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  درميان محكومان نزاعفردي  بازسازي معنايي نزاع بين
  

   خليل كمربيگي  ،يارمحمد قاسمي
  )15/01/97، تاريخ پذيرش13/08/96(تاريخ دريافت 

  
فردي درميان محكومان نزاع در  پژوهش حاضر با هدف بازسازي معنايي نزاع بين: چكيده

مسئلة تحقيق اين  اي انجام گرفته است.از روش نظرية زمينه استان ايالم، با استفاده
. پروندة منازعان فرديي بازسازي معنايي ارائه داد توان از نزاع بينچگونه مي است كه

هاي شهر ايالم بخشي از جامعة آماري پژوهش حاضر دستگيرشده يا مراجعان به كالنتري
ها نفر از فرماندهان و افسران شاغل در كالنتري را تشكيل داده است. دركنار آن، با شش

گيري گيري در اين پژوهش هدفمند يا نمونهروش نمونه يز مصاحبه صورت گرفته است.ن
هاي معمول كدگذاري باز، محوري و  ها، از روشنظري بوده است. در فرآيند تحليل داده

سازماني منظور، هشت مقولة اصلي شناسايي شد كه بي اين انتخابي استفاده شده است. به
قواره ساختار جامعة مطابق اين نظريه، تجربة مدرنيتة بي اجتماعي مقولة مركزي است.

  يافته برپاية كنترل غيررسمي را با آشفتگي مواجه كرده است. پيشينِ انتظام
  

  سازماني اجتماعي، ايالم.اي، بيفردي، نظرية زمينه نزاع، نزاع بين واژگان كليدي:
 

  بيان مسئله
نوعان خود گاه در صلح و آرامش زندگي كرده و وقتي ديگر در  انسان در تمام ادوار تاريخ با هم

سربرده است. اين نزاع و درگيري در اشكال مختلف صورت گرفته است و مطابق  نزاع و درگيري به
عه را شده و نظم و امنيت جام 1سازماني اجتماعيهاي برخي از انديشمندان اجتماعي، سبب بينظريه

  خطر انداخته است. به
 

 . نويسنده مسئول(شناسي دانشگاه ايالم،  دانشيار گروه جامعه(                                y.ghasemi@ilam.ac.ir  
  .وپرورش استان ايالم  شناسي و رئيس گروه تحقيق و پژوهش ادارة كل آموزش ارشد جامعه كارشناس  
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هايي است كه با ايجاد اخالل در روابط دسته آسيب پديدة نزاع و درگيري در جامعه از آن
آورد كه اين با وجود مي اجتماعي، فضايي آكنده از بغض، كينه و دشمني را درميان افراد به

كند. هنوز معنوي متضرر ميهاي بعدي، جامعه را ازنظر مادي و سازي براي ايجاد نزاع و تنش زمينه
وطنان، شاخص قدرت يا دفاع از  خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتي است كه در فرهنگ بعضي از هم
  ).3: 1383شود (پورافكاري،  منزلت اجتماعي و فرهنگي و حيثيت فردي و خانوادگي محسوب مي

افزايش حساسيت  هاي مختلف نزاع و خشونت، هاي مبارزه با شكليكي از داليل ظهور جنبش
دليل سبك جديد حيات اجتماعي،  مردم و نيز افزايش شدت خشونت در ذهن افرادي است كه به

ها و بودن بسياري از نزاع يافتن و عادي بينند. رواجاي عادي نمي نزاع و درگيري با ديگران را پديده
كه سطح حساسيت به  اي استگونه اوقات به هاي مختلف اجتماعي، گاهيها درميان گروهدرگيري
  آيد.حساب مي رسد و تماشاي نزاع نوعي سرگرمي براي تماشاچيان به صفر مي
هاي كند با موج آسيباي انتقالي را سپري ميجامعة ايران نيز در دورة جديد خود كه مرحله   

شده  اي است كه در استان ايالم نيز پديداررو شده است. اين موج چند دهه اجتماعي و فردي روبه
كه اين استان به نماد بارزي از تضاد و سرگشتگي در زندگي شهري تبديل شده  ايگونه است، به

وضعيت، براي مهار اين  برنامه نبودبين سنت و مدرنيته، پيدايي تضاد و تقابل و  است. رويارويي
 "سازي منزلتي ناهم"گيرد و ازسوي ديگر بشكل  "حلقة محروميت"سو  ازيكباعث شده است كه 

