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چکیده
پدیــده نــزاع و درگیــری در جامعــه از جملــه جرایمــی اســت کــه بــا ایجــاد اخــال در نظــم و روابــط

اجتماعــی ،فضایــی آکنــده از کینــه و دشــمنی را در میــان افــراد بــه وجــود مــی آورد کــه بــا زمینه ســازی بــرای
ایجــاد تنش هــای بعــدی ،جامعــه و افــراد جامعــه را از نظــر مــادی و معنــوی متضــرر می ســازد .نــزاع در هــر

جامعــه ای تحــت تأثیــر عوامــل متعــددی اســت کــه تحقیــق حاضــر در همیــن راســتا یعنــی بــا هــدف تبییــن
جرم شناســیِ اجتماعی نــزاع و عوامــل مؤثــر بــر آن در ســال  1395انجــام شــده اســت .فرضیــه اصلــی تحقیــق
عبــارت اســت از اینکــه عوامــل اجتماعــی بــر میــزان نــزاع و درگیــری تأثیــر معنــاداری دارنــد .تحقیــق بــا اســتفاده
از روش پیمایشــی و بــا بهره گیــری از تکنیــک پرسشــنامه انجــام شــده اســت .جامعــه آمــاری افــراد بــاالی 15

ســال شــهر مــارد و حجــم نمونــه براســاس فرمــول کوکــران  386نفــر تعییــن گردیــد .بــرای اطمینــان بیشــتر
پرسشــنامه ها بیــن  400نفــر بــه روش نمونه گیــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای توزیــع شــد .روایــی و اعتبــار بــه

کمــک آلفــای کرونبــاخ و اعتبــار صــوری حاصــل گردیــد .یافته هــای تحقیــق بــا اســتفاده از نــرم افــزار spss

مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفته انــد .تحلیــل یافته هــا نشــان می دهــد کــه متغیرهــای آنومــی اجتماعــی،
انــزوای اجتماعــی ،محرومیــت نســبی ،وضعیــت اجتماعــی -اقتصــادی و جنســیت رابطــه معنــاداری بــا نــزاع بیــن

فــردی دارنــد .هم چنیــن نتایــج آزمــون رگرســیون نشــان می دهــد کــه  28درصــد از تغییــرات متغیــ ِر وابســته
توســط متغیرهــای مســتقل تحقیــق حاضــر تبییــن شــده اســت.

کلیدواژه هــا :جرم شناســی اجتماعی ،نــزاع بیــن فــردی ،آنومــی اجتماعــی ،کنتــرل اجتماعــی ،انــزوای

اجتماعــی ،محرومیــت نســبی.

شناسی دانشگاه شیراز و نویسنده مسئولabasi.mn@gmail.com .
 .1دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم
ِ
شناسی دانشگاه شیرازhahmadi@rose.ac.ir .
 .2استاد گروه جامعه
ِ
اجتماعیدانشگاه شیرازabdollatifkarevani@yahoo.com .
 .3دانشجوی دکترای جامعهشناسی بررسیمسائل
ِ
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مقدمه و طرح مسأله
پدیــده نــزاع و درگیــری بیــن فــردی در ایــران بــه عنــوان یــک مســأله اجتماعــی
در کارکردهــا و وظایــف نظام هــا و خــرده نظام هــای اجتماعــی نظیــر نظــام عدالــت
کیفــری و روابــط خویشــاوندی اخــال ایجــاد نمــوده اســت .افــزون بــر ایــن ،پدیــده
مذکــور جامعــه را از نظــر مــادی و معنــوی متضــرر می ســازد و ایــن نــوع خشــونت از
جملــه مســائلی اســت کــه در فرهنــگ بعضــی از ایرانیــان ،شــاخص قــدرت و یــا دفــاع از
منزلــت اجتماعــی ،فرهنگــی و حیثیــت خانوادگــی محســوب می شــود .نــزاع بــه طــور
اعــم و صــورت جمعــی آن بــه طــور اخــص در هــر جامعــه ای همیشــه بــه عنــوان یکــی
از مســائل اجتماعــی مطــرح بــوده اســت و در صورتــی کــه عمومیــت پیــدا نمــوده و
موجبــات جریحــه دار شــدن افــکار عمومــی می شــود.
پدیــده نــزاع و درگیــری در جامعــه از آن دســته از آســیب هایی اســت کــه بــا ایجــاد
اخــال در نظــم و روابــط اجتماعــی ،فضایــی آکنــده از بغــض ،کینــه و دشــمنی را در میــان
افــراد بــه وجــود مــی آورد کــه ایــن امــر بــا زمینــه ســازی بــرای ایجــاد نــزاع و تنش هــای
بعــدی ،جامعــه را از نظــر مــادی و معنــوی متضــرر می ســازد و مواجهــه بــا آن همــواره
مــورد توجــه متولیــان نظــم و امنیــت اجتماعــی بــوده اســت (پورافــکاری.)3 :1383 ،
نــزاع و درگیــری بــه عنــوان یــک پدیــده و آســیب اجتماعــی ،عمدتـاً ناظــر بــه جــرم
عمــدی منجــر بــه ضــرب و شــتم میــان حداقــل دو نفــر می باشــد و تعریــف اصطالحــی
آن عبــارت اســت از کنــش دو یــا چنــد نفــر کــه بــه قصــد آســــیب رســــاندن بــه انســان
دیگــری صــورت می گیــرد .ایـــن آســــیب مـــمکن اســــت جســــمی یــا روحــی ،فــردی
یــا جمعــی و جانـــی یــا مالــی باشــد (خراط هــا10 :1385 ،؛ هاشــمی.)31 :1387 ،
قانون گــذار ایــران در مــاده  615قانــون مجــازات اســامی (کتــاب تعزیــرات) مصــوب
 1375عــاوه بــر جرم انــگاری نــزاع و درگیــری ،میــزان مجــازات مجرمیــن را بــر حســب
نتایــج حاصــل از نــزاع و درگیــری ،تشــدید نمــوده اســت .بــر طبــق مــاده مذکــور ،هــرگاه
عــده ای بــا یکدیگــر منازعــه نماینــد هریــک از شــرکت کنندگان در نــزاع حســب مــورد
بــه مجــازات زیــر محکــوم می شــوند:
 -1در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
 -2در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
 -3در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.

1. Leonardo
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تبصــره  -1در صورتــی کــه اقــدام شــخص ،دفــاع مشــروع تشــخیص داده شــود،
مشــمول ایــن مــاده نخواهــد بــود.
تبصــره  -2مجازات هــای فــوق مانــع اجــرای مقــررات قصــاص یــا دیــه حســب مــورد
نخواهد شــد.
از نظــر کنش گرانـــی کــه درگیـــر در واقعــه هســــتند ،نــزاع شــــامل دو حالــت فــردی
یــا گروهــی اســــت .در حالــت اول در هــر طــرف نــزاع یــک فــرد قــرار دارد؛ بــه عبــارت
دیگــر ،درگیـــری یــک فــرد بــا دیگــری بــه یــک منازعــه منجــر می گــردد ،امــــا حالــت
د ّوم خــود بــه دو نــوع تقســیم می گــردد کــه در نــوع ا ّول یــک فــرد بــا گــروه و در
نــوع د ّوم یــک گــروه بــا گــروه دیگــر درگیـــر می شــوند .بــه حالــت اول نــزاع فــردی و
حالــت د ّوم (هــم نــوع ا ّول و هــم نــوع د ّوم) نــزاع گروهــی یــا جمعــی گفتــه می شــود.
البتــه بســیاری از نزاع هــای گروهــی ،مـــحصول گســتـــرش نــزاع فــــردی میــان دو نفرنــد
کــه بــا حضــور و شــــرکت دیگــران تبدیــل بــه منازعــه گروهــی می شــود (میرفــردی و
همــکاران.)160 :1390 ،
نــزاع بــر مبنــای هــدف بــر دو دســته بازتابــی و ابــزاری تقســیم می شــود .هــدف از نــزاع
بازتابــی صرف ـاً تخلیــه احساســی و ایــراد آســیب اســت .معمــوالً چنیــن نزاع هایــی بــدون
برنامه ریــزی قبلــی و بــر اثــر تحریــک آنــی رخ می دهنــد و لــذا می تــوان آن را جــزء
کنش هــای عاطفــی دســته بندی کــرد .امــا هــدف از نــزاع ابــزاری ،ایــراد آســیب بــرای
دســتیابی بــه اهدافــی دیگــر نظیــر پــاداش مــادی ،پیــروزی در رقابــت ،قدرت نمایــی و
تنبیــه طــرف مقابــل و یــا تحســین منازعه کننــدگان از ســوی دیگــران اســت .از نظــر
«لئونــاردو» ،1اساسـاً یــک یــا دو طــرف درگیــر در ایــن نــوع از نــزاع آن را نوعــی انجــام
وظیفــه بــرای خــود بــه شــمار می آورنــد (جاویــد.)12:1390،
بــه طــور کلــی ،نــزاع تحــت تأثیــر عوامــل مختلفــی از جملــه آنومــی اجتماعــی،
شهرنشــینی بی رویــه ،فقــدان اعتمــاد اجتماعــی و  ...ایجــاد می شــود و هم چنیــن
پیامدهــای مختلفــی از جملــه مســائل اقتصــادی ،آســیب های روانــی ،مســائل خانوادگــی
و تحــول کارکــرد آن ،عــدم کنتــرل و نظــارت اجتماعــی ،کاهــش اعتمــاد تعمیم یافتــه،
تضعیــف مشــارکت اجتماعــی را بــه دنبــال دارد.
نــزاع و درگیــری در شــهر مــارد از جملــه جرائمــی اســت کــه درصــد بســیاری از
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آمــار جرائــم را در ایــن شــهر بــه خــود اختصــاص داده و نگرانــی وافــری را بــرای دســتگاه
عدالــت کیفــری بــه وجــود آورده اســت .نــزاع و در گیــری خیابانــی در ایــن شــهر باعــث
بی نظمــی اجتماعــی ،تــرس ،ناامنــی و  ...در این شــهر شــده اســت و نگاه دســت اندرکاران
را بــه خــود جلــب نمــوده اســت .لــذا بــا امعــان نظــر بــه اهمیــت و ضــرورت ایــن موضــوع،
تحقیــق حاضــر در راســتای بررســی علــل و عوامــل جرم شــناختی و تأثیــر آن بــر وقــوع
جــرم نــزاع و درگیــری بــا رویکــرد اجتماعــی در شــهر مــارد صــورت گرفتــه اســت.
پیشینه تحقیق
در ایــن بخــش ابتــدا بــه پیشــینه تحقیقــات صــورت گرفتــه در کشــور ایــران (داخلــی)
و ســپس ســایر کشــورهای دنیــا (خارجــی) خواهیــم پرداخــت.
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الف -پیشینه داخلی

مســعودی و همــکاران ( ،)1393پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی تأثیــر حاشیه نشــینی بــر
وقــوع جرائــم نــزاع و درگیــری (مطالعــه مــوردی شهرســتان قــم)» انجــام دادنــد .بر اســاس
نتایــج تحقیــق حاضــر می تــوان بیــان داشــت کــه نــزاع یــک پدیــدة چند بعــدی اســت
کــه عوامــل متعــددی در شــکل گیــری آن از جملــه؛ مســائل و مشــکالت فــردی ،روانــی
و عاطفــی و هــم مســائل اجتماعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و جغرافیایــی ،تأثیــر دارنــد.
تعییــن این که کــدام عامــل تأثیرگذارتــر اســت ،موضوع پیچیــده ای اســت کــه بســته
بــه شــرایط متفــاوت اســت .نتایــج تحقیــق بیانگــر ایــن اســت کــه تلفیقــی از همــه عوامــل
بررســی شــده فــوق در ایــن امــر دخیــل می باشــند کــه بــرای کاهــش و پیشــگیری از نــزاع
بایــد در راســتای کنتــرل و رفــع ایــن عوامــل برنامه ریــزی نمــود.
میرفــردی و همــکاران ( )1390بــا بررســی «میــزان گرایــش بــه نــزاع جمعــی در میــان
مــردان  15تــا  65ســال شهرســتان بویراحمــد و عوامــل مؤثــر بــر آن» ،نشــان داده انــد
کـــه متغیـــر اعتمـــاد اجتمـاعی ،تـأثیری بـر گـــرایش بـه نـزاع جمعـی نداشـــته اسـت ،امـا
خویشــاوندگرایی ،پایــگاه اقتصــادی -اجتماعی و ســن ،تأثیر معنـــاداری بـــر گـــرایش بـــه
نـــزاع جمعــی داشــته اســت.
جاویــد ( )1390در تحقیقــی کــه بــا عنــوان «بررســی علــل و عوامــل مؤثــر بــر نــزاع
و درگیــری در اســتان گلســتان» انجــام داد بــه ایــن نتیجــه رســید کــه کــه بیــن اعتمــاد
اجتماعــی ،پرخاش گــری ،قومیــت گرایــی و میــزان درآمــد ،بــا نــزاع و درگیــری رابطــه
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معنــاداری وجــود دارد .هم چنیــن نتایــج ایــن تحقیــق حاکــی اســت کــه تقریبــاً 60
درصــد از منازعــان از چاقــو 3 ،درصــد کارد موکــت بــری 1 ،نفــر از ســاطور 5 ،نفــر از
آهــن و زنجیــر ،اســتفاده کرده انــد 65 .درصــد از منازعــات در طــول روز و مابقــی در
شــب انجــام گرفته انــد .بیشــترین افــراد زندانــی علــت درگیــری خــود را مســائل ناموســی
و خانوادگــی عنــوان کرده انــد.
کلــواری و بحرینــی ( )1389در تحقیقــی با عنوان «مطالعـــه رابطـــه عوامـــل فرهنگـــی-
اجتماعــی بــا نزاع هــای دســته جمعــی» ،دریافتنــد کـــه متغیرهـــای پرخاش گــری،
قـوم گرایـی ،بی هنجاری و محرومیـت نسـبی دارای رابطـه معنـاداری مثبـت و متغیرهـای
کنتـــرل اجتماعــی ،انســجام اجتماعــی ،پایــگاه اجتمـــاعی اقتصـــادی ،ســـن ،جنســـیت
و تحصـــیالت دارای رابطــه معنــادار معکــوس و متغیرهـــای تأهــل و میـــزان اســـتفاده از
وســـایل ارتبـــاط جمعــی فاقــد رابطــه معنــادار بــا گرایــش بــه نزاع هــای جمعـــی ،بوده اند،
و گرایــش بــه نــزاع در بیــن مــردان و زنــان متفــاوت بوده ،و مردان گـــرایش بیشـــتری بـــه
نـــزاع جمعــی داشــته اند.
نایبــی و جســورخواجه ( )1388نیــز طــی پژوهشــی در خصــوص «ریشه یـــابی نزاع های
دســته جمعــی در روســتاهای کویــچ و افشــرد آذربایجــان شــرقی» ،کــه از منظــر جامعــه
شـــناختی و نقــش نیروهــای اجتماعــی ،ایــن پدیــده را مــورد بررســی قــرار داده انــد ،به این
نتیجـــة مهـــم دســت یافتنــد کــه در جایــی کــه گروه هــای متمایــز اجتماعــی وجــود دارد،
مبــارزه بــرای کســب قــدرت و منابــع کمیــاب (آب و زمیــن) نقــش تعییــن کننــده دارنــد،
و در آنجــا کـــه مبتنـــی بـــر نظــام خویشــاوندی نســبتاً یکپارچــه اســت و گــروه بندی هــای
متمایــز اجتماعــی شــکل نگرفتـــه اســت ،نــزاع دســته جمعــی بــه وقــوع نمی پیونــدد.
خیال پرســــتان ( )1388در پژوهشــی بــا عنــوان «عوامــل مؤثــر بــر نــزاع و درگیری هــای
مـــحلی در میــان روستانشــیـــنا ِن شهرســتان دنــا در فاصلــه ســال های ،»۱۳۸۷– ۱۳۸۲
بــه ایــن نتیجــه رســیده اســــت کــه کنتـــرل اجتماعــی یــا نهــادی ،تعصبــات سیاســــی -
انتخاباتـــی ،چنــد همســری (تعــدد زوجــات) ،ناکامــی بــه ثـــمر نرســــیدن ازدواج هــای
تـــحمیلی ،بیــکاری و فقــر فرهنگــی در وقــوع نزاع هــای جـــمعی تأثیـــرگذار بوده انــد.
ضیاءهاشــمی ( )1387تحقیقــی بــا عنــوان «بررســی ابعــاد فرهنگــی و اجتماعــی نــزاع در
جامعــه» انجــام داده اســت .بــه ایــن نتیجــه رســید کــه تغییــرات ســریع جمعیتــی ،فرهنگــی
یــا فناورانــه موجــب تغییــر در روابــط و بی ســازمانی اجتماعــی می گــردد .در ایــن شــرایط
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تعــادل نســبی بیــن اجــزای نظــام اجتماعــی از بیــن مــی رود و مقــررات و ضوابــط اجتماعی
موجــود کارکردهــای خــود را از دســت می دهــد و زمینــه بــروز ناهنجــاری در جامعــه
فراهــم می گــردد .هم چنیــن در شــرایطی کــه بــه دلیــل اختــال در روابــط اجتماعــی
و آشــفتگی های محیطــی ،فراینــد جامعــه پذیــری ناکارآمــد می گــردد و الگوهــای
انحرافــی در جریــان انحرافــات متقابــل بــه ویــژه میــان جوانــان و نوجوانان شــیوع و تســری
پیــدا کنــد ،جامعــه دچــار شــرایط آنومیــک می گــردد .در ایــن شــرایط فرصت هــای
یادگیــری ارزش هــای اجتماعــی و هم نوایــی بــا هنجارهــا محــدود می شــود.
نظــری ( )1386در پژوهشــی بــا عنــوان «بررســی جامعه شناختـــی عوامــل اجتماعــی-
فرهنگــی مؤثــر بــر مســــأله نــزاع جمعــی (مطالعــه مــوردی اســتان ایــام)» بــه ایــن نتیجــه
رســیده اســت که متغیـــرهای پرخاش گری ،قوم گرایــــی و تـــجربه عیـنـــی نــــزاع تأثیـــر
معنـــــی دار و مثبتــی بــر میــزان نــزاع دارنــد و کنتـــرل اجتماعی و تـــحصیالت نـــیز تأثیـــر
معنـــی دار و منفــی بــر روی میــزان گرایــش بــه نــزاع داشــته اند.
منتظرقائــم و کریمــی ( )1386در پژوهشــی کــه بــا عنــوان «بررســی ضــرب و جــرح در
ایــران» انجــام دادنــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه عوامــل ســن ،شــغل ،محــل تولــد و محــل
ســکونت از جملــه متغیرهایــی هســتند کــه حائــز اهمیــت هســتند و بــا هــم اثــر افزایشــی
دارنــد .بررســی نتیجــه رابطــه بیــن ضــارب و مضــروب در ایــن تحقیقــات نشــان می دهــد
کــه اوالً ،بیشــتر ضــرب و جرح هــای خانوادگــی در زمینــه روابــط ســببی صــورت
می گیــرد .ثانیـاً ،در بیــن روابــط ســببی زن و شــوهران بیشــترین درصــد را دارا می باشــند.
یافتــه علــت ضــرب و جــرح نشــان می دهــد کــه دخالــت ،عوامــل مالــی ،عوامــل روانــی-
رفتــاری ،بی عالقگــی و  ...از جملــه مهم تریــن عوامــل هســتند.
نظــری و امینی فســخودی ( )1385تحقیقــی بــا عنــوان «تبییــن جامعه شــناختی عوامــل
مؤثــر بــر گرایــش بــه نــزاع جمعــی در مناطــق روســتایی اســتان ایــام» انجــام دادنــد
کــه ایــن پژوهــش بــا هــدف شــناخت و تبییــن عوامــل جامعه شــناختی مؤثــر بــر میــزان
گرایــش بــه نــزاع جمعــی ،به عنــوان یکــی از مهم تریــن مســائل اجتماعــی اســتان ایــام،
در مناطــق روســتایی ســه شهرســتان اســتان اجــرا گردیــده اســت .نتایــج تحقیــق حاکــی از
تأثیــر معنــی دار میــزان تحصیــات بــر روی میــزان گرایــش بــه نــزاع می باشــد .هم چنیــن
هیچ گونــه تفــاوت معنــی داری بیــن دو گــروه زنــان و مــردان و افــراد متأهــل و مجــرد
در مــورد هیــچ کــدام یــک از دو متغیــر گرایــش بــه نــزاع (بــه عنــوان متغیــر وابســته) و

پرخاش گــری (بــه عنــوان تأثیــر گذارتریــن متغیــر مســتقل) در جوامــع روســتایی اســتان
وجــود نــدارد ،هم چنیــن میــزان گرایــش بــه نــزاع و پرخاش گــری در بیــن طوایــف
مختلــف و مناطــق روســتایی شهرســتان ها مــورد مطالعــه تقریب ـاً یکســان می باشــد.
ب) پیشینه خارجی

1. Le Franc
2. Spaij
3. Bennetta
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لـــی فرانس 1و همــکاران ( )2007پژوهشــی تـــحت عنــوان «خشــونت های بیـــن فــردی
در ســه کشــــور کارائیــب :باربــادوس ،جامائیــکا و تـریـنـــیداد و توباگــو» انـــجام داده اند.
نتایــج ایــن پژوهــش نشــــان داده اســــت که قربانـــیان خشــونت جنســی بیشــتـــر از جنس
مؤنــث بودنــد کــه بیشتـریـــن میــزان را در جامائیــکا داشــت .بــه نظــر ایــن پژوهش گــران
ســطوح بســیار بــاالی خشــونت بیـــن فــردی گــزارش شــده نشــان گر ســطح بســیار بــاالی
تـــحمل میــان قربانـــیان و فرهنگ خشــونت می باشــد.
اســــپیج )2006( 2از دانشــگاه آمســتردام هلنــد بــا اســــتفاده از تحقیقــات بومــی
و منطقــه ای در کنــار اســــتفاده از نظریــات عــام و جهان شــــمول در تبییــن پدیــده
خشــــونت و ســــتیزه جویی بــه بررســی ایــن معضــل اجتماعــی پرداختــه اســت .وی در
یکــی از مهم تریــن تحقیقــات خــود بــا عنــوان «جنبه هایــی از خشــــونت اوباش گــری و
رفتارهــای خشــن» بــه ایــن نتیجــه رســید کــه  6عامــل اصلــی در به وجــود آمــدن آن نقــش
اساســی دارنــد کــه شــامل:
 .1هیجان زدگی
 .2ایجاد هویت مردانه خشن
 .3هویت یابی منطقه ای و محلی
 .4مدیریت فردی و کسب شهرت
 .5احساس همبستگی و تعلق
 .6قدرت و خود مختاری ،می باشد.
بِنتّــا 3و همــکاران ( )2005در پژوهــش خــود تـــحت عنوان «نقش جنســــیت در ایـــجاد
رفتارهــای مـــجرمانه» بــه بررســی نقــش تفاوت هــای جنســیتی در جــرم و خشــونت
پرداختنــد ،نتایــج بررســی و مطالعــات آن هــا نشــان می دهــد کــه تفاوت هــای جنســیتی
در توســعه درک اجتماعــی ،مـــمکن اســــت بــه توضیــح تفاوت هــای جنســیتی در جــرم
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و خشــونت کمــک کنــد .هم چنیــن یکــی از دالیلــی کــه دختـــران میــزان تـــخلف کمتـــر
دارنــد ،ایـــن مســــئله می باشــد کــه آن هــا مهارت هــای ادراکــی اجتماعــی را در زندگی،
زودتـــر از پســران فراگرفتــه و بــه کار می بندنــد.
رنــگام و ویلســون )2004( 1طــی تحقیقــات خــود نتایــج مطالعــات خـــود را چنـــین
بیــان می کننــد کــه در درگیری هــای دســته جمعــی ،منافــع شــخصی یـــا گروهـــی بـــرای
منزلـــت ،جایگاه ،و اعتبار اجتماعی ،دفـــاع از همبســـتگی و انســـجام و اتحـــاد گروهـی و
قـــومی -قبیله ای ،فشارهای اقتصـــادی و شخصـــی ،سـاختار خـــانوادگی ،سـطح و میـزان
فقـــر و تهیدســتی از جملــه عوامــل دخیــل بــه شــمار می آینــد و اغلــب مــردان حضــور
چشـــم گیرتری در ایــن نزاع هــا دارنــد.
نســبیت )1990( 2در مطالعــه «نــزاع و خشــونت در بــاره رفتــار ســاکنین تــروک و
هائیتــی» کــه در زیســت بوم متفاوتــی جهــت دسترســی بــه دریــای آزاد بــرای ماهیگیــری
قــرار گرفته انــد؛ بــه ایــن نتیجــه رســید کــه منابــع کمیــاب از جملــه؛ فرصــت ماهیگیــری
از دریــا منجــر بــه فرهنــگ جنگجویــی و نــزاع بیــن دوگــروه می شــود (تری یاندیــس،3
.)327 :1388
مبانی نظری
نظریه هــای کنتــرل فــرض را بــر ایــن قــرار می دهنــد کــه رفتــار افــراد ،رفتــاری
ضداجتماعــی خواهــد بــود ،مگــر اینکــه دیگــران آن هــا را در جهــت تــرک آن هدایــت
کننــد .افــزون بــر ایــن ،در تبییــن کنتــرل ادعــا می شــود کــه برخــی افــراد ،هیــچ گاه بــا
دیگــران ،پیونــدی برقــرار نمی ســازند و ازایــن رو ،هیــچ گاه کنترل هــای الزم را بــرای
مهــار رفتارهــای ضداجتماعــی ،در خــود درونــی نمی کننــد .لــذا پرســش اصلــی کــه
در ایــن دیــدگاه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه؛ «چــرا مــردم هم نوایــی می کننــد؟»
(صدیق سروســتانی.)98 :1383 ،
نظریــه کنتــرل ،انحــراف را نتیجــه نارســایی کنتــرل اجتماعــی می دانــد .ایــن نظریــه بــا
ایــن پرســش آغــاز می کنــد کــه چــرا در ابتــدا مــردم هم نــوا می شــوند؟ طرفــداران ایــن
نظریــه چنیــن پیشــنهاد می کننــد کــه بایــد بــه انحــراف و نــه هم نوایــی توجــه داشــت
زیــرا زندگــی روی هم رفتــه پــر از وسوســه و فریــب اســت و برخــی از اعمــال انحرافــی
1. Wrangham and Wilson
2. Nesbit
3. Terry Yandis

1. Robertson
2. Attachment
3. Commitment
3 . Involvment
4. Participation
5. Belief
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کامـ ً
ا ســودمندند .مــردم فقــط بــه ایــن دلیــل هم نوایــی می کننــد کــه جامعــه قــادر اســت
رفتــار آنــان را کنتــرل نمایــد و اگــر چنیــن کنترلــی نبــود ،ممکــن بــود هم نوایــیِ کمــی
وجــود داشــته باشــد (رابرتســون .)175 :1389 ،1فــرض اصلــی ایــن نظریــه ایــن اســت کــه
هم چنــان کــه «فرویــد» گفتــه افــراد بــه طــور طبیعــی تمایــل بــه کج رفتــاری دارنــد و اگــر
تحــت کنتــرل قــرار نگیرنــد ،چنیــن می کننــد و کج رفتــاری افــراد بیــش از آن کــه ناشــی
از نیروهــای محــرک بــه ســوی نابهنجــاری باشــد محصــول عــدم ممانعــت اســت (فیضــی
و همــکاران .)137 :1389 ،نظــرات هیرشــی ،نــای ،توبــی و ماتــزا در ایــن دســته قــرار
می گیــرد .هیرشــی معتقــد اســت پیونــد میــان فــرد و جامعــه مهم تریــن علــت هم نوایــی
و عامــل اصلــی کنتــرل رفتارهــای فــرد اســت و ضعــف ایــن پیونــد یــا نبــود آن موجبــات
اصلــی کــج روی را فراهــم می کنــد .ضعــف تعلق خاطــر نســبت بــه افــراد و نهادهــای
جامعــه ،فقــدان پایبنــدی و تعهــد بــه موقعیت هایــی کــه کســب کرده انــد تــا حســن
شــهرت و منزلــت اجتماعــی آن هــا را تضمیــن نمایــد پاییــن بــودن ســطح درگیــری فــرد
در فعالیت هــای روزمــره و ضعــف بــاور افــراد بــه اعتبــار اخالقــی و نظــام هنجــاری و
قانونــی جامعــه از جملــه موقعیت هایــی هســتند کــه فــرد را بــرای انحرافــات اجتماعــی
آمــاده می ســازد (گروســی و محمــدی .)61 :1390 ،و در ایــن خصــوص چهــار عنصــر
را به عنــوان عناصــر پیونددهنــده افــراد بــه یکدیگــر و جامعــه و بــه تعبیــر دیگــر ،چهــار
متغیّــر کنترل کننــده رفتــار ،معرفــی می کنــد:
الــف -دلبســتگی :2ایــن عنصــر بیانگــر وابســتگی فــرد بــه اشــخاص دیگــر در خانــواده،
محیــط و نهادهــای اجتماعــی اســت.
ب -تعهــد :3تعهــد بیانگــر میــزان پذیــرش هدف هــای مرســوم جامعــه و میــزان
مســئولیتی اســت کــه فــرد نســبت بــه جامعــه در خــود احســاس می کنــد.
پ -مشــارکت :4ایــن عنصــر بیانگــر میــزان درگیــری و مشــارکت در نقش هــا و
فعالیت هــای اجتماعــی اســت.
د -بــاور :5عنصــر بــاور ،بیانگــر میــزان اعتقــاد فــرد بــه اعتبــار قواعــد اخالقــی و
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اجتماعــی ،بــاور او نســبت بــه ارزش هــا و هنجارهــای اخالقــی جامعــه و وفــاداری وی
نســبت بــه آن هــا اســت (رایتســمن.)118 :1998 ،1
بنابرایــن ،نظریــه کنتــرل بیشــتر بــر کنترل هــای درونــی و بیرونــی توســط خانــواده،
جامعــه ،مدرســه ،گروه هــای همســاالن تاکیــد می کنــد و براســاس ایــن نظریــه می تــوان
گفــت کــه جوانــان و نوجوانانــی کــه کمتــر کنتــرل می شــوند ،بیشــتر مســتعد نــزاع
و درگیــری هســتند .البتــه کنتــرل رســمی از ســوی نظــام عدالــت کیفــری و پلیــس و
پیش گیــری مســتقیم و غیرمســقیم از ارتــکاب جــرم در ایــن زمینــه انکارناپذیــر اســت.
کوهــن 2در کتــاب «پســران بــزه کار :فرهنـ ِ
ـگ دار و دســته نوجوانــان بــزه کار» ،الگویی
را ارائــه می دهــد کــه شــالوده اش را مفهــوم ســاختی فشــار می دانــد .در ایــن الگــو ،او
کــج روی را بــه پایــگاه اجتماعــی و تفــاوت طبقــات اجتماعــی نســبت می دهــد و منشــاء
آن را در دســترس ناپذیر بــودن اهــداف موردقبــول جامعــه می جویــد و در نهایــت آن
را اعتراضــی ناشــی از نومیــدی و حرمــان طبقــات محــروم می خوانــد کــه در عمــل
بــه شــکل ویرانگــری و انــکار جلوه گــر می شــود .کوهــن در ایــن خصــوص تأکیــد
می کنــد کــه نوجوانــان و جوانــان طبقــات فرودســت ،بــا توســل بــه جرم هــای ویرانگــر،
در واقــع در برابــر اهــداف طبقــه متوســط واکنــش نشــان می دهنــد و از ایــن طریــق آن
اهــداف را انــکار می کننــد .بــه گفتــه او ،ایــن امــر بــدان ســبب اســت کــه ایــن جوانــان،
به ویــژه در مــدارس و محیط هــای شــغلی ،مســتمر بــا معیارهــای ســنجش طبقــه متوســط
ارزیابــی می شــوند؛ زیــرا غالــب ایــن محیط هــا تحــت کنتــرل افــرادی از طبقــه متوســط
اســت کــه همــواره بــر پذیرفتــه بــودن معیارهــای طبقاتــی خویــش اصــرار ورزیــده و
تــوان اعمــال آن معیارهــا را ندارنــد .ایــن وضعیــت در حالــی ات ّفــاق می افتــد کــه ایــن
نوجوانــان ،از قبــل بــه شــیوه موردنیــاز بــرای پیشــرفت و موفقیــت در نظــام ارزشــی و
هنجــاری موجــود ،جامعه پذیــر نشــده اند و در عــوض ،در محیطــی پرورش یافته انــد
کــه عناصــری از جملــه؛ ارضــای نفــس فــوری و پرخاش گــری جســمی را ارزشــمند
می داننــد (ســلیمی.)335 :1386 ،
نظریــه هم نشــینی و تقویــت افتراقــی هــم از جملــه نظریه هایــی اســت کــه در مــورد
نــزاع و درگیــری کاربــرد دارد .در ایــن الگــو ،فرآینــد یادگیــری بیشــتر بــر مفهــوم
یادگیـ ِ
ـری عامــل اتــکاء دارد و برخــاف الگــوی هم نشــینی افتراقــی کــه بــر یادگیــری
1. Wrightsman
2. Cohen

1. Sutherland
2. White and Heinz
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رفتــار کج روانــه از طریــق فرآینــد کنــش متقابــل اجتماعــی و یادگیــری تعاریــف موافــق
بــا رفتــار کج روانــه تأکیــد دارد ،ایــن دیــدگاه یادگیــری رفتارهــای کج روانــه را عمدتـاً
از طریــق فرآینــد تقویــت و مکانیســم های اساســی آن ،یعنــی تشــویق و تنبیــه ،مــورد
توجــه قــرار می دهــد .ایــن الگــو ،پیــش از هــر چیــز ،کــه شــخص زمانــی رفتــار کــردن را
ّ
برمی گزینــد کــه بــرای انجــام چنیــن رفتــاری درگذشــته و شــرایط مشــابه ،مــورد تشــویق
قرارگرفتــه و یــا تنبیــه نشــده باشــد ،یــا اینکــه احتمــال شــکل گیــری چنیــن واکنش هایــی
در آینــده ،آن را رفتــاری مطلــوب جلــوه داده باشــد (همــو .)120 ،ایــن رویکــرد را ادوین
ســاترلند 1بــرای نخســتین بــار در ســال  1939مطــرح ســاخت .ســاترلند مدعــی اســت کــه
افــراد مســتعد کــج روی ،در هم نشــینی های خــود بــا افــراد جامعــه ،تعریف هایــی را
فرامی گیرنــد کــه گــه گاه موافــق و گاه مخالــف بــا رفتارهــای کج روانــه اســت .بــه
نظــر او ،اگــر تعریف هایــی کــه کنش هــای بزه کارانــه را قابل قبــول می نمایاننــد ،بــا
پشــتوانه ای قوی تــر از تعریف هایــی مخالــف بــا رفتــار کج روانــه بــه فــرد القــاء شــود
و فــرد در دفعــات بیشــتری بــا ایــن تعاریــف مواجــه گــردد ،احتمــال اینکــه مرتکــب
کــج روی شــود بیشــتر اســت .او تأکیــد می کنــد ،کــه تح ّقــق ایــن وضعیــت مســتلزم
هم نشــینی مســتقیم فــرد بــا کــج روان و بــزه کاران نیســت؛ بلکــه حتّــی ممکــن اســت
کــودک تعریف هــای مؤیــد کــج روی را بــا مشــاهده اینکــه پــدرش درآمــد خــود را
از راه هــای نادرســت تأمیــن می کنــد ،یــا بــا شــنیدن ســخنان مــادرش کــه باافتخــار از
رانندگــی بــا ســرعت غیرمجــاز ســخن می گویــد ،بیامــوزد (رایتســمن.)120 :1998 ،
نظریــه هم نشــینی و پیونــد ادویــن ســاترلند یکــی از شــاخص ترین و بهتریــن نظریــات در
تبییــن کج رفتــاری نوجوانــان و جوانــان می باشــد .بــه نظــر ادویــن ســاترلند هم نشــینی بــا
افــرادی کــه کــج رو می باشــند و اســتمرار ایــن رابطــه هم نشــینی عامــل مهــم در تمایــل
افــراد بــه نــزاع و درگیــری دارد.
نقطــه شــروع در نظریــه فشــار ایــن تصــور اســت کــه جــرم اصــوالً پدیــده ای اجتماعــی
اســت ایــن نکتــه بدیــن معناســت کــه ایــن نظریــه بــر نوعــی فهــم جامعــه شــناختی از
رفتارهــای فــردی و گروهــی اســتوار اســت .یعنــی فهمــی کــه عملــی خــاص ماننــد جــرم
را بــه نوعــی بــا فرایندهــا و ســاختارهای اجتماعــی مرتبــط می بینــد و بــر آن اســت کــه
ایــن فرایندهــا و ســاختارها آن عمــل را شــکل می دهــد (وایــت و هینــز.)141 :1385 ،2
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نظریــه محرومیــن نســبی بیــان مــی دارد ،افــرادی کــه در نواحــی نامناســب شــهری
کــه فاقــد بهداشــت ،لبــاس مناســب و پناهــگاه مناســب و کافــی هســتند (محرومیــت از
منابــع) و در عیــن حــال در مجــاورت افــرادی هســتند کــه از باالتریــن امتیــازات اجتمــاع
برخوردارنــد بــه ناچــار بــه جرائمــی نظیــر قتــل ،ســرقت و تجــاوز روی می آورنــد.
ممکــن اســت کــه حتــی ثروتمندتریــن مــردم آمریــکا نیــز چنان چــه در دســتیابی بــه
اهــداف نامحدودشــان بــا ناکامــی روبــه رو شــوند دچــار نوعــی فشــار و دلســردی گردنــد.
ایــن بــدان معناســت کــه افــراد بــدون توجــه بــه ســطح زندگــی و رفاهشــان در صورتــی
دچــار ناامیــدی و فشــار ناشــی از زندگــی می شــوند کــه اهــداف در نظــر گرفتــه شــده
بــرای خــود را بســیار غیــر قابــل دســترس بداننــد .ثروتمنــدان و و طبقــه مرفــه جامعــه نیــز
هنگامــی کــه اســتانداردهای زندگــی یــا امنیــت مالــی مــورد توقــع آنــان دچــار کاهــش
شــود ،دچــار ناراحتــی و دلســردی می شــوند .برخــی از افــراد ثروتمنــد نیــز ممکــن اســت
در مقایســه بــا افــراد از نظــر اجتماعــی موفق تــر بــه نوعــی احســاس محرومیــت نماینــد .از
ایــن رو ،افــراد ممکــن اســت بــرای ارضــاء و دســت یابی بــه اهــداف غیرواقعــی خــود بــه
روش هــای غیرقانونــی دســت بزننــد (ســیگل.)342 :2007 ،1
چارچوب نظری تحقیق
چارچــوب نظــری ایــن تحقیــق نوعــی چاچــوب نظــری ترکیبــی اســت برایــن
اســاس چارچــوب نظــری تحقیــق حاضــر بــا تاکیــد بــر نظریه هــای «آنومــی»« ،کنتــرل
اجتماعــی» و نظریــه «محرومیــت نســبی» می باشــد .نظریــه عــدم وفــاق «دورکیــم» در
مــورد هنجارهــای اجتماعــی ،عــدم یگانگــی و یــا همبســتگی (انســجام) را عامــل بــروز
انحــراف می دانــد و در واقــع انحــراف ،پاســخ و واکنشــی بــه لجــام گســیختگی اجتماعــی
اســت و هــر قــدر میــزان بی هنجــاری و عــدم وفــاق در مــورد هنجارهــا بیشــتر شــود
انحــراف و کــج روی نیــز افزایــش می یابــد همچنیــن از نظــر «دورکیــم» ،فروپاشــی
«وجــدان جمعــی» یــا تضعیــف آن ،یعنــی تضعیــف یــا فروپاشــی نظــام فرهنــگ در جامعــه
ســنتی کــه عامــل پیدایــش عــدم تعــادل و بی نظمــی بــوده و باعــث نابــودی همبســتگی
اجتماعــی می گــردد؛ ولــی پیدایــش عــدم تعــادل ســاختی و بی نظمــی و بی ثباتــی
در جامعــه مــدرن (پیشــرفته) ،معلــول فقــدان تقســیم کار نرمــال می باشــد .از جملــه
نظریه هــای دیگــری کــه در چارچــوب نظــری اســتفاده نموده ایــم ،نظریــه کنتــرل
1. Siegel

مدل تحلیلی تحقیق
بــا در نظــر گرفتــن نظری هــای مطــرح شــده و پیشــینه تحقیقــات انجــام شــده حــول
محــور بــزه نــزاع و درگیــری ،مــدل تحلیلــی در نمــودار زیــر تنظیــم گردیــده اســت.
نــزاع و درگیــری بــه عنــوان متغیــر وابســته تحقیــق اســت .متغیرهــای مســتقل تحقیــق
کــه از پیشــینه نظــری مرتبــط بــا موضــوع تحقیــق اســتخراج گردیــده و بــر متغیــر وابســته
تأثیرگــذار هســتند نیــز شــامل متغیرهــای زمینــه ای مرتبــط و انــزوای اجتماعــی ،آنومــی
اجتماعــی ،کنتــرل اجتماعــی و محرومیــت نســبی هســتند.
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می باشــد و ایــن نظریــه انحــراف را نتیجــه نارســاییِ کنتــرل اجتماعــی می دانــد .ایــن
نظریــه بــا ایــن پرســش آغــاز می کنــد کــه چــرا در ابتــدا مــردم هم نــوا می شــوند؟
طرفــداران ایــن نظریــه چنیــن پیشــنهاد می کننــد کــه بایــد بــه انحــراف و نــه هم نوایــی
توجــه داشــت زیــرا زندگــی روی هم رفتــه پــر از وسوســه و فریــب اســت و برخــی از
اعمــال انحرافــی کام ـ ً
ا ســودمندند .مــردم فقــط بــه ایــن دلیــل هم نوایــی می کننــد کــه
جامعــه قــادر اســت رفتــار آنــان را کنتــرل نمایــد و اگــر چنیــن کنترلــی نبــود ،ممکــن بــود
هم نوایــی کمــی وجــود داشــته باشــد فــرض اصلــی ایــن نظریــه ایــن اســت کــه همچنــان
کــه فرویــد گفتــه افــراد بــه طــور طبیعــی تمایــل بــه کج رفتــاری دارنــد و اگــر تحــت
کنتــرل قــرار نگیرنــد ،چنیــن می کننــد و کج رفتــاری افــراد بیــش از آن کــه ناشــی از
نیروهــای محــرک بــه ســوی نابهنجــاری باشــد محصــول عــدم ممانعــت اســت .نظریــه
محرومیــت نســبی هــم از جملــه نظریه هــای دیگــری بــوده اســت کــه در چارچــوب
نظــری مــورد اســتفاده قــرار داده ایــم .بــر طبــق ایــن نظریــه ،افــراد طبقــات پاییــن ممکــن
اســت هنــگام مقایســه شــرایط زندگــی خــود بــا افــراد ثروتمنــد ،احســاس محرومیــت
نماینــد .ایــن احســاس محرومیــت منجــر بــه احســاس بی عدالتــی و نارضایتــی گردیــده
و عــدم اعتمــاد را در آن هــا پــرورش می دهــد .در نتیجــه شــانس پیشــرفت آن هــا از
طریــق معیارهــای مشــروع مســدود می گــردد و احســاس ناتوانــی را بــه وجــود مــی آورد
کــه دشــمنی و پرخاش گــری و ســرانجام خشــونت و جــرم را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
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شکل  :1مدل تحلیلی تحقیق

فرضیه های تحقیق
بــا توجــه بــه مطالــب ذکــر شــده در بخــش چارچــوب نظــری و پیشــینه تحقیــق،
می تــوان فرضیــات زیــر را مطــرح نمــود:
■■بین متغیرهای زمینه ای و نزاع و درگیری بین فردی رابطه معناداری وجود دارد.
■■بین انزوای اجتماعی و نزاع و درگیری بین فردی رابطه معناداری وجود دارد.
■■بین کنترل اجتماعی و نزاع و درگیری بین فردی رابطه معناداری وجود دارد.
■■بین آنومی اجتماعی و نزاع و درگیری بین فردی رابطه معناداری وجود دارد.
■■بین محرومیت نسبی و نزاع و درگیری بین فردی رابطه معناداری وجود دارد.
روش تحقیق
ایــن مطالعــه از نــوع مطالعــه پیمایشــی 1بــوده و بــرای جمــع آوری داده هــای تحقیــق از
تکنیــک پرسشــنامه اســتفاده شــده اســت .جامعــه آمــاری مقالــه حاضــر برابــر با کلیــه افراد
بــاالی  15ســال شــهر مــارد می باشــد .شهرســتان مــارد یکــی از  15شهرســتان اســتان
تهــران اســت کــه در غــرب اســتان تهــران واقــع شــده و بــا مســاحت  960کیلومترمربــع
از غــرب بــا شهرســتان اشــتهارد از شــمال بــا شهرســتان کــرج از توابــع اســتان البــرز و
از شــرق بــا شهرســتان شــهریار و از ســمت جنــوب بــا شهرســتان ســاوه از توابــع اســتان
مرکــزی مــرز مشــترک دارد .بــا توجــه بــا اینکــه تعــداد افــراد  15ســال کام ـ ً
ا تفکیــک
1. Survey research

شــده وجــود نداشــت از فرمــول کوکــران کــه بــرای جامعــه نامعلــوم هســت اســتفاده
نموده ایــم .کــه ایــن فرمــول عبــارت اســت از:
( )pمعادل احتمال وجود صفت که %50
معادل احتمال عدم وجود صفت که %50
()q
( )zانــدازه اســتاندارد ســطح قابــل بررســی کــه اکثــرا ً در ســطح  95درصــد کــه مقــدار
 zبرابــر 1.96می باشــد
( )dمعادل احتمال خطا که  %05در نظر گرفته شده است.
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جدول شماره  :1نتایج روایی شاخص های متغیرها ()400=n

ردیف

شاخص

تعداد گویه

ضریب روایی (آلفا)

1

نزاع و درگیری فردی

5

0/81

2

آنومی اجتماعی

7

0/79

3

کنترل اجتماعی

6

0/70

4

انزوای اجتماعی

6

0/79

5

محرومیت اجتماعی

8

0/80

شناسی اجتماعی نزاع و درگیری (مورد مطالعه :شهر مالرد)
تبیین جرم
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لــذا حجــم نمونــه براســاس فرمــول کوکــران  386نفــر تعییــن شــد و بــرای اطمینــان
بیش تــر پرسشــنامه ها بیــن  400نفــر بــه روش نمونــه گیــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای
توزیــع شــد کــه بــه نوعــی حجــم نمونــه تحقیــق برابــر بــا  400بــوده اســت .داده هــای
پژوهــش بــا اســتفاده از نــرم افــزار  spssنســخه  21پــردازش ،توصیــف و تحلیــل شــدند .بــه
منظــور ســنجش پایایــی پرسشــنامه بــرای تعییــن قــدرت تبیین کنندگــی گویه هــا از الفــای
کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت و همــه شــاخص ها از الفــای باالیــی برخــوردار هســتند.
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یافته های تحقیق
نتایــج آمــار توصیفــی ایــن تحقیــق نشــان داد کــه تعــداد پاســخگویان برابــر بــا  400نفــر
و میانگیــن ســن آن هــا برابــر بــا  32/12ســال اســت .از بیــن تعــداد  400پاســخگو225 ،
نفــر مــرد و  173نفــر زن می باشــند 34/6 .درصــد پاســخگویان مجــرد و  64/9درصــد
متأهل انــد .از کل پاســخگویان حــدود  0/9درصــد بی ســوا  nبوده انــد کــه کمتریــن
فراوانــی بــا تعــداد  3نفــر را بــه خــود اختصــاص داده اســت و بیشــترین فراوانــی مربــوط بــه
افــراد دارای تحصیــات دیپلــم اســت کــه معــادل  32/3درصــد می باشــد 12/9 .درصــد
از پاســخگویان درآمــد خــود را کمتــر از  500هــزار تومــان 34/9 ،درصــد از پاســخگویان
درآمــد خــود را بیــن  500هــزار تــا  1میلیــون تومــان 15/4 ،درصــد از پاســخگویان درآمد
خــود را بیــن  1تــا  1.5میلیــون تومــان 18/3 ،درصــد از پاســخگویان درآمــد خــود را بیــن
 1.5میلیــون تــا  2میلیــون تومــان و  8درصــد درآمدشــان را بیشــتر از  2میلیــون تومــان
اعــام کرده انــد.
بررســی نتایــج آمــار توصیفــی متغیــر انــزوای اجتماعــی نیــز نشــان می دهــد کــه 41/6
درصــد از پاســخگویان بــه مقــدار زیــادی اعــام کرده انــد کــه احســاس می کننــد بــه
هیــچ چیــز تعلــق ندارنــد 49/9 .درصــد نیــز معتقدنــد کــه بــه مقــدار زیــادی دلخوشــی
چندانــی در زندگــی ندارنــد 36/2 .درصــد از انهــا اعــام کرده انــد کــه بــه مقــدار زیــادی
به وســیله دوستانشــان بــه فراموشــی ســپرده شــده اند و  37/2درصــد نیــز برعکــس
معتقدنــد کــه بــه مقــدار کمــی دوستانشــان فراموششــان کرده انــد 41/0 .درصــد اعــام
کرده انــد کــه بســیار زیــاد طــی هفتــه گذشــته احســاس تنهایــی شــدیدی داشــته اند.
 55/4درصــد از پاســخگویان اعــام کرده انــد کــه بســیار زیــاد ایــن احســاس را دارنــد
کــه هیــچ کــس بــه آن هــا احتیاجــی نــدارد .هم چنیــن نتایــج آمــار توصیفــی متغیــر کنتــرل
اجتماعــی نشــان می دهــد کــه  44درصــد از پاســخگویان اعــام کرده انــد کــه اعضــای
خانواده شــان بــه مقــدار زیــادی در مــورد نــوع و نحــوه رفتــار شــما حساســیت دارنــد.
 38/9درصــد نیــز اعــام کرده انــد کــه دوســتان و آشــنایان ،خویشــاوندان بــه مقــدار
بســیار کمــی دربــاره درســت رفتــار کــردن تأکیــد می کننــد 32/9 .درصــد نیــز اعــام
کرده انــد کــه دوســتان و آشــنایان ،خویشــاوندان بــه مقــدار بســیار زیــادی دربــاره درســت
رفتــار کــردن تأکیــد می کننــد .بررســی نتایــج آمــار توصیفــی متغیــر محرومیــت نســبی
نیــز نشــان می دهــد کــه  35/8درصــد از پاســخگویان اظهــار رضایــت خیلــی کــم و

جدول  :2نتایج تحلیلی روابط بین متغیرهای زمینه ای و نزاع بین فردی

متغیرهای زمینه ای

نزاع بین فردی

سطح معناداری

رد فرضیه

سن

 Rپیرسون

0/312

*

جنس

آزمون t

0/000

وضعیت تأهل

آزمون f

0/171

*

میزان تحصیالت

 Rپیرسون

0/181

*

وضعیت اجتماعی -اقتصادی

 Rپیرسون

0/001

تائید فرضیه

*

*

همان گونــه کــه در جــدول ( )2دیــده می شــود رابطــه معنــاداری میــان تحصیــات
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کمتــری از شــرایط فعلــی خــود را دارنــد و  32/6درصــد تاحــدودی اظهــار رضایــت
کرده انــد 44 .درصــد اظهــار کرده انــد کــه بــه مقــدار خیلــی کمــی بــه آنچــه کــه لحــاظ
مــادی حقشــان بــوده ،رســیده اند و  30/3درصــد اعــام کرده انــد کــه بــه لحــاظ مــادی
تاحــدودی بــه حقشــان رســیده اند 29/7 .اعــام کرده انــد کــه تاحــدودی احســاس
کرده انــد نمی تواننــد آن چیــزی را کــه می خواهنــد بــه دســت آورنــد و  39/7درصــد
بــه مقــدار خیلــی زیــادی ایــن احســاس را داشــته اند کــه نمی تواننــد آن چیــزی را کــه
می خواهنــد بــه دســت آورنــد.
متغیــر وابســته تحقیــق حاضــر نــزاع بیــن فــردی بــود کــه نتایــج آمــار توصیفــی
متغیــر وابســته نشــان می دهــد کــه  34/1درصــد از پاســخگویان اعــام کرده انــد کــه
تاحــدودی شــاهد بگــو و مگــوی افــراد بــر ســر مســائل جزئــی بوده انــد و  36/7درصــد
عنــوان کرده انــد کــه بــه مقــدار زیــادی شــاهد بگــو و مگــوی افــراد بــر ســر مســائل
جزئــی بوده انــد 46/1 .درصــد از پاســخگویان اعــام کرده انــد کــه بــه مقــدار زیــادی
در بیــن خویشــاوندان یــا اهالــی محلــه یــا حتــی در خیابــان شــاهد درگیــری بوده انــد.
 35/2درصــد از پاســخگویان بــه مقــدار کمــی بــه اختالف هــای سیاســی یــا جناحــی بیــن
خویشــاوندان یــا اهالــی محلــه اشــاره کرده انــد .همان گونــه کــه نتایــج ایــن متغیــر نشــان
می دهــد بیشــتر مــردم شــاهد درگیــری بســیاری بیــن خویشــاوندان و حتــی درگیــری در
خیابــان بوده انــد.
فرضیه  :1بین متغیرهای زمینه ای و نزاع بین فردی رابطه معناداری وجود دارد.
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و ســن و وضعیــت تأهــل بــا متغیــر نــزاع بیــن فــردی وجــود نــدارد .امــا رابطــه معنــاداری
میــان جنســیت و پایــگاه اجتماعــی -اقتصــادی و نــزاع بیــن فــردی وجــود دارد .یعنــی
اینکــه فقــط از بیــن متغیرهــای فــردی و زمینــه ای تحقیــق ،دو متغیــر جنســیت و پایــگاه
اجتماعــی -اقتصــادی رابطــه معنــاداری بــا نــزاع بیــن فــردی دارنــد.
فرضیه  :2بین انزوای اجتماعی و نزاع بین فردی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :3نتایج روابط بین انزوای اجتماعی زمینه ای و نزاع بین فردی
متغیر مستقل

متغیر وابسته
نزاع بین فردی

انزوای اجتماعی
ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

تعداد

0/243

0/000
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بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمــده از جــدول ( )3بیــن انــزوای اجتماعــی و نــزاع بیــن
فــردی رابطــه معنــاداری مشــاهده می شــود .ضریــب همبســتگی بــه دســت آمــده بیــن دو
متغیــر معــادل  0/243می باشــد کــه نشــان دهنــده وجــود رابطــه معنــادار بیــن دو متغیــر
یــاد شــده می باشــد .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ایــن فرضیــه در
ســطح معنــاداری  0/000تأییــد می گــردد .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه انــزوای اجتماعــی
افزایــش یابــد ،میــزان نــزاع و درگیــری فــردی نیــز افزایــش می یابــد .لــذا فرضیــه فــوق
کــه مدعــی اســت بیــن انــزوای اجتماعــی و نــزاع و درگیــری اجتماعــی رابطه وجــود دارد
تأئیــد می شــود.
فرضیه  :3بین کنترل اجتماعی و نزاع بین فردی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :4نتایج روابط بین کنترل اجتماعی و نزاع بین فردی

متغیر وابسته

کنترل اجتماعی

متغیر مستقل

نزاع بین فردی

ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

تعداد

0/07

0/213

365

بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمــده از جــدول ( )4بیــن کنتــرل اجتماعــی و نــزاع بیــن
فــردی رابطــه معنــاداری مشــاهده نمی شــود .یعنــی اینکــه بیــن میــزان کنتــرل اجتماعــی و
نــزاع بیــن فــردی هیــچ نــوع رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد.

فرضیه  :4بین آنومی اجتماعی و نزاع بین فردی رابطه معناداری وجود دارد.
جدول  :5نتایج روابط بین آنومی اجتماعی و نزاع بین فردی

متغیر وابسته

آنومی اجتماعی

متغیر مستقل

نزاع بین فردی
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ضریب همبستگی پیرسون

سطح معناداری

تعداد

0/124

0/014

365

جدول  :6نتایج روابط بین محرومیت نسبی و نزاع بین فردی

متغیر وابسته

محرومیت نسبی
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سطح معناداری

تعداد

0/181

0/001

363

بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمــده از جــدول ( )6بیــن محرومیــت نســبی و نــزاع بیــن
فــردی ،رابطــه معنــاداری مشــاهده می شــود .ضریــب همبســتگی بــه دســت آمــده بیــن دو
متغیــر معــادل  0/181می باشــد کــه نشــان دهنــده وجــود رابطــه معنــادار بیــن دو متغیــر یــاد
شــده می باشــد .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ایــن فرضیــه در ســطح
معنــاداری  0/001تأییــد می گــردد .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه محرومیــت افزایــش یابــد،
میــزان نــزاع و درگیــری فــردی نیــز افزایــش می یابــد .لــذا فرضیــه فــوق کــه مدعــی اســت
بیــن انــزوای اجتماعــی و نــزاع و درگیــری اجتماعــی رابطــه وجــود دارد تأییــد می شــود.
تحلیل رگرسیون چند متغیره
تحلیــل رگرســیون چنــد متغییــری روش تحلیــل نیرومنــدی اســت کــه در انــواع مســائل
می تــوان از آن اســتفاده کــرد و در تحقیقــات جامعه شناســی ،روان شــناختی ،اقتصــادی

شناسی اجتماعی نزاع و درگیری (مورد مطالعه :شهر مالرد)
تبیین جرم
ِ

بــا توجــه بــه نتایــج به دســت آمــده از جــدول ( ،)5بیــن آنومــی اجتماعــی و نــزاع بیــن
فــردی رابطــه مثبــت و معنــاداری مشــاهده می شــود .ضریــب همبســتگی بــه دســت آمــده
بیــن دو متغیــر معــادل  0/124می باشــد کــه نشــان دهنــده وجــود رابطــه معنــادار بیــن دو
متغیــر یــاد شــده می باشــد .بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری بــه دســت آمــده ایــن فرضیــه
در ســطح معنــاداری  0/014تأییــد می گــردد .بــه عبــارت دیگــر ،هــر چــه آنومــی افزایــش
یابــد ،میــزان نــزاع بیــن فــردی نیــز افزایــش می یابــد.
فرضیه  :5بین محرومیت نسبی و نزاع بین فردی رابطه معناداری وجود دارد.
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و  ...کاربــرد دارد .از آن در متغیرهــای پیوســته و متغیرهــای طبقــه ای اســتفاده می شــود
و آن را می تــوان بــا دو متغییــر مســتقل ،ســه متغیــر مســتقل و یــا بیشــتر اســتفاده کــرد.
عــاوه بــر ایــن ،تحلیــل رگرســیون چندمنغیــره زمانــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد کــه
بیــش از یــک متغیــر مســتقل وجــود داشــته باشــد .تحلیــل رگرســیون دو کارکــرد دارد-1 :
کارکــرد پیــش بینــی  -2کارکــرد تبییــن .کارکرد پیــش بینی از طریــق معادله رگرســیون و
کارکــرد تبییــن از طریــق ضریــب تعییــن انجــام می شــود .در رگرســیون چهــار روش بــرای
تعییــن ســهم نســبی هــر یــک از متغیرهــای مســتقل وجــود دارد؛ نخســت ،روش هم زمــان1؛
د ّوم ،روش گام بــه گام2؛ سـ ّوم ،روش پــس رونــد 3و چهــارم ،روش پیــش رونــده )4علــی
بابایــی .)159:1383 ،در ایــن پژوهــش از روش هم زمــان اســتفاده شــده اســت.
همان طــور کــه در جــدول شــماره ( )7مشــاهده می کنیــد؛  R2معــادل  0/280به دســت
آمــد؛ یعنــی  28درصــد از تغییــرات متغیــر وابســته توســط متغیرهــای مســتقل تبییــن شــده
اســت و شــاخص  SEمتوســط مجمــوع مجــذورات انحــراف نمــرات پیــش بینــی شــده از
نمــرات یــا ارزش هــای اولیــه می باشــد .ایــن شــاخص مقــدار تغییرپذیــری نقــاط را در
اطــراف خــط رگرســیون فراهــم می ســازد.
جدول شماره ( :)7خالصه مدل رگرسیون چندگانه به روش هم زمان

مدل

R

2R

F

SE

Sig

متغیرهای مستقل

0/459

0/280

21/88

9/42

0/03

بحث و نتیجه گیری پژوهش
نــزاع و درگیــری مســائل بی شــماری را روبــه روی جامعــه قــرار می دهــد .تــرس،
بی نظمــی اجتماعــی ،کاهــش ســرمایه اجتماعــی افــراد ،صدمــات بدنــی و روحــی،
بی ســامانی مدنــی ،افزایــش حــس ســوء ظــن و کاهــش تعامــات اجتماعــی ،افزایــش
آســیب های اجتماعــی و از همــه مهم تــر کاهــش امنیــت افــراد جامعــه از جملــه مســائلی
اســت کــه نشــان دهنــده تاثیــرات مخــرب بــزه نــزاع و درگیــری اســت .پــس نــزاع و
درگیــری یکــی از گونــه آســیب های اجتماعــی اســت کــه وقتــی در جامعــه شــیوع پیــدا
1. Enter
2. Stepwise
3. Backward
4. Forward
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می کنــد ،آثــار و عــوارض گوناگــون اجتماعــی بــه ویــژه بــرای آرامــش و امنیــت جامعــه
ایجــاد می کنــد و بــه زودی از عرصــه زندگــی اجتماعــی رخــت بــر نمی بنــدد و بلکــه در
تــه نشســت رفتــار ،افــکار و اذهــان منازعه کننــدگان مانــدگاری خــود را حفــظ می کنــد
و در شــرایط اجتماعــی گوناگــون و یــا تصــادم نســبتاً ضعیــف نیــز زنجیــره همبســتگی را
سســت کــرده و مشــکالت بعــدی را بــا خــود بــرای جامعــه به بــار مــی آورد .پیامدهــای
زیــادی را می تــوان بــری نــزاع و درگیــری شــاهد بــود کــه عــاوه بــر ایجــاد فضایــی
آکنــده از خشــم و نفــرت ،تیــره کــردن روابــط انســانی ،امنیــت و  ...را هــم از جنبه هــای
مختلــف تهدیــد می کنــد و بــه نوعــی انســجام جامعــه را بــا مشــکل روبــه رو می ســازد.
تحقیــق حاضــر در همیــن راســتا و بــا هــدف بررســی و شــناخت عوامــل مؤثــر بــر نــزاع
بــا تاکیــد بــر عواملــی مثــل آنومــی اجتماعــی ،انــزوای اجتماعــی ،کنتــرل اجتماعــی و
محرومیــت نســبی انجــام شــده اســت.
در تحلیــل دومتغیــره ،بیــن متغیرهــای آنومــی اجتماعــی ،انــزوای اجتماعــی ،محرومیت
نســبی ،جنســیت و وضعیــت اجتماعــی -اقتصــادی بــا میــزان نــزاع بیــن فــردی رابطــه
معنــاداری داشــتند ولــی متغیرهــای مثــل کنتــرل اجتماعــی ،ســن ،تحصیــات ،وضعیــت
تأهــل رابطــه معنــاداری بــا نــزاع بیــن فــردی نداشــتند .پــس طبــق نتایــج تحقیــق می تــوان
گفــت کــه از میــان متغیرهــای زمینــه ای ،فقــط دو متغیــر جنســیت و وضعیــت اجتماعــی-
اقتصــادی رابطــه معنــاداری بــا میــزان نــزاع بیــن فــردی داشــتند کــه نتایــج تحقیــق حاضــر
بــا یافته هــای تحقیــق میرفــردی ( ،)1390کلــواری و بحرینــی ( )1389و لــی فرانــس و
همــکاران ( )2007مطابقــت دارد.
از جملــه فرضیه هایــی کــه در تحقیــق حاضــر بــدان پراختــه شــد ،رابطــه بیــن آنومــی
اجتماعــی و انــزوای اجتماعــی بــا نــزاع بیــن فــردی بــود کــه ایــن فرضیه هــا براســاس
تئــوری آنومــی اجتماعــی دورکیــم بودنــد .تئــوری دورکیــم عــدم وفــاق در مــورد
هنجارهــای اجتماعــی و عــدم یگانگــی و یــا همبســتگی (انســجام) را عامــل بــروز انحراف
می دانــد و در واقــع انحــراف پاســخ و واکنشــی بــه لجــام گســیختگی اجتماعــی اســت و
هــر قــدر میــزان بی هنجــاری و عــدم وفــاق در مــورد هنجارهــا بیش تــر شــود انحــراف و
کــج روی نیــز افزایــش می یابــد .نتایــج تحقیــق حاضــر هــم نشــان دهنــده همیــن موضــوع
بــود .یعنــی اینکــه رابطــه معنــادار مثبتــی بیــن آنومــی اجتماعــی و انــزوای اجتماعــی بــا
میــزان نــزاع بیــن فــردی وجــود دارد و هــر انــدازه میــزان آنومــی اجتماعــی و انــزوای
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فــردی افزایــش پیــدا کنــد بــه همــان نســبت میــزان نــزاع بیــن فــردی هــم افزایــش پیــدا
می کنــد و بالعکــس.
نظریــه کنتــرل ،انحــراف را نتیجــه نارســایی کنتــرل اجتماعــی می دانــد و معتقدنــد کــه
مــردم فقــط بــه ایــن دلیــل هم نوایــی می کننــد کــه جامعــه قــادر اســت رفتــار آنــان را
کنتــرل نمایــد و اگــر چنیــن کنترلــی نبــود ،ممکــن بــود هم نوایی کمی وجود داشــته باشــد
فــرض اصلــی ایــن نظریــه ایــن اســت کــه افــراد بــه طــور طبیعــی تمایــل بــه کج رفتــاری
دارنــد و اگــر تحــت کنتــرل قــرار نگیرنــد ،چنیــن می کننــد و کج رفتــاری افــراد بیــش از
آن کــه ناشــی از نیروهــای محــرک بــه ســوی نابهنجــاری باشــد محصــول عــدم ممانعــت
اســت .نتایــج تحقیــق حاضــر ایــن فــرض نظریــه کنتــرل اجتماعــی را مــورد تأییــد قــرار
نــداد یعنــی اینکــه براســاس یافته هــای تحقیــق حاضــر می تــوان بــه ایــن نتیجــه رســید کــه
رابطــه معنــاداری بیــن کنتــرل اجتماعــی و نــزاع بیــن فــردی وجــود نــدارد.
از جملــه فرضیه هــای دیگــر تحقیــق حاضــر کــه مــورد تأییــد هــم قــرار گرفــت
رابطــه بیــن محرومیــت نســبی و نــزاع بیــن فــردی بــود کــه ایــن فرضیــه متکــی بــر نظریــه
محرومیــت نســبی بــود .براســاس نظریــه محرومیــت نســبی ،افــراد طبقــات پاییــن ممکــن
اســت هنــگام مقایســه شــرایط زندگــی خــود بــا افــراد ثروتمنــد ،احســاس محرومیــت
نماینــد .ایــن احســاس محرومیــت منجــر بــه احســاس بی عدالتــی و نارضایتــی گردیــده و
عــدم اعتمــاد را در آن هــا پــرورش می دهــد .در نتیجــه شــانس پیشــرفت آن هــا از طریــق
معیارهــای مشــروع مســدود می گــردد و احســاس ناتوانــی را بــه وجــود مــی آورد کــه
دشــمنی و پرخاش گــری و ســرانجام خشــونت و جــرم را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
نتایــج تحقیــق حاضــر هــم گویــای همیــن موضــوع اســت یعنــی اینکــه رابطــه معنــادار
مثبتــی بیــن محرومیــت نســبی و نــزاع بیــن فــردی وجــود دارد و براســاس ایــن می تــوان
گفــت کــه هــر انــدازه میــزان محرومیــت نســبی در جامعــه افزایــش پیــدا کننــد ،میــزان
نــزاع هــم افزایــش پیــدا می کنــد.
پیشنهادهای کاربردی
■■بــا توجــه بــه معنــادار بــودن متغیــر پایــگاه اجتماعــی و اقتصــادی بــا گرایــش بــه
نــزاع بیــن فــردی پیشــنهاد می گــردد تــاش کافــی در راســتای توزیــع عادالنــه
شــاخص های پایــگاه اجتماعــی -اقتصــادی و کاهــش فاصلــه طبقاتــی ،شــاخص های
توســعه اجتماعــی و انســانی در جامعــه صــورت پذیــرد تــا متعاقبـاً فقــر نیــز در جامعــه

پیشنهادهای پژوهشی
■■بــا توجــه بــه فراوانــی نــزاع و درگیــری بیــن فــردی در کشــور ،تحقیــق مذکــور در
ســایر شهرســتان ها نیــز اجــرا و رابطــه آن بــا علــل و عوامــل اجتماعــی و روانــی مــورد
بررســی قــرار گیــرد.
■■پیشــنهاد می گــردد پژوهش هــای بعــدی در خصــوص ســهم ســازمان های دولتــی و
ســازمان های مردم نهــاد در توســعه بــزه نــزاع و درگیــری و نیــز میــزان تــاش آن هــا
در پیش گیــری از ایــن نــوع جــرم توســط محققــان مــورد مطالعــه قــرار گیــرد.
■■انجــام تحقیقاتــی باهمیــن موضوعــات بــا اســتفاده از روش کیفــی و تجربــه زیســته
کنشــگران و مشــارکت کننــدگان
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کاهــش پیــدا کنــد.
■■محرومیــت نســبی ،عامــل مخــرب و خطرناکــی اســت کــه تأثیــر خــود را در تمــام
زمینه هــا و ابعــاد حیــات جمعــی گذاشــته اســت .رســانه های جمعــی و بــه خصــوص
رســانه ملّــی می توانــد تأثیــر زیــادی درتقویــت احســاس محرومیــت نســبی داشــته و
بــرای متوقــف کــردن ســیر صعــودی نیازهــای کاذب و صــادق و کاهــش احســاس
محرومیــت نســبی کــه بیشــتر ناشــی از القــای نیازهــای کاذب اســت بازنگــری در
برنامه هــای صــداو ســیمای ملــی و اســتانی می توانــد تاثیرگــذاری مثبــت را داشــته
باشــد.
■■بــا توجــه بــه معنــادار بــودن رابطــه بیــن آنومــی اجتماعــی و نــزاع بیــن فــردی پیشــنهاد
می شــود قــوه قضائیــه ،نیــروی انتظامــی و ســایر نهادهــای ذی ربــط در زمینــه
پیش گیــری اجتماعــی و وضعــی ،برقــراری ارتبــاط ســازنده و توجــه بــه نیازهــای
افــراد و رفــع احتیاج هــای آن هــا تمــام همــت خــود را بــه کار گیــرد.
■■بــا توجــه بــه معنــادار بــودن رابطــه بیــن انــزوای اجتماعــی و نــزاع بیــن فــردی پیشــنهاد
می شــود راهکارهــای مناســبی از جملــه تهیــه برنامه هــای آموزشــی مناســب توســط
ســازمان صــدا و ســیما ،وزات آمــوزش و پــرورش و وزارت علــوم ،تحقیقــات و
فنــاوری و وزرات کشــور بــر کاهــش ســیر صعــودی انــزوای اجتماعــی در نظــر
گرفتــه شــود.
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