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بررسي پديده نزاع در بين شهروندان ساکن شهر يزد


سيدعليرضا افشاني ،دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه يزد

سعيد نوائي ،دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیتشناسی دانشگاه يزد
مجتبي دلبازي اصل ،دانشجوی کارشناسی ارشد جمعیتشناسی دانشگاه يزد
چکيده
پديده نزاع و درگیری در جامعه ،از آن دسته آسیب هايی است که با ايجاد اختالل در روابط اجتماعی ،فضايی آکنده از بغض ،کینه و دشممنی را
در میان افراد به وجود میآورد که اين امر با زمینهسازی برای ايجاد نزاع و تنشهای بعدی ،جامعه را از نظر مادی و معنوی متضمرر ممیسمازد.
هدف از اين پژوهش ،بررسی نزاع در بین شهروندان میباشد .روش انجام پژوهش ،پیمايش و جامعه آماری ،شهروندان  48تا  06سمال سماکن
شهر يزد است که  991نفر به عنوان نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونهگیری خوشمهای چندمرحلمهای انتخما

شمدند .جهمت گمردآوری

دادهها از پرسشنامه محقق ساخته ،استفاده شده است .دادههای پژوهش با بهره گیمری از تحلیمع عماملی ،آممار توصمیفی ،همبسمتگی پیرسمون و
رگرسیون ،تحلیع شدند .نتايج حاصع از آزمون ها حاکی از رابطه معنادار بین متغیرهای مستقع سن ،تجربمه عینمی نمزاع ،رتمايت از زنمدگی و
دسترسی به امکانات رفاهی و ابعاد نزاع میباشد .از سوی ديگر نتايج نشان داد که افراد با تحصیالت پايینتر تمايمع بیشمتری نسمبت بمه نمزاع
دارند و افراد متأهع و افراد مجرد از نظر میزان گرايش و تمايع به نزاع تفاوت معناداری داشتهاند .نتايج رگرسیون چنمدمتغیره نشمان داد کمه در
مجموع متغیرهای مستقع  96درصد از واريانس متغیر وابسته را تبیین نمودند.
واژههاي کليدي :نزاع ،شهروندان ،تجربه عینی نزاع ،رتايت از زندگی ،دسترسی به امکانات رفاهی.
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مقدمه

بوده است (حسمینی)99 :4989 ،؛ همچنین ،وزارت کشور در سال

نزاع ،نوعی بینظمی در روابط اجتماعی میان افراد و گمروههما

 4989بیان داشته است که« :میانگین فراوانی نزاع دسته جمعی

ممیشمود .ايمن

در فاصله سالهای  4995تما  4984بمرای کمع کشمور معمادل

میباشد که يکی از مهمترين مسائع محسمو

مسأله پیامدهای اجتمماعی گونماگونی را در بمر داشمته کمه از

 44/8مورد به ازای هر صدهزار نفر بوده است»

مهمترين آنها میتموان بمه کماهش ابعماد گونماگون امنیمت در

.)495 :4989

(وزارت کشمور،

جامعه ياد شده اشاره نمود .نزاع های خیابمانی :دعواهمايی کمه

آمار نزاع در کع کشور طی  0سمال بما رشمدی برابمر 86

گاه عالوه بر ناسزاگفتن و داد و فرياد طرفین ،بمه زد و خمورد

درصد مواجه بوده است و اين موتموع ممی توانمد بحرانمی و

هم منجر شده است .نزاعهايی که در هر جامعمه بما توجمه بمه

قابع تأمع ارزيابی شود (صديق سروستانی .)4989 ،بیشترين تعمداد

شرايط اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی آن جامعه اتفاق میافتمد

نزاع به ازای هر صد هزار نفر در سمال  4984بمه اسمتانهمای

و میزان زياد بودن يا کمم بمودن آن در گمرو عواممع مختلفمی

خوزستان ( 11/0مورد) ،يزد ( 16مورد) و تهران ( 99/9مورد)

است .افزايش فقر ،بیکاری و تورم ازجمله عوامع مهم و ممورر

و کمترين تعداد به استان همای اصمفهان ( 4/9ممورد) ،بوشمهر

در رشد جرايم و نزاع به شمار میرود .ناامیدی نسبت به حمع

( 9/9مورد) ،قزوين و گلستان (هر يک  1/9مورد) اختصما

مشکع از طريق مراجع تعیین شده بمرای ايمن کمار و طموننی

داشته است .بايد توجه داشت که بنا به علتهمای فرهنگمی و

بودن روند مطالبه حق نیز يکی از موارد مهم ديگر اسمت چمرا

اجتماعی خما

و

که؛ وقتی افراد احساس کنند اگر خودشان وارد قضیه شموند و

جرحها از سوی افراد و خانوادهها در ايمران بمه مراکمز پلمیس

بخواهند مشکع را حع کنند سريعتر بمه نتیجمه ممیرسمند يما

گزارش نمی شود و اين میزان شايد چند برابر مقمدار گمزارش

دست کم میتوانند انتقام خودشان را بگیرند ،به طور شخصمی

شده باشد (همان).

وارد قضیه میشوند که چه بسا به نزاع و درگیری و حتی قتمع
بینجامد.

 ،شممار زيمادی از نمزاعهما و آممار تمر

آمار نزاع و درگیری از آن دسمته از آمماری اسمت کمه در
تمام کشور وجود دارد ،چرا که تعداد مراجعان نزاع در فاصمله

جامعمهشناسمان و آسمیبشناسمان اجتمماعی عممدهتمرين

سالهای  4985تا  4989به پزشکی قانونی نشان ممیدهمد کمه

آسممیبهممای اجتممماعی در جامعممه امممروز ايممران را چنممین

در اين سالها بیشترين تعداد مراجعان نزاع با رقم 099همزار و

برشمردهاند :اعتیاد ،روسپیگری ،نزاع و درگیری ،سرقت ،قتمع،

 90نفر در سال  4989و کمترين آن بما رقمم 519همزار و 594

خودکشی ،فرار ،تکدی و جمرايم ممالی .از ايمنرو ايمن گونمه

در سال

 4980ربت شده است (سازمان پزشکی قانونی.)4996 ،

آسیبهما در نظمر آسمیبشناسمان اجتمماعی دارای اهمیمت و

اين آمارها همچنین نشان میدهد در طی اين نمزاعهما در

اولويممت در مطالعممه و پممژوهش و اقممدام اجتممماعی قممرار دارد

مجموع  459هزار و  990زن و  999هزار و  090ممرد درگیمر

(خراطها و جاويد.)40 :4981 ،

بودهانمد .امما جديمدترين آمارهما نشمان ممیدهمد در 46ماهمه

طی سال های  90تما ،86جمعما  96999ممورد نمزاع ریمر

سال590 ،4996همزار و  969ممورد ،معاينمات نمزاع در مراکمز

مسلحانه در کشور ربت شده است .در اين نمزاعهما  006نفمر

پزشکی قانونی کشور صورت گرفته ،اين آمار نسبت به ممدت

کشته و  99099نفر مجروح شدهاند .در اين رابطه 09099 ،نفر

مشابه سال قبع که مراجعات نزاع 559هزار و  499مورد بمود،

نیز دستگیر و به مقامات قضايی تحويع شدهاند .بیشترين نمزاع

1/0درصد کاهش يافته است (همان).

دسته جمعی ریر مسلحانه مربوط به سال  ،99بیشمترين کشمته

بر اساس آمار های سازمان پزشکی قانونی ،تا پايان بهممن

مربوط به سال  86و بیشترين مجروح نیز مربوط بمه سمال 86

ماه سال  509 ،89هزار و  945پرونده نزاع شامع  164همزار و
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 099پرونده مربوط به نزاع ممردان و  405همزار و  098ممورد

است؟

مربوط به نزاع زنان به پزشکی قانونی ارجاع شده است کمه در
استان های بوشهر ،خوزستان ،سیستان و بلوچستان ،قم ،کرمان،

پيشينه پژوهش

کهگیلويه و بويراحمد و مرکزی با افزايش روبمرو بموده اسمت

پورافکمماری ( )4989در تحقیقممی بممه «بررسممی تحلیلممی بممر

(همان).

تنش های قومی ايمران» پرداختمه و نشمان داد کمه نمزاع دسمته

تعداد مراجعهکنندگان نزاع را در طول سمال  4996اسمتان

جمعی بیشتر در میان خانواده های با درآمد کمتر رخ میدهمد.