نزاع و نمايش بگذارد و حاصل آن  در ايالم به را دخو ناخوشچهرة خشونت د تا شوباعث 
  پيوندد.وقوع مي باشد كه به هايي درگيري

سال، نزاع از رشدي  دهد كه طي ششهاي گذشته نشان ميها در كل كشور در سالآمار نزاع
-ند بحراني و درخور تأمل ارزيابي شود. مسئلهتوادرصدي برخوردار بوده است كه اين موضوع مي 80

درصد كل احكام دادگستري را به خود اختصاص داده  35اي كه در برخي مناطق فرهنگي مشابه، 
منتشر شد،  1393). با استناد به گزارش پزشكي قانوني كه در تيرماه 1386سروستاني،  است (صديق

  ).1393، فرهيختگاناست ( ثبت شده جرح در كشور منجربه درگيريِ 72 هر ساعت
ها كمتر به جمعيت كم يا حاكميت فرهنگ سنتي در استان ايالم سبب شده كه نزاع و درگيري

هاي نيروي رو آمار آنها نيز ثبت نشود، اما برپاية بررسي مراكز انتظامي و قضايي كشانده شود و ازاين
هاي خياباني و تخلفات راهور، مزاحمتبا سه مسئلة مهم  1393انتظامي ايالم، استان ايالم در سال 

 1395و  1394هاي فردي در سال رو بوده است. مسئلة نزاع بين فردي روبه نزاع و درگيري بين
گيري نيروي انتظامي  رود. آمارهاي معاونت پيششمار مي همچنان يكي از سه مسئلة اصلي استان به

با روند افزايشي در مسئلة  1394تا  1390هاي استان نيز مبين آن است كه استان ايالم طي سال
  فردي مواجه بوده است. نزاع و درگيري بين
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جرح،  ، مربوط به نزاع منجربه1394تا  1390هاي آمار اخذشده از پزشكي قانوني ايالم طي سال
علت نزاع آسيب  طور متوسط، هرساله، نزديك به چهارهزارنفر از استان ايالم به دهد كه بهنشان مي
نفر بر اثر نزاع آسيب جسمي  بيان ديگر، روزانه، در استان ايالم، بيش از يازده بينند. بهميجسمي 

  1كنند.بينند و به پزشكي قانوني مراجعه مي مي
رود، اما تاكنون شمار مي ترين مسائل اجتماعي استان ايالم بهنزاع و درگيري يكي از اصلي

هاي خاص برآن، نبود نظريه استان انجام نشده است. افزونفردي در اين  پژوهشي در زمينة نزاع بين
هاي حاصل از فردي، ضرورت بررسي علميِ مسئله را باال برده تا بتوان از يافته نزاع و درگيري بين
خواهد به اين پرسش اصلي گيري و كاهش نزاع استفاده كرد. پژوهش حاضر مي آن، درجهت پيش

  كنند. فردي در استان ايالم چگونه اين امر را بازسازي معنايي مي نپاسخ دهد كه محكومان به نزاع بي
  

  پيشينة پژوهش
بررسي عوامل مؤثر بر نزاع جمعي در اسـتان ايـالم و   «) در پژوهشي با عنوان 1394وند (نورعلي

ـ اجتمـاعي شـامل چهـارمتغيرِ فرعـيِ      دريافته است كه عوامـل روانـي  » تأثير آن بر امنيت اجتماعي
گريزي؛ عوامل وضعيتي شامل دومتغيرِ  گرايي و قانون نسبي، احساس نظارت و كنترل، قوممحروميت 

متغيـرِ فرعـِي احسـاس     فرعيِ كيفيت محل سكونت و تجربة عيني نـزاع؛ ازخودبيگـانگي شـامل سـه    
متغيـرِ فرعـيِ    شـدن شـامل سـه    معنـايي؛ فرآينـد اجتمـاعي    هنجاري، احساس انزوا و احساس بـي  بي

ـ اجتماعي  ساالن و پيشينة زندگي و پايگاه اقتصادي انواده، تأثيرپذيري از گروه همگسيختگي خ ازهم
ـ اجتمـاعي،   متغيـرِ پايگـاه اقتصـادي    بيشترين تأثير مستقيم را در گرايش به نزاع جمعي دارند. سـه 

ت صـور  شدن، با وجود تأثير مستقيمِ كم بر متغير وابستة تحقيق، به ازخودبيگانگي و فرآيند اجتماعي
اجتمـاعي، نقـش    ـ  غيرمستقيم و ازطريق تأثيرگذاري بر دو متغير عوامـل وضـعيتي و عوامـل روانـي    

