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جامعهشناسی دانشگاه يزد ،ايران

مهناز فرهمند ،استاديار ،گروه
جامعهشناسی دانشگاه يزد ،ايران

كبري نجفی ،کارشناس ارشد
چکیده

نزاع قومی يکی از مهم ترين مسائل اجتماعی شهر خرم آباد محسوب میشود؛ به همین دلیل هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر برر
منازعات بین قومی لک و لر در مردان اين شهر است .روش کار از نوع پیمايش است و جامعه آماری مردان 02-11ساله شهر خرم آبراد هسرتند
که با استفاده از فرمول کوکران 909 ،نفر به صورت نمونه برای هردو قومیت لک و لر مشخص شده است .در تدوين چرارچوب نظرری از آراء
جامعه شناختی گر ،هکتر ،آگنیو و پیتر بال استفاده شده است و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحلره ای متناسر

برا

حجم  ppsانتخاب شده اند .همچنین ،میزان پايايی متغیرهای تحقیق با بیش از  2/1ازطريق آلفرای کرونبراخ سرنجیده شرده اسرت .نترايج نشران
می دهد بین نزاع قومی به صورت متغیر وابسته و سن ،قومیت ،فرهنگ شهروندی ،قانون گريزی ،احساس محرومیت نسبی ،اختالفات خرانوادگی
و انسجام اجتماعی رابطه معنادار وجود دارد؛ درحالیکه بین ويژگیهای فردی وضعیت تأهل ،وضعیت اشتغال ،تحصیالت ،میزان درآمد و نزاع
قومی رابطه ای معنادار مشاهده نشده است .همچنین ،براساس نتايج آزمون تی مستقل ،میزان نزاع قوم لک بیشتر از قوم لر اسرت .مطرابق نترايج
تحلیل چندمتغیره نیز متغیرهای قانون گريزی ،احساس محرومیت نسبی ،فرهنگ شرهروندی ،اختالفرات خرانوادگی و قومیرت 2/930درصرد از
تغییرات متغیر نزاع بینقومی را تبیین میکنند.

واژههايكلیدی :نزاع قومی ،فرهنگ شهروندی ،محرومیت نسبی ،اختالفات خانوادگی ،قوم لک و لر.
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نزاع قومی به شکل پديدهای نامطلوب ،اذهران صراحبنظران

مقدمه و بیان مسأله
ستیزه جويی و نزاع يکی از نراگوارترين مسرائل جامعره انسرانی

و افکار عمومی را به خود مشغول کرده اسرت و ايرن مسرئله از

است که قدمتی به طول عمرر بشرر دارد .ايرن معضرل برا رشرد

ابعاد مختلف جوامع متأثر شده و حتری برر آنهرا ترأثیر گذاشرته

فرهنگی و اقتصادی جوامع انسانی از بین نرفتره و حتری در هرر

است .اين امر ،به ويژه در مناطق طايفه ای و قبیلره ای بره صرورت

دوره ،با شیوههای مدرنتر رخ داده اسرت (رضرايی میبردی:7900 ،

جدی تری مطرح است .ازنظر جامعهشناسران و آسری شناسران،

.)10

نزاع قرومی در مطالعره و تحقیرق و اقردام اجتمراعی اهمیرت و
هايی است کره برا

اولويت دارد .ايران کشوری چندقومی است و تاريخ سیاسی آن،

ايجاد اختالل در روابط اجتماعی ،فضايی آکنده از بغض ،کینه و

در مقاطع مختلف با نقش فعال قومیت هرا ،تضرادها و تحروالت

دشررمنی را در میران افررراد برره وجررود مرریآورد و ايررن امررر ،بررا

اجتماعی گره خورده است .عناصر و مؤلفره هرای متفراوتی برین

زمینه سازی برای ايجاد نزاع و تنشهای بعدی جامعره را ازنظرر

اقوام کشور و دولت مرکزی پیونرد يرا گسسرت ايجراد کررده و

مادی و معنوی متضرر میکند .کشور مرا بافرت جمعیتری چنرد

تعدد و تنوع اقوام و احساس قرومی در میران طیرف وسریعی از

قومیتی دارد؛ بنابراين ،ايرن موضروع در آن بره شرکل پديردهای

جمعیت ،کتمانناپذير است .اين موضوع به جز مزيرت هرايی کره

مسئلهساز ظاهر میشود .نزاعهای قومی در مناطقی از کشور کره

دارد ،خطررری جرردی نیررز برررای کشررور محسرروب مرریشررود؛

بهشدت متأثر از ارزشهرای سرنتی و طايفرهای خرود هسرتند و

به طوری که در بسیاری از جوامع روسرتايی ،عشرايری و شرهری

گرايش و پايبندی کمتری نسبت به قانون دارند ،بیشرتر مشرهود

باتوجهبه ارزش ها و مدل های خاص فرهنگی حاکم برر آنهرا برا

اسررت .همچنررین ،متأسررفانه هنرروز خشررونت و نررزاع ازجملرره

انگیزه ها و فرم های مختلرف ،درگیرری و اختالفرات را افرزايش

موضوعاتی است که در فرهنگ بعضی از هرم وطنران ،شراخص

داده است و هماکنون نیز در بین جمعیتهايی که ازنظرر قرومی،

قرردرت يررا دفرراع از منزلررت اجتمرراعی و فرهنگرری و حیثیررت

طايفهای و فرهنگی ويژگیهای منحصربهفرد دارند ،بهنروعی بره

خانوادگی محسوب می شرود (حسرین زاده و همکراران.)730 :7932 ،

چشم میخورد (سجاديان و همکاران.)10 :7934 ،

پديده نزاع و درگیری از آن دسته آسی

نزاع قومی 7چنین تعريف مری شرود :رويرارويی پرخاشرگرانه و

نزاعهای قومی معموالً در مناطقی برا سراختار اجتمراعی و

ستیزه جويانه که توأم باخشرم ،کینره و انتقرام اسرت و بره قترل،

قومی و قبیله ای و همراه با روحیه همکاری زيراد در برین افرراد

ضرب و شتم و معلولشدن طرفهای درگیر منجرر مریشرود و

رخ میدهد .اين امر ،با ايجاد اتحاد بین يک قوم ،ارزش و اعتبار

خسارات مالی فراوانی نیرز بره برار مری آورد .مری يرر ،0نرزاع را

قوم يا قبیله ديگر را افرزايش مری دهرد؛ امرا برا از دسرت رفرتن

کشمکش مشهود و ازنظر اصولی مستقیماً قابل رؤيت می داند که

انسجام فرهنگی و اجتماعی وضعیت درگیریهای برین قرومی را

حداقل بین دو نفر رخ می دهرد (افشرانی و همکراران .)07:7934 ،در

تشديد می کند که ايرن موضروع برا رشرد فرهنگری و اقتصرادی

تعبیری ديگر ،نزاع قومی نوعی درگیری است که حداقل سه نفر

جوامع انسرانی از برین نمریرود و در هرر دوره ،برا شریوههرای

در آن شرکت دارند و معموالً با انگیزه هرای مختلرف اقتصرادی،

مدرنتر رخ میدهد (رضايیمیبدی)10 :7900 ،

اجتمرراعی ،فرهنگرری و سیاسرری بررهطررور محرردود و گسررترده و

در کشورهای جهان سوم ،ازجمله عوامرل مهرم تعارضرات

به صورت مسلحانه يا غیرمسلحانه ،بین عده ای از افراد به وقروع

اجتماعی و سیاسی شرکافهرا و تفراوتهرای قرومی ،زبرانی و

می پیوندد و با خسارت مالی و معنروی همرراه اسرت (شرريعتی و

مررذهبی هسررتند .درگیررریهررا و سررتیزهای قررومی در بسررترها و

همکاران.)31 :7937 ،

وضعیت های گوناگونی شکل میگیرند و انواع متفراوتی دارنرد.
Ethnic conflict.
Meier

1
2

برریگمرران بايررد قومیررت را از جنبررههررای مختلررف ،يکرری از
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برجسته ترين مسائل جهان در اواخر سده بیستم ويکم بره شرمار

امکان مذاکره ،درنهايت ،به درگیری و خشونت خرتم مریشروند

آورد .منابع آماری مختلف نشران مریدهنرد بریش از 02درصرد

(نیکدل و پیراستهمطلق.)70:7934 ،

کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،تنوع و تکثر قومی دارنرد و

در تاريخ ايران همانند بسیاری از جوامع ديگر ،اين مسرائل

بیش از دو يا چند اجتماع قومی را در بر میگیرند .ايرن جوامرع

زمینه ساز بروز نزاع هرا و درگیرری هرای قرومی بروده انرد :تنروع

همواره بهصورت مسالمتآمیز يا خشونتبار ،برای اين امرور برا

معیشتی ،فرهنگری ،شردت ارتباطرات درون گروهری ،کرم برودن

اسررتقالل و

ارتباطررات برررونگروهرری ،احسرراس محرومی رت ،نررابرابریهررا،

خودمختاری يا ادغام در جامعه برای دستیابی بره موقعیرت بهترر

تعصبات قومی و طايفه ای ،تمسخر و توهین به عقايرد ديگرران،

(گل محمدی .)710 :7930 ،خشرونت و نرزاع ازجملره موضروعاتی

ناآشنايی با قانون و حاکم نبودن آن ،گرايش و پايبندی کمترر بره

است که در فرهنگ بعضی از اقوام ،شاخص قدرت يرا دفراع از

قانون ،تمايل افراد بره پرخاشرگری ،اختالفرات خرانوادگی و....

منزلررت اجتمرراعی و فرهنگرری و حیثیررت خررانوادگی محسرروب

درحقیقت ،نزاع قومی در هر جامعه همیشه بره صرورت يکری از

میشود (پورافکاری.)9 :7909 ،

مسائل اجتماعی مطرح بوده و ايرن مسرئله درگذشرته و امرروز،

يکررديگر رقابررت مرریکننررد :سرریطرهيررافتن ،کس ر

در ادوار گذشته ايران ،تالش های مختلفی برای پیشرفت ها و

منشأ خسارات مالی و جانی فراوان و مرانع توسرعه اجتمراعی و

رفع محرومیرتهرای اقتصرادی ،فرهنگری و اجتمراعی در کشرور

اقتصادی در مقیاس کشور و استان شده است (رضرايی کلرواری و

انجام شده است؛ اما مسائل قومی همچنران ملمروس و محسروس

همکاران.)790 -793 :7903 ،

هستند و اين موضوع ،ضرورت ريشهيابی و تحلیرل واقرعبینانره و

آمارهای موجود نشران مری دهنرد در کشرور ايرران وضرع

علمی اين پديده را نشان میدهد (نیکدل و پیراستهمطلق.)770 :7934 ،

اسررتانهررای قررومی کشررور بهبررود نیافترره اسررت؛ بلکرره میرران

طبق اظهار وزارت کشور ،در سرال  7909میرانگین فراوانری

عق افتادگی اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی اين استان ها با ديگر

نزاع در فاصله سال های  7911ترا  7907بررای کرل کشرور 77/0

استان های کشور ،رابطه و همبستگی معنا داری مشاهده می شرود

مورد به ازاء هر 722هزار نفر بوده است (میرفردی و همکراران:7903 ،

( .)Buzan, 1988:20بره براور صراحبنظران متعردد ،عرواملی چرون

 .)743آمار نزاع و درگیری در تمام کشور وجرود دارد؛ زيررا طبرق

تشديد شکاف ها و گسست میان هويرت هرای قرومی و هويرت

تعداد مراجعان نزاع به پزشکی قانونی در فاصله سرال هرای 7901

ملی ،تشکیل حروزههرای فرهنگری قرومی و مرذهبی در منراطق

تا  7903بیشترين تعداد مراجعات نزاع با رقم 103هزار و  91نفرر

مرزی با عقبه های برون مرزی و خارج از نظارت و کنتررل نظرام

در سال  7903و کمتررين آن برا رقرم 141هرزار و  107در سرال

و تقويرررت و تشرررديد فاصرررله اجتمررراعی میررران اقررروام و

 7901ثبت شده است .اين آمارها همچنین ،نشان می دهد در طری

خرده فرهنگ های قومی با نظام اجتمراعی بره پیردايش بیگرانگی

اين نزاع هرا درمجمروع719 ،هرزار و  001زن و 919هرزار و 111

اجتماعی ،احساس بریعردالتی در توزيرع فرصرت هرا ،قردرت،

مرد درگیر بودهاند (افشانی و همکاران.)00- 09 :7934 ،

ثروت و منزلت و رشد نارضايتی های قومی منجر شده اسرت و

نزاع های قومی به صورت مسرئلهای اجتمراعی علرت برروز
برخی مسائل اجتماعی ديگر اسرت و خرود نیرز معلرول برخری
وضعیت ها و پديده هايی است که ريشره در سراختار اجتمراعی،