يزد  9هزار و  098نفر اعالم شد .اين آمار در مقايسه با ممدت

ابعاد فرهنگی و اجتماعی ساکنان منطقه؛ مانند بی سوادی ،عدم

زمان مشابه در سمال  4989کماهش پمنج دهمم درصمدی دارد.

آشنايی با قانونها ،حفظ سنتهمای قبیلمهای ،تمعر ممالی و

تعداد مراجعان نزاع که در طول سه ماهمه اول سمال  4994بمه

تعصب قومی در اين مسأله مؤرر بودهاند.

مراکز پزشکی قانونی سطح اسمتان يمزد مراجعمه کمردهانمد بما

نظمممری ( )4980در پژوهشمممی بممما عنممموان "بررسمممی

کاهش  0/9درصدی از تعداد دو هزار و  485نفر در سه ماهمه

جامعهشناختی عوامع اجتماعی -فرهنگی مؤرر بر مسمأله نمزاع

(سمازمان پزشمکی

جمعی (مطالعه موردی استان ايمالم)" بمه ايمن نتیجمه رسمیده

اول سال گذشته به دو هزار و  98نفمر رسمید
قانونی يزد.)4994 ،

اساسا می توان نمزاع را چنمین تعريمر کمرد" :رويمارويی
پرخاشگرانه و ستیزهجويانه که تمومم بما خشمم ،کینمه و انتقمام
صورت میگیرد؛ و سمبب قتمع ،تمر

و شمتم و مجمروح و

معلول شدن طمرفهمای درگیمر ممیشمود و خسمارات ممالی
فراوانی نیز به بار میآورد" (پورافکاری .)4989 ،همچنین ،میير

4

معتقد است" :نزاع عبارت است از کشمکش مشهود و از نظمر
اصولی مستقیما قابع رؤيت ،حداقع بین دو نفر"

(می ير.)4908 ،

اين مسأله با وقوع قتع ،نقص عضو ،زندان ،خسارت مالی
و بحرانهای روحی ریرقابع جبران برای هر دو طرف نمزاع و
خانواده های آنها و ايجاد پیامدهايی چون افزايش آسمیبهمای
اجتماعی ،تأریر منفی بمر امنیمت اجتمماعی و مخمدوش کمردن
چهممره فرهنگممی اسممتان نیازمنممد توجممه و بررسممی مممیباشممد.
همچنین ،اين پديده باعث ايجاد اختالل در روابمط اجتمماعی،
فضايی آکنده از بغمض ،کینمه و دشممنی را در میمان افمراد بمه
وجود می آورد که اين امر با زمینه سازی بمرای ايجماد نمزاع و
تنش های بعمدی ،جامعمه را از نظمر ممادی و معنموی متضمرر
میسازد .اين تحقیق بر آن است تا بسنجد که چه عواملی بمر
میزان نزاع در بین شهروندان  48تا  06سمال شمهر يمزد ممؤرر
Meier, Peter

1

است که متغیرهای «پرخاشگری»« ،قومگرايی» و «تجربه عینمی
نممزاع» تممأریر معنممیدار و مثبممت و میممزان کنتممرل اجتممماعی و
تحصیالت نیز تأریر معنیدار و منفی بر روی میزان گرايش بمه
نزاع داشتهاند.
در پژوهش حیدری و همکاران ( )4980با عنوان «عواممع
مرتبط با مديريت انتظامی نزاعهای دسته جمعمی مسملحانه در
شهرسممتان کهگیلويممه» ،در اولويممتبنممدی متغیرهممای مسممتقع،
ارتقای سطح آگاهی و معلومات مردم بیشترين تمأریر و سمپس
توانمندی و سرعت عمع پلیس ،احکام صادره قضمايی ،افمراد
معتمممد و ريممش سممفید طوايممر ،خلممع سممالح عمممومی در
اولويتهای بعدی تأریر بر نزاعهمای دسمته جمعمی مسملحانه
قرار گرفته است.
نتايج پژوهش نظری و امینی فسخودی ( )4989حکايمت
از تمممأریر معنمممیدار و مثبمممت متغیرهمممای "پرخاشمممگری"،
"قوم گرايی" و "تجربه عینی نزاع" و همچنین تمأریر معنمیدار
منفی میزان تحصیالت بر روی میزان گرايش به نمزاع داشمت.
ولی تفاوت معنیداری بمین دو گمروه زنمان و ممردان و افمراد
متأهع و مجرد به لحاظ دو متغیر گرايش بمه نمزاع (بمه عنموان
متغیر وابسته) و پرخاشگری (به عنموان تأریرگمذارترين متغیمر
مستقع) در جوامع روستايی استان وجمود نداشمت .همچنمین،
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میزان گرايش به نزاع و پرخاشگری در بین طواير مختلمر و

بويراحمد و عوامع مؤرر بر آن» انجام داده اند .نتمايج پمژوهش

مناطق روستايی شهرستانهای مورد مطالعه تقريبا يکسان بود.

نشان داد که متغیر اعتماد تأریری بر گمرايش بمه نمزاع جمعمی

نايبی و جسورخواجه ( )4988در تحقیق خمود بما عنموان
«ريشهيابی نزاع های دسمتهجمعمی (ممورد مطالعمه روسمتاهای

نداشته است ،اما خويشاوندگرايی ،پايگاه اقتصادی-اجتماعی و
سن تأریر معناداری بر گرايش به نزاع جمعی داشتهاند.

کممموي و افشمممرد از توابمممع بخمممش خواجمممه در اسمممتان

نتممايج مطالعممه شممريعتی و همکمماران ( )4994بمما عنمموان

آذربايجانشرقی)» بمه ايمن نتیجمه رسمیدند کمه در جمايی کمه

«بررسی عوامع مؤرر بر تمايالت بالقوه به نزاعهای دسته جمعی

گروه های متمايز اجتماعی وجود دارد مبارزه آنها برای کسمب

در شهرستان خدابنده» نشان داد که بین متغیمرهمای اختالفمات

و زم مین) در بممروز نممزاعهممای

ملکی ،خانوادگی ،عدم اعتماد به مراجمع قضمايی و انتظمامی و

دسته جمعی نقش تعیینکننمده دارد .از سموی ديگمر در جمايی

عوامع فرهنگی – تاريخی و گرايش به نمزاع دسمته جمعمی در

ديگر که مبتنی بر نظام خويشاوندی نسبتا يکپارچهای اسمت و

شهرستان خدابنده رابطه معناداری وجود دارد که بر مبنای تبیین

گروهبندیهای متممايز اجتمماعی شمگع نگرفتمه اسمت ،نمزاع

صورت گرفته از طريق رگرسمیون و همچنمین تحلیمع مسمیر،

دستهجمعی به وقوع نمیپیوندد .نزاع دسمتهجمعمی بمه وقموع

بیشمترين تمأریر را بمه ترتیمب متغیرهمای اخمتالف ملکمی و

نمیپیوندد.

خانوادگی و عدم اعتماد به مراجع قضايی و انتظامی بمر تمايمع

قممدرت و منممابع کمیمما

(آ

ربانی و ديگران ( )4988در پژوهشی بما عنموان «بررسمی

بالقوه به نزاعهای دسته جمعی داشته است.

عوامع اجتماعی -فرهنگی مؤرر بمر گمرايش بمه نمزاع جمعمی

میرفممردی و صممادقنیمما ( )4994پژوهشممی بمما عنمموان

(مطالعه موردی شهرستانهای منتخب اسمتان ايمالم)» بمه ايمن

«گونهشناسی نزاعهای دسته جمعمی در شهرسمتان بويراحممد»

نتیجه رسیدند که :الر) گرايش به نزاع در بمین جامعمه ممورد

انجام دادهاند .نتايج اين پژوهش نشان دادند که جوانان ،مردان،

) از بمین متغیرهمای مسمتقع

مجردها ،روستائیان و افراد دارای پايگماه اقتصمادی پمايین ،بمه

مطرح شده ،تأریر کع متغیرهای پرخاشگری و قومگرايمی (بمه

میزان بسیار بانيی در نزاعهای دستهجمعی شرکت داشمتهانمد؛

میزان برابر) بر متغیر گرايش بمه نمزاع جمعمی ،بمیش از سماير

افراد دارای تحصیالت زيرديپلم و بیسواد  01درصد نزاعهای

متغیرها بوده و ج) تأریر متغیر کنترل اجتماعی بمر گمرايش بمه

جمعی را به خود اختصا

دادند .بیشتر نزاع هما در روسمتاها

نزاع جمعی ،کاهنده بوده است.

رخ داده و در شهرها نیز اکثر نزاعها در معابر عمومی شهر رخ

بررسی متوسط بمه بمان بموده،

حسممینزاده و همکمماران ( )4989در تحقیقممی بمما عنمموان

دادهاند .در زمینههمای بمروز درگیمری بمین گمروههما ،مسمائع

«بررسی جامعهشناختی عوامع مؤرر بر میزان گمرايش بمه نمزاع

ملکی-زراعی بیشترين میزان را به خمود اختصما

دادهانمد و

دسته جمعی در شهر اهواز» به ايمن نتیجمه رسمیدند کمه بمین

بعد از آن نیز شوخی ها و بیاحترامیهای کالمی ،مسائع مالی،

احسمماس محرومیممت نسممبی ،احسمماس آنممومی ،خاسممتگاه

اختالفات قديمی ،ناموسی ،خانوادگی و  ...در رتبههای بعمدی

خانوادگی ،تعلق به جامعه قبیلهای و میزان کنترل اجتمماعی بما

قرار داشتهاند.

گرايش به نزاع دستهجمعی رابطه معنماداری وجمود دارد ولمی

در پژوهش واحدی و ديگران ( )4999با عنوان «بررسمی

بین سن و میزان گرايش به نزاع دسته جمعی رابطه معنماداری

عوامع مؤرر بر نزاع و درگیری فردی از ديدگاه شمهروندان در

يافت نگرديد.

سال ( 4999مطالعة مموردی شمهر خموی)» ،رابطمه متغیرهمای

میرفردی و همکاران ( )4996پژوهشی بما عنموان «میمزان

سمن ،احسمماس آنممومی ،گممرايش قممومی و قبیلممهای ،خاسممتگاه

گمرايش بمه نمزاع در میمان ممردان  45تما  05سمال شهرسممتان

خانوادگی و کنترل اجتماعی بما نمزاع تأيیمد شمد ولمی رابطمه
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متغیرهای پايگاه اجتماعی و محرومیمت نسمبی بما نمزاع تأيیمد

تحقیق محقق با به کار بردن نظريه بیسازمانی اجتماعی شاو و

نشد.

مک کی ،نظريه خويشتن داری و نظمارت اجتمماعی هیرشمی و
بر اسماس نتمايج پمژوهش عشمايری و ايممانی جماجرمی

نظريه همنشینی افتراقی ساترلند و بما تأکیمد بمر بافمت منماطق

( )4999رابطممه مثبممت و معنمماداری بممین متغیرهممای اجتممماعی

(محالت) به تبیین رفتار خشونتآمیز جوانان پرداختمه اسمت.

(نظارت نیمه رسمممى ،نظارت رسمممى ،نظمارت مردممممى و

نمونه اين تحقیق از دانش آموزان دبیرسمتان اسمت و از ابمزار

طايفه گرايى) ،اقتصادى (اختالفات ملکممى و کمیابى منابع) و

پرسشنامه استفاده شده است .نتايج نشان داد جوانان سماکن در

فرهنگی (مسائع ناموسى و باورهاى طايفه اى) بما نمزاع دسمته

مناطق بیسازمان ،پیوندهای اجتماعی تعیفی دارند و تمعر

جمعی وجود دارد ،اما رابطه عوامع سیاسمی در قالمب رقابمت

خويشتنداری با گمروههمايی کمه تعمارير بزهکارانمه داشمتند

دهیار) با نمزاع دسمته

همبسممتگی داشممت و رفتممار خشممونتآمیممز محصممول نظممارت

نخبگان (رقابت اعضاى شورا و انتخا
جمعى معنادار

اجتماعی تعیر است که به محیطی که اين افراد در آن ساکن

نبوده است.

مک لوقلین )4996( 4در مقالهای با عنوان "زنان جنگجمو:

بودند مربوط میشد.

نزاع و جامعه در اروپای قرون وسطی" عنوان نموده است کمه

تونن )9669( 1در پژوهشی با عنوان "خشونت و تمربه

اخیرا به نقش زن و مرد در نزاعهما در جامعمه توجمه زيمادی

روحی در امپراطوری پرو :نزاع ،يورش و جدالهای ممذهبی"

شده است .واتح و روشن است که اگر بخمواهیم بمدانیم کمه

مدارکی مبنی بر خشونت و نمزاع در ممدت زممان امپراطموری

چهطور مذکر يا مؤنث بمودن بمه تجربمه جنمن و نمزاع تمأریر

«واری» در پرو از طريق تجزيه و تحلیمع تمربههمايی کمه بمه

میگذارد ،بايد فراسوی رفتار واقعی و نقشهايی که در جامعه

اسممتخوانهمما در دورههممای  056تمما  866بعممد از مممیالد بممر

دارند را در نظر بگیريم .اين محقق معتقد است که بايد پروسه

استخوانها وارد شده بهدست آورده است .نتايج نشمان دهنمده

تعامع بین زنان و مردان را مورد بررسی قرار دهمیم .در قمرون

اين مطلب هستند که تربه به جمجمه در بین نمونهها به طور

وسطی در اروپا مانند ساير دورههای تاريخ بشر نمزاع اقمدامی

قابع چشمگیری بیشتر از سماير قسممتهما بموده اسمت .ايمن

مردانه در نظر گرفته میشد .بنابراين توصمیر نمزاع در متمون

موتوع بیان کننده اين مطلب است کمه قموانین زممان «واری»

قرون وسط به مردان اتالق میشمود البتمه بعمد از گمذر زممان

همراه با خشونت بسیار بوده است.

نويسندگان نقش زنان در جننهما و نمزاعهما را نیمز در نظمر

اسممتدمن )9668( 5در پژوهشممی بمما عنمموان "نممزاع در
ارندرف ،مکانی در میسی سی پی در مرکز ايلی نويز امريکما"

گرفتند و آنان را در جننها مورد بررسی قرار دادند.
نتايج پژوهش هاين 9و همکمارن ( )9660نشمان داد کمه

با مطالعه و پمژوهش در ارنمدورف بیمان ممیدارد کمه شمانزده

وتمع نامسماعد منماطق بما افمزايش دادن فرصمتهمايی بمرای

درصد افرادی که وحشیانه مردهاند به اين علت بوده است کمه

نوجوانمان بمرای مشمارکت داشمتن در شمبکههمای همسمانن

گروههای کوچکی به زور وارد ايمن منطقمه شمدهانمد .در ايمن

خشونتگرا ،به صورت ریرمستقیم بر خشونت آنان مؤرر است.

مطالعه فراوانی و ماهیت افرادی کمه در ايمن نمزاعهما از سمال

وول )9669( 9در پژوهشی به بررسی «آزمون جزئی يمک

 4456-4956میالدی بمر ارمر خشمونت و نمزاع دچمار تمربه

مممدل تلفیقممی نظممارت :بافممت منطقممه ،نظممارت اجتممماعی،

روحی شدهاند ،مورد بررسی قرار گرفتند .همه اين افراد بانی

خويشتنداری و رفتار خشونتآمیز جوانان» پرداخت .در ايمن

 45سال سن داشتند و تعداد قربانیان زن و مرد برابر بودنمد .از
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میان اين افراد  %40از آنها بزرگساننی بودند که دچمار تمربه

امور فمار از هرگونمه هنجماری صمورت ممیپمذيرد و در آن

روحی شدند که در مقايسه با ديگر گروههای میسی سمی پمی

حالت چیزی نمیماند ،جز اشمتهای فمردی و کنتمرل ناپمذيری

در جنو

اشخا

شرق بیشترين بود.

که بیحد و حصر اشباع ناپمذير اسمت

ايده اصلی دورکیم در اين خصو

(چلبمی)4999 ،

آن بود که زنمدگی بمدون

چارچوب نظري

وجممود الممزامهممای اخالقممی يمما تممرورتهممای اجتممماعی،

به منظور فراهم ساختن زمینه پژوهش و آمادگی برای مطالعه

تحمعناپذير می شود ،و در نهايت نیز بمه شمکعگیمری پديمده

و گردآوری دادهها و تحلیع نتايج ،تروری است مبانی نظری

آنومی ،يعنی نوعی احساس بی هنجاری می انجامد کمه ارلمب،

مرتبط با موتوع مد نظر قرار گیرد .در ارتباط با نمزاع جمعمی

مقدمه ای برای بروز کجروی و خودکشی است .اين مفهموم از

به عنوان يکی از انواع کج رفتاریها میتوان از تبیینهايی کمه

نظر مرتون به نارسايی فشارهای ساختی جامعه برای همنموايی

در اين زمینه وجود دارد ،بهره گرفمت .تعمدد نظريماتی کمه در

با ارزشهمای فرهنگمی آن برممیگمردد و بمروز انحرافمات را

زمینه کجرفتاری وجود دارد ،حکايت از آن دارد کمه نظريمهای

ناگزير میسازد (کوئن .)4999 ،علت آشکار تحقق آنومی از نظر

و حتی مکتبی جامع که در اين زمینه مورد قبول عام واقع شده

دورکیم ،تحول شتابان اقتصمادی اسمت ،زيمرا ايمن تحمونت،

باشد ،وجود ندارد و اصون بما ديمدگاههمای متفماوت بمه ايمن

نوعی بحران را در نظام ارزشی و هنجماری جامعمه بمه دنبمال

پديده نگريسته میشود .برخی در يک دستهبنمدی کمالن کلیمه

میآورد (داوری 196 :4986 ،به نقع از نظمری .)4980 ،بدين ترتیمب،

عوامع مطرح شده توسط صاحبنظران را به سمه دسمته بمزر

نزاع و ساير اشکال کژرفتماریهما در انديشمه دورکمیم معلمول

زيستشناختی ،روانشناختی و جامعهشناختی تقسیم کرده انمد

مکانیسم های معین و عواممع اجتمماعی مشمخص ممیباشمند.

(صديق سروستانی .)14-19 :4989 ،عالوه بر ايمن ممیتموان اشماره

اگرچه او به طور اخص بر روی نزاع تأکید نمیکند ،آشکارا بر

نمممود کممه جديممدترين دسممته بنممدی نظريممههممای مربمموط بممه

اين اصع تأکید دارد که فقدان اجماع در با

ارزشهای مقرره

کممجرفتمماری اجتممماعی تقسممیمبنممدی دو گممروه اربمماتگممرا و

به محو و ریبمت تمدريجی آتوريتمه و تمابطه اخالقمی منجمر

برساختگرا است .در رويکرد ارباتگرايی به کج رفتماری بمه

می گردد و جامعه ،مديريت مؤرر و کنترل اجتماعی نزم را بمر

عنوان پديدهای واقعی ،عینی و جبری نگريسمته ممیشمود؛ در

فرد از دسمت ممی دهمد .ربمات اجتمماعی برخاسمته از قواعمد

نتیجه سه دسته مهم نظريهها در چنین پارادايمی قابع تشخیص

اخالقممی و نحمموه مممديريت صممحیح اجتممماعی و منمموط بممه

و تفکیک میباشد )4 :نظريههای فشار اجتماعی؛  )9نظريههای

چگونگی اعمال کنترل اخالقی بر افراد يمک جامعمه اسمت .از

يادگیری اجتماعی و  )9نظريه های کنترل اجتماعی(همان )19 :و

اين رو فقدان چنین تابطه کنترلی و مديريت اخالقی در بروز

سه دسته مهم از نظريههای برساختگرا نیز  )4:انمنزنمی؛ )9

بیهنجاری اجتماعی از جمله نزاع نقش اساسی ايفما ممیکنمد

(همان.)50 :

(نظممری .)91 :4980 ،مممرتن ،انحممراف و کژرفتمماری را ناشممی از

از جمله نظريههای جامعهشناسی که در ارتباط بما مسمأله

گسستگی و انفصال بنیادی بین هدفهای فرهنگمی و وسمايع

نزاع قابع طمرح اسمت ،مفهموم بمیهنجماری (آنمومی از نگماه

نهادی شده جهت نیع بدانها میداند .از ايمن رو انحمراف نمه

دورکممیم و مرتممون) مممیباشممد .نابهنجمماری 4متضمممن فقممدان،

يک مسأله خا

فمردی بلکمه بمه عنموان اممری اجتمماعی و

گسست ،شکست يا تعارض هنجارهمای اجتمماعی اسمت .بمه

برخاسته از سماخت اجتمماعی اسمت .توجمه ويمژه ممرتن بمه

طور ساده بیهنجاری مربوط به وتعیتی ممیشمود کمه انجمام

فرهنن ها و جوامعی است که تأکید بیش از حدی ارزشهما و

نظريههای پديدارشناختی و  )9نظرية تضاد میباشد

اهداف فرهنگی دارند و در مقابع بر اسمبا
Anomy

1

و وصمول بمه آن
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اهداف کمتر تأکیمد ممیکننمد .از هممین رو ،بمه واسمطه عمدم

اساسی نسبت داد (حقیقمی و همکماران .)465 :4999 ،از آنجما کمه

تناسب بین هدف و وسیله ،تشکع و يکپمارچگی فرهنگمی بمه

مفهوم رتايت از زندگی دارای دو جنبمه فمردی و اجتمماعی

وجود نیامده بلکه حالتی از احساس بیهنجاری يما آنمومی در

می باشد الزامما بايمد همم از نظريمههمای روانشمناختی و همم

آن جامعه حاکم است

(حسینزاده و همکاران.)499 :4989 ،

نظريه های جامعه شناختی استفاده کنمیم

(هزارجريبمی و همکماران،

يکی از موارد و عوامع مهمم در گمرايش افمراد بمه نمزاع،

 .)44 :4988متغیر ديگر رتايت از زندگی میباشد ،مازلو مفهوم

مشاهده آن پديده و يادگیری آن است کمه در مقالمه حاتمر از

«رتايت» را مترادف با «ارتای نیاز ،تأمین نیماز و رفمع نیماز»

آن به عنوان تجربه عینی نزاع ياد شده است .تجربه عینی نمزاع

میداند .ارتای نیاز شامع حانتی ماننمد نیرومنمدی ،چمانکی،

براساس تئوری يادگیری اجتماعی قابع تفسیر است .براسماس

لذت و پاداش اسمت .پمس از ارتمای يمک سمطح از نیازهما،

تئوری يادگیری اجتمماعی بانمدورا ،رفتارهمای ناهنجمار ،ممثال

نیازهای ساير سطوح ،اهمیت پیدا می کنند و آنها خواهند بمود

گرايش به نزاعهای فمردی و دسمته جمعمی ،زائیمده يمادگیری

که بر رفتار شخص تسلط خواهنمد يافمت تما بمه پمايینتمرين

اجتماعی هستند (محسنی تبريمزی .)4989 ،مشاهده رفتار ناهنجمار

سلسله مراتب برسمی ( .)Mendoza, 1995ممازلو در ممورد اينکمه

محرکی برای افراد است تا به روش ریرمعمول رفتمار نماينمد.
توجه به اين نکته مهم اسمت کمه کودکمان مشماهدهگمر رفتمار
ناهنجار خمود را محمدود بمه تقلیمد صمرف نممیکننمد ،بلکمه
ناهنجاری های بديع و جديد خلق میکنند ،اين امر دنلمت بمر
آن دارد که تأریر يک نمونه تعمیم پیدا ممیکنمد .نتیجمه نهمايی
اينکه باندورا و همکارانش نشان دادند که کودکانی کمه شماهد
پرخاشگری بوده اند ،بیشتر از کودکانی کمه در معمرض چنمین
مشاهدهای قرار نداشتهاند ،بمه اعممال ناهنجمار دسمت زدهانمد
(ربانی و همکاران.)446 :4988 ،

يکی ديگر از متغیرهای اين تحقیق دسترسی بمه امکانمات
رفاهی می باشد .مازلو در نظريه سلسله مراتمب نیازهما عقیمده
دارد که همه افراد نیازهايی دارند که آنها را بر اسماس سلسمله
مراتب نیازها مرتب نموده و به عنوان يک نظريه عرته نموده
است .اين نیازها عبارتند از  :نیازهمای فیزيولوييمک ،نیماز بمه
سالمت (ايمنی) ،نیاز به عشق و محبت (تعلق) ،نیاز به احترام،
نیاز به خودشکوفايی .مازلو عقیده دارد که برای دسترسمی بمه
مراحع بانتر بايد نیازهای مرتبه پايینتر رفمع و ارتما گردنمد
(کشتکاران و همکاران )10 :4985 ،در ریر اينصورت ممکن اسمت
فرد دچار خالء و ناکمامی گمردد .افمزون بمر ايمن بسمیاری از
مشکالت رفتاری (ناهنجاری هما ،نمزاع و  )...و شکسمتهما و
ناکامی ها را بايد به عمدم ارتماء يما ارتمای نماقص نیازهمای

هرکدام از نیازهای انسانی در افراد مختلر تا چمه حمد ارتما
شده و موجب رتايت از زندگی در افراد میشود معتقد است
نیازها در افراد مختلر متفاوت بوده و نسبیاند .نیازهای همی
کسی در تمام موارد و به طور کامع ارتا نشمده و همی کمس
تاکنون ،به رتايت کامع نرسیده اسمت

(هزارجريبمی و همکماران،

 .)49 :4988رويکردهای جامعهشناختی عمدتا عوامع رتايت از
زندگی را در تعامالت نظام جامعهای و نظام شخصیت بررسی
میکنند و با مفهوم سمازی از ابعماد مختلمر وجمودی انسمان،
رتايت و خشنودی انسانها را در حوزههای مختلر جستجو
میکنند (چلبمی .)4989 ،طبق اين ديدگاه در صورتی که هر کدام
از چهار نظام اصلی جامعه بتواند پاسمخگوی نیازهمای فمردی
انسانها باشد ،ممیتوانمد رتمايت از زنمدگی را بمرای ايشمان
فراهم نمايد .به اين صورت که نظام اقتصادی با فمراهم کمردن
نیازهای معیشتی افرد ،سالمت و احساس آسايش مادی ،نظمام
سیاسی با تأمین نیاز امنیت و عدالت ،نظام اجتماعی با برآورده
نمودن حس اعتماد ،هويت جمعی ،ايجماد سمرمايه اجتمماعی،
کاهش نابرابری هما و ايجماد تحمرج اجتمماعی و نهايتما نظمام
فرهنگی با تأمین حمس عمزت نفمس و ايجماد هويمت فمردی
میتواند رتايت و خشنودی افراد را به ارمغان بیاورنمد

(چلبمی

و همکاران .)99 :4989 ،آنترامیان نشان داد که ساخت خانواده نیز
ارر مهمی بر رتايت از زندگی افراد و بهويمژه نوجوانمان دارد
به اين صورت که نوجوانانی که در خانوادههای تک سرپرست

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991

80

در ارر فوت و يا طالق و يما خمانوادههمای ریرصملبی زنمدگی

نزاع به عنوان يک آسمیب اجتمماعی ،عممدتا نماهر بمه پديمده

(آنترامیمان و همکماران-449 :9668 ،4

و شتم میان حداقع دو نفر است و تعرير اصطالحاتی

میکنند رتايت کمتری دارند
.)490

تر

آن عبارت است از کنش جمعی دو يا چند نفمر کمه بمه قصمد
آسیب رساندن به انسان ديگری صورت میگیرد .ايمن آسمیب

فرضيات تحقيق

ممکن است جسمی يا روحی ،فردی يا جمعی و جانی يا مالی

بین سن و میزان نزاع رابطه وجود دارد.

باشد .بنابراين ،نزاع انواع و گونههای مختلفی پیدا میکند.
از نظر کنشگرانی که درگیر در واقعه هستند ،نزاع شمامع

بین میزان تحصیالت و میزان نزاع رابطه وجود دارد.
بین میزان درآمد و میزان نزاع رابطه وجود دارد.

دو نوع فردی يا گروهی است .در نوع اول در هر طمرف نمزاع

بین دسترسی به امکانات و میزان نزاع رابطه وجود دارد.

يک نفر قرار دارد؛ به عبارت ديگر درگیری يک نفر با نفر دوم

بین تجربه نزاع و میزان نزاع رابطه وجود دارد.

ديگر به يک منازعه منجر ممیگمردد ،امما در حالمت دوم يمک

بین رتايت از زندگی و میزان نزاع رابطه وجود دارد.

گروه با گروه يا فرد ديگر درگیر میشوند .بنابراين از نظر افراد

بین میزان تحصیالت و میزان نزاع رابطه وجود دارد.

درگیر در نزاع حانت زير متصور است:
فرد...............................فرد

بین میزان نزاع بر حسب وتعیت تأهع تفاوت وجود دارد.

فرد..............................گروه
گروه...........................گروه

روششناسي
اين تحقیق با روش پیمايشی انجام گرفته است .جامعه آماری،

به حالت اول ،نزاع فردی و حالت دوم و سوم نزاع گروهی يما

کلیه مردان  48تا  06شهر يزد ممیباشمد .بما توجمه بمه حجمم

جمعی گفته ممیشمود .البتمه بسمیاری از نمزاعهمای گروهمی،

جامعه براساس سرشماری ( 4996مرکز آمار ايران) و همچنین

محصول گسترش نزاع فردی میان دو نفرند کمه بما حضمور و

با توجه به جدول نمونهگیری مورگان

(کرجسی و مورگان:4996 ،9

 )046-069نمونه آماری متناسب با آن  991نفر تعیمین گرديمد،
روش نمونهگیری به کار رفته در اين پژوهش خوشمهای چنمد
مرحلهای بود است .بدين صورت که ابتدا سه منطقه شهرداری
يزد بهعنوان سه خوشه اصلی در نظر گرفته شمد و در مرحلمه
بعد خیابانها و میادين اصلی هر منطقه از شهرداری در حکمم
بلوج برای خوشهها در نظر گرفته شمد و در مرحلمه آخمر بمه
روش تصادفی سیتماتیک (شمارش با فواصع معین خانوارها)،
پاسخگويان انتخا

شدند و تعمداد  991پرسشمنامه تکمیمع و

جمعآوری گرديد.

شرکت ديگران تبديع به منازعمه گروهمی ممیشمود
 46:4985به نقع از هاشمی)94 :4989 ،

ب -رضايت از زندگي

احساس خرسندی کلی فرد از زندگی

(مکینتاش.)99 :9664 ،

ج -دسترسي به امکانات رفاهي

میزان دسترسی افراد به امکانات رفاهی از قبیع زمین ،مسمکن،
ماشین ،سپرده و ...
د -تجربه عيني نزاع

يعنی اينکه آيا فرد تاکنون نزاع يا درگیمری را مشماهده نمموده
است يا خیر؟

تعريف نظري مفاهيم

(خمراطهما،

(نظری و امینی فسخودی.)495 :4989 ،

تعريف عملياتي متغيرها

الف -نزاع

ابزار گردآوری داده های تحقیق ،پرسشنامه بود کمه متشمکع از
Antaramian et al.
Krejcie & Morgan

1
2

مقیاس محققساخته نزاع با  99گويه بود (البته تعدادی از ايمن
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گويهها قبال در پژوهش میرفردی و همکاران ( )4996اسمتفاده

 9گويه) است که پايايی همه آنها با آزمون همسانی درونی بمه

شده بود) و با انجام تحلیع عامع اکتشافی به سه بعد (نگمرش

روش آلفای کرونباخ تعیین گرديد .مطابق با محاسمبات انجمام

به نزاع ،گرايش به انتقام و گرايش به نزاع) تقسیم گرديد .ايمن

شده تريب پايايی بمرای مقیماس نمزاع برابمر بما  ،6/89بمرای

مقیاس ايتدا با مراجعمه بمه نظمرات داوران متخصمص تعیمین

رتايت از زندگی برابر با  6/85و دسترسی به امکانات رفاهی

اعتبار محتوا گرديد و سپس با استفاده از تکنیک تحلیع عاملی

برابر با  6/89است .تريب پايايی برای بعمد نگمرش بمه نمزاع

اکتشافی با چرخش واريماکس ،تعیین اعتبار سازه گرديمد کمه

برابر با  ،6/89برای بعد گرايش به نزاع برابر بما  6/89و بمرای

نتايج آن در جدول  4منعکس شده است و پايايی آن با آزمون

بعد گرايش به انتقام برابر بما  6/09اسمت کمه نشمان ممیدهمد

همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ تعیین گرديد .مقیماس

مقیاس های طراحمی شمده از سمازگاری درونمی قابمع قبمولی

رتايت از زندگی داينر و همکاران (شامع  5گويه) ،دسترسمی

برخوردار بودهاند.

به امکانات رفاهی (شامع  9گويه) و تجربه عینی نزاع (شمامع
جدول  -1نتايج تحليل عاملي مقياس نزاع
عاملها

آيتم
1

2

3

مقدار

واريانس

نگرش

گرايش

گرايش

ويژه

تبيين شده

به نزاع

به نزاع

بهانتقام

اگر يکی از فامیلتان در درگیری بیگناه باشند ،چقدر احتمال دارد به کمکش برويد؟

/969

اگر پای مسأله ناموسی در میان باشد میزان انگیزه شما برای نزاع چقدر است؟

/099

احترام اموات واجب است ،در صورت بیاحترامی به آنها ،نبايد دست روی دست گذاشت.

/000

وقتی حیثیت فامیلی آدم از طرف ديگران لطمه خورده باشد صبوری معنايی ندارد.

/054

وقتی ديگران در مورد فامیع و قوم ،طعنههايی میزنند آدم نمیتواند صبر کند

/069

اگر کسی به فامیع و خانوادهام توهین کند حتما با او درگیر میشوم.

/591

نمود.

/548

اگر کسی احترام سن بزرگترها را نداشته باشد بايد او را اد

وقتی پای آبروی آدم در میان است صحبت از شکايت و قانون ،بیمعنی است

9/9

/158

اگر در بانک ،کسی صر را رعايت نکند چقدراحتمال دارد که با او درگیر شويد؟

/849

اگر کسی در صر نانوايی بدون صر نان بگیرد چقدر احتمال دارد که با او درگیر شويد؟

/999

اگر يک موتوری در پیادهرو در حال عبور باشد چقدر احتمال دارد که با او درگیر شويد؟

/904

اگرکسی در خیابان بدون علت ،به شما تنه بزند ،چقدر احتمال دارد که با او درگیر شويد؟

/099

اگر کسی در خیابان به شما ناسزا بگويد ،چقدر احتمال دارد که با او درگیر شويد؟

/019

اگر کسی طلب شما را ندهد چقدر احتمال دارد که با او درگیر شويد؟

/589

4/8

دعوا کردن میتواند نشانه ریرت و مردانگی باشد.

/590

به نظرم آدم بايد کینههای گذشته را فراموش کند و نبايد به فکر جبران آنها باشد

/588

اگر کسی به ما توهین يا فحاشی کند همه فامیع بايد علیه او به پا خیزند.

/589

اگر در انتخابات ،حق شما يا دوست و فامیع تايع شود حتما شلو پلو میکنیم

/509

به نظرم امروزه نیازی به نزاع و زد و خورد نیست ،قانون آدم را به حقش میرساند.

/561

اگر کسی به دنبال دخترای محع يا فامیع راه بیفتد ،او را يک کتک اساسی میزنم.

/561

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy = 0/899
Bartlett’s test of spherecity Chi-Square = 2963 df= 231 Sig =0/000

91/9

4/0

8/9

9/9

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال چهارم ،شماره پیاپی  ،9شماره اول ،بهار و تابستان 4991

88

توصيف يافتهها

پايینتر و  05/4درصد تحصیالت بمانتر از ديمپلم داشمتهانمد.

براساس يافتههای توصیفی ،از مجموع  901نفر پاسخگو419 ،

میانگین نزاع افراد بر روی مقیاسی بما دامنمه  49-99برابمر بما

نفممر ( )%15/1مجممرد و  499نفممر ( )%51/0متأهممع بممودهانممد.

 ،19/00میانگین تجربه عینی نزاع بر روی دامنه  6-9برابمر بما

میانگین سنی برابر با  99/99سال و میانگین درآمد پاسخگويان

 ،4/05میانگین رتايت از زندگی بر روی دامنه  5-95برابر بما

برابر يک میلیون و دويست و بیست هزار تومان بوده است .از

 40/94و میانگین دسترسی به امکانات رفماهی بمر روی دامنمه

میممان پاسممخگويان  91/9درصممد دارای تحصممیالت ديممپلم و

 9-95برابر با  99/01بوده است.

جدول  -2توزيع درصدي ويژگيهاي پاسخگويان
وضعيت تأهل

درصد

تحصيالت

درصد

مجرد

51/0

ديپلم و کمتر

91/9

متأهع

15/1

بانتر از ديپلم

05/4

سن

مقدار

درآمد

مقدار (هزارتومان)

حداقع

48

حداقع

966

حداکثر

06

حداکثر

46666

میانگین

99/99

میانگین

4996

يافتههاي استنباطي
جدول  -3ماتريس همبستگي بين متغيرهاي مستقل و وابسته
سن
درآمد

-/698

تجربه عینی

**

رتايت از زندگی

-/610

دسترسیبهامکانات
نگرش به نزاع
گرايش به نزاع
گرايش به انتقام
نزاع (شاخصکع)

-/484

درآمد

تجربه

رضايت

دسترسي

نگرش

گرايش

گرايش

عيني

از ندگي

بهامکانات

به نزاع

به نزاع

به انتقام

4
/651

**/458

4

*-/449

**-/409

**/489

-/688

-/409

-/699

/909

**

***
***

-/998

-/690

-/990

-/699

***-/911

-/690

**

***
***

/994
/999

***/916

4

***/599
**
*

-/418

-/494

**

-/489

**-/486

4
-/469

*

-/445

***

-/904

***-/489
*p<0/05

4

***
***

/589
/199

***/809
**p<0/01

4

***

/548

***/819

4

***/909

*** p<0/001

چنانچه در جدول فوق مشاهده میگردد ،اکثر متغیرهما و

میدهد .و متغیر دسترسی به امکانات رفماهی بمه ریمر از بعمد

ابعاد با يکديگر دارای همبستگی معنادار میباشند؛ از اين میان،

نگرش به نزاع ،با ساير متغیرها همبسمتگی معنماداری را نشمان

رابطه متغیر درآمد فقط با رتمايت از زنمدگی و دسترسمی بمه

میدهد .می توان چنین برداشت نمود کمه متغیمر درآممد دارای

امکانات رفاهی معنادار میباشد ،اما با ساير متغیرها همبسمتگی

کمترين همبستگی با ساير متغیرها و سن و رتايت از زندگی

معناداری ندارد .تجربه عینمی بمه جمز بما متغیمر دسترسمی بمه

دارای بیشترين همبستگی با ساير متغیرها و ابعماد هسمتند .بمه

امکانات رفاهی ،با ساير متغیرها همبستگی معنماداری را نشمان

منظور مقايسه میانگین میزان نزاع و سه بعمد آن در بمین افمراد

بررسی پديده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر يزد

89

نتايج اين آزمونها در جدول  1آمده است:

مجرد و متأهع ،از آزمون تی مستقع اسمتفاده شمده اسمت کمه

جدول  -4خروجي آزمون تي جهت مقايسه ميزان نزاع با توجه به وضعيت تأهل پاسخگويان
ابعاد نزاع

وضعيت تأهل

ميانگين

تعداد

انحراف معيار

مجرد

499

96/91

0/45

متأهع

410

99/99

0/59

مجرد

499

9/99

1/55

متأهع

419

9/08

0/9

مجرد

499

49/14

9/49

متأهع

419

41/88

5

نممزاع (شمماخص

مجرد

499

99/99

46/09

کع)

متأهع

410

15/99

45/51

نگرش به نزاع

گرايش به نزاع

گرايش به انتقام

تي

درجه آزادي

سطح معنيداري

9/99

994

6/669

9/98

909

6/699

5/19

995

6/666

1/69

919

6/666

براساس اطالعات جدول  ،1میانگین نزاع در هممه ابعماد

نسب ،بیشتر از جوانان و افراد مجرد بوده و در صمورت بمروز

در بین افراد متأهع به طور معنمیداری بیشمتر از افمراد مجمرد

هرگونه بی احترامی نسبت به اين مسائع رفتار پرخاشمگرانهای

میباشد و يافتهها نشان میدهد که تفاوت معنیداری بین افراد

از خممود بممروز داده و در نهايممت بممه نممزاع منجممر مممیگممردد.

مجرد و متأهع در مورد نزاع وجود دارد .در ممورد بمان بمودن

پايین بودن میزان تحصیالت افراد مسنتر در مقايسمه بما افمراد

نزاع در بین افراد متأهع در مقايسه با افراد مجرد میتوان بیمان

جوانتر میتواند علت ديگری بر افزايش گمرايش بمه نمزاع در

داشت که افراد متأهع به علت مشغله کاری و زندگی ،صمبر و

متأهالن قلمداد شود .پاسخگويان مورد مطالعه ،به لحاظ میزان

حوصله کمتری در برخورد با مسائع داشته و در صورت بروز

نزاع با توجه به متغیر وتعیت تحصمیالت نیمز ممورد مقايسمه

مشکع شروع به پرخاشگری نموده و درگیر در دعوا شوند .از

قرار گرفتند که نتايج حاصع از آزمون فرتیات به شمرح ذيمع

يک جهت ديگر نیز می توان اشاره نمود کمه حساسمیت افمراد

است:

متأهع نسبت به مسائع ناموسی ،احترام به بزرگترها و اصمع و
جدول  -5خروجي آزمون تي جهت مقايسه ميزان نزاع با توجه به سطح تحصيالت پاسخگويان
ابعاد نزاع
نگرش به نزاع
گرايش به نزاع
گرايش به انتقام
نزاع (کع)

سطح تحصيالت

ميانگين

تعداد

انحراف معيار

ديپلم و پايینتر

449

99/95

0/69

بانتر از ديپلم

946

96/04

0/5

ديپلم و پايینتر

449

9/44

5/91

بانتر از ديپلم

944

9/94

1/99

ديپلم و پايینتر

449

41/95

1/09

بانتر از ديپلم

944

49/4

1

ديپلم و پايینتر

449

15/9

49/99

بانتر از ديپلم

946

14

49/89

تي

درجه آزادي

سطح معنيداري

9/96

994

6/698

9/91

499

6/669

9/51

999

6/649

9/69

994

6/669
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همانطور که از نتمايج آزممون تمی مسمتقع و يافتمههمای

برای بررسی دقیق تر تأریر متغیرهای مختلر بمر نمزاع ،از

نمايش داده در جدول  5مشخص است بمین میمانگن نمزاع در

رگرسیون با روش گام بمه گمام اسمتفاده شمده اسمت .از بمین

بین افراد با تحصیالت مختلر ،تفاوت معناداری وجمود دارد.

متغیرهای وارد شده به ممدل ،متغیرهمای تجربمه عینمی نمزاع،

بدين صورت که افراد با تحصیالت پايینتر تمايمع و گمرايش

تحصیالت ،سن و دسترسی به انکانات تأریر معنیداری بر نزاع

بیشتری به نزاع دارند.

داشتند و متغیر وتعیت تأهع از مدل خارج گرديد.
جدول  -7نتايج رگرسيون گام به گام متغير وابسته نزاع

متغير پيش بيني کننده

β

t

Sig

B

تجربه عینی نزاع

1/69

/995

5/90

6/666

تحصیالت

-1/99

-/455

9/69

6/669

سن

-/989

-/999

1/9

6/666

دسترسی به امکانات رفاهی

-/149

-/409

9/64

6/669

براساس نتايج جمدول  ،9متغیرهمای تجربمه عینمی نمزاع،

R2

R

/158

6/999

F

94/44

Sig

6/666

تغییرات میزان نزاع را در بین شهروندان تببین نمايند.

تحصیالت ،سن و دسترسی به امکانات رفاهی بیشمترين تمأریر
را در تبیین پديده نزاع دارند و قادرند نزديک به  94درصمد از

مدل مسير

سن

-6/65
تحصیالت

-6/999
6/484

-6/455

تجربه عینی نزاع

6/995
نزاع
-6/409
دسترسی به
امکانات
نمودار  -1رابطه متغيرهاي مختلف با نزاع

بحث و نتيجهگيري

يزد و عوامع اجتماعی ممؤرر بمر آن بموده اسمت .ايمن تحقیمق

هدف اصلی مقاله حاتر ،بررسی میزان نزاع در بین شهروندان

برخی ويژگی های جمعیتشناختی آنان نظیمر سمن ،وتمعیت

بررسی پديده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر يزد
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تأهع ،تحصیالت و درآمد افراد را ممورد بررسمی قمرار داده و

فرينقتون و همکاران مشابه با تحقیقات افراد قبع ،به ايمن

نتمايج بمه صمورت توصمیفی ارائمه گرديمده اسمت .در بخممش

نتیجه رسمیده بودنمد کمه بخشمی از يمادگیری هرگونمه کمنش

استنباطی روابط بین متغیرهای مسمتقع و وابسمته تحقیمق ،بمه

اجتماعی مرتبط با شبکه های اجتماعی نظیر دوستان و خانواده

منظور تحلیع عمیقتر اطالعات جمعآوری شده ،مورد بررسی

است؛ يعنی اگر شبکههای حمايتی افراد خود مروج بزهکماری

قرار گرفت .متغیر سن بما میمزان نمزاع و ابعماد آن همبسمتگی

باشند ،خواسته يا ناخواسته زمینه را برای بروز هرگونمه رفتمار

معنی داری را نشان داده که از اين جهمت بما نتمايج تحقیقمات

ناهنجار از جمله شرکت در نزاع فراهم میسمازند؛ در تحقیمق

عدالتی منش ( ،)4980میرفردی و همکاران ( )4996و واحدی

حاتر نیز اين امر به لحاظ تجربی تأيید گرديد.

و ديگران ( )4999همسو بموده و بما نتمايج تحقیقمات نظمری

بین دسترسی به امکانات رفاهی و رتايت از زنمدگی بما

( ،)4980خیممال پرسممتان ( ،)4988و حسممینزاده و همکمماران

میزان نزاع همبستگی معنیداری و منفی يافت گرديد که نشان

( )4989همخوانی نداشته است .افراد متأهع نسمبت بمه افمراد

می دهد هرچه دسترسی افراد به امکانات رفاهی و رتمايت از

مجرد میانگین نزاع بانتری را نشان داده اند که با نتیجه تحقیق

زندگی در افراد کمتر شود میزان تمايع و گرايش آنها به نمزاع

نظممری ( )4980همخمموانی نممدارد .بممین افممراد بمما تحصممیالت

افزايش میيابد و برعکس .که اين يافته با نظريه سلسله مراتب

مختلر به لحاظ میزان نزاع تفاوت معنیداری يافت گرديمد و

نیازهای مازلو همخوانی دارد که اشاره میکند افمراد در زمینمه

مشخص شد که هرچه میزان تحصیالت افراد بمانتر ممیرود،

نیازها ،سلسله مراتبی دارند که در رسیدن هر کدام بمه مرحلمه

تمايع و میزان گرايش کمتری به نزاع داشتهاند ،که اين يافته با

بعدی ،نیازمند عبور و برطرف کردن نیازهای قبلی میباشد در

نتمممايج تحقیقمممات پورافکممماری ( ،)4989نظمممری ( )4980و

صورتیکه نیازها به ترتیب ارتا نگردند ،افراد در رسمیدن بمه

حسینزاده و همکاران ( )4989همسو بوده است .بمین تجربمه

مراحع کمال و خودشکوفايی دچمار وقفمه و آسمیب خواهنمد

عینممی نممزاع و میممزان نممزاع در بممین شممهروندان همبسممتگی

شد ،اگر افراد نیازهای زيستی و فیزيولوييکی خود را برطمرف

معنی داری يافت گرديد .که اين يافته با نتايج تحقیقات نظمری

ننمايند ،نمیتوانند به نیازهای بمانتر مثمع احتمرام بمه خمود و

( )4980و ربانی و همکاران ( )4988همسو بوده اسمت .يکمی

احترام به ديگران برسند و آن نیاز را ارتما نماينمد کمه باعمث

از روشهممای يممادگیری ،مشمماهده اسممت کممه از ايممن طريممق،

ناکامی و خالء فرد شده و فرد را به سمت ناهنجاریها و بروز

مشاهدهکنندگان رسما پرخاشگری و نحموه آن را ممی آموزنمد

رفتارهای پرخاشگرانه (نزاع) سوق میدهد.

 .)Bandura,برطبق تئموری يمادگیری اجتمماعی ،افمراد ،از

پديده نزاع و درگیری در جامعه ،از آن دسته آسیبهمايی

خانواده ،دوستان و ديگران با نفوذ ،همسايگان ،رسمانههما و ...

است که با ايجاد اخالل در روابط اجتماعی ،فضمايی آکنمده از

رفتارهای خود را شکع می دهند .در تأيیمد ايمن اممر وارنمر و

بغض ،کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود میآورد که اين

گريک ( )9661همبسمتگی معنمیداری بمین دوسمتان و بمروز

امر با زمینه سازی برای ايجاد نزاع و تنشهای بعمدی ،جامعمه

پرخاشممگری يافتممه بودنممد؛ يعنممی افممراد پرخاشممگر دوسممتان

را از نظر مادی و معنوی متضرر میسازد که از مهمترين آنهما،

پرخاشمگری دارنمد (.)Snethen and Van Puymbroeck, 2008: 353

کاهش احساس امنیت در بین شهروندان میباشد .ايمن پديمده

بنابراين ،پرخاشگری خود زايیده تجربه عینی نزاع ،مشماهده و

در کشور ما که دارای بافتی چند قومیتی ممیباشمد بمه عنموان

يادگیری است که برآيند آن نیز میتواند در گمرايش افمراد بمه

پديدهای مسألهساز هاهر ممیشمود .از سموی ديگمر ،متأسمفانه

رفتارهای ناهنجار (گرايش به نزاع) متجلی گمردد؛ چیمزی کمه

هنوز خشونت و نزاع از جمله موتوعاتی است که در فرهنن

در تحقیق حاتر نیز تأيید شده است.

بعضممی از هموطنممان ،شمماخص قممدرت و يمما دفمماع از منزلممت

(1973
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اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی میباشد .در اين میان

منابع

جهممت کمماهش نممزاع در جامعممه و فممار بممودن از مصممائب و

پورافکاری ،نصراله« .)4989( .نزاعهمای جمعمی محلمی» ،در:

گرفتاری های اين ناهنجاری پیشنهاداتی ارائه میگردد .با توجه

مجموعه مقانت اولین همايش ملمی طمرح مسمائع

به رابطه تحصیالت و میزان نزاع پیشنهاد میگردد کمه اهتممام

جامعممهشناسممی ايممران ،تهممران :دانشممگاه عالمممه

افزونتری به آموزش خانوادههما و کماهش میمزان بمیسموادی

.980-999

طباطبايی،

صورت گیرد .حضور بمه موقمع عواممع انتظمامی در صمحنه و

چلبی ،مسعود .)4999( .جامعهشناسی نظم ،تهران :نشر نی.

استفاده از نیروهای باتجربه و دارای نگرش جامعمه محمور در

چلبممی ،مسممعود .)4989( .چممارچو مفهممومی پیمممايش

مواجهه با نزاعها به منظور کنتمرل سمريعتمر و بهتمر نمزاعهما،

ارزش های ايرانیان ،تهران :وزارت فرهنن و ارشماد

همچنین رسیدگی سريع و خارج از نوبت به پروندههای نمزاع

اسالمی.

و استفاده از عوامع بازدارنده قوی از قبیع :اعمال جريممههمای

چلبممی ،مسممعود و موسمموی ،محسممن« .)4989( .بررسممی

مادی و معنوی سنگین و  ...نیز میتواند در کاهش نمزاع ممؤرر

جامعهشناختی عوامع مؤرر بر شمادمانی در سمطوح

نمزاع ،تجربمه

خرد و کالن» ،مجله جامعه شناسی ايران ،دوره نهم،

باشد .هرچقدر افراد مورد بررسمی درخصمو

بیشتری پیدا کردهاند (تجربه عینی نزاع) گرايش بیشتری به آن

.59-91

ش  4و ،9

داشتهاند ،لذا پیشنهاد می شود که رخمداد نمزاع بمیش از پمیش

حسینزاده ،علی حسمین؛ نمواح ،عبدالرتما و عنبمری ،علمی.

توسط سازمان های مربوطه کنتمرل و بمه حمداقع برسمد؛ زيمرا

(" .)4989بررسی جامعهشمناختی عواممع ممؤرر بمر

متغیر تجربه عینی نزاع نشان داد که افراد هر انمدازه بیشمتر در

میزان گرايش به نزاع دسته جمعی در شهر اهمواز"،

معرض مشاهده نزاع و  ..قرار بگیرند ،به همان اندازه گمرايش

فصلنامه دانش انتظامی ،سال سیزدهم ،شمماره دوم،

بیشتری به نزاع خواهند داشت ،بنابراين بايستی از رخداد ايمن

.995-494

امر در مأل عام توسط سازمانهمای مسمؤول جلموگیری شمود.

حسمینی ،رتما« .)4989( .آممار جمرايم در ايمران» ،مجموعممه

آموزش جهت يادگیری ايجاد روابط اجتماعی بر مبنای اعتماد،

مقمانت اولمین هممايش آسمیبهمای اجتممماعی در

احترام و ارزش ،صداقت ،مشورت ،شعور ،انتقاد و استدنل از

ايران ،چما

طريق نهادهايی چون خانواده ،نهادهمای آموزشمی و بمه ويمژه

.494

دوم ،تهمران :انتشمارات آگمه،

-89

رسانه های ارتبماط جمعمی ممی توانمد در کماهش ايمن مسمأله

حقیقی ،جمال؛ مهرابیزاده ،مهناز و زنمدی دره رريبمی ،تماج

تأریرگذار باشد .همچنین ،با توجه به گرايش بیشتر گمروههمای

محمممد« .)4999( .رابطممه سلسممله مراتممب نیازهممای

سنی جوان و نوجوان به اين پديده نسبت به گمروههمای سمنی
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Introduction
Aggression is a kind of disorder in social relationships among individuals and groups which is considered as one of
the most important problems in contemporary society. This problem has different social consequences, the most
significant of which is declining of different dimensions of security in society. Street aggression might result in
assault and physical violence as well as verbal abuse and insult. Such quarrels may happen given the social, cultural
and economic situations in every society and its rate is more or less due to different factors. Increasing poverty,
unemployment and inflation are considered as effective and important factors in growing crimes and aggression.
Meier believes that "aggression is disciplinarily obvious and directly visible, which might occur at least between two
individuals" (Meier, 1989: 24). The problem appears necessary to investigate with regard to murder, organ deficit,
prison, financial deficiency and irrecoverable mental crisis for those who are involved in an act of aggression and
their families and creating consequences such as increasing social hurts, negative effects on social security and
ruining the cultural reputation of a place. Having created disorder in social relationships, this phenomenon makes an
atmosphere full of enmity, spite and grudge among individuals, paving the way for skirmish and strong tensions. This
research attempts to study and measure factors that influence the rate of aggression among 15-60 year-old citizens of
Yazd.

Materials and Methods
The research has been carried out using a survey
method. The statistical population included a total of
15-60-year-old male citizens in Yazd, and the sample
size was determined to include 324 subjects using
Krejcie and Morgan's Table. The instrument for data
collection was a questionnaire which was made based
on aggression characteristics (of course, some items
were used by Mirfardi et al, 2011). Using explanatory
factor analysis, namely, attitude to aggression,
tendency to revenge and tendency to aggression, the
concept of aggression was divided into 3 dimensions.
Diner et al.'s scale of life satisfaction comprised of 5
items, access to welfare facilities comprised of 7 items,
and aggression objective experience comprised of 3
items constitute other sections of the instrument. The
reliability coefficient for aggression scale was 0.89,
0.85 for life satisfaction and 0.87 for access to welfare
to facilities.
Discussion of Results and Conclusions
Based on the descriptive findings, from among the total
number of 324 respondents, 147 were single (45.4%)
and 177 were married (54.6%). The age mean was
29.77. Among the respondents, 34.9 percent had

diploma (associate degree) or lower and 65.1 percent
had a higher degree. The individuals' mean of
aggression on the scale of 12-92 was equal to 42.66,
the mean of aggression objective experience on the
scale of 0-3 was 1.65, mean of life satisfaction on the
scale of 5-25 was equal to 16.31, and mean of access to
welfare facilities on the scale of 7-35 was equal to
22.64.
Most of the variables have a statistically significant
correlation with each other. Age variable has a
significant and negative relationship with other
variables except life satisfaction and income. Tendency
to aggression (r = -0.228) and tendency to revenge (r=
-0.226) variables have a significant, negative
relationship with age, indicating that young people
have a more tendency to get involved in acts of
aggression and revenge than the elderly.
Income variable has a positive and significant
relationship with life satisfaction (r= 0.158) and access
to welfare facilities (r= 0.189) variables, that is, as
income increases, their access to facilities will rise and
hence, their life satisfaction will increase. But income
does not have a significant relationship with other
variables.
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The phenomena of aggression in a society produces
challenges and problems that create an atmosphere full
of enmity, spite and grudge among individuals, by
fostering disorder in social relationships, paving the
way for skirmish, dispute and strong tensions, and
decreasing the feeling of security among citizens.
This phenomenon poses a great problem in our
country which has a multiracial context. On the other
hand, aggression and violence are unfortunately still
those issues in some Iranians’ culture which are an
index of power or even protecting social, cultural and
family prestige. Given the relationship between
education and rate of aggression, it is recommended
that serious attempt to be made to educate families and
diminish the rate of illiteracy. As individuals gain more
experience in acts of aggression, they adopt a higher
tendency toward it. Hence, it is suggested that the
occurrence of aggression will be controlled and
minimized by relevant organizations. Given the higher
tendency of adolescents and youth to this phenomenon,
it is necessary for cultural organizations in the province
of Yazd to establish such urban facilities as cinemas,
amusement-scientific parks, libraries, academic
centers, whereby increasing youth's interests to
participate in acts and activities of sport and
amusement.
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