  مهمي در گرايش افراد به نزاع جمعي دارند.
ـ فرهنگي مؤثر بر گـرايش   عوامل اجتماعي«) در پژوهشي با عنوان 1394شاطريان و همكاران (

ي بـين  نشان دادنـد كـه رابطـه   » شهرستان اهر) اي (مورد مطالعه: عشاير ايل پيجيك،به نزاع طايفه
متغيرهاي انسجام اجتماعي، مسئلة ناموسي، تقسيم به گروه خـودي و غيرخـودي، كميـابي منـابع،     

اي معنـادار و   پذيري، معاملة اجتماعي و ضعف بازدارندگي بيروني، با گـرايش بـه نـزاع طايفـه     جامعه
  اي معنادار نبوده است. جتماعي با نزاع طايفهي بين متغيرهاي محروميت نسبي و كنترل ارابطه

بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر وقوع نـزاع  «) در پژوهشي با عنوان 1391ميرساردو و مرتضيي (
اند، متغيرهـاي كنتـرل اجتمـاعي پلـيس،     روش پيمايشي انجام داده ، كه به»جمعي در شاهروددسته

 
  اند.اخذ شده http://il.lmo.irسايت ادارة كل پزشكي قانوني استان ايالم به نشاني  . اين آمارها از وب 1
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تنـد. ازطرفـي، متغيـر كنتـرل اجتمـاعي والـدين       دار ياف تعريف مثبت نزاع و فيزيـك افـراد را معنـي   
اي،  هـاي رايانـه   جمعي نشان داد. متغيرهاي مستقل بازي داري با نزاع دستهبستگي منفي و معني هم

  داري با متغير وابسته نشان ندادند. فيلم سينمايي و اكشن و وضعيت اشتغال رابطة معني
شناختي عوامل مؤثر بر  بررسي جامعه«ن ) در پژوهش خود با عنوا1390زاده و همكاران (حسين

دريافتند كه از مجموع هشت فرضـيه،  » جمعي (مورد مطالعه: شهر اهواز) ميزان گرايش به نزاع دسته
ها داراي رابطة معنـاداري   فقط متغير سن با گرايش به نزاع جمعي رابطة معنادار ندارد و بقية فرضيه

اي بيشترين تأثير را بر متغير  متغير تعلق به جامعة قبيلهبا نزاع بودند. از مجموع متغيرهاي مستقل، 
  وابسته داشته است.

دريافته است كه » شناختي نزاع جمعي در شهرستان دلفان تحليل جامعه«) در 1389رضائيان (
شـناختي (همچـون تصـور خيـر      شـناختي و جامعـه   ساختمان ذهني ساكنان شهرستان ازلحاظ روان

گرا، تقديرگرا و...) درخور تأمل است؛ شهرونداني كـه در سـطح بسـيار بـاال      هگرا، قبيلمحدود، خانواده
كننـد، درمقابـل طايفـة خـويش      وابستگي مـي  گرا هستند و به طايفة خود احساس گرا و قومخانواده

  كنند كه زمينة اجتماعي خاصي را بيافرينند.احساس مسئوليت مي
» جمعـي  گيـري از نـزاع دسـته    طوايف در پـيش نقش «) در پژوهش خود با عنوان 1389نژاد (پاك

هـا  بندي به مسائل اعتقادي، نبود توسعة اجتماعي، قوميت جا، عدم پايگزارش داده است كه تعصب بي
 و تعامالت نزديكي كه افراد ساكن در روستاها و مناطق محروم با هم دارند، در نزاع بين طوايف موثرند.

 بـر  مـؤثر  اجتماعي و عوامل خشونت شيوع ميزان عيينت«) در پژوهش 1387علمي و همكاران (
 بـر  ارت والـدين ، فقدان نظوالدين به دلبستگي عدم اند كه متغيرهايدريافته» شير شهر عجب آن در
 بندي پاي عدم دوستان بزهكار، داشتن هم، با والدين تضاد فرزندان، با بدرفتاري والدين فرزندان، رفتار

 و مستقيمة رابط آموزان شدان خشونت با والدين يريگ سخت ومدرسه،  درتنبيه  اخالقي، دستورات به
  دارد. معنادار

ـ فرهنگي مؤثر بر مسئلة نزاع جمعي  شناختي عوامل اجتماعي بررسي جامعه«) در 1386نظري (
 "گرايي قوم"، "پرخاشگري"يابد كه متغيرهاي به اين نتايج دست مي» (مطالعة موردي: استان ايالم)

بر ميزان گرايش به نزاع تأثير معنادار مثبت دارد و ميزان كنتـرل اجتمـاعي و    "بة عيني نزاعتجر"و 
تحصيالت بر نزاع تأثير معنادار منفي دارد. بين دو گروه متأهل و مجرد و مكـان زنـدگي (شـهري و    

نـان و  روستايي) در رابطه با متغير گرايش به نزاع تفاوت معناداري وجـود دارد، امـا بـين دو گـروه ز    
مثابة متغيـر وابسـته) تفـاوت معنـاداري مشـاهده نشـد.        مردان در رابطه با متغير گرايش به نزاع (به

  عبارت ديگر، جنسيت تأثير معناداري بر اين متغيرها نداشته است. به
قتـل   هاي حل منازعـات قـومي منجربـه   بررسي روش«با عنوان  ) در پژوهشي1375طهماسبي (
به اين نتيجه رسيده است كه پيشـينة زنـدگي اجتمـاعي جامعـة تحـت      » يالمتبار ا دربين عشاير ايل
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دهد با وجود اعتقادات مذهبي و تبعيت از قوانين حقوقي در مراجع قضائي، همـواره  مطالعه نشان مي
اي استان، منازعات خود را تحت مانده از بافت عشيرهگروهي از مردم استان با توجه به مناسبات باقي

  اند.هاي قومي حل و فصل كردهسنت تأثير عرف و
هـاي  شـناختي نـزاع  توصيف و تبيـين جامعـه  «در تحقيقي با عنوان  )1372عبداللهي و چلبي (
هاي مهـم اجتمـاع عـام    اند كه ميزان انسجام عام، كه از ويژگي نشان داده» جمعي در استان لرستان

حساب  هاي جمعي بههاي مهم نزاع علتآيد، در سطح استان نسبتاً ضعيف است و يكي از  شمار مي به
ترتيب در مناطق شهري بيشتر از مناطق روسـتايي و در   گرايي به آمده است. ميزان انسجام عام و عام

هاي رسمي مانند پليس، روستا بيش از مناطق عشايري است. بيشتر جمعيت نمونه از عملكرد ارگان
هـاي  اند. البته، ميـزان رضـايت افـراد از ارگـان     هژاندارمري و دادگستري قبل از انقالب رضايت نداشت

  ذكرشده، بعد از انقالب، افزايش درخور توجهي يافته است.
فـردي در كشـورهاي    هـاي بـين  خشـونت «) در تحقيقي با عنـوان  2008لي فرانس و همكاران (

سـي و  فـردي (جن  هـاي بـين  ، به بررسي دو نوع از خشـونت »باربادوس، جامائيكا و ترينيداد و توباگو
شناختي) در اين سه كشور با سطح درآمد پايين تا متوسـط   فيزيكي) و يك نوع از پرخاشگري (روان

اند  اند كه قرباني برخي از اشكال خشونت شدهدرصد گزارش داده 9/70پرداختند. نتايج نشان داد كه 
ند. قربانيان خشـونت  ادست كساني انجام گرفته است كه از قبل با آنها آشنا بوده طور معمول به كه به

  اند. جنسي بيشتر از جنس مؤنث و بيشتر در جامائيكا بوده
، به بررسي »آميز شدن بزهكاري خشونت جنسيتي«) در تحقيقي با عنوان 1999هايمر و كاستر (

آميز درميان پسران و دختران و نيز سـطوح خشـونت درميـان     سازوكارهاي تبيين بزهكاري خشونت
آميز درميان هر  آميز در تبيين بزهكاري خشونتنشان داد كه يادگيري خشونت آنها پرداختند. نتايج

دوجنس مهم است. اَشكال كنترل مسـتقيم والـدين (نظيـر انضـباط اجبـاري و نظـارت) بيشـتر بـر         
كه اَشكال كنتـرل غيرمسـتقيم والـدين     آميز نزد پسران مؤثر است، درحالي يادگيري تعاريف خشونت
آميز نزد دختران مؤثر است. متغير نظارت بـر   تر بر يادگيري تعاريف خشونت(پيوندهاي عاطفي) بيش

  ).18: 1393دوستي فرزندان تأثيري در خشونت دختران ندارد (نواح و نصيري، 
» آميـز جوانان خياباني و بزهكـاري خشـونت  «) در تحقيقي با عنوان 1998بارون و هارت نيگل (

آميـز، خشـونت    شـدن خشـونت   حروميت اقتصادي و قربـاني فرهنگ خيابان، م اند كه خرده نشان داده
تنهايي براي تبيين  كدام از اين عوامل به دهد كه هيچكنند. اين تحقيق نشان ميخياباني را تبيين مي

  انواع متفاوت خشونت كافي نيستند.
، كه با روش كمي و »اي و امنيت تحصيلي در ژاپن خشونت مدرسه«) در مطالعة 1378تاكاشي (

آموزان چند شهر ژاپن انجام داده است، نشان داده است كه با وجود  نامه درميان دانش يك پرسشتكن
نظـر او،   اي جدي در مدارس ژاپـن اسـت. بـه    كاري مسئله فقدان اسلحه در مدرسه، خشونت و خراب
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آموزان؛ دوم، خشونت  شود: نخست، خشونت درميان دانش كاري در سه شكل اصلي مشاهده مي خراب
كـاري در بيـرون از    نظـر محقـق، خـراب    آمـوزان. بـه   كاري درميان دانش معلمان؛ و سوم، خراب عليه

آموزان دبيرستاني انجام  دست دانش هاي عمومي، اغلب به ها و مكان هاي آموزشي مانند بوستان محيط
  ).15: 1378اختر،  گيرد (نيك مي

فـردي اسـت. از    هـاي بـين  آنچه در تحقيق حاضر مطالعه شده اسـت، موضـوع نـزاع و درگيـري    
  لحاظ، پژوهش كنوني از چند جنبه با تحقيقات قبلي متفاوت است: اين

گرفتـه در   كه اغلب تحقيقـات صـورت  كند، درحاليفردي را مطالعه مي پژوهش حاضر نزاع بين -
  حوزة خشونت و نزاع جمعي متمركزند.

گرايـي  تمـام آنهـا از سـنت كمـي    اند و  روش كيفي انجام نگرفته كدام از تحقيقات قبلي به هيچ -
  كه در تحقيق حاضر از روش كيفي استفاده شده است. اند، درحاليپيروي كرده

  
  زمينة نظري
و  1هنجاري اجتماعي (دوركيم هاي مرتبط با مسئلة پژوهش، نظرية بيترين نظريهيكي از مهم

زدة اقتصادي است؛  تحوالت شتاب 3هنجاري،نظر دوركيم، علّت آشكار تحقق بي ) است. به2مرتن
دليل  اين آورند، نه بهدنبال مي چون، اين تحوالت نوعي بحران را در نظام ارزشي و هنجاري جامعه به

نظر او، پديدة فقر بدون دخالت متغيرهاي ديگر بيشتر نقش نوعي  ؛ چه، به»كنندتوليد فقر مي«كه 
در اين وضعيت، پيامدهاي تحقق اين تحوالت  كند، امارا در جامعه ايفا مي» بخشعامل ثبات«

دهد، عناصري كه وجود فقر را را درمقابل آن قرار مي» هاي بادآوردهثروت«زده، عناصري مانند  شتاب
آرزوهاي «ناپذير، عناصري مانند  تحملكنند. پس، هنگامي كه دركنار اين فقر مي» پذيرتحمل«

ريزد و آيد، ساختار پايدار نيازهاي افراد درهم ميدرمي» قول«يا » تصوير«صورت  به» بلندپروازانه
هنجاري است، توان كنترل اين ، كه محصول اين وضعيت و آغاز بي»حدآرزوهاي بي«گيري  شكل

شوند واحوال، نيازها هم ارضا نمي گيرد؛ در همين اوضاعمي» هاي هنجاري سنتينظام«ساختار را از 
كار گرفته  به» ناپذيروضعيت تحمل«و نامشروع براي خالصي از آن و اينجاست كه ابزارهاي مشروع 

اي است كه در آن هنجار جامعه). طبق نظر دوركيم، جامعة بي300- 301: 1378شود (دوركيم، مي
اي از تغييرات سريع، كارآمدي خود را از دست قواعد رفتارـ هنجارها شكسته شده يا در طول دوره

  كند (همان).رل اجتماعي جامعه را ضعيف ميهنجاري كنتداده است. بي
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است. گود با  1و ساختار خانوادة ويليام گود هنجاري يكي ديگر از نظريات مرتبط، نظرية بي
كننده، ترين نهاد اجتماعيمنزلة مهم هنجاري و تعميم آن به نهاد خانواده، بهاستعانت از مفهوم بي

كند  را كليدي براي شناخت شخصيت و رفتار فرد تلقي مي هاي آن ساختار خانواده و سازمان و انگاره
-و هرگونه نابساماني در اين نهاد و ساختار را در توسعه و تكوين شخصيت بزهكار و كجرو دخيل مي

داند. گود معتقد است خانواده كانون و هستة اصلي تشكل اجتماعي و همچون نظام اجتماعي 
هاي حاكم بر خانواده، بر كند. هنجارها و ارزشفراهم مي تر را كوچكي است كه زيربناي جامعة بزرگ

تواند كليدي براي هاي خانواده ميتك افراد آن تأثير قطعي دارد. شناخت سازمان و انگارهتك
ترين عامل پيدايش و تشكيل ترديد، خانواده مهم شناخت رفتارهاي فرد تلقي شود؛ زيرا بدون

ود، هنگامي كه يك يا چندتن از اعضاي خانواده نتوانند نظر گ شود. بهشخصيت فرد محسوب مي
آيد. وجود مياي انجام دهند، گسيختگي خانوادگي بهطور مناسب و شايسته وظايف نقش خود را به
هايي مشاهده كرد كه اعضاي آن از پاشيدگي و تالش خانواده توان در ازهمشدت گسيختگي را مي

  تواند معلول عوامل ذيل باشد:مياند. گسيختگي خانواده هم جدا شده
آيد و در اين حالت ازحد پيش مي ومير، طالق يا اشتغال بيش) فقدان پدر كه در اثر مرگ1

عهده  شود يا شخص ديگري در غياب پدر اين نقش را بهوظايف پدر بر دوش مادر افكنده مي
يا طالق، كه در اين وضعيت،  علت اشتغال خارج از منزل، مرگ ) فقدان يا غيبت مادر به2گيرد.  مي

) وجود روابط عاطفي ضعيف و حتي متعارض 3شود.  هاي مادرانه دچار اختالل مياجراي نقش
درميان اعضاي خانواده، كه با وجود زندگي اجتماعي با يكديگر، از كاركردهاي كنشي متقابل ضعيفي 

  ).125: 1383زي، تبريحسي مناسبي با هم ندارند (محسنيدلي و هم برخوردارند و هم
هاي منزلة يكي از طرفداران نظريه ـ پرخاشگري است. فرويد به ي ناكاميهااي ديگر، نظريهدسته

كه اين غريزه شود. هنگاميناكامي و پرخاشگري، بر اين عقيده است كه انسان با غريزة مرگ زاده مي
موارد افراطي، به خودكشي شود و در صورت تنبيه و مؤاخذة خود ظاهر مي متوجه درون شود، به

صورت خصومت، خشونت، آزار و اذيت،  انجامد. هنگامي كه اين غريزه متوجه برون شود، بهمي
  ).200: 1379تبريزي،  كند (محسنيتخريب و قتل تجلي مي

بودن در زندگي  هنگام ناموفق پاسخ ناكامي پرخاشگري است؛ يعني رفتار دشمنانه و تند به
شود، در اثر خشم  كردن منع مي ر نزديكي با ناكامي دارد. مثالً، كودكي كه از بازيروزمره ارتباط بسيا

است اين است كه ناكامي  كوبد. چيزي كه ثابت شده  كند يا پاهاي خود را بر زمين مي اخم مي
هاي فشرده را رها كند و نوعي تسكين  تواند ناكامي دهد. پرخاشگري مي پرخاشگري را افزايش مي

هنگام رويارويي با ناكامي،  بخش نيست. بهوجود آورد، اما پايان آن معموالً رضايت فرد به موقت براي
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چارة آن بود. پرخاشگري ممكن است مستقيماً دنبال راه  صورت مسئله مطرح كرد و به را به بايد آن
  ).83: 1376رئيسي،  خود مانع را هدف قرار دهد (فرقاني

شناسان اجتماعي شناسان و آسيبشه در كانون توجه جامعهنظرية كنترل اجتماعي نيز همي
كه نام او با نظرية كنترل اجتماعي پيوند خورده است، تراويس  پردازاني بوده است. يكي از نظريه

هاي بزهكاري ضرورتي ندارد؛ زيرا همة ما جزء  است. هيرشي استدالل كرد كه تبيين علت 1هيرشي
طور طبيعي قادر به ارتكاب اعمال مجرمانه هستيم (ولد و همكاران،  رو، به حيوانات هستيم و ازاين

نظر، به ديدگاه  بودن ماهيت انسان است كه ازاين ). فرضية اصلي اين نظريه، ارضانشدني282: 1380
(ممتاز،  سازماني اجتماعي هم نزديك استگردد و ازسوي ديگر، به نظرية بيدوركيم و هابز برمي

كند كه ذات بشر، نه متكي بر اخالق و نه غير آن، ضد اخالق، نترل بيان مي). نظرية ك119: 1381
يابي شود  نوايي است كه بايد ريشه است. امكان كجروي در اين نظريه قطعي است و ايجاد هم

  ).213: 1383تبريزي،  (محسني
آيند. حساب مي هاي مسئلة نزاع بهكننده هاي يادگيري اجتماعي نيز از تبييننظريه

رفتاري و باورند كه كج بر اين ،اندهكردكه موضوع يادگيري اجتماعي را مطرح  نظراني صاحب
- نتيجة يادگيري هنجارها و ارزش رفتاريكج شوند و گرفته مي ياد ،يندهايي مشابهآطي فر ،نوايي هم

كتة اصلي در ن ،بنابراين .االن استس هاي همگروه ها وفرهنگ ويژه در چارچوب خردههاي انحرافي به
  ياد  يندهاي خاصيآطي فر تعامل خود و را در طول رفتاريكج افراد كه است ها ايناين نظريه

  ).47: 1386سروستاني، (صديق گيرندمي
هاي مؤثر بر الگوسازي پرخاشگري نام مثابة يكي ديگر از موقعيت از الگوهاي نمادين به 2باندورا

ويژه تلويزيون، هاي جمعي، به الگوهاي نمادين را بر پرخاشگري به رسانهبرد. او بخش بزرگي از تأثير مي
هاي متعددي از براين، نظرية يادگيري اجتماعي از جوانب متفاوت به گونه نسبت داده است. افزون

توانند در افزايش رفتارهاي ضد  ها مياشاره دارد و مدعي است كه اين مشوق3 هاي محيطيتحريك
معنادار خواهد بود كه محيط زمينة  ها هنگامي ، تأثير اين مشوق باشند. در اين نظريهاجتماعي مؤثر 

  ).526- 524: 1385تقويت ارتكاب رفتارهاي ضداجتماعي را فراهم ساخته باشد (سليمي و داوري، 
ـ  شناختي اي دربارة نظرية روان شده ) معتقد است كه هيچ تعريف پذيرفته1980( 4رابرت آگنيو

توان برشمرد: نخست، حال، دو مشخصه براي اين نظريه مي ناختي فشار وجود ندارد؛ بااينش جامعه
خواهند ازطريق توانند آنچه را ميدهد كه افراد نميگويد بزهكاري هنگامي رخ مي نظرية فشار مي
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نشده  هاي برآوردهدست آورند. دومين مشخصة نظرية فشار آن است كه خواسته مجاري مشروع به
اعتقاد آگنيو، گسستگي بين آرزوها و انتظارات، در  كنند. بهفشاري بر فرد درجهت بزهكاري وارد مي

بيشتر مواقع، منشأ اصلي خشم/ ناكامي نيست؛ زيرا آرزوها به اهداف آرماني اشاره دارند و شكست در 
هند كه مردم دها نشان ميعالوه، داده شود. بهيابي به اين اهداف، خيلي جدي گرفته نمي دست

دهند كه به بهترين تمايل دارند اهداف متنوعي را دنبال كنند و بيشترين اهميت را به اهدافي مي
يابي به هدف خود اغراق يا آن را  اند. افراد دربارة سطوح فعلي و مورد انتظار دست يابي نحو قابل دست

هاي ، صرفاً در برخي موقعيتكنند. بنابراين، شكاف و گسستگي بين آرزوها و انتظارات تحريف مي
كه محيط اجتماعي تمركز بر يك يا چند هدف محدود و  هاييخاص منشأ فشار است، موقعيت

قدري  دهند، به هايي كه در آنها ديگران به فرد بازخورد بيروني ميكند. موقعيتخاص را ترويج مي
يابي به اهداف خود اغراق  ن دستشود كه افراد دربارة ميزامكرر و صادقانه است كه مانع از آن مي

). بنابراين، از ديد آگنيو، 25- 22: 1382نكنند و درواقع احساس ناكامي به آنان دست دهد (كوثري، 
شود يا اينكه رو  آيد كه فرد با روابط يا رويدادهايي كه تمايلي به آنها ندارد روبهفشار زماني پديد مي

ترتيب، فشار در رابطه يا رويدادي ايجاد  تجربه كند. بدين هاي خود، پيامدهاي منفي رادر اثر كنش
هاي داراي  ) محرك2يابي به اهداف داراي ارزش مثبت ناكام بماند.  ) فرد در دست1شود كه: مي

ارزش مثبت مانند پدر و مادر خود را از دست داده باشد يا از خطر نابودي آنها احساس ترس كند يا 
رو شود يا از خطر رويارويي با  به هاي زباني و جسمي، روفي، مانند تنبيههاي داراي ارزش منبا محرك

  ).50: 1992آنها احساس ترس كند (آگنيو، 
سازماني اجتماعي عبارت است بياست.  1سازماني اجتماعي ز بيفردي نيز ناشي ا مسئلة نزاع بين

هنجاري، ستيز فرهنگي و سازماني اجتماعي را بياز وضعيت عدم توفيق مقررات. سه نوع عمدة بي
طوركلي در تغييرات اجتماعي  سازماني اجتماعي را بهاي بياند. علت ريشهاختالل برشمرده

سازماني اجتماعي خواهد هم بريزد، سبب بي اند. هر موقعيتي كه تعادل نظام اجتماعي را به دانسته
سازماني  نگي باشد. رويكرد بيشناختي يا فرهشد. اين وضعيت ممكن است تغييرات فناورانه، جمعيت

سازماني  كنندة پيامدهاي تغيير براي نظام و براي افراد داخل نظام است. بي بينياجتماعي پيش
شود  سازماني شخصيتي ميكند كه خود سبب بياجتماعي براي افراد فشار رواني توليد مي

  ).52- 51: 1386 2(رابينگتن و واينبرگ،
ناهماهنگي نهادها و مناسبات اجتماعي، اختالفات خانوادگي، تضاد فرهنگي، ضعف قوانين و 

هايي كه درنتيجة تغييرات سريع اجتماعي، تعادل را برهم زده اعتمادي در جامعه، وجود اضطراب بي
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سازماني است و باعث احساس ناكامي در افراد و انهدام كنترل اجتماعي شده است، موجد بي
  اجتماعي است.
اي كه از  ها و مفاهيم نظريمثابة سازه ترين مفاهيم مهم را به ن مهمتوابندي ميدر جمع

  شرح زير فهرست كرد: اند بهرويكردهاي نظري برگرفته شده
  يافتة آن در نهاد خانواده نزد ويليام گود؛هنجاري اجتماعي دوركيم و نوع تعميم بي - 
  ويژه فرويد؛كاوان و به مفهوم ناكامي و پرخاشگري نزد روان - 
  بودن ماهيت انسان نزد تراويس هيرشي؛ مفهوم ارضانشدني - 
  مفهوم نزاع اكتسابي برگرفته از رويكردهاي يادگيري اجتماعي نزد ساترلند؛ - 
يابي بر اهداف از راه مشروع تكيه دارد؛ اما  مفهوم فشار اجتماعي كه به ناكامي در دست - 

  گيرند؛فرد قرار مي هاي غيرمشروع فرارويچنانچه اين امر ممكن نشود، راه
خوردن تعادل اجتماعي است و باعث اختالفات  سازماني اجتماعي كه ناظر به برهممفهوم بي - 

  شود.هاي متعدد اجتماعي در جامعه ميها و دركل آسيباعتمادي در جامعه، اضطراب خانوادگي، بي
  

  روش پژوهش
تجزيه و  1ايروش نظرية زمينه ها ازطريق هاي كيفي است و دادهپژوهش حاضر، از نوع پژوهش

اي (مشاهدة رفتار و اي زمينهيابي به نظرية مبنايي، از فنون مشاهدهشود. براي دست تحليل مي
ساختاريافته (با فرماندهان و هاي نيمهها و معابر عمومي)، مصاحبهها در كالنتريكننده گفتار نزاع

ها) استفاده شد. فردي در كالنتري هاي نزاع بين(پروندهها) و تحليل سند افسران شاغل در كالنتري
- كننده به كالنتري كنندگان دستگيرشده يا مراجعهبنابراين، حوزة مطالعه عبارت است از پروندة نزاع

هاي آنان كه حاوي متن سال منتهي به اجراي تحقيق. سپس، پرونده هاي شهر ايالم در يك
ضات دادگستري و تحقيقات پليسي بود، تحت مطالعه و بررسي ها