ناهنجاری ها و آسی های اجتماعی ازجمله خصومت های قومی
را به وجود میآورد (صالحیامیری 7900 ،الف.)111 :
در عصر کنونی مؤلفره ديگرر درزمینره تشرديد تضرادها و
و

فرهنگی ،اقتصادی و سیاسری جامعره دارد (میرفرردی و صراد نیرا،

درگیریهای قومی محلی نبرودن نظرام شرهروندی برابرطلر

 .)40 :7937درحقیقت ،خواسرت هرای قومیرت هرا همیشره از راه

ايجاد اوضاع سیاسی ،اجتمراعی ،فرهنگری و اقتصرادی مناسر

گفتگو حل نمی شوند و به صلح نمی انجامند؛ بلکه به دلیل نبودن

برای قطبیکردن جامعه است که اين امر همچنین ،به محرومیرت
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نسبی افراد و گروه هرای اجتمراعی منجرر مری شرود .در جوامرع

کار رفته است .قوم لر با سلسله های مختلف ايرانی همزيسرتی و

چندقومی مهم ترين بستر نارضايتی تنش ،بحران و منازعه اسرت

تعارض فراوانی داشته و گاه در کنرار سلسرله هرای حراکم قررار

که اين مسئله ،پیوند اجتماعی را تضعیف و در جامعره معاصرر،

گرفته و زمانی با آنها درگیر بروده اسرت (الهیراری و همکراران:7932 ،

قوام شهروندی را به صورت نیروی هم گررا برا چرالش روبره رو

 .)0پیوند گويش اقوام لر با زبان رسمی بسیار ناگسستنی است و

میکند (بابايی.)70:7932 ،

لررری و فارسرری بیشررتر در سرراخت آوايرری تفرراوت دارنررد و در

شهر خرم آباد بافت جمعیتی چندقومیتی و طايفره ای دارد و

ساخت های صرفی و نحوی تفاوت هايشان ناچیز است .حضرور

به همین دلیل ،پديده مسئله ساز نزاع و درگیرری قرومی در ايرن

تاريخی و دخالت لرها در سرنوشت سیاسی کشور و نیز هم مرز

شهر ،به شدت از ارزش های سنتی و طايفه ای تأثیر پذيرفته است

شدن با عرب ها همگری باعر

شرده انرد کره بره جرای انديشره

و اين طوايف آشکارا گرايش و پايبندی کمتری به قانون دارنرد؛

قوم مداری در میان آنها ايران گردی رواج يابد (دالوند.)714 :7907 ،

به طوری که متأسفانه خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی هسرتند

عی

که در فرهنگ طايفهای اين استان ،شراخص قردرت يرا دفراع از

قررومی اسررت و ايررن موضرروع در بعضرری مواقررع اخررتالفهررای

منزلررت اجتمرراعی و فرهنگرری و حیثیررت خررانوادگی محسرروب

شررديدی ايجرراد مرریکنررد کرره گسررترش شهرنشررینی و رشررد

مرریشرروند .اقرروام لررک و لررر ازجملرره اقرروام ايرانرری و بیشررتر

سرمايهداری و فرهنگ ايلی و طايفه ای را کم رنگ کررده اسرت؛

هستند که در درون مرزهرای سیاسری ايرران جرای

باوجوداين ،آمار فرهنگی گذشته بهطور بارزی محسوس هسرتند

گرفته اند و بخش چشمگیری از پیشینه فرهنگی و تاريخی ايران

(پورامرايی .)41 :7900 ،باتوجه به اين مطال  ،توصیف و تبیین علل

را پديد آوردهاند؛ بهطروریکره برهصرورت يکری از کهرنتررين

و عوامل مؤثر بر نزاع ها و درگیریهای قومی ازلحاظ فرهنگی و

قوم های ايرانی در ساختن تاريخ اين سررزمین همرواره کارآمرد

اجتماعی بسیار اهمیت دارد و ازنظر علمی نیز اين مسرئله قابرل

بوده اند (دالوند .)710 :7907 ،لک ها قومی ايرانی  -اسالمی هسرتند

درك و قانونمند محسوب مریشرود؛ بنرابراين ،سرئوال اساسری

که ازنظر پراکندگی جغرافیايی در شمال غربری و غررب اسرتان

تحقیق حاضر اين است که چه عواملی در نزاع بین قومی لک و

لرستان ،شمال شرقی و شر استان کرمانشاه ،شمال استان ايرالم

لر در شهر خرمآباد تأثیرگذار هستند.

شیعه مذه

ساختار قبیله ای خرم آباد ،نزاع های قبیله ای ناشی از تعص

و جنوب استان همدان قرار دارند .زبان اين قوم «لکی» اسرت و
در دستهبندی زبانهرای ايرانری جرزو زبرانهرای شرمال غربری

پیشینه تحقیق

نیز آنها بره دو گرروه عمرده

ويدمن )2015( 7در تحقیقی برا عنروان «شربکه هرای ارتبراطی و

شیعه و اهل حق تقسیم می شروند (توسرلی و قلری پرور- 09 :7901 ،

گسترش بین المللی تضادهای قومی» تئروری اشراعه را درزمینره

.)00

گسترش درگیری ها و نرزاع هرا بررسری کررده اسرت .ازنظرر او

محسوب می شود و ازلحاظ مذه

لرها هم ازجمله اقوام کهن ايرانی هسرتند کره از قرديم در

اطالعات و اشراعه اطالعرات دربراره خشرونت هرای رايرج ،بره

غرب ايران ،در دامنه های زاگرس در استان های کنرونی لرسرتان،

يادگیری و تأثیر استراتژيک ايرن موضروع در کنشرگران محلری

خوزسررتان ،کهگیلويرره و بويراحمررد ،چهارمحررال و بختیرراری و

منجر می شود و خشونت را در فعاالن افزايش می دهرد .در ايرن

قسمتی از اصفهان سکونت داشته اند .در سرزمین کنونی لرسرتان

پژوهش با به کار بردن نظريه اطالعات نشان داده شده است کره

اقوامی مانند کاسیها ،ايالمیها و آريايیها ساکن شردهانرد .واژه

وقوع نزاعهای قومی بهطور چشمگیری احتمرال خشرونتهرای

لر به شکل يک گروه قومی نخستین بار در نوشته هرای برخری از
مورخان و جغرافی نويسان قرن چهارم هجرری و بعرد از آن بره
Weidmann
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بومی را افزايش می دهد و اين اثر ،درارتباط برا سررايت فضرايی
نزاع در مرزهای جغرافیايی عمل میکند.

 )0درگیریهای قومی با کشتن و حذف تمام اعضای قروم
يک بار برای همیشه از بین نمیرود و همچنین ،فشار اجبراری را

گاتینو و تارتاگلیا )2015( 7در پژوهش خود «اثرر تماشرای

کاهش نمیدهد ،بهعنوانمثال ،با افزايش نسبت مجردهرا هويرت

تلويزيون در تعصبات قومی علیره مهراجران در بافرت (جامعره)
ايتالیايی» را ارزيابی کردهاند .مطابق نتايج اين پژوهش ،واقعبینری
و تنوع ،مثبت بودن تعصبات قومی را نشان مریدهرد و تماشرای

مدنی نیز افزايش نمیيابد.
 )9با ارتقاء هويت مدنی متوسرط فراوانری درگیرری هرا بره
مقدار کم ،بهطور دورهای و مداوم باقی میماند.

اخبار و امور عمومی با تعصبات قومی ارتباط نردارد .همچنرین،

بیاللیررا 4و همکرراران (« )2014مراحررل مختلررف درگیررری

قومی ترأثیر

(کمترين و بیشترين شدت نرزاع) راباتوجره بره ضرديت روانری

قرومی و تماشرای

نگرشهای بین گروهی» بررسی کررده انرد .در ايرن پرژوهش در

واقعیت و تنوع ارتباط ندارد و امروری چرون تماشرای اخبرار و

همسايگی شهر ازمیر ترکیه ،نمونهای برای بررسی انتخاب شرده

برنامه های امور عمومی ،فیلم و مجموعه تلويزيونی با تعصربات

که نتايج آن به اندازهگیری مراحل مختلف خشرونت و درگیرری

قومی ارتباط داشتهاند.

در جوامع ترك و کرد منتهری شرده اسرت .اقروام تررك و کررد

فیلم و مجموعه تلويزيونی به طور واضح در تعص
نداشته اند .میرزان آمروزش عرالی برا تعصر

جی )2014( 0در مقاله خود با نام «بح

درباره درگیرهرای

به طور متفاوتی همديگر را قضاوت می کنند :اقوام ترك ،کرردهرا

قومی در چین و غرب» اين نزاع ها را بررسی کرده است .وقتری

را به صورت افرادی سرکش می شناسند؛ درحالی کره اقروام کررد

در ماه ژوئیه  2009درگیریهای شديد قرومی در سرین جیانرگ

تررركهررا را بربررر مرریداننررد .همچنررین ،بیشررتر اوقررات تصرراوير

چین آغاز شد ،رسانه هرای رسرمی چرین و بیشرتر رسرانه هرای

بینگروهی تركها تغییر نمیکند؛ اما تصاوير کردهرا از ترركهرا

خبری غرب ،درباره بسیاری از حقايق اساسی موافقرت کردنرد؛

متغیر است .با اسرتفاده از پرژوهشهرا و اکتشرافهرای بیشرتر،

امرا مفراهیم ايرن واقعیرت بحر هرای متضرادی را در برر دارد.

درگیری و خشونت اقلیت و اکثريتهای قومی در مقیراس ملری

رسانه ها خط حزب چین را در سین جیانگ تأسیس کردنرد کره

تفسیر میشود.

در گفتمان ها به اهداف داخلی و سیاسری خردمت مری کررد .در

میترررا و ری )2014( 1در مقالررهای بررا عنرروان «متضررادبودن

مقابل ،حساب های غربی از گفتمان هايی مربوط به خود تصروير

مفاهیم تئوری اقتصادی دربراره خشرونت مسرلمان  -هنردو در

و ديدگاه غرب تأثیر پذيرفته اند .اين مقاله درزمینه درگیریهرا و

هند» قصد داشتهاند خشونت هرای برینگروهری را در وضرعیت

خواهد کررد و درواقرع،

تغییرات اقتصادی تبیین کننرد .مبنرای نظرری پرژوهش حاضرر،

قصد دارد اين رابطه را فراتر از ديدگاه هرای سیاسری و نخبگران

رويکردی نظری با اين ادعا است کره اگرر درآمرد گروهری کرم

رسانهای بررسی کند.

باشد ،افزايش درآمد گروهها خشرونتهرا را افرزايش مریدهرد.

آشوبهای عمومی چین و غرب بح

کرروئین 9و همکرراران ( )2014در پررژوهش خررود برخرری از

ازنظر اين دو محقق ،افرزايش سررانه هزينره هرای مسرلمانان يرا

نتايج درگیریهای قومی را براساس شربیه سرازی تکامرل برازی

هندوها به افزايش چشمگیر درگیریهرای مرذهبی آينرده منجرر

ارزيابی کردهاند .نتايج اين شبیهسازی نشان میدهد:

خواهد شد.

 )7نسبت افراد باهويت مدنی با فراوانی درگیریهای قومی
ارتباط ندارد.

نیکدل و پیراسته مطلق ( )7934پژوهشی با عنروان «خشرم،
صفت ،حالت و شیوه های کنترل خشم و گرايش افراد بره نرزاع
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دستهجمعی در استان کهگیلويره و بويراحمرد» انجرام دادهانرد و

میرفردی و صاد نیا ( )7937مقاله ای با هدف «گونه شناسی

روش آنها غیرآزمايشی و از نوع همبستگی بوده اسرت .در ايرن

نزاع های دسته جمعی در شهرستان بويراحمد» تدوين کرده اند که

مطالعرره از جامعرره 41سرراله ايررن اسررتان 422 ،نفررر بررا روش

روش پژوهش آنها اسنادی و روش تحلیل محتروا کمری اسرت.

نمونهگیری تصرادفی طبقرهای انتخراب شردهانرد .مطرابق نترايج

اطالعات اين گونه شناسی برا ابرزار پرسرش نامره معکروس و از

رگرسیون گام به گام ،متغیر خشم حالت ،کنترل خشرم درونری و

بررسی  10پرونده نزاع جمعی و متن بازجويی های  471نفرر از

بهترين پیش بینی کننرده هرای گررايش بره

شرکت کنندگان در نزاع جمعی استخراج شده است .طبق نترايج

خشم صفت به ترتی

نزاع دسته جمعی بوده اند .خشم حالت و شیوه های کنترل درونی

اين پژوهش جوانان ،مردان ،مجردها ،روستائیان و افراد با پايگاه

يا بیرونی خشم ،گرايش افراد را به نزاع دستهجمعری پریشبینری

اقتصادی ضعیف ،به میزان بسیار زيادی در نزاع های دسته جمعی

میکنند.

شرکت داشته اند .درارتباطبا زمینه های بروز درگیری بین گروه ها

هدف افشرانی و همکراران ( )7934در پرژوهش «بررسری

مسائل ملکی  -زراعی بیشرترين میرزان را بره خرود اختصراص

پديده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر يرزد» بررسری نرزاع در

داده اند و بعد از آن نیز شوخی هرا و بری احترامری هرای کالمری،

بین شهروندان بروده اسرت .روش انجرام پرژوهش ،پیمرايش و

مسررائل مررالی ،اختالفررات قررديمی ،ناموسرری ،خررانوادگی و ...در

جامعه آماری ،شهروندان  70تا 12ساله ساکن شهر يزد است که

رتبههای بعدی قرار داشتهاند.

 904نفر به صورت نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونهگیری

حسینزاده و همکاران ( )7932در پژوهش خرود «بررسری

خوشه ای چندمرحلهای انتخاب شدهاند .نتايج به دست آمده نشان

جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرايش به نزاع دسته جمعری

می دهد بین متغیرهای مستقل (سن ،تجربه عینی نرزاع ،رضرايت

(مورد مطالعه شرهر اهرواز)» ايرن عوامرل را ارزيرابی کررده انرد.

از زندگی و دسترسی به امکانرات رفراهی) و ابعراد نرزاع رابطره

اطالعات پژوهش برا روش پیمايشری و برا اسرتفاده از تکنیرک

معناداری وجود دارد و افراد با تحصیالت کمتر ،به نرزاع بیشرتر

پرسشنامه از نمونهای به حجم  904نفر به دسرت آمرده اسرت.

تمايل دارند و افراد متأهل و افراد مجرد ،ازنظر میزان گررايش و

جامعه آماری شامل کلیه افراد بزرگتر از 71ساله شهرستان اهرواز

تمايل به نزاع ،به طور معناداری تفاوت داشتهاند .براسراس نترايج

بوده است کره برا روش نمونره گیرری خوشره ای چندمرحلره ای

رگرسیون چندمتغیره ،درمجموع متغیرهای مسرتقل 02درصرد از

انتخاب شدهاند .براسراس نترايج آزمرون ،از مجمروع  0فرضریه،

واريانس متغیر وابسته را تبیین کردهاند.

متغیر سن با گرايش به نرزاع جمعری برهطرور معنراداری رابطره

واحدی و همکراران ( )7930مقالره ای برا عنروان «بررسری

نداشت؛ اما بین ساير فرضیهها با اين موضروع رابطره معنراداری

عوامل مؤثر برر نرزاع و درگیرری فرردی از ديردگاه شرهروندان

وجود داشته است .از مجموع متغیرهای مستقل ،متغیر تعلرق بره

(مطالعه موردی شهر خوی)» نوشته نرد .پرژوهش آنهرا ازلحراظ

جامعه قبیله ای بیشترين تأثیر را بر متغیر وابسرته داشرته اسرت و

ماهیت پیمايشی و با اسرتفاده از روش پرسرش نامره بروده و بره

همچنین ،براسراس تحلیرل چنردمتغیره ،بره طرورکلی متغیرهرای

همین دلیل ،تعداد نمونه براساس فرمول نمونه گیری کرجسری و

مستقل 44درصد واريانس متغیر وابسته را تبیین میکنند.

مورگان  301نفر برآورد و توزيع شده است .باتوجهبه يافته هرای

پژوهشهای ارائهشده درزمینه نزاع به دو دسته کلی تقسریم

اين پژوهش پنج فرضیه سن ،احساس آنومی ،گررايش قرومی و

می شوند :پرژوهش هرايی کره بره صرورت اسرنادی (محردود) و

قبیلررهای ،خاسررتگاه خررانوادگی و کنترررل اجتمرراعی تأيیررد و دو

مطالعاتی که با روش کمی انجام شدهاند .عوامل مرؤثر برر نرزاع،

فرضیه پايگاه اجتماعی و محرومیت نسبی رد شده است.

نقطه مشترك بسیاری از اين پژوهشها اسرت؛ برا وجروداين ،در
آنها تنوعی ديده نمی شود .شايد دلیل اين امر اين است که بررای
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بررسی و تبیین برخی مسائل اجتماعی ازجمله پديرده نرزاع ،بره

می شوند« .تبعیض سیاسی» گروه وقتی رخ می دهد کره اعضرای

اطالعات موجود درباره اين پديده و وضعیت متغیرهای مؤثر بر

آن در اعمال حقو سیاسی خويش يا دسترسی به منصر هرای

آن نیاز داريم که متأسفانه چنین اطالعراتی در دسرترس نیسرت.

اداری و سیاسی در مقايسه با ديگر گروه های جامعه ،به صرورت

يک دلیل مهم درباره اين مسئله خاص ،همکاری نکردن نهادهای

نظام مند با محدوديت روبه رو شرده باشرند« .تبعریض فرهنگری»

قضائی ،انتظامی و حقوقی با پژوهشگران است (تجربره تحقیرق

زمانی است که اعضای گروه در پیگیری عاليق فرهنگی يا ابرزار

حاضرر) بنررابراين ،بیشررتر پررژوهشهرا در ايررن زمینرره ،بررا روش

و اجرای رسوم و ارزش هرای فرهنگری خرويش محردود شرده

پیمايش از چشمانداز فردی انجام شردهانرد و درايرنخصروص،

باشند (قلیزاده.)1 :7932 ،

تجارب زيسته کم رنگ ديده می شوند .در ضمن ،براساس پیشینه

گر عامل بروز منازعات قومی را رفتار تبعیض آمیز گروهری

تحقیقات درزمینه نزاع و درگیری مطالعه ای مستقل و همه جانبره

قومی با گروه قومی ديگر می داند .براساس ايرن نظريره ،مناقشره

درباره پديده نزاع در دسترس نیست و بیشتر مطالعرات بره طرور

قومی زمانی افزايش می يابد که گروه های قرومی احسراس کننرد

جزيره ای انجام شده است؛ بنرابراين ،ايرن پرژوهش هرا سرطحی

پاداشی کمتر از حق خود دريافت می کننرد .در چنرین وضرعیتی

هستند و نتايج عمیق و همهجانبه و گستردهای نداشتهاند.

گررروههررای سرررخورده برررای تسررکین سرررخوردگی ناشرری از
محرومیت ،ممکن است به پرخاشگری و خشونت سیاسی روی

مبانی نظري

بیاورند .نکته مهم در اين نظريه اين است که نه وضرعیت مرادی

وجود نظريات متعدد درزمینه نزاع های قومی بیرانگر ايرن اسرت

يا محرومیت مطلرق ،بلکره واکرنش ذهنری يرا روانری در مقابرل

که نظريه و حتی مکتبی وجود ندارد که دراين خصروص دربراره

موقعیت عنصری تعیرین کننرده محسروب مری شرود (کرريم زاده و

آن ترروافقی همگررانی شررده باشررد و تقريبرراً هرری کرردام از

همکاران .)12- 17 :7930 ،به عقیده گر محرومیت نسبی به صرورت

نظريه پردازان ،اين موضوع را به صورت جامع تحلیل نکرده اند و

0

برداشت بازيگران از وجود اختالف بین توقرع هرای ارزشری و
9

هرکرردام جنبررههررای خاصرری از آن را بررسرری کررردهانررد و

قابلیت های ارزشی ظاهری محریط انسران تعريرف مریشرود و

(زيسررتشررناختی ،روانشررناختی ،روانشناسرری اجتمرراعی و

توقع های ارزشی کاالها و وضعیتی هستند که بنا بر تصور مردم،

جامعه شناختی) از زوايای متنوعی به اين مسئله نگريسته انرد .در

عمالً توانايی کس

و حفظ آن کاالهرا و موقعیرت هرا را دارنرد.

پژوهش حاضر ،باتوجه به کثرت پژوهشهای مررتبط برا عوامرل

قابلیت های ارزشی به مسئله ای مربوط است که عمدتاً در محیط

مؤثر بر نزاع قومی صرفاً برر علرل جامعره شرناختی تأکیرد شرده

اجتماعی و فیزيکی يافت می شود .ايرن مسرئله در وضرعیتی رخ
می دهد که در آن مردم تصور می کنند درزمینه کسر

است.
رويکرد روان شناختی  -فردگرايانه «تد رابرت گرر »7بررای
تبیین درگیری و نزاع ها احساس تبعیض را بره صرورت يکری از

يرا حفرظ

ارزش ها فرصت دارند و با شیوه های قرانونی توقرع دارنرد ايرن
ارزشها را به دست آورند (کوهن.)010 :7902،

نمود های محرومیت نسبی برا آغاز کار در نظر میگیررد .او سره

هرقدر میزان احساس محرومیت در يک قوم بیشتر باشد و

نوع تبعیض اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را از هم تمیز میدهرد.

آن قوم احساس کند فرهنگ و زبران و ارزش هرايی در معررض

«تبعرریض اقتصررادی» زمررانی اسررت کرره اعضررای گررروه قررومی

خطر تعررض و اسرتحاله قرارگرفتره اسرت ،گررايش بره حفرظ

بررهصررورت نظرراممنررد در دسترسرری برره کاالهررا ،وضررعیت يررا

فرهنگ و آداب ورسوم قومی در آن قوم تشديد می شرود کره در

جايگاه هرای مطلروب اقتصرادی در دسرترس ديگرران ،محردود
Ted Robert Gurr
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حالت افراطی اين مسئله بهصورت قوممداری متجلی میشرود و
به خشونت میگرايد (قلیزاده.)4- 1 :7932،
در مکت

از ديدگاه هکتر ،نوسازی و توسعه اقتصادی در کشورهايی
که تنوع قومی دارند ،به جريانی بره نرام «تقسریم کرار فرهنگری»

تضاد ،خشونت ها و درگیریهای قومی در درون

منجر می شود .اين تقسریم کرار ،فرهنگری مبتنری برر الگرويی از

دستهبندیهرای اجتمراعی و منرافع اقتصرادیاجتمراعی بررسری

تبعیض ساختاری است که در آن ،افراد براسراس ويژگری هرا يرا

می شوند .گوبوگلو 7در اين مکتر  ،براسراس نظريره تبعیضرات

مشخصه های فرهنگی قابل مشاهده ،به انواع اشتغال و نقشهای

قومی بیشرترين توجره خرود را بره عناصرر و عوامرل قرومی برا

اجتماعی گماشته میشوند .اين تعامل موج

میشود ساختاری

دستهبندی اجتماعی ،تقسریمات کراری و طبقرهبنردی اجتمراعی

اجتماعی و مبتنی بر «حاکم  -محکوم» يا «مسلط  -زيرر سرلطه»

معطوف کرده است (صرالحی امیرری 7900 ،ب .)044 :ايرن ديردگاه،

ايجاد شود .در ايرن میران ،در بیشرتر مروارد ،حکومرت مرکرزی

موقعیتها و فرصت های ممتاز اجتماعی به دسرت

مسئول دانسته میشود و به همین دلیل ،واکنش منراطق محرروم

گروه قومی مسلط و همچنین ،تأثیر تبعیض اجتمراعی براسراس

نسبت به بهرهمند دشمنانه خواهد بود .در چنین موقعیتی وجرود

ويژگیهای قومی و نرژادی را بره شرکل عامرل اصرلی در نظرر

تنازعات قومی بهصورت عکسالعملی در مقابرل ايرن اسرتعمار،

می گیرد و مطابق باور آن ،اين تفراوت هرای اساسری اجتمراعی،

مبنايی برای شرکل گیرری همبسرتگی يرا منازعره قرومی اسرت.

قومی و طبقاتی قروی تررين انگیرزه را بررای وقروع ترنش هرای

درحقیقت ،با تقسیم کار فرهنگری ،مرزهرای قرومی تمايرل پیردا

بینقومی و درگیریهای آشکار قومی ايجاد میکنند (مصطفینرژاد،

می کنند که به خطوط تمرايزات سراختاری بپیوندنرد؛ درنتیجره،

.)710 :7903

همبستگیهرای قرومی افرزايش مری يابنرد .بره عبرارتی افرزايش

پديده غص

مکت

کنش متقابل نمادين ،پديده های اجتماعی را در مرتن
0

مناسبات اجتماعی بررسی می کند .هکترر يکری از صراحبنظران
اين مکت

نررابرابریهررای اقتصررادی میرران گررروههررا احتمررال همبسررتگی و
ستیزهای قومی را افزايش میدهد (صالحی.)04:7901 ،

است .او با تأکید بر افزايش تعامالت اجتمراعی میران

ديدگاه مبادله با طرح مفاهیم تبادل ،رفتارهرای اجتمراعی را

گروه های قومی در روند نوسازی و توسرعه ،بیران مری کنرد کره

به شکل تبادل دوطرفه بین افراد تلقی می کنرد و بره تبیرین ايرن

افزايش روابط اجتماعی در میان گروه هرای قرومی ضررورتاً بره

موضرروع روی آورده اسررت .مطررابق برراور جوديررت و پیتررر بررال

ايجاد اتحاد ملی و محو همبستگیهای قومی نمی انجامرد؛ بلکره

براساس اين رويکرد ،افراد متعلق به طبقرات پرايین ،زمرانی کره

برعکس ،ممکن است به تعارضات قومی منجرر شرود .او بنیران

وضعیت زندگی خود را با افراد مرفرهترر مقايسره مریکننرد ،بره

اين تعارض را در نابرابری و توزيع ناهمگون منابع میان منراطق

احساس محرومیت و ناخرسندی دچار می شوند .در ايرن افرراد،

مختلف واحدی ملی با تنوع قومی و فرهنگی جستجو مری کنرد

طبقرره اقتصررادی و نررژادی برره برریعرردالتی و ناخرسررندی منجررر

(همان) بهاينترتی  ،هکتر تبیرین دوام و همبسرتگی قرومی را در

مریشررود؛ بنرابراين ،آنهررا محرومیررت را احسراس مرریکننررد .در

جوامع مدرن در درون چارچوب مدل «قومیت  -عکس العمرل»

جامعهای که نابرابری وجرود دارد ،بره وسریله ابزارهرای قرانونی

يا «قومیت  -عکس العملری» 9طررح مری کنرد .در ايرن ديردگاه،

موقعیت های پیشررفت افرراد گرفتره مریشرود و آنهرا احسراس

گروهری

می کنند که کم کم به جامعه بی اعتماد می شروند .ناکرامی مسرتمر

پیرامونی شکل میگیرد و اين گروه ازنظرر فرهنگری از اسرتعمار

به دلیل اين دسته از احساسات ،از بی لیاقتی ناشی می شود که اين

مرکزی جدا است (صالحیامیری 7900 ،ب.)049 :

امر ،پرخاشگری و خصومت سرکوبشرده را ايجراد مریکنرد و

همبستگی و چالش عکس العملی اسرت کره از جانر

درنهايت ،به جررم و خشرونت مری
1

Guboglo
Michael Hechter
3
Reactive – Ethnicity
2

.)11:7930

انجامرد (واحردی و همکراران،

بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بینقومی لک و لر در شهر خرمآباد

صاحبنظران در مکت

17

باطن افراد بايد به وسیله کنترل های قوی هنجاری محافظت شود

کارکردگرائی از ابعاد متنوعی مبح

نررزاع اجتمرراعی را ارزيررابی کررردهانررد .برره اعتقرراد دورکرریم ،از

و به باور او علت جرم اين موضوع نیست؛ بلکه دلیل ايرن امرر،

صاحبنظران مشهور اين مکت  ،نزاع و ساير اشکال کج رفتاری ها

تناقضات ساختار اجتماعی  -فرهنگی است (قربرانی و فریضآبرادی،

معلول مکانیسمهای معین و عوامل اجتمراعی مشرخص اسرت.

.)721-721 :7930

دورکیم ،به طور ويژه بر روی نزاع تأکید نمی کند؛ بلکه آشکارا بر

رابرت آگنیو ،0يکی از نظريره پرردازان ،نظريره مررتن را برا

ايررن اصررل تأکیررد دارد کرره فقرردان اجمرراع دربرراره ارزشه رای

عنوان فشار ساختاری بسط داد و اين نظريره دو مشخصره ايرن

مقررشده ،به محو و غیبت تدريجی آتوريتره و ضرابطه اخالقری

دارد :نخسررت ،براسرراس نظريرره فشررار بزهکرراری هنگررامی رخ

منجر می شود و جامعه ،مديريت مؤثر و کنترل اجتمراعی الزم را

می دهد که افراد آنچه را می خواهند ،ازطريق راه های مشروع بره

بر فرد از دست میدهرد .ثبرات اجتمراعی از قواعرد اخالقری و

دست نمی آورند .دومین مشخصه اين نظريه ،فشاری اسرت کره

نحوه مديريت صرحیح اجتمراعی ناشری مری شرود و منروط بره

خواسته های برآورده نشده (ناکام) برای بزهکراری برر فررد وارد

چگونگی اعمرال کنتررل اخالقری برر افرراد هرر جامعره اسرت؛

می کند .ايرن دو ويژگری در نظريره مررتن ،کروهن و کلروآرد و

بهاينترتی  ،فقدان چنین ضابطه کنترلی و مرديريت اخالقری در

اولین ،بهوضوح ديده میشود .اين نظريهها در ابتدا بزهکراری را

بروز نا هنجاری های اجتماعی ازجمله نرزاع نقشری اساسری ايفرا

در میان افراد طبقه پايین جستجو مری کردنرد (کروثری.)09 :7900 ،

میکند (نظری .)34 :7901 ،باتوجه به ايرن مطلر  ،نرا هنجراری در

آگنیو توجه خود را بر روابرط منفری برا ديگرران متمرکرز کررده

وضعیتی پديرد مریآيرد کره در حروزه هرای معینری از زنردگی

است؛ به طوری که مطابق نظر او اين روابرط منفری هیجران هرای

اجتماعی معیارهايی روشن برای راهنمايی رفتار وجرود نداشرته

منفی را در شخص ايجاد میکننرد و سرپس هیجرانهرای منفری

باشد و پیامدهای آنومی نیز در شکل نوعی نابسرامانی روانری و

جرم را به وجود می آورند .اين نظريه ای کلی درباره جرم اسرت

تعارض شخصیت فردی و خودخرواه انسران،

که طبق آن ،روابطی منفی هستند که در آنها افراد ديگر ،شخصی

فردی و در قال

باشخصیت اجتماعی و ديگرخواه او متجلی مری شرود .بره براور

را از رسیدن به يک هدف باارزش باز می دارند يا چیز باارزشری

دورکیم ،علت آشکار تحقق نزاعها نیز تحوالت شتابان اقتصادی

را از او میستانند يا چیز ناخوشايند و ناخواسته ای را بر شخص

و مسائل اقتصادی است؛ زيرا اين تحوالت ،نروعی بحرران را در

تحمیل می کنند .براساس نظر آگنیو نظريه های پیشرین فشرار بره

نظررام ارزشرری و هنجرراری جامعرره برره دنبررال دارنررد (نظررری و

روابطی توجه کرده اند کره در قلمررو آنهرا مرردم از رسریدن بره

امینیفسرخودی .)731 :7901 ،درواقع ،اين قواعد اقتصرادی مرردم را

هدفهای باارزششان ،همانند موفقیت پولی و جايگراه بازداشرته

به رقابت و نفع شخصری و زيراده خرواهی دعروت مری کننرد و

می شوند؛ اما آگنیو به روابطی توجه کرده است که در حوزه آنها

کدهای اخالقی هرم بره تردريج ،مشرروعیت خرود را از دسرت

شخص با وضعیتی ناخوشايند روبه رو می شود و از آن نمی تواند

میدهند و افراد به اعمالی چون درگیری و نزاع روی مریآورنرد

بگريزد .در اين نوع روابط با شخص به صورت دلخواه او رفترار

(کوثری .)71-70 :7900 ،رابررت مررتن ،7برا بسرط مفهروم آنرومی

نمیکنند (ولد.)090 -093 :7902،

دورکیم ،از آن برای تبیین رفتار انحرافی استفاده کرد و انحرراف

از همین منظر ،هانتینگتون 9نیز به نقش محقق نشدن انسجام

را نتیجه نبودن تعادل در نظام اجتماعی دانست .مرتن ،نابسامانی

در کاهش روحیه عامگرايی و احساس تعلق بره جامعره و رشرد

را برره ناهمرراهنگی بررین اهررداف تائیدشررده اجتمرراعی و وسررايل

خاصگرايی در نظامهای شخصیتی افراد اشاره کررده اسرت .بره

تائیدشده برای نیل به آنها نسبت می دهد .اشتهای سریری ناپرذير
Merton
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نظر او رواج بیاعتمادی در جوامع جهران سروم ،وفراداریهرای

فرهنگ شهروندی ،قانون گريزی ،انسجام اجتمراعی و ...اسرتفاده

افراد را به گروه هايی محدود میکند که آشنا و نزديرک بره آنهرا

شده است که در آنها اين معضل را بررسی کردهاند .نظريرههرای

هستند .مردم اين کشورها به کالن ها و شايد به قبیله هرای خرود

محرومیت نسربی گرر ،گوبوگلرو ،جوديرت و پیترر برال اسراس

وفادارند؛ اما به نهادهای سیاسی گسرترده ترر وفرادار نیسرتند .در

نزاع های قومی را در نرابرابری و توزيرع نراهمگون منرابع میران

جوامعی که ازنظر سیاسری پیشررفته هسرتند ،وفراداری بره ايرن

مناطق مختلف واحدی ملی با تنوع قرومی و فرهنگری جسرتجو

گروههای اجتماعی بیمیانجیتر ،در مرحله بعرد از وفراداری بره

می کنند .براساس نظريه صراحبنظرانی چرون دورکریم ،مررتن و

دولت قرار میگیرد (هانتینگتون.)43 - 12 :7912،

آگنیو هنگامی که عامل فرهنگی ،هنجارهرا و الگوهرای رفتراری
مشروعیت خود را از دست می دهنرد ،افرراد بره اعمرالی چرون
درگیری و نزاع دست می زنند .طبرق افکرار هکترر ،دورکریم و...

چارچوب نظري
ارائه شرده در مبرانی نظرری و تجربری نرزاع هرا و

شاخص وجود انسجام اجتماعی پذيرش همگانی قوانین ،قواعد

درگیری های قومی مانند سراير مسرائل اجتمراعی معلرول علرت

و هنجارها ،پیوند با سازمان های اجتماعی و مشرارکت در آنهرا،

را

احساس تعلق و اعتماد و شکل گیری منافع ملی مردم گرا اسرت؛

متنروعی را بیران کررده انرد .در ايرن

بنابراين ،در تدوين چارچوب نظری ايرن تحقیرق ،بررای تبیرین

مقاله برای تبیین موضوع نزاع های قومی از آن دسته از نظريرات

موضوع از آراء جامعره شرناختی گرر ،هکترر ،آگنیرو و پیترر برال

جامعه شرناختی صراحبنظران در زمینره هرای محرومیرت نسربی،

استفاده شده است.

مطابق مطال

واحدی نیستند و صاحبنظران از زوايای متعددی ايرن مبحر
ارزيابی و درباره آن مباح

قومیت

میزان

وضعیت

وضعیت

درآمد

تأهل

اشتغال

سن

محرومیت نسبی
قانونگريزی

نزاع قومی
(رفتاری ،کرداری ،احساسی ،کالمی)

اختالفات خانوادگی
انسجام اجتماعی

فرهنگ شهروندی

نمودار  -1الگوي نطري تحقیق

در تحقیق حاضرر ،برمبنرای چرارچوب نظرری بره دنبرال
پاسخدادن به اين فرضیهها هستیم:
 .7میانگین نزاع قومی برحس
است؛

 .0میانگین نزاع بین قرومی برحسر

ويژگریهرای فرردی

تفاوت دارد؛
 .9بین محرومیت نسبی و نزاع برین قرومی رابطره وجرود

دو قوم لک و لر متفراوت
دارد؛

بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بینقومی لک و لر در شهر خرمآباد
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 .4قانونگريزی و نزاع بینقومی باهم رابطه دارند؛
 .1بین انسجام اجتماعی و نزاع برین قرومی رابطره وجرود

N .t 2 . p.q
173264 1 / 96 1 / 96 0 / 5 0 / 5

 383
)( N .d 2 )  (t 2. p.q) (173264 0 / 05 0 / 05)  (1 / 96 1 / 96 0 / 5 0 / 5

دارد؛

جدول  -1دستهبندي مناطق براي گردآوري اطالعات

 .1اختالفات خانوادگی و نزاع بین قومی با يکديگر رابطره
دارند و
 .1بین فرهنگ شهروندی و نزاع بین قرومی رابطره وجرود
دارد.

n

منطقه

جمعیت نمونه

جمعیت كل

7

17974

791

0

12479

777

9

17191

791

پرسش نامه پژوهش اعتبار محتوايی دارد که برا تأکیرد برر

روش تحقیق
باتوجه به هدف پژوهش حاضر ،يعنی بررسی عوامل مرؤثر برر
نزاع بین قومی لک و لر ،از روش پیمايش 7استفاده شده اسرت.
برای جمع آوری اطالعات از پرسش نامره محقرق سراخته بهرره
گرفته شده است و جامعه آماری کلیه مردان 02-11ساله شرهر
خرم آباد هستند که تعداد ايرن جمعیرت ،براسراس آمرار سرال
 7932در حدود  719014نفر است (مرکز آمار ايرران) .حجرم

ارزيابی اساتید درباره معرف ها و گويه ها به دست آمده اسرت.
گذشته از اين ،پايايی مقاله نیز ازطريق آزمون آلفرای کرونبراخ
حاصل شده است .با استفاده از آزمون مقدماتی (پیش آزمرون)
و با استفاده از نرم افزار  spssمیرزان آلفرای کرونبراخ محاسربه
شده و اين میزان برای متغیرهايی است کره بره صرورت سرازه
تهیه شده بودند .اين اطالعات در جدول ( )0آمده است.

نمونه مردان اين شهر ،با استفاده از فرمرول کروکران  909نفرر
برای هردو قومیت محاسبه شده است و چرون تعرداد ايرن دو
قومیت در جامعه آماری مساوی نبودند ،میزان  /.12به  ./42برا
تعداد  097لک و  710لر در حجم نمونه در نظر گرفتره شرده

جدول  -2ضرایب پایایی متغیرهاي (وابسته و مستقل) پژوهش
متغیر

تعداد

ضریب پایایی

گویه

(آلفاي كرونباخ)

است .در اين پژوهش ،از روش نمونه گیری خوشه ای متناس

نزاع بینقومی

04

2/32

با حجم ( )ppsاستفاده شده اسرت کره بررای ايرن کرار ،ابتردا

محرومیت نسبی

79

2/34

قانونگريزی

72

2/11

فرهنگ شهروندی

90

2/11

انسجام اجتماعی

99

2/04

اختالفات خانوادگی

72

2/11

مناطق سهگانه شهر خررم آبراد بره صرورت سره خوشره اصرلی
مشخص شده اند و در مرحله بعد ،در هر منطقره از شرهرداری
تعدادی خیابان اصلی به شکل بلوك برای خوشره هرا در نظرر
گرفته شده و از هر خیابان نیز چندين کوچه به طور تصرادفی
انتخاب شده است .درنهايت ،بره تناسر

جمعیرت سراکن در

مفاهیم پژوهش

هريک از کوچه ها برای هرکدام تعدادی پرسرش نامره در نظرر

نزاع ،برخوردهای جمعی ستیزه جويانه و پرخاشگرانه ای اسرت

گرفته شده است تا مطابق حجم جمعیت آماری در آن منراطق

که با عناوين گوناگونی به وجود آمده است و عوامل بی ثبراتی

تکمیل شوند .در اينجا شیوه محاسبه اين پرسش نامره هرا آورده

اجتماعی را فراهم میکند (پورافکاری.)911 :7909 ،

شده است:

متغیر نزاع قومی با  04گويه پنج گزينه ای در قال

 4بعرد

رفتاری ( 1گويه) فکری ( 1گويه) احساسی ( 1گويره) و بعرد
Survey

1

گفتاری ( 1گويه) سنجیده شده است .بعرد رفتراری برا ايرن 1
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گويه ارزيابی شده است :پنج گزينه ای در مقیراس فاصرلهای برا

ممکن نبودن فعالیت های اقتصادی برابرر ،دسترسری نرابرابر بره

شاخص های درگیری خانوادگی با قوم مقابل ،درگیری با قروم

فرصتهای اجتماعی ،امکانات بهداشتی عادالنره و ...سرنجیده

ديگر در صورت ضايع کردن حق وحقو  ،درگیرشردن برا قروم

شده اند و پژوهشگران قبالً هم از گويههای محرومیرت نسربی

ديگر هنگام شراکت و معامله ،مقابلره کرردن برا قروم ديگرر در

استفاده کردهاند (فرهمند و همکاران.)37 :7939 ،

صورت زورگويی ،ترجیح دادن درگیری بره جرای مراجعره بره

متغیر مستقل قانون گريرزی بره میرزان تمايرل فررد بررای

نیروی انتظامی و ....بعد فکری با  1گويه پنجگزينرهای بررسری

شکستن قوانین رسمی و عرفی جامعه اشاره دارد؛ به نحوی کره

شده است :مقیاس فاصله ای با شاخص هرای رفاقرت برا ديگرر

رفتارهای انجام شده فرد بايد طبق قانون

تلقی شرود (حیردری و

اقوام ،طرفداری از قوم خود ،ازدواج با غريبه و پرذيرش طررز

همکاران .)12 :7937 ،قانون گريزی رفتاری است که در مخالفرت

فکر قوم ديگر .بعد احساسری در مقیراس فاصرلهای برا ايرن 1

با قوانین رسمی جامعه انجام می شود و قانون گريز کسی است

گويه پنج گزينه ای و به کمک چنین شاخص هايی سنجیده شده

که با رفتار خود بره صرورت آگاهانره و عمرداً قروانین رسرمی

است :افتخارکردن به قوم خود ،کینه و کدورت نسبت به اقوام

جامعه را ناديده می گیرد .قانون گريزی طیفی از رفتار است کره

ديگررر ،احسرراس دشررمنی داشررتن ،خوشررايندبودن رفاقررت و

از قانون گريزی دائمی ،خشن و شديد (سررقت ،قترل و )...ترا

همسايگی با اقوام .بعد گفتاری نیز با  1گويه پرنج گزينره ای در

قانونگريزی گاهگاهی ،غیرخشن و ضعیف (مالیاتنردادن و)...

مقیاس فاصله ای با شاخص های درگیری لفظری و کالمری ،بره

را در بر مری گیررد (فیروزجائیران .)901 :7903 ،ايرن متغیرر از 72

کار رفتن جوك ها و لطیفه های قومیتی ،تحقیر و مسخره کرردن

گويه پنج گزينه ای در ابعاد عینی و ذهنی در مقیاس فاصله ای با

اقوام و بگومگو داشتن ارزيابی شرده اسرت .گويره هرای نرزاع

شاخصهای ناديدهگرفتن قوانین راننردگی ،اسرتفاده از پرول و

بین قومی شامل ابعراد رفتراری ،فکرری ،احساسری و گفتراری

پارتی برای رفع مشکل ،صدمه زدن به اموال دولتری ،پررداختن

میشوند و محقق ساخته هستند.

رشرروه بررهجررای جريمرره و ...ارزيررابی شررده اسررت .برخرری

متغیر مستقل محرومیت نسبی وضرعیتی اسرت کره در آن
فرررد از داشررتههررای خررود راضرری نیسررت و دلیررل ايررن امررر،

پژوهشگران قبالً از گويره هرای ايرن متغیرر اسرتفاده کررده انرد
(میرفردی و همکاران 77 :7934 ،و افشانی و همکاران.)01 :7934 ،

بیشتربودن انتظارات فرد از خود است .همچنین ،مقايسه ای که

متغیرر مسرتقل انسرجام اجتمراعی بره معنرای گررردآوردن

فرد بین زندگی خرود و ديگرران مری کنرد ،برر ايرن احسراس

عناصر متشکل گوناگون به صورتی منظم و برای تشرکیل هرر

میافزايد (حسینزاده و همکاران .)021 :7932 ،محرومیرت برهطرور

مجموعه است .انسجام يا همبستگی به معنای داخل شدن افراد

ضمنی ناظر بر وضعیتی نابرابر میان اجزای هر جامعه اسرت و

در محیطی ملی  -فرهنگی و تعلق به چارچوبها ،سراختهرا

در آن برخی از شهروندان نسبت به برخی ديگر از امکانرات و

و وضعیت اجتماعی آن محیط

ملی است (عمويی و ساعی:7930 ،

امتیازات بیشتری بهرهمندند؛ بهطوریکه اعضای گروه محرروم،

 .)73اين متغیر با  94گويه پنج گزينره ای درزمینره ايرن مسرائل

در مقايسه میان وضعیت خرود و وضرعیت گرروه هرای ديگرر،

سنجیده شده است :اعتماد اجتماعی ،مشارکت اجتماعی ،تعلق

نامیده میشود (امامجمعره و

ملی در مقیراس فاصرله ای برا شراخصهرای اعتمادداشرتن بره

همکرراران .)43 :7937 ،برررای تحقررق ايررن مفهرروم 79 ،گويرره

دوستان ،خويشاوندان ،قوانین و برنامه های دولتی ،مردم کشور

پنجگزينهای در مقیاس فاصرلهای در ابعراد فرهنگری ،سیاسری،

و ،...شرکت در انتخابرات و راهپیمرايیهرا ،کارهرای عمرانری،

اقتصادی ،اجتماعی با شاخصهای دسترسی نابرابر به خدمات

فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و ،...تعلق ملری بره سررزمین،

آموزشرری و فرهنگرری ،دسررتیابی برره موقعیررتهررای سیاسرری،

پرچم ،زبان فارسی و موسیقی ايرانی .قبالً در مطالعه ای ديگرر

احساسی پیدا میکنند که محرومیت

بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بینقومی لک و لر در شهر خرمآباد

نیز از گويههای انسجام اجتماعی استفاده

شده است (فرهمنرد و

همکاران.)30-729 :7939 ،

11

قبال در پژوهشی ديگر هم از گويره هرای متغیرر فرهنرگ
شهروندی استفاده کردهاند (همتی و احمدی.)7939:719 ،

فرد در درون نهاد خانواده و خانواده در جمع بزرگ ترری
به نام عشیره يا طايفه و قوم هويت میيابد کره گراه ايرن روح

یافتههاي پژوهش

جمعی هويت فردی افراد را کم رنگ می کند و آنها را براوجود

توصیف دادهها

مخالفت میل باطنی شان به کارهای غیرعقالنی مجبور مری کنرد

بیشترين پاسخگويان با 41/1درصرد در گرروه سرنی  02-00و

که اين مسئله درنهايت ،به اختالفات خانوادگی منتهی میشرود

کمترين درصد با  3/0در گروه سنی  40-11و بعد 77/1درصد

(شريعتی و همکاران .)777 :7937 ،چنانچه نهراد خرانواده بره دلیرل

در گروه سنی  90-41و 90/2درصرد در گرروه سرنی 03-91

اختالفررات و مشررکالت اعضررای آن ،کارکردهررای خررود را

سال قرار دارنرد .همچنرین10/1 ،درصرد از کرل پاسرخگويان

به درستی انجام ندهد ،تأثیر منفی آن بر ساير نهادهای اجتماعی

شاغل و  47/4درصد غیرشاغل هستند .بیشرتر پاسرخگويان برا

کنترل شدنی نخواهد بود (زاهدی اصرل و حسرینی .)77 :7937 ،ايرن

97/1درصرررد تحصررریالت لیسرررانس و کمتررررين آنهرررا برررا

متغیررر از  3گويرره پررنجگزينررهای در مقیرراس فاصررلهای بررا

فراوانی9/2درصد ،بیشترين میزان تحصیالت را داشرته انرد .در

شراخصهررای تعصر هررای قرومی و طايفررهای و ارزشهررای

ايررن میرران ،تحصرریالت 74/0درصررد آنهررا هررم فررو ديررپلم،

جاهالنه ،لطمه خوردن حیثیت قومی ،ازدواج هرای ناخواسرته و

79/0درصد ديرپلم72/0 ،درصرد فرو لیسرانس و 0/1درصرد

اجباری و ...بررسی شده اسرت .گويره هرای متغیرر اختالفرات

سیکل بوده است .بیشترين پاسخگويان با 11/4درصد مجررد و

هرا (افشرانی و همکراران:7934 ،

کمترين آنها با 2/0درصد ،همسرشان فوت شده بروده اسرت و

 ،01نظری و امینی فسخودی 029 :7901 ،و میرفرردی و همکراران:7903 ،

40/0درصد متأهل و 0/0درصد نیز طال گرفته بوده اند .بیشتر

خانوادگی قبالً در برخی پژوهش
 )714به کار رفته است.

فرهنگ شهروندی به معنی اصول حاکم بر رفتار شهروند
است و مجموعه ای از ارزش ها ،نگرش هرا و قروانین مشرترك
بنیادی را در بر می گیررد کره شرامل احسراس تعلرق ،تعهرد و
احترام بره میررا

مشرترك و همچنرین ،تشرخیص حقرو و

تعهرردات شررهروندی اسررت (هاشررمیانفررر و عجمرری.)077 :7937 ،
فرهنگ شهروندی در قالر

ارزشهرا و هنجارهرايی تعريرف

میشود که شیوه زندگی و تشکیل تعامالت انسرانی در بافرت
نوين زندگی جمعی و درکل ،قابلیرتهرای اکتسرابی را نشران
می دهد (شاه طالبی و همکاران .)13 :7903 ،اين متغیرر از  97گويره
پنجگزينهای در ابعراد مسرئولیتپرذيری ،مردارا ،رفترار مردنی،
نوع دوستی و عام گرايی در مقیاس فاصله ای برا شراخص هرای
عمل به وظايف ،پايبندی به قول و قررار ،احسراس مسرئولیت
ملی ،ترجیح منافع گروهی ،ارتباط با اقوام ديگرر ،حفاظرت از
درختان و فضای سبز و ...ارزيابی شده است.

پاسخگويان با 41/4درصد میزان درآمدشان کمتر از 122هرزار
تومان و کمترين آنها با 72/2درصد درآمرد بیشرتر از 0میلیرون
تومان بوده است .همچنین02/0 ،درصد میزان درآمدشان  7ترا
7/1میلیون تومان79/2،درصد  7میلیون و 122هزار ترا 0میلیرون
تومان و 72/1درصد هم درآمدشان بیش از 122هزار تومان ترا
 7میلیون تومان محاسبه شده اسرت .حجرم نمونره نیرز شرامل
 719نفر از قوم لر و  097نفر از قوم لک بوده است.
نتایج استنباطی
فرضیه  .1میانگین نزاع قومی برحسب دو قووم لوک و لور
متفاوت

است.

مطابق نتايج آزمون تی مستقل در جردول ( )9میرانگین میرزان
نزاع قومی قومیت لک بیشتر از قومیت لر است و اين تفراوت،
با میزان اطمینران 33درصرد تأيیرد مری شرود .داده هرا تفراوت
معنرراداری را در ابعرراد فکررری و گفترراری نشرران مرریدهنررد؛

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال هفتم ،شماره پیاپی  ،02شماره اول ،بهار 7931
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بهطوریکه لکها در مقايسه با لرها ازلحاظ فکرری و گفتراری

بیشتر نزاع دارند.

جدول  -3آزمون تی مستقل متغیر وابسته
متغیرها
بعد رفتاری
بعد فکری
بعد احساسی
بعد گفتاری
نزاع قومی

قومیت

میانگین

تعداد

انحرافمعیار

لک

097

71/20

1/01

لر

710

74/19

1/17

لک

097

74/00

4/92

لر

710

79/13

9/10

لک

097

71/09

9/99

لر

710

71/72

9/07

لک

097

70/11

9/33

لر

710

77/31

9/12

لک

097

13/04

70/01

لر

710

11/14

70/71

t

میزان معناداري

df

2/177

430

2/410

421/9

401/11

2/227

2/414

430

2/149

0/421

400/11

2/271

9/209

2/44

2/229

فرضیه  .2میانگین نزاع بین قومی برحسوب ویژگوی فوردي

( .)sig=2/222اختالف میانگین گروه سرنی  03-91و 40-11

(سن) متفاوت است.

نیز  0/713شده است؛ يعنی گروه سنی  03-91بره میرزان 0/7

از بین متغیرهای زمینهای متغیرر سرن برا نرزاع قرومی برهطرور

بیشتر از گروه سنی  40-11نزاع قومی دارند؛ بنابراين ،میانگین

معنرراداری تفرراوت داشررت .براسرراس نتررايج تحلیررل واريررانس

اين دو گروه سرنی بره طرور معنرا داری براهم اخرتالف دارنرد

يک طرفه جدول ( )4گروه های سرنی مختلرف در میرزان نرزاع

(.)sig=2/227

قومی با مقدار ( F=)1/471و میزان معنراداری ( )2/22برهطرور
معناداری باهم تفاوت دارند .گروههای سنی  02-00و 03-91
به ترتی

بیشترين میانگین را دارند.

I

جدول  -4آنالیز واریانس یکطرفه بین گروههاي سنی و نزاع بینقومی
گروههاي
سنی
02-00
03-91
90-41
40-11

تعداد

میانگین

700
704
49
00

10/00
10/20
11/00
43/32

انحراف
معیار
70/701
77/323
77/033
70/319

جدول  -5خروجی آزمون تعقیبی توكی براي مقایسه زوجی میانگینها

df

f

02-00

sig

03-91
994

1/471

2/222

90-41

طبق اطالعات اين جدول ،اختالف میرانگین گرروه سرنی
 02-00و گروه سنی  0//311 ،40-11شده است؛ يعنی گرروه
سنی  0/3 ،02-00بیشرتر از گرروه سرنی  40-11نرزاع قرومی
دارند و اختالف میانگین اين دو گروه سنی معنادار بوده اسرت

40-11

J
03-91
90-41
40-11
02-00
90-41
40-11
02-00
03-91
40-11
02-00
03-91
90-41

اختالف

خطاي

سطح

میانگین ()I-J

معیار

معناداري

2/131
7/331
0/311
-2/131
7/733
0/713
-7/331
-7/733
1/302
-0/311
-0/713
-1/302

7/972
7/031
0/210
7/972
7/310
0/790
7/031
7/310
0/142
0/210
0/790
0/142

2/392
2/173
2/222
2/392
2/303
2/227
2/173
2/303
2/290
2/222
2/227
2/290

بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بینقومی لک و لر در شهر خرمآباد
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فرضیه  -5 -4-3بوین متغیرهواي مسوتقل محرومیوت نسوبی،

قانون گريزی نزاع های بین قومی نیز افزايش می يابرد .بیشرترين

قانون گریزي ،انسجام اجتماعی و نزاع بین قومی رابطه وجوود

رابطه قانون گريزی در بعد گفتراری و کمتررين رابطره در بعرد

دارد.

رفتاری مشاهده می شود .از ديگر نتايج جدول ،رابطه معنادار و

مطررابق اطالعررات جرردول ( )1بررین دو متغیررر نررزاع قررومی بررا

منفی دو متغیر نزاع قومی و انسجام اجتماعی است .بعد فکری

محرومیت نسربی رابطره معنرا دار و مثبتری وجرود دارد و ايرن

با انسجام اجتمراعی بیشرترين رابطره معنرادار و منفری و بعرد

رابطه ،در دو بعد فکری و گفتاری تأيیرد مریشرود .همچنرین،

گفتاری با آن ،کمترين رابطه منفری را دارد .گذشرتهازآن ،طبرق

روابط نزاع بین قومی با محرومیت در تمرامی ابعراد نیرز تأيیرد

اطالعات جدول ،از بین سه متغیر موجود ،متغیر قانون گريرزی

نمی شود .براساس داده های جدول ،نزاع قومی با قانون گريرزی

بیشترين رابطه مثبت و متغیر محرومیت ،کمترين رابطره منفری

بررهطررور معنررادار و مثبترری رابطرره دارد؛ يعنرری بررا افررزايش

را با نزاع بینقومی دارد.

جدول  -6ضریب همبستگی متغیرهاي مستقل (محرومیت نسبی  ،قانونگریزي ،انسجام اجتماعی) و نزاع بینقومی
متغیر
محرومیت نسبی

قانونگريزی

انسجام اجتماعی

رفتاري

قومیت
لک
لر
کل

2/210
2/273
2/210

فکري

**2/733
*2/701
**2/733

احساسی

**2/711
2/207
*2/720

گفتاري

**2/730
2/270
*2/703

نزاع قومی

*2/713
2/277
*2/771

لک

**2/739

**2/912

**2/902

**2/411

**2/414

لر
کل
لک
لر
کل

**

**

**

**

**

2/920
**2/071
**-2/041
**-2/001
**-2/004

2/903
**2/911
**-2/942
**-2/004
**-2/037

2/993
**2/911
**-2/000
**-2/900
**-2/000

2/904
**2/429
**-2/071
-2/273
**-2/709

2/911
**2/447
**-2/941
**-2/020
**-2/019
*P>2/21 ** P >2/27

فرضیه  -7-6بین متغیرهاي مستقل اختالفات خوانوادگی و

مقايسه با لرکهرا بیشرتر اسرت .برین ابعراد رفتراری ،فکرری و

فرهنگ شهروندي و متغیر وابسته نوزاع بوین قوومی رابطوه

احساسی نزاع با اختالفات خانوادگی کرل نیرز رابطره معنرا دار و

وجود دارد.

مثبتی وجود دارد .همچنین ،طبق اطالعرات جردول ،برین نرزاع

براساس داده های جدول ( )1نزاع قومی با اختالفات خرانوادگی

قومی و فرهنگ شهروندی رابطهای معنادار و منفری وجرود دارد

به طور معنا دار و مثبتی رابطه دارد که اين همبستگی در لرهرا در

و بیشترين همبستگی در بعد احساسی مشاهده میشود.

جدول  -7ضریب همبستگی نزاع قومی با اختالفات خانوادگی و فرهنگ شهروندي
متغیر
اختالفات خانوادگی

فرهنگ شهروندی کل

قومیت
لک
لر
کل
لک
لر
کل

رفتاري

**2/991
**2/ 490
**2/903
**-2/037
**-2/911
**-2/991

فکري

**2/920
**2/901
**2/942
**-2/900
**-2/913
**-2/914

احساسی

**2/070
**2/990
**2/011
**-2/404
**-2/411
**-2/443

گفتاري

**2/401
**2/400
**2/400
**-2/917
**-2/909
**-2/994

نزاع قومی

**2/419
**2/111
**2/170
**-2/430
**-/172
**-2/430

*P>2/21 ** P >2/27
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تحلیل روابط چندمتغیره نزاع قومی

امکان استفاده از رگرسیون وجود دارد .براساس نتايج جردول،

از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای بیان و شناسرايی دقیرق ترر

از مجموع متغیرهای واردشده در معادلره رگرسریون 4 ،متغیرر

داده های پژوهش استفاده شده اسرت کره ايرن میرزان تحلیرل،

پیش بین به طور معناداری بر متغیر وابسته تأثیر داشتهاند .از بین

امکان ارتباط همزمان متغیرهای چندگانره برا متغیرر وابسرته را

متغیرهرای

متغیرهای باقیمانده در مدل رگرسریون ،بره ترتیر

میرزان

فرهنررگ شررهروندی ( )ß = - 2/971اختالفررات خررانوادگی

همبستگی و قدرت تبیین مشخص می شوند .برای تحلیل ايرن

( )ß = 2/910محرومیت نسبی ( )ß = 2/717و قرانونگريرزی

بخش ،از آزمون رگرسریون چنردمتغیره بره روش گرام بره گرام

( )ß =712درمجموع ،بر مسئله نزاع بیشترين تأثیر را داشتهانرد

استفاده شده است .میرزان دو آمراره ترولرانس و عامرل ترورم

و بر نزاع قومی هم به طور مستقیم تأثیر می گذارنرد .واريرانس

فراهم می کند؛ بنابراين ،مهم ترين متغیرها نیرز برحسر

واريانس در جدول ( )0نشان مری دهرد اطالعرات مررتبط بره

ترکی

متغیرها در وضعیت مطلروب بروده اسرت و داده هرا اسرتقالل

بینقومی را توضیح میدهد و مرابقی تغییررات متغیرر وابسرته،

اسرت .مقردار

احتماالً به دلیل در نظر نگرفتن برخی از متغیرهايی است که بر

نسبی دارند و رگرسیون برای پیش بینی مناسر

آماره  dدوربرین واتسرون ( )0/204نیرز در فاصرله  7/1و 0/1

خطی متغیرهای مستقل 2/930درصد از واريانس نرزاع

اين متغیر تأثیرگذار هستند.

قرار دارد و فرضیه استقالل خطاها تأيیرد مری شرود؛ بنرابراين،

جدول  -8رگرسیون تأثیر متغیرهاي مستقل بر نزاع بینقومی
ضرایب استانداردنشده
متغیرهاي مستقل

B

خطاي معیار

مقدار ثابت

14/212

1/919

ضرایب
استانداردشده

آزمون

سطح

t

معناداري

)(Beta

0/132

2/222

آمارههاي همخطی
تولرانس

عامل تورم
واریانس

فرهنگ شهروندی

-2/047

2/242

-2/971

-1/202

2/222

2/110

7/177

اختالفات خانوادگی

2/017

2/723

2/910

1/301

2/222

2/034

7/770

محرومیت نسبی

2/713

2/241

2/717

9/190

2/222

2/392

7/211

قانونگريزی

2/013

2/231

2/712

0/027

2/221

2/191

7/119

F=14/129

sig =2/222

ضري

تعیین تعديلشده=2/937

ضري

تعیین=2/930

ضري

همبستگی

چندگانه=2/197

دوربین
واتسن

0/204

نتیجه

تأثیرگرررذار هسرررتند؟ و  -9نقرررش برخررری مؤلفرررههرررای

يکی از موضوعات مهم علم جامعه شناسی نرزاع قرومی اسرت.

اجتماعیفرهنگی در آن چگونه است؟ برای ايرن کرار از ابعراد

توصیف نزاعهای قومی و تبیین علل و عوامل مرؤثر برر کرم و

نظری گر ،هکتر ،آگنیو و پیتربال استفاده کرده ايم .پرژوهش برا

کیف آنها به دلیل علمری و اجتمراعی ضرروری و مهرم اسرت؛

 909نمونرره ازطريررق نمونررهگیررری خوشررهای چندمرحلررهای

بهاينترتی  ،در پژوهش حاضر بر آن بودهايم به اين سرئواالت

متناس

با حجم در مناطق مختلف شهر خرمآبراد انجرام شرده

پاسخ دهیم -7 :میانگین نزاع قرومی در دو قومیرت لرک و لرر

است.

چگونه است؟  -0چه عواملی در کاهش و افزايش نزاع قرومی

طبق يافته های اين مقاله ،نزاع قرومی در میران لرک هرا برا

بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بینقومی لک و لر در شهر خرمآباد
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میررانگین 13/ 04درصررد بیشررتر از نررزاع لرهررا بررا میررانگین

جامعه و دسترسی به وسايل حصرول بره آن بره کرار مریبررد.

11/14درصد است .در ابعاد فکرری و گفتراری نرزاع ،تفراوت

قانون گريزی به افزايش نزاع و درگیری قومی می انجامد؛ زيررا

معناداری بین دو قوم لک و لر مشاهده شده است و لکهرا در

در چنین وضعیتی فرد در برابر قواعد و سنجههرای اجتمراعی

مقايسه برا لرهرا در ايرن زمینره میرانگین بیشرتری داشرته انرد؛

رفتار ،سرگردان و سرگشته می شود و باتوجهبه ايرن آشرفتگی

بنرابراين ،ايرن دو قروم ،در ابعراد فکرری و گفتراری بیشرترين

توانررايی پیررروی از هنجارهررا و قواعررد اجتمرراعی را از دسررت

خاص گرايی درون قومی و کمترين وفا و يگانگی برین قرومی

میدهد و به همین دلیل ،امکان گرايش به نرزاع در او افرزايش

را از خود بروز داده اند .اين نتیجه ،برا يافتره هرای میرفرردی و

می يابد .اين نتايج با يافتره هرای مطالعره واحردی و همکراران

صاد نیا ( )7937همسو است و شوخی ها و بی احترامری هرای

( )7930ناهمسو است.
همچنین ،نتايج پژوهش مؤيد آن است که بین محرومیرت

کالمی را زمینهساز بروز درگیریها میداند.
مطابق اطالعات تحقیق ،بین نرزاع قرومی و سرن تفراوت

نسبی و نزاع قومی رابطه معنرا دار وجرود دارد .از ديردگاه برال

معنا داری وجود دارد؛ به طوری که نزاع قومی برا افرزايش سرن

پاداش های متقابلی که بالفاصرله پرس از نخسرتین پیونردهای

سررنی

انسان ها برای اعضای گروه به ارمغان می آيند ،به نگه داشرتن و

شرکت کنندگان نشان می دهد بیشرترين سرهم از مشرارکت در

تقويت اين روابط منجر می شوند .خرالف ايرن وضرعیت نیرز

نزاع مربروط بره افرراد جروان اسرت کره در مقايسره برا افرراد

امکان پذير است؛ يعنی با پاداشهای ناکرافی رشرته همبسرتگی

بزرگ ترر ،در رفتارهايشران کمترر بره ارزش هرا و هنجارهرای

گروهی سست يا از هم گسیخته مری شرود .باتوجره بره نظريره

اجتماعی رجوع مری کننرد .در کنرار شرور و احسراس جروانی

محرومیت نسبی رابرت گرر ،هنگرامی کره گرروه هرای قرومی

پیروی نکردن از ارزش ها و هنجارهای رسمی و غیررسرمی در

احساس می کنند کمتر از حق خود پاداش دريافرت مری کننرد،

تأثیرگذار است .بايد گفت که افزايش سن ،پختگی

مناقشات قومی افزايش می يابد و اين گرروه هرا بررای تسرکین

افراد و گرفتاری آنهرا بررای ترأمین امرور معیشرتی فرزنردان و

سرخوردگی ناشی از احساس محرومیت نسبی ممکن است به

خانواده ،در زندگی آنها مشغله ذهنی ايجاد کرده است و مردم

خشونت هايی ازجمله نزاع بین قرومی روی بیاورنرد .براسراس

ديگر کمتر به نزاع و درگیری گرايش دارند؛ امرا افرراد جروان

نظريه جودت و پیتر بالو نیز در جامعه ای که احساس نابرابری

به دلیل روحیات جوانی ازجملره احساسری و هیجرانی برودن و

وجود دارد و بهوسیله ابزارهای قانونی موقعیتهرای پیشررفت

همچنین ،مشکالت کمتر در زنردگی بیشرتر بره نرزاع گررايش

افراد گرفته می شود ،افراد احساس می کنند به جامعه بی اعتمراد

دارند .اين نتايج با يافتره هرای افشرانی و همکراران ( )7934و

شده اند .اين دسته از احساسات به بی کفايتی مربوط هسرتند و

واحرردی و همکرراران ( )7930همسررو و بررا نتررايج پررژوهش

ناکامی مستمر ناشی از آنها به ايجاد پرخاشرگری و خصرومت

حسینزاده و همکاران ( )7932ناهمسو است.

سرکوب شده و درنهايت ،بره جررم و خشرونت هرايی از قبیرل

کرراهش و بررا کرراهش سررن افررزايش مرریيابررد .ترکی ر

اين ترکی

طبق داده های پژوهش ،بین نرزاع قرومی و قرانون گريرزی

درگیری و نزاع قومی منجر می شود .اين نترايج برا يافتره هرای

رابطرره معنررادار و مثبترری وجررود دارد؛ بررهطرروریکرره میررانگین

واحدی و همکاران ( )7930و میرفرردی و صراد نیرا ()7937

قانون گريزی قوم لک بیشتر از قوم لر است .در انديشه مررتن،

همسو است.

نزاع نیز مانند همه صور و اشکال انحرافات و کرج رفتراری هرا

از ديگر يافته های اين پرژوهش ،وجرود رابطره معنرادار و

زائیررده سرراختارهای اجتمرراعی و فرهنگرری اسررت .او مفهرروم

مثبت بین اختالفات خانوادگی با نزاع قومی است .ارزش هرا و

بیهنجاری را برای نشاندادن اخرتالف برین هردف تأيیدشرده

نظارت های قومی تا حدود زيادی فرد را کنترل میکنند و افراد

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال هفتم ،شماره پیاپی  ،02شماره اول ،بهار 7931

12

بايد خود را با فرهنرگ و ارزشهرای جامعره محلری خرويش

تماس های آنان و گسترش فرصت های ارتباط اجتماعی آنان با

تطبیق دهند و نسربت بره پاسداشرت جامعره خرويش از هری

يکرديگر منجرر خواهرد شررد .همبسرتگی اجتمراعی وحرردت،

کاری فروگذار نباشند؛ بنابراين ،گاه اين روح جمعری ،هويرت

سالمت و يکپارچگی گروه را تعیین میکند و هرجرا کره ايرن

فردی افراد را کم رنرگ مری کنرد و آنهرا را براوجود بری میلری

همبستگی نیرومندتر باشد ،افراد را به هم متمايلتر مریکنرد و

باطنی شان ،به کارهای غیرعقالنی وا میدارد .به باور دورکریم،

بر میزان روابط متقابل میان آنان مریافزايرد .بررعکس ،هرچره

روح جمعی اصالت دارد نه فرديت .فعالیت افراد ،خصوصاً در

میزان همبستگی کمتر باشد ،تنوع روابط و برخوردهرای میران

مواقعی که مشکل جمعی بروز کند ،معلول خواست ها ،نیازهرا

افراد جامعه کاسته خواهرد شرد؛ بنرابراين ،اگرر در جامعره ای

و تصمیمات عقالنی مشخص نیست؛ بلکه وجردان جمعری و

همبستگی اجتماعی قوی باشد ،اعضای آن همنوايی بیشتری با

روح همبستگی است که فرد را به دنبال فردی ديگر میکشرد.

ارزشهررای جامعرره خواهنررد داشررت و اگررر در جامعررهای

اين فرايند وقتی تشديد می شود که محرك يرا موضروع عمرل،

همبستگی اجتماعی ضعیف باشد ،ممکن است مردم بره رفترار

بار احساسی و عراطفی بیشرتری داشرته باشرد .ايرن نترايج برا

مجرمانه کشیده شوند .روابط و پیوندهای خويشاوندی در هرر

يافته های واحدی و همکاران ( )7930و میرفردی و صراد نیرا

جامعه ،نشاندهنده قروت همبسرتگیهرای اجتمراعی اسرت و

( )7937همسو است.

باع

می شود میزان آسری هرای اجتمراعی در جامعره کنتررل

بین فرهنگ شهروندی و نزاع قرومی رابطره ای معنرادار و

شود .انسجام اجتماعی مانند زنجیره ای به هم پیوسته يا به شکل

منفرری مشرراهده شررده اسررت .طرررح نظررری شررهروند وبررری،

رکنی از سرمايه اجتماعی افراد را به صورت جمعی در کنار هم

دورکیمرری و پارسررونزی ،بررا هرردف تقويررت انسررجام و نظررم

نگه می دارد و در مقابل بحران و آسی هرای اجتمراعی ماننرد

اجتماعی مدرن ،بر عقالنیرت عرفری شرده ،عضرويت و تعهرد

پیله حفاظتی عمل میکند و در صورت وجرود اختالفرات ،بره

اجتماعی مدنی و مشارکت و تعلق اجتمراعی تمرامی اعضرای

کاهش میزان تنش و درگیری منجر مری شرود .ايرن نترايج ،برا

جامعه تأکید دارد .در فرهنگ شهروندی با طرح تقاضای رفتار

يافتههای میرفردی و همکاران ( )7903ناهمسو است.

يکسان با همه افراد ،ريشه تنش های اجتماعی تهديدکننده نظم

نتايج رگرسیون چندمتغیره نشان می دهد از بین متغیرهای

و وفا اجتماعی خشکانده می شود؛ به اين ترتیر  ،در فرهنرگ

باقی مانده در مدل رگرسریون ،بره ترتیر

متغیرهرای فرهنرگ

شهروندی شهروند به کمک مجموعه ای از حقو و وظايف و

شهروندی ( )ß = - 2/971اختالفات خرانوادگی ()ß = 2/910

تعهررداتش ،از راه تقسرریم منررافع و مسررئولیتهررای زنرردگی

محرومیررت نسرربی ( )ß = 2/717و قررانونگريررزی ()ß =712

اجتماعی راهی را برای توزيرع عادالنره منرابع ارائره مری کنرد.

درمجموع ،بر نزاع بیشترين تأثیر را داشته اند و به طور مسرتقیم

هرقدر شهروندان نسبت به وظايف و حقو خرود شرناخت و

بر نزاع قومی نیز ترأثیر مری گذارنرد .واريرانس ترکیر

خطری

آگاهی داشرته باشرند و بره آن عمرل کننرد ،ايرن موضروع بره

متغیرهای مستقل 2/930درصد از واريانس نرزاع برین قرومی را

همگرايی و انسجام بیشتر جامعه منتهی و از نزاعهای احتمرالی

توضیح میدهد.

بهدلیل رعايتنکردن اصول فرهنگ شهروندی کاسته میشود.
بر مبنای اطالعات مقاله ،رابطه انسجام اجتمراعی و نرزاع

سرانجام ،اين راه کارها بررای متغیرهرای تحقیرق پیشرنهاد
میشود:

قومی تأيید شرده اسرت .ازنظرر دورکریم ،هرر جرا همبسرتگی

باتوجهبه اينکه گروههای سنی جوان نسبت به گروههرای

اجتمرراعی نیرومنررد باشررد ،ايررن مسررئله عامررل نیرومنرردی در

سنی ديگر ،بیشتر در نزاع و درگیرهای قومی شرکت میکننرد،

نزديک کردن افراد به يکديگر خواهد بود و اين امر ،به تشرديد

توسعه نهادهای فرهنگی مخصوصاً ماننرد سرینما ،پراركهرای

بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بینقومی لک و لر در شهر خرمآباد
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علمی  -تفريحی ،کتابخانه و فرهنرگسررا در سراسرر منراطق

«نقد و بررسی تحلیلری نظريره کردبرودن لرهرا»،

استان و افزايش حضور جوانان در فعالیتهای هنری ،ورزشی

پژوهشهای تاريخی ،د  ،9ش  ،9ص .7-74

و ...برای سو دادن پتانسیل آنها به طررف فعالیرت هرای مفیرد
علمی ،هنری و ورزشی ضرورت دارد.

امامجمعه ،ج.؛ رهبرقاضری ،م ر.؛ عیسرینرژاد ،ا .و مرنردی ،ز.
(« .)7937بررسی رابطه میان احساس محرومیرت

تقويت روح همبستگی ملی و قرومی ،برهجرای تعصربات

نسبی و مشرارکت سیاسری در میران دانشرجويان

خررانوادگی و فررامیلی ازطريررق تولیررد برنامررههررای نمايشرری و

دانشگاه اصرفهان» ،دو فصرلنامه علمری پژوهشری

راديويی صداوسیما و

آموزشوپرورش.

دانش سیاسی ،س  ،0ش ( ،7 )71ص .91-10

مسئوالن و اولیرای امرور حروزههرای مختلرف ،امکانرات

بابايی ،م .)7932( .بررسی محرومیت از حقو شرهروندی برا

آموزشی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی و ...را در جامعه به طور

احسرراس شررهروندی قومیررتهررا ،پايرراننامرره

عادالنه توزيع کنند تا حس ضايع شدن حقو در بین اقروام از

کارشناسی ارشد رشته پژوهش علروم اجتمراعی،

بین برود؛ زيرا آنها برای رسیدن به اهداف خود ،به خشونت و

دانشگاه الزاهرا (س).

نزاع متوسل میشوند.

پورافکاری ،ن ا« .)7909( .نزاع های جمعی محلری» ،مجموعره

با گسترش شهروندگرايی ازطريق مشارکت هرای مردنی در

مقرراالت اولررین همررايش ملرری طرررح مسررائل

حوزه عمومی بهتدريج اعتماد عمومی در جامعه افزايش میيابرد

جامعررهشناسرری ايررران ،تهررران :انتشررارات عالمرره

و جامعه گرايی را در میان اقوام خرواهیم ديرد و از ايرن طريرق،

طباطبايی ،ص .19-102

حتی کنترل غیررسمی نیز در جامعه افزايش خواهد يافت.

پورامرايی ،ا .)7900( .بررسی بوم شناختی فرهنگ عامه قوم لرک

دستگاههای اجرايی مختلرف هماننرد نیروهرای انتظرامی،

(شهرستان کوهدشت) ،پاياننامه کارشناسری رشرته

آموزش وپرورش ،صداوسیما و مطبوعات استانی و شهرسرتانی

مردمشناسی ،دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه يزد.

برای تقويت انسرجام اجتمراعی هرچره بیشرتر اقروام در ابعراد

توسلی ،غ .ع .و قلیپور ،س« .)7901( .جهانی شدن و هويرت

مختلف اجتماعی بايد به صورت مضاعف تالش کننرد ترا ايرن

فرهنگی قوم لک» ،مجله جامعه شناسی ايران ،د ،0

واقعیررت را در اذهرران مررردم جامعرره برره وجررود بیاورنررد کرره

ش  ،9ص .07-724

سرنوشت اقوام با سرنوشت جامعه عجین است .آنهرا برا ايرن

حسررینزاده ،ع .ح.؛ نررواح ،ع .و عنبررری ،ع« .)7932( .بررسرری

کار بايد قومیت ها را به همکاری و همیاری با يکديگر دعروت

جامعه شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرايش به نزاع

کنند؛ زيرا با افزايش اين گونه پیوندها افزايش انسجام اجتماعی

دستهجمعی (مورد مطالعه شرهر اهرواز)» ،فصرلنامه

و کاهش نزاع را در جامعه مشاهده خواهیم کرد.

دانش انتظامی ،س  ،79ش  ،0ص .737-001
حیدری ،آ.؛ رضادوست ،ك .و فروتن کیا ،ش« .)7937( .نظريه

منابع

از هم گسیختگی نهادی و قرانون گريرزی (مرورد

افشانی ،ع ر.؛ نوايی ،س .و دلبازیاصرل ،م« .)7934( .بررسری

مطالعه دانشجويان دانشگاه شهید چمران اهواز)»،

پديده نزاع در بین شهروندان سراکن شرهر يرزد»،

مسائل اجتماعی ايران ،س  ،9ش  ،0ص .93-13

پژوهش های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،س

دالوند ،ح ر« .)7907( .تاريخ نگراران لرسرتان و مقولره هويرت»،

 ،4ش ( ،7)3ص .13-34
الهیاری ،ف.؛ فروغیابری ،ا .و عبدالهینروروزی ،ع ا.)7932( .

فصلنامه مطالعات ملری ،س  ،4ش  ،74ص -712
.717

پژوهشهای راهبردی امنیت و نظم اجتماعی ،سال هفتم ،شماره پیاپی  ،02شماره اول ،بهار 7931

10

رضايی کلرواری ،ن .ا .و بحرينری ،م« .)7903( .مطالعره رابطره

صالحی ،ر« .)7901( .شناخت چالشها و بحرانهای قرومی و

عوامل فرهنگی اجتماعی با نزاع های دسته جمعی،

الزامات مديريت تنروع» ،نشرريه انسرجام ملری و

قومی و قبیلهای در شهرستان لردگران» ،فصرلنامه

همبستگی ملی ،پژوهش ش  ،0ص .79-17

مطالعررات امنیررت اجتمرراعی ،ش  ،00ص -710

فیروزجائیان ،ع ا « .)7903( .قرانونگريرزی (تحلیلری از منظرر

نظريرره عرردالت روی هررای)» ،فصررلنامه رفرراه

.791

رضايیمیبدی ،ا .)7900( .نگرشری برر علرل وقروع نرزاعهرای

اجتماعی ،س  ،77ش  ،40ص.907- 472

دسررتهجمعرری در اسررتان چهارمحررال و بختیرراری،

عمررويی ،ح .و سرراعی ،ا« .)7930( .تررأثیر توسررعه سرررمايه

انتظامی.

اجتماعی برر ارتقراء انسرجام اجتمراعی و ملری»،

زاهرردیاصررل ،م .و حسررینی ،م« .)7937( .بررسرری عوامررل

فصلنامه تخصصی علروم سیاسری ،س  ،3ش ،04

پاياننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم

اجتماعی مؤثر برر میرزان اخرتالف خرانوادگی در
بوشررهر» ،فصررلنامه برنامررهريررزی رفرراه و توسررعه
اجتماعی ،ش ،90ص .7-77

ص .1-90
فرهمنررد ،م.؛ سررهندیخلیفررهکنرردی ،م .و سررعیدیمرردنی ،م.

( .)7939مطالعه تطبیقی انسجام اجتماعی در برین

سجاديان ،ن.؛ نعمتی ،م.؛ شجاعیان ،ع .و اورکری ،پ.)7937( .

دو قومیرت آذری و کررد در شرهرهای سرنندج و

«ارزيابی نقش طايفره گرايری در احسراس امنیرت

تبريررز ،پايرراننامرره کارشناسرری ارشررد رشررته

اجتماعی (مطالعه موردی :شهر ايرذه)» ،فصرلنامه

جامعه شناسی ،دانشکده علوم اجتمراعی دانشرگاه

اطالعات جغرافیايی ،د  ،04ص .4-13

يزد.

شررريعتی ،م.؛ مهرراجری ،م ك .و ملکرری ،ا« .)7937( .بررسرری

قربانی ،ا.س .و فیض آبادی ،ح« .)7930( .واکاوی ديدگاه هرای

عوامل مرؤثر برر تمرايالت برالقوه بره نرزاع هرای

جامعررهشررناختی انحرافررات اجتمرراعی» ،فصررلنامه

دسررتهجمعرری در شهرسررتان خدابنررده» ،فصررلنامه

دانش انتظامی خراسان شرمالی ،س  ،7ش  ،9ص

پژوهش های انتظرام اجتمراعی ،س  ،4ش  ،0ص

.30-702

.31-770
شاه طالبی ،ب.؛ قلری زاده ،آ .و شرريفی ،س« .)7903( .تردوين

قلی زاده ،ا« .)7932( .رابطه هويت قومی برا محرومیرت نسربی

در جمعیت بلوچ شرهر زاهردان» ،پرژوهش هرا ی

مؤلفه های فرهنگ شهروندی در حیطه ارزش ها و

دانش زمین ،س  ،0ش  ،1ص .7-74

هنجارهررا برررای دانررشآمرروزان دوره راهنمررايی

کررررريمزاده ،ع.؛ علرررروی ،ف .و احمرررردیراد ،ع.)7930( .

تحصرریلی» ،فصررلنامه رهیررافتی نررو در مررديريت

«آسرری شناسرری مسررائل قررومی در جامعرره ايررران

آموزشی ،س  ،7ش  ،9ص .11-03

(بررسرری مرروردی عررربهررای سرراکن شهرسررتان

صالحی امیری ،ر 7900( .الف) .مرديريت منازعرات قرومی در

اهواز)» ،فصلنامه تخصصی علروم اجتمراعی ،س

ايران ،تهرران :مجمرع تشرخیص مصرلحت نظرام
(مرکز تحقیقات استراتژيک).
صالحی امیری ،ر 7900( .ب) .انسجام ملری و تنروع فرهنگری،
تهران :مجمرع تشرخیص مصرلحت نظرام ،مرکرز
تحقیقات استراتژيک.

 ،1ش  ،02ص .19-02
کوثری ،م« .)7900( .آنومی اجتماعی و اعتیاد به مواد مخردر»،
کمیته مبارزه با مواد مخردر ،اعتیراد پژوهری ،د ،0
ش  ،1ص .0-90
کروهن ،ا .ا .)7902( .تئرروریهررای انقرالب ،ترجمرره :علیرضررا

بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بینقومی لک و لر در شهر خرمآباد

طی  ،تهران :نشر قومس.
گل محمدی ،ا .)7930( .جهانی شدن فرهنرگ ،هويرت ،تهرران:
نشر نی.

مرکز آمار ايران .)7932( .سرشماری عمومی نفوس و مسرکن
استان لرستان ،تهران :مرکز آمار ايران.

مصطفی نژاد ،ح .)7903( .مديريت بحران های قومی با رويکرد
انتظامی ،تهران :انتشارات زرد.
میر فردی ،ا.؛ احمدی ،س .و صراد نیرا ،آ« .)7903( .میرزان
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اجتماعی ،س  ،4ش ( ،7 )3ص .771-792
هاشررمیان فررر ،ع .و عجمرری ،ش« .)7937( .بررسرری فرهنررگ
شهروندی ساکنان بافت حاشیه ای شهر اصرفهان»،
فصررلنامه مطالعررات شررهری ،س  ،0ش  ،9ص
.023-092

هانتینگتون ،س .)7912( .سامان سیاسی در جوامع دسرتخوش
دگرگونی ،ترجمه :محسن ثالثی ،تهران :نشر علم.
همتی ،ر .و احمردی ،و« .)7939( .تحلیرل جامعره شرناختی از

گرايش به نزاع جمعى در میان مرردان  71ترا 11

وضعیت فرهنگ شهروندی و عوامل تبیرین کننرده

سال شهرستان بويراحمد و عوامل مرؤثر برر آن»،

آن (مرررورد مطالعررره شرررهر ايررروان)» ،فصرررلنامه

فصلنامه مطالعات امنیرت اجتمراعی ،ش  ،01ص

برنامهريزی رفاه و توسعه اجتمراعی ،ش  ،70ص

741-711

.793-700

میرفردی ،ا .و صاد نیا ،آ« .)7937( .گونرهشناسری نرزاع هرای

واحردی ،ن.؛ بهسررتانی ،ر .و حسررنزاده ،م« .)7930( .بررسرری

دسته جمعری در شهرسرتان بويراحمرد» ،فصرلنامه

عوامل مؤثر بر نزاع و درگیرری فرردی از ديردگاه

پژوهش های انتظرام اجتمراعی ،س  ،4ش  ،0ص

شهروندان مطالعه موردی شهر خروی» ،فصرلنامه

.47-19

دانش انتظرامی آذربايجران غربری ،س  ،1ش ،07

میرفردی ،ا.؛ مختاری ،م.؛ فرجی ،ف .و دانش پذير ،ه.)7934( .

ص .41-14

«بررسی تأثیر فرهنگ شهروندی بر میزان گررايش

ولد ،ج .)7902( .جرمشناسی نظری ،ترجمره :علری شرجاعی،

بره قرانونگريررزی (موردمطالعره شرهر ياسرروج)»،

تهران :سازمان مطالعه و تدوين کت

علوم انسانی

فصلنامه پرژوهش هرای راهبرردی امنیرت و نظرم

دانشگاهها (سمت).

اجتماعی ،س  ،4ش ( ،0 )72ص.7-02

نظری ،ج .)7901( .تبیین جامعهشناختی میزان گرايش به نزاع
دسرتهجمعری در اسرتان ايرالم ،پايراننامره دوره
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان.

نظری ،ج .و امینی فسخودی ،ع« .)7901( .تبیین جامعه شناختی
عوامل مؤثر بر گرايش به نزاع جمعری در منراطق

روستايی استان ايرالم» ،مجلره علروم اجتمراعی و
انسررانی دانشررگاه شرریراز ،د  ،01ش ( ،7 )14ص
.701-072
نیکدل ،ف .و پیراسته مطلق ،ع ا« .)7934( .خشم صفت-حالت
و شیوه های کنترل خشم و گرايش افراد بره نرزاع

دسته جمعی» ،پژوهش های راهبردی امنیت و نظم
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