرام از طریق لقو یت یتازل ری ،هتو یای ختوم مر

نسبت یا میگر اعضای حروم گروه خوم ،یا مرم طرم شتزن ک تار تیآی تز (لجفت و لرنتر:1986 ،2

 .)6-24ناایج پژوهشهای میگری نگان مامهانز که افرامی که یا خمو تهای یی گروهتی رویتهرو
هسا ز ،از اعضای گروه خوم پیروی یک ز لا لعای قوی خوم یه پذیرفاه شزن و ل لتق ختاطر را کته
یا لجریههای طرم شزن از سوی گروهها و اقوام میگر یه حاق رفاه است ،یرآورمه ک ز .یتهنظر یرختی
پژوهگگران ،ح ل لق خاطر «لجریۀ گارکت فرم مر یک نظام یا حیط است؛ یهگونهای کته افترام

خوم را هعچون یک یخش مرونی آن نظتام یتا حتیط حت » ک تز (هگرلت  3و هعکتاران:1992 ،

 .)172-177ل لق خاطر ،لجریۀ ماافاامن یا ارزشع ز و ورمنیاز یومن هعراه یا احارام از ستوی افترام
گروهها یا حیطهای میگر است .ایجام و حفظ رایطه یا میگران ،نگرانی ععزۀ یگتر یهشتعار یآیتز؛
1. Calhoun-Brown
2. Tajfel and Turner
3. Hagerty
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ازای رو ،اهیت و کیفیت رایطۀ فرم یا میگران یلوانز سال ای را یهگونتهای چگتعگیر ارلقتا مهتز یتا
اأثر سازم و یر رفاارها اثر یگذارم.
یرخالف لب یض سیاسی ،لب یض اماعاعی ،لجریۀ یهشزا ناخوشای ز و اوتطرابآوری
از طرم شخص است که یلوانز احسا ل لق یه یک نظ سیاسی یزرگلر را یهشزا لض ی،

ک ز (یا یسار و ری .)529-497 :1995 ،1انباشت لجریههای فتی اماعتاعی ،ثت ای کته
یک نفر که اظر پذیرایی مر رساوران است یهخاطر قو یاش یهععز نامیتزه گرفاته شتوم ،یتا مر
سیر کارش ورم ییحر ای قرار یگیرم ،یلوانز یه اعاعامیهنف

و ح کرا ت فترم آستیب

یزنز و یه او احسا افسرمگی و یزیی ی یزهز .اگر افرام ،احسا ارزشع زی و احارام از ستوی
میگران را لجریه نک ز ،عک است یه سازوکارهای م وکرالیک ییلومه یا از آنها م سرم شونز
و یه ای یاور یرس ز که از طریق سیرهای اصلی نفتوذ سیاستی نعتیلوان تز یهگونتهای تؤثر از
اصالحاا وروری حعایتت ک تز .ناتایج پژوهشهتای پیگتی نگتان تیمهتز کته مر یتان
چگ انزازهای سیاسی گوناگون ،ای میزگاه که ک شهتای هترک
سیاسی ماشاه یاشز ،عا

تیلوانتز آثتاری یتر ناتایج
2

یسیار هعی مر شک مامن یه ف ا یتت سیاستی استت ( یکلستون ،

 .)136-150 :2000ای اساز  ،فرویۀ زیر را مریارۀ پیا زهای رفاتاری لب تیض اماعتاعی
یهوموم یآورم:
ت یهطور اوسط ،قرار گرفا مر تر

لب تیض اماعتاعی ،احاعتا گتارکت سیاستی

لیگرایانه را کاهش یمهز (فرویۀ .)4
اگرچه افرام یا لب یضها و یرچسبهای اماعاعی عک استت ارزش زیتامی مر شترکت
مر اناخایاا یا نا زم شزن مر کارزارها نبی ز ،ا ا ای یه آن

ا نخواهز یوم که ای افرام از ایت

عرصه کا ال ییگانه شزهانز یا ک ار کگیزهانز .احسا لب یض از ستوی گروههتا و اقتوام میگتر
یلوانز هو یتیایی و ل ا یا اعضای مرون گروه را یا هزف پتذیرش و لأییتز گترفا  ،افتزایش
مهز (لجف و لرنر .)7-24 :1986 ،افرام مر ر

لب یض اماعاعی عکت استت اعضتای

ه گروه خوم را مستومو کرمه و مر انجع های قوم حور شرکت ک ز ،ف ا یتهای سیاسی و
اعاراوی قوم حور انجام مه ز ،یا لگکیالا و ساز انهای سیاسی قومگرایانهای را ایجام ک ز.
ای اساز  ،فرویۀ زیر را مریارۀ لأثیر لب یض اماعتاعی یتر ف ا یتهتای سیاستی قومگرایانته
1. Baumeister and Leary
2. Michelson
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ایجام یک ز:
ت قرار گرفا مر ر

لب یض اماعاعی ،یهطور یانگی  ،پیوساگی و ف ا یتت قومگرایانته

را افزایش یمهز (فرویه.)5
ت یهنظر یرسز که یی احسا لب یض اماعاعی یرحسب نتوع قو یتت ،لفتاوا ومتوم
مارم (فرویه .)6
 .3پرسشها و فرضیهها
پرسشها :پرسش اصلی پژوهش حاور ای است که «انواع لب یض ،چه اثری یر رفاار سیاستی
مارنز»؟
یرای یافا پاسخ ای پرسش ،یا لفکیک لب تیض سیاستی و اماعتاعی و نیتز انتواع رفاتار
سیاسی یه مو مساۀ لیگرایانه و قومگرایانه از ه  ،سه پرسش فرعی مریارۀ لب یض سیاسی و سه
پرسش مریارۀ لب یض اماعاعی طرح شزه است:
 .1یی احسا لب یض سیاسی و گارکت سیاسی لیگرایانه چه رایطهای یرقرار است؟
 .2یی احسا لب یض سیاسی و ک ش سیاسی قومگرایانه چه رایطهای وموم مارم؟
 .3آیا یی احسا لب یض سیاسی ،یر حسب نوع قو یت لفاوا وموم مارم؟
 .4یی احسا لب یض اماعتاعی و گتارکت سیاستی لیگرایانته چته رایطتهای یرقترار
است؟
 .5یی احسا لب یض سیاسی و ک ش سیاسی قومگرایانه چه رایطهای وموم مارم؟
 .6آیا مر ورم احسا لب یض اماعاعی یرحسب نوع قو یت لفاوا وموم مارم؟
فرویهها :فرویۀ اصلی پژوهش حاور ای است که «اثر انواع لب یض یر انتواع گتارکت
سیاسی افاوا است» .یرای یررسی و ارزیایی ای فرویۀ کلی و اصتلی ،شتش فروتیۀ فرعتی
ا اسب یا پرسشهای فرعی پژوهش طرح شزه است:
 .1احسا لب یض سیاسی ،احاعا گارکت سیاسی لیگرایانه را افزایش یمهز؛
 .2احسا لب یض سیاسی ،پیوساگی و ک گگری سیاسی قومگرایانه را افزایش یمهز؛
 .3مر ورم احسا لب یض سیاسی ،یرحسب نوع قو یت لفاوا وموم مارم؛
 .4احسا لب یض اماعاعی ،احاعا گارکت سیاسی لیگرایانه را کاهش یمهز؛
 .5احسا لب یض اماعاعی ،پیوساگی و ف ا یت قومگرایانه را افزایش یمهز؛
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 .6مر ورم احسا لب یض اماعاعی یرحسب نوع قو یت لفاوا وموم مارم.
 .4محیطشناسی پژوهش (شهر اهواز)
یرپایتتۀ آ تتار سرشتتعاری ععتتو ی نفتتو و س تک ستتا  ،1395حتتزوم  28مرصتتز ،ی تی
 1302591نفر از مع یت  4710509نفتری کت استاان خوزستاان ،مر شتهر اهتواز زنتزگی
یک ز .لراک مع یای مر شتهر اهتواز 267/80 ،نفتر مر هتر کیلتو ار ،وتریب شهرنگتی ی
 ،91/54و اوسط ی ز خانوار 3/6 ،نفر است ( رکز آ ار ایران.)1395 ،
جدول شماره ( .)1وضعیت جمعیتی شهر اهواز براساس آمار سرشماری سال 1395

شهر
اهواز

کل
1/302/591

مرد
656830

زن
645761

شهری
1192439

روستایی
110164

خانوار
362480

خانوار شهری
333395

خانوار روستایی
29002

یرپایۀ گزارش شورای فره گ ععو ی ،قو یتهای فتار  44/8مرصتز ،قو یتت عترب 35/7
مرصز ،قو یت یخایاری  15/8مرصز ،قو یت قگقایی  1/3مرصز ،و قو یتت کترم  0/9مرصتز
قو یتهای ساک مر اهواز را لگکی یمه ز که ییانک زۀ گسارۀ وسیع قو یای مر ایت

طقتۀ

مغرافیایی است (شورای فره گ ععو ی کگور.)230 :1391 ،
اگرچه اساان خوزساان مر شاخصهای لوست ه و یرختورماری مر کگتور ووتع طلتویی
نزارم ،شهر اهتواز مر یتان شتهرهای استاان خوزستاان ،یرختورمارلر و لوست هیافاتهلر استت.
شهرساان اهواز ،یا لومه یه ای که رکز اماریتسیاسی اساان است ،مر رلبۀ نخستت یرختورماری
مر ایت استتاان قترار گرفاته استتت (ستتواری و هعکتاران .)21-33 :1395 ،ایت شهرستتاان مر
شاخصهای خز اا یهزاشای و مر انی نیز یرخورمارلری شهر خوزساان یومه است (ا تانپور
و حس پور .)37-63 :1395 ،ا ا یاوموم یرخورماری نسبی شهر اهواز ،ای شتهر و جعوعتۀ
اساان خوزساان ،نسبت یه اطق میگتر کگتور ،یتهو یژه مر حتوزۀ اشتاغا و مرآ تز ،ووت یت
طلویی نزارنز و چ انکه مر امییاا پژوهش اشاره شز ،احسا لب یض و حرو یتت مر ایت
طقه ،قای لومه و یر سائ گوناگون ،لأثیرگذار یومه است .یرپایۀ گتزارش رکتز آ تار و رکتز
پژوهشهای جل  ،نرخ ییکاری مر اهواز مر سا  1395یرایتر یتا  13/6یتومه کته نستبت یته
اساان خوزساان یا نرخ  ،12/7انزکی پایی لر است ،ا ا نسبت یه نرخ ییکاری کگتوری مر ستا
 ،1395که  13مرصز یومه است ،یزان ییگتاری را نگتان یمهتز .نترخ اشتاغا نتاقص6/9 ،
مرصز و جعوع ییکاری و اشاغا ناقص اساان خوزساان 19/6 ،اعتالم شتزه استت .ییکتاری
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موانان  15لا 29سا ه  28/2مرصز یومه استت .یررستی نترخ گتارکت اقامتامی یتهلفکیتک
اساانهای کگور مر سا  1395نگان یمهز که مرحا یکته یتانگی کگتوری  37/2مرصتز
است ،ای نرخ مر اساان خوزساان یا رکز یتت شتهر اهتواز 38/5 ،یتومه استت .سته یختش
کگاورزی از ای گارکت  ،19/9سه ص ت  ،13ستاخاعان  15/7و ختز اا  51/4مرصتز
یومه است ( رکز پژوهشهای جل شورای اسال ی .)1396 ،مر یهار  ،1401نرخ گتارکت
اقامامی  40مرصز یومه ،ا ا نرخ ییکتاری یته  14/1مرصتز رستیزه استت ( رکتز آ تار ایتران،
 )1401که ییکاری ییگار رمم ای

طقه را نگان یمهز.

از  972732نفر مع یت 10سا ه و یا لر 34 ،مرصز شاغ  5 ،مرصز ییکار 21 ،مرصز
حم  29 ،مرصز خانهمار و  7مرصتز ،مارای مرآ تز یتزون کتار هستا ز .از  333295نفتر
مع یت شاغ  81 ،مرصز رم و یقیه زن و از  52652نفر ییکتار 67 ،مرصتز ترم و یقیته زن
هسا ز 92 .مرصز از مع یتت ،شهرنگتی و  8مرصتز روساانگتی هستا ز و مر تورم نحتوۀ
لمرف ح سکونت40 ،مرصز ساأمر 49 ،مرصز ا ک ،و  11مرصز اظهارنگزه یومهانتز.
 57مرصز واحزهای سکونی ،زیر  100ار هسا ز (شهرماری اهواز 21/105 .)1398 ،نفر از
مع یت اهواز مر سا  1399از واحتزهای خالت ،یهز یستای ستاعری یگرفاته و نیاز تز
یومهانز (آ ارنا ه کالنگهر اهواز.)1399 ،
 .5روش پژوهش
یرای گرمآوری مامههتای ورمنیتاز ایت پتژوهش از روش کعتی پیعتایش و ایتزار پرستشنا ته
حققساخاه اسافامه شزه است .قسعت نخست پرسشنا ه یه و یژگیهای فترمی پاستخگو یتان
اخاما ،مامه شزه و ییانگر ست  ،مت

 ،قو یتت ،شتهر حت ستکونت ،و ...آنهتا استت.

پرسشهای ریوط یه لب یض سیاسی و لب تیض اماعتاعی و هعچ تی  ،گتارکت سیاستی یتا
پرسشهای یساه و مر قا ب طی ،یکترا ست جیزه شتزه و گو یتهها نیتز یتر روی یتک طیت،
پ جمرمهای ل ظی شزنز .ه لتری ای تام لب تیض سیاستی و اماعتاعی یرپایتۀ پژوهشهتای
پیگی  ،گخص و مر پرسشنا ههای پژوهش ورمس جش قرار گرفا ز که مر متزو های زیتر
یلوان آنها را الحظه کرم:
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ژپوهشناهم علوم سیاسی

جدول شماره ( .)2مهمترین ابعاد احساس تبعیض سیاسی در قالب پرسشنامۀ پژوهش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

احساس میکنم نحو ة برخورد دولت با اقوام مختلف در شهرمان یکسان نیست.
احساس میکنم ادارات دولتی به برخی اقوام و گروههای خاص ،خدمات مناسبتری ارائه میدهند.
احساس میکنم قوانین مصوب مجلس ،چندان در جهت منافع گروه قومی من نیست.
احساس میکنم گروه قومی ما بهخاطر قومیتش ،دارای آزادی بیان زیادی نیست.
احساس میکنم برخی گروههای قومیتی میتوانند به راحتی نظرات سیاسی خود را بیان کنند ،ولی بقیۀ گروهها،
ازجمله گروه ما امکان بیان ندارند.
احساس میکنم سطح رفاه اقتصادی برخی از گروههای قومی بهخاطر اعمال نفوذ دولت از برخی گروههای دیگر
بیشتر است.
احساس میکنم امکاناتی که دولت به گروه قومی ما میدهد ،نسبت به امکاناتی که به سایر گروهها میدهد ،کمتر
است.
احساس میکنم برخی اقوام و گروهها همیشه با حمایتهای ویژة دولتی در انتخابات شهر ما پیروز میشوند.
احساس میکنم در شهر ما مدیران دولتی را فقط از گروههای خاص قومی انتخاب میکنند.
احساس میکنم در استخدامهای دولتی نگاه قومیتی خاصی در منطقۀ ما حاکم است.
جدول شماره ( .)3مهمترین ابعاد احساس تبعیض اجتماعی در قالب پرسشنامۀ پژوهش

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

احساس میکنم در این شهر ،مردم نگاه تحقیرآمیزی به گروه قومی من دارند.
احساس میکنم در این شهر ،وقتی میخواهم خانه اجاره کنم ،دیگر گروههای قومی حاضر به اجاره دادن خانه به من نیستند.
احساس میکنم در این شهر ،مردم میلی به معاملۀ اقتصادی با گروه قومی ما ندارند.
احساس میکنم در این شهر ،دستمزد من در مقابل یک کار واحد نسبت به دیگر گروههای قومی خیلی کمتر است.
احساس میکنم در این شهر ،برای گروه قومی ما امکانات تفریحی مانند دیگر گروهها وجود ندارد.
احساس میکنم در این شهر نحوة ارتباط مردم با گروه قومی ما سرد است.
احساس میکنم در این شهر کسی به آدابورسوم ما احترام نمیگذارد.
احساس میکنم در این شهر ،باورهای قومی ما را مسخره میکنند.
احساس میکنم در این شهر ،خانواده و گروههای قومی دیگر ،حاضر به ازدواج با گروه قومی ما نیستند.
احساس میکنم در این شهر ،نحوة صحبت کردن من موردتمسخر دیگر گروههای قومی قرار میگیرد.

یرای یررسی وو یت گارکت سیاسی لیگرایانه ،شتاخصهای ف ا یتت سیاستی یترای رفتع
لب یض از طریق ایجام یا عضو یت مر احزاب و گروههای سیاستی لتی ،شترکت مر اناخایتاا
جل و ریاستمعهوری ،شرکت مر گرمهعاییها و سخ رانیهای سیاسی فراگیر ،و ا ضتای
نا هها و ییانیههای سیاسی ورمپرسش قرار گرفتت .ایجتام لگتکیالا و لأستی ستاز انهای
سیاستی قتو ی ،عضتو یت مر لگتکیالا سیاستی قتو ی ،شترکت مر نگستتها و ملستههای
انجع های قوم حور ،انجام میگر ف ا یتهای سیاسی و اعاراوی قوم حور مر راساای یررستی
یزان ف ا یت سیاسی قومگرایانه (مرونگروهی) از پاسخگو یان پرسیزه شز.
 .6حجم نمونه و شیوۀ نمونهگیری
یکی از رایجلری شتیوههای ل یتی حجت نعونته ،استافامه از فر تو کتوکران استت .کتوکران
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فر و هتتای پرشتتعاری را ی ترای حج ت نعونتته رف تی کتترمه استتت کتته یک تی از ستتامهلری و
پرکاریرملری آنها فر و زیر است:

N .t 2 . p.q
) ( N .d 2 )  (t 2 . p.q

n 

جدول شماره ( .)4اجزای فرمول کوکران

0 /5
0 /5
1/96
0/05

حجم نمونه

375

p
q
t
d
N
n

یه ظور لأ ی اعابار حاوایی ای پرسشنا ه ،لالش شتز گو یتههتای ورمآز تون یتا لومته یته
چارچوب نظری و امییاا پژوهش طراحی شوم و ل زام گو یتههتا نیتز کتافی یاشتز .هعچ تی ،
یه ظور س جش پایایی ای پرسشنا ه نیز از وریب آ فای کرونباخ اسافامه شزه است.
یرای یراورم حج نعونه ،ایازا یک طا ۀ قز الی روی  30نفتر از افترام ما تۀ آ تاری
انجام شز لا پراک زگی صفت ورم طا ه (احسا لب یض سیاسی و اماعاعی) گخص شوم
و سپ  ،یا اسافامه از فر و کوکران 1یا سطح اطعی ان  95مرصز و مقتت احاعتا ی  5مرصتز،

حج نعونه 375 ،نفر ل یی شز.
جدول شماره ( .)5تعداد پرسشهای متغیرهای مستقل و وابسته و آلفای کرونباخ

متغیرها
احساس تبعیض سیاسی
احساس تبعیض اجتماعی
کنشگری سیاسی قومگرایانه
کنشگری سیاسی ملیگرایانه

نوع مقیاس
لیکرت
لیکرت
لیکرت
لیکرت

تعداد گویهها
10
10
10
10

آلفای کرونباخ
0/85
0/92
0/78
0/83

یا لومه یه ای که قزار آ فای هر چهار اغیر یامشزه ،یا لر از  0/7یتومه ،یلتوان گفتت ،هعبستاگی
مرونی گویهها یا و یهییان روش لر ،ایزار لحقیق از پایایی طلویی یرخورمار یومه است.
 .7یافتههای پژوهش
 .7-1یافتههای توصیفی

از جعوع  375پاسخگوی ای پژوهش 59/2 ،مرصز را رمان و  40/8مرصز را زنتان لگتکی
1. Cochran
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مامهانز .ما ۀ س ی پاسخگویان ،یی  18لا  30سا یومه است .هعچ ی  ،یافاهها نگتان مام کته
 50/13مرصز از پاسخگو یان ،یی  18لا  30سا  17/33 ،مرصز یتی  31لتا  40ستا 13/6 ،
مرصز یی  41لا  50سا  14/4 ،مرصز یی  51لا  60ستا و  4/53مرصتز  61ستا و ییگتار
س ماشا ز.
جدول شماره ( .)6توزیع ویژگیهای پاسخگویان پژوهش

جنس
مرد
زن

درصد
59/2
40/8

تعداد
222
153

وضع تأهل
مجرد
متأهل

تعداد
115
260

درصد
30/66
69/33

سن
حداقل
حداکثر

18
30

جدول شماره ( .)7توزیع ویژگیهای پاسخگویان پژوهش برپایۀ قومیت

قومیت
عرب
فارس
لر
شوشتری
دزفولی
بهبهانی
سایر
جمع کل

تعداد
83
76
72
29
38
45
32
375

درصد
22/13
20/26
19/2
7/73
10/13
12/0
8/53
100/0

هعانگونه که مر مزو شعاره ( )7آ زه است 83 ،نفر ( )22/13مرصتز پاستخگویتان عترب،
 76نفر ( 20/26مرصز) فار  72 ،نفر ( 19/2مرصز) ر 29 ،نفر ( 7/73مرصز) شوشتاری،
 38نفر ( 10/13مرصز) مزفو ی 45 ،نفر ( 12/0مرصز) یهبهانی و  32نفتر ( 8/53مرصتز) از
اقوام میگر یومهانز.
 .7-2یافتههای استنباطی

فرویۀ شعارۀ ( .)1احسا لب یض سیاسی ،احاعا گتارکت سیاستی لیگرایانته را افتزایش
یمهز.
یا لومه یه ای که هترمو اغیتر ایت فروتیه (لب تیض سیاستی و گتارکت سیاستی) مر ستطح
فاصلهای انزازهگیری شزهانز و از لوزیع نر ا یرخورمار هسا ز ،یرای یررسی ایت فروتیه از وتریب
هعبساگی پیرسون اسافامه شز که خرومی آن مر مزو شعاره ( )8نگان مامه شزه است.
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جدول شماره ( .)8خروجی ضریب همبستگی برای آزمون رابطۀ احساس تبعیض سیاسی و مشارکت سیاسی

مشارکت سیاسی

متغیر
احساس تبعیض سیاسی

R

p

**0/641

0/000

تعداد
375

**P<.01

*

P<.05

هعانگونه که مامههای مزو شعاره ( )8نگان یمهز یی یزان گارکت سیاستی یتا وتریب
پیرسون ( (r=0/641و سطح

اماری ( )sig=0/000یا یزان احسا لب تیض سیاستی رایطته

امار و ساقیعی وموم مارم؛ یهای

ا که هرچته یتزان احستا لب تیض سیاستی افتزایش

ییایز ،یزان گارکت سیاسی ،اع از شرکت مر اناخایاا ،ف ا یتهای حزیتی ،حرکتهتای
اعاراوی ،و ...نیز افزایش پیزا یک ز؛ ی تایرای  ،فروتیۀ شتعاره ( )1ب تییتر ای کته احستا
لب یض سیاسی ،گارکت سیاسی را افزایش یمهز ،لأییز یشوم.
فروتتیۀ شتتعاره ( .)2احستتا لب تتیض سیاستتی ،پیوستتاگی و ف ا یتتت مرونگروهتتی
(قوم حور) را افزایش یمهز.
یا لومه یه ای که هرمو اغیر ای فرویه (احسا لب یض سیاستی و پیوستاگی و ف ا یتت
مرونگروهی) مر سطح فاصلهای انزازهگیتری شتزهانتز و از لوزیتع نر تا یرخورمارنتز ،یترای
یررسی ای فرویه از وریب هعبساگی پیرسون اسافامه شزه و خرومتی آن مر متزو شتعاره
( )9نگان مامه شزه است:
جدول شماره ( .)9خروجی ضریب همبستگی برای آزمون رابطۀ احساس تبعیض سیاسی با پیوستگی و فعالیت درونگروهی

مشارکت و فعالیت درونگروهی (قوممحور)

متغیر
احساس تبعیض سیاسی

R

P

**0/529

0/000

تعداد
43

**P<.01

هعانگونه که مامههای مزو شعارۀ ( )9نگان یمهز ،یی
وریب پیرسون ( )r=0/529و سطح
مرونگروهی (قوم حور) رایطه

*

P<.05

یزان احسا لب یض سیاستی یتا

تاماری ( )sig=0/000یتا یتزان پیوستاگی و ف ا یتت

امار و ساقیعی وموم مارم؛ یهای

ا کته یتا افتزایش یتزان

احسا لب یض سیاسی ،یزان پیوساگی و ف ا یت سیاسی قوم حور نیز افزایش ییایز.
فرویه شعارۀ ( .)3مر ورم احسا لب یض سیاسی یرحسب نوع قو یتت لفتاوا ومتوم
مارم.
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جدول شماره ( .)10خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطۀ نوع قومیت با احساس تبعیض سیاسی

متغیر

سطوح

میانگین

درجه آزادی
بینگروهی

قومیت

فارس
بختیاری
عرب
شوشتری
دزفولی
بهبهانی

27/06
32/89
25/51
22/68
22/17
29/96

17805/361

درجهآزادی
درونگروهی

925742/369

یا لومه یه مامههای متزو شتعاره ( )10و قتزار  F=2/343و ستطح
گخص یشوم که حزاق اخاالف مو ورم از یانگی ها،

F

سطح معناداری

0/040

2/343

تاماری ،sig=0/040

امار است .یتهلرلیتب عربهتا،

یخایاریها ،و یهبهانیها ییش از میگران ،احسا لب یض سیاستی یک تز؛ ی تایرای  ،فروتیۀ
شعاره ( )3ب یر ای که مر ورم احسا لب یض سیاسی یرحسب نوع قو یتت لفتاوا ومتوم
مارم ،لأییز

شوم؛ یهای

ا که اقوام خال ،،سطح افاولی از احسا لب تیض مارنتز و مر

یان شهرونزان یررسیشزه مر اهواز ،عربها ،یخایاریها ،و یهبهانیها ییگار از میگران حت
لب یض سیاسی از سوی نهامها و مساگاههای مو ای مارنز.
فرویۀ شعاره ( .)4احسا لب یض اماعاعی ،احاعتا گتارکت سیاستی لیگرایانته را
کاهش یمهز.
یا لومه یه ای که هرمو اغیر ای فرویه (لب یض اماعاعی و گارکت سیاستی) مر ستطح
فاصلهای انزازهگیری شزهانز و از لوزیع نر ا یرخورمارنز ،یرای یررسی ای فروتیه از وتریب
هعبساگی پیرسون اسافامه شزه و خرومی آن مر مزو شعاره ( )11آ زه است.
جدول شماره ( .)11خروجی ضریب همبستگی برای آزمون رابطۀ تبعیض اجتماعی با مشارکت سیاسی ملیگرایانه

مشارکت سیاسی ملیگرایانه

متغیر
احساس تبعیض اجتماعی

r
**

تعداد
43

P

0/000

-0/577

**P<.01

هعانگونه که مامههای مزو شعاره ( )11نگان یمهز ،رایطۀ
لب یض اماعاعی یا وریب پیرسون ( )r=-0/577و سطح
گارکت سیاسی لیگرایانه وموم مارم؛ یتهایت

*

P<.05

امار و کوستی یتی یتزان
تاماری ( )sig=0/000یتا یتزان

تا کته یتا افتزایش یتزان احستا لب تیض

اماعاعی ،یزان گارکت سیاسی لیگرایانته کتاهش تییایتز؛ ی تایرای  ،فروتیۀ شتعاره ()4
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ب ی یر ای که لب یض اماعتاعی یته کتاهش گتارکت سیاستی لیگرایانته تیانجا تز ،لأییتز
یشوم.
فروتتیۀ شتتعاره ( .)5احستتا لب تتیض اماعتتاعی ،پیوستتاگی و ف ا یتتت مرونگروهتتی
(قوم حور) را افزایش یمهز.
یا لومه یه ای که هترمو اغیتر ایت فروتیه (قترار گترفا مر تر

لب تیض اماعتاعی و

پیوساگی و ف ا یت مرونگروهتی) مر ستطح فاصتلهای انتزازهگیتری شتزه و از لوزیتع نر تا
یرخورمارنز ،یرای یررسی ای فرویه از وریب هعبساگی پیرسون اسافامه شتزه و خرومتی آن
مر مزو شعاره ( )12آ زه است.
جدول شماره ( .)12خروجی ضریب همبستگی برای آزمون رابطۀ تبعیض اجتماعی با پیوستگی و فعالیت درونگروهی

پیوستگی و فعالیت سیاسی درونگروهی (قوممحور)

متغیر

R
**

احساس تبعیض اجتماعی

0/681

تعداد
43

p

0/000
**P<.01

هعانگونه که مامههای مزو شعاره ( )12نگان یمهتز ،یتی
اماعاعی یا وریب پیرسون ( )r=0/681و سطح
ف ا یت مرونگروهی رایطۀ

*

P<.05

یتزان احستا لب تیض

اماری ( )sig=0/000یا یتزان پیوستاگی و

امار و ساقیعی ومتوم مارم؛ یتهایت

تا کته یتا افتزایش یتزان

احسا لب یض اماعتاعی ،یتزان پیوستاگی و ف ا یتت مرونگروهتی نیتز افتزایش تییایتز؛
ی ایرای  ،یرپایۀ فرویۀ شعاره ( ،)5لب یض اماعتاعی یته افتزایش پیوستاگی و ف ا یتت سیاستی
مرونگروهی و قوم حور یانجا ز.
فرویۀ شعاره ( .)6مر ورم احسا لب یض اماعاعی یرحسب نوع قو یت لفاوا ومتوم
مارم.
جدول شماره ( .)13خروجی آزمون تحلیل واریانس برای آزمون رابطۀ نوع قومیت با احساستبعیضاجتماعی

متغیر

سطوح

میانگین

درجۀ آزادی
بینگروهی

قومیت

فارس
بختیاری
عرب
شوشتری
دزفولی
بهبهانی

32/58
38/20
31/39
38/28
32/17
34/68

13942/74

37

درجۀ آزادی
درونگروهی

37320/3

F

3/001

سطح معناداری

0/031
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یا لومه یه مامههای مزو شعاره ( )13کته قتزار  F = 3/001و ستطح
است ،گخص یشوم که حزاق اخاالف مو تورم از یتانگی هتا،
احسا

تاماری sig=0/031

تامار استت .یررستی

لب یض اماعاعی مر یی اقوام خال ،یهشک مویهمو مر مزو شعارۀ ( )14یراسا

آز ون ل قیبی لوکی نگان مامه شزه است.
جدول شماره ( .)14آمارۀ میانگین (آزمون تعقیبی توکی) برای مقایسۀ نوع قومیت با میزان تبعیض اجتماعی

رشتههای موردمقایسه
فارس با بختیاری
فارس با عرب
فارس با شوشتری
فارس با دزفولی
فارس با بهبهانی
بختیاری با عرب
بختیاری با شوشتری
بختیاری با دزفولی
بختیاری با بهبهانی
عرب با شوشتری
عرب با دزفولی
عرب با بهبهانی
شوشتری با دزفولی
شوشتری با بهبهانی
دزفولی با بهبهانی

خطای معیار
9/11
9/590
12/94
7/30
3/88
8/138
5/94
6/86
12/97
8/618
9/571
8/479
6/494
7/386
11/92

اختالف میانگین
24/29
28/100
4/48
5/81
1/11
26/554
11/65
4/56
20/17
- 6/992
12/180
22/741
10/561
3/569
21/71

سطح معناداری دوسویه
0/007
0/003
1
0/59
1
0/006
0/633
0/639
0/329
0/489
0/815
0/009
0/663
0/436
0/36

هعانگونه که مر مزو شعاره ( )14میزه یشوم ،اخاالف یانگی قو یتت فتار یتا عترب،
فار یا یخایاری ،یخایاری یا عرب ،و عرب یا یهبهانی

تامار استت .یتهییان روشت لر ،ایت

گروههای خال ،از شهرونزان که خوم را یه قو یتهای افاوا ا لق یمان ز ،مر استباا
اماعاعی و ارلباطاا روز ره ،نسبت یه یکزیگر ،احستا لب تیض ییگتاری مارنتز؛ ی تایرای ،
فرویۀ شعاره ( )6ب یر ای که مر تورم احستا لب تیض اماعتاعی ،یرحستب نتوع قو یتت
لفاوا وموم مارم ،لأییز

شوم.

جدول شماره ( .)15رگرسیون چندگانه برای سنجش اثر متغیرهای مستقل بر میزان مشارکت سیاسی

متغیرهای مستقل
احساس تبعیض سیاسی
احساس تبعیض اجتماعی

اغیرهای یزان احسا

بتا
0/413
0/418

ضریب تعیین
0/170
0/174

لب یض سیاسی و احسا لب یض اماعاعی ،لأثیر

سطح معناداری
0/000
0/000

اماری یر یتزان
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گارکت سیاسی مارنز .مر یتی

اغیرهتای پتژوهش ،احستا لب تیض اماعتاعی یتا 17/46

مرصز ،ییگاری سه را مر لبیی یزان گارکت سیاسی مارم.
 .8الگوسازی معادالت ساختاری
ناایج لحلی

1

ک شزه استت .چ تانکته الحظته

ام ا ساخااری مر نعومار شعاره ()1

یشوم ،گارکت سیاسی یهع وان سازۀ وایساه ک ون ییش از هعه ،لایع سازۀ احسا لب تیض
اماعاعی ( )γ= 0/41و سازۀ احسا لب یض سیاسی ( )γ =0/41است.
احساس تبعیض سیاسی

0/413

مشارکت سیاسی

0/37
0/418
احساس تبعیض اجتماعی

RMSEA= 0/126

P-value= 0/011

1

=Df

Chi-Square= 6/15

یه ظور یررسی یرازش ز پیگت هامی ،چ تز شتاخص ورملومته قترار گرفتت .یکتی از ایت

شاخصها ،ریعکای 2است .اگر ریعکای

امار یاشز ،ز یرای مامههای ما ه ،قای قبو

نیست .یا لومه یه ای که ریعکای از حجت نعونته لتأثیر یپتذیرم (ستر ز و میگتران:1384 ،
 ،)281از شاخص میگری یا ع وان شاخص نیکو یی یرازش ) )3GFIاسافامه شتزه استت .ما تۀ
لغییراا شاخص یامشزه یی صفر و یک است؛ هرچه قزار حاسبهشتزه یته یتک نزمیتکلتر
یاشز ،یرازش ز یهار خواهز یوم .مر ز حاور ،شتاخص نیکتو یی یترازش ،تام 0/98
یهمست آ زه است که نگانمه زۀ طلوییت یرازش ز است.
نتیجهگیری
لب یض ،فهو ی چ زی زی است که ل ها یه م بههای نهامی یا ساخااری لمعی گیتری ،ی تی
)1. Structural Equation Modeling (SEM
2. Chi–Square
3. Goodness of Fit Index
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شک سیاسی آن ،حزوم نعیشوم .مر ای پتژوهش یتا لفکیتک لب تیض سیاستی و اماعتاعی
احسا شزه لوسط شهرونزان اقوام خال ،و یا ل ری ،شاخصهای گخص یرای هریتک از
آنها مر پرسشنا ۀ طراحیشزه ،اثر احسا لب یض اماعاعی و سیاسی یر گتارکت سیاستی
لیگرایانتته و گتتارکت سیاس تی قوم زارانتته را یررس تی ک ترمهای  .مر تتورم انتتواع گتتارکت،
شاخصهای خاصی را یرپایۀ پیگی ۀ پژوهش مرنظر گرفاتهای  .مر ایت

تورم ،شتش پرستش و

شش فرویۀ ا اظر مریارۀ اثر احسا لب یض اماعاعی و سیاستی یتر گتارکت لیگرایانته و
قومگرایانه و نیز لفاوا قو یتها مر سطح احسا لب یض طراحی شز که یهطور تورمی ،ایت
کار را مر اهواز که جع ی از اقوام و گروههای اعایز هو یای است ،انجام مامی .
ناایج ای پژوهش نگان یمهز که احسا

لب یض سیاسی از سوی گروههای خالت،،

یهطور یانگی  ،احاعا گارکت سیاسی لیگرایانۀ آنها را افزایش یمهتز؛ یتهایت
هرچه یزان احسا

تا کته

لب یض سیاسی افزایش ییایز ،یزان گارکت سیاسی لیگرایانه ییگتار

یشوم .مر ورم ای یافاه یایز لومه شوم که گارکت مر ای جا ،اعت از شترکت مر اناخایتاا،
ف ا یتهای حزیی ،حرکتهای اعاراوی ،و ...است و ل ها یر شرکت مر اناخایاا ،که احاعا
یا احسا

لب یض ییگار شهرونزان ،یزان گارکت مر آن کت یشتوم ،لعرکتز نگتزه استت.

قایسۀ ای یافاه یا ناایج پژوهشهایی که یر رایطۀ انواع ناروایایها ،ان ز حرو یت و لب یض

یر گارکت سیاسی یا حوریتت اناخایتاا لعرکتز کرمهانتز (ستلطانیفر1379 ،؛ چتایکی،
1382؛ خوامهسروی و هعکاران1397 ،؛ نجاا و هعکتاران1393 ،؛ پریتزام و فرما یکیتا،
1397؛ یه امپور و موانعرم1396 ،؛ حعیزیهری
و ییگار آنها ،کاهش گارکت یا احسا

و رام1396 ،؛ ماوی و هعکاران)1390 ،

حرو یت ییگتار را نگتان یمه تز ،نعایتانگر ایت

است که یا افزایش احسا لب یض ،شهرونزان یه شیوههای ک گگری و گارکت سیاسی میگر،
یهمز اناخایاا و رأیمهی گرایش ییگاری ییای ز .افتزونیترایت  ،احستا لب تیض سیاستی
ییگار ،پیوساگی و ف ا یت مرونگروهی (قوم حور) را نیز افتزایش یمهتز .ایت یافاته ،نایجتۀ
پژوهشهتتای نتتواح و هعکتاران ( 1389و  ،)1386قمتتومی ( ،)1380و چلتتزاوی ()1400
ب ییر اثر احسا

حرو یت سیاسی و اقامامی یر گرایش یه هویت قو ی مر یی عربهتای

ساک اهواز را لاحز زیامی لأییز یک ز.
فرویۀ ا مر پژوهش حاور ای یوم که افزونیتر لفاواهتای ومتوم مر عرصتۀ لب تیض
سیاسی و اماعاعی ،مر ورم احسا لب یض سیاسی یرحسب نوع قو یتت نیتز لفتاوا ومتوم
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مارم .یافاههای آ اری نگان یمه ز که یهلرلیب ،عربهتا ،یخایاریهتا ،و یهبهانیهتا یتیش از
اقوام میگر ساک اهواز لب یض سیاسی را احسا

یک تز .یتهییان روشت لر ،اقتوام خالت،،

سطح افاولی از احسا لب یض از سوی نهامها و مستاگاههای مو اتی مارنتز .ایت لفتاوا و
چرایی آن ،مای یررسی ییگاری مارم .چرا قو یتهای خال ،مر ورم سیاستتهای مو اتی و
ععلکرم مساگاههای مو ای احسا

افاولی مارنز؟ شایز یکی از م یت ایت ا تر را یاتوان یتا

لفاوا نگاه اقوام گوناگون یه یکزیگر که یتههترروی ،یزنتۀ تزیریای و کار تزی مستاگاهها را
لگکی یمه ز ،یافت که مر ایت پتژوهش نیتز مر قا تب فروتیۀ شتعاره ( )6یتهنتوعی یته آن
پرماخاه شزه است و یافاهها نگان یمهتز کته گروههتای خالت ،شتهرونزان کته ختوم را یته
قو یتهای افاوا ا لق یمان ز ،مر اسباا اماعاعی و ارلباطاا روز ره ،نسبت یته هت
احسا لب یض ییگاری مارنز .یهییان روش لر ،مر ورم یکزیگر یرپایتۀ «قو یتت» قضتاوا و
رفاار یک ز .مر ای جا یهنتوعی اثتر لب تیض اماعتاعی یتر احستا لب تیض سیاستی لستری
ییایز .ای

وووع ،ورورا لومه ییگار یه سیاستگذاریهای فره گی ،اماعاعی ،و قتو ی

مر عرصتتۀ استتباا تترمم یتتا هت و نیتز لقو یتت استتباا یر ب تتای ا گوهتتای شتتهرونزی و
قانون حور مر مساگاههای مو ای را نگان یمهز.
یافاههای پژوهش حاور مر ورم اثر احسا لب یض اماعاعی یر گارکت سیاسی نگان
یمهز که هرچه یزان احسا لب یض اماعتاعی افتزایش ییایتز ،یتزان گتارکت سیاستی
لیگرایانه ک یشوم .شتهرونزان یتک قتوم ،ه گا یکته از ستوی شتهرونزان قو یتت میگتر
احسا لب یض یک ز ،یته مرونگرایتی و قوم حتوری روی یآورنتز و یتهمتای ک شهتای
گارکای و سیاستهای فراگیر و لیگرایانه ،ییگار یه ک شهای طوف یه قوم و گتروه ختومی
لومه یک ز .ای یافاه مر یررسی فرویۀ پ ج میزه شز که یا افزایش یتزان احستا لب تیض
اماعاعی ،یزان پیوساگی و ف ا یت مرونگروهی نیز افزایش ییایز .نکاۀ قای لومه مرای یتاره
ای است که حعایت کرمن از یک هو یت قو ی مر یان افترام اقتوام یتهم یت احستا لب تیض
اماعاعی ،زو ا آنها را یا فضای گارکت سیاسی کلی کگور ییگانه نعیک ز و هعانگونته کته
مر یررسی فرویۀ نخست میزی  ،احستا لب تیض سیاستی ،الفاقتا یته ک گتگری و گتارکت
سیاسی ییگار یانجا ز .هعچ ی  ،ناایج ا گوهای گارکت سیاسی ،هیچ زرکی ما یتر ایت
وووع ارائه نعیمه ز که کسانیکه مزء اقوام عرب و ر ش اخاه یشونز ،کعاتر از کستانیکته
فار ل ری ،یشونز ،گارکت ماشاهانز.
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مر ورم احسا لب یض اماعاعی ،هعانگونه که پیگار اشتاره شتز ،یرپایتۀ نتوع قو یتت
لفاوا وموم مارم .مر اهواز ،اخاالف یانگی قو یتت فتار یتا عترب ،فتار یتا یخایتاری،
یخایاری یا عرب ،و عرب یا یهبهانی

امار است .یهییان روش لر ،گروههای قو ی خال ،مر

روایط روز رۀ اماعاعی نسبت یه ه احستا لب تیض مارنتز و ایت احستا یرپایتۀ قو یتت
لفاوا مارم .چرایی ای احسا و ریگههای آن و نیز راهکارهای اصالح ای

اسباا ،نیاز ز

یررسی مر پژوهشهای میگر و یرنا هریزی مر سیاستگذاریهای فره گی و اماعاعی است.
مرحا یکه قا ۀ حاور یه حاظ نظتری و لجریتی ،لمتو یر روشت ی از رایطتۀ لب تیض و رفاتار
سیاستی ارائتته یمهتتز ،یتتههتیچروی حتترف آختتر مر تتورم ایت ووتتوع نیستتت .شتتعاری از
حزومیتها و پرسشهای ما بلومه وموم مارنز که پژوهشهای آلتی یایتز یته آن یپرمازنتز.
مرحا یکه چارچوب ای یح یر رایطۀ لب یض و گارکت یا حوریت ستائ قتو ی اعرکتز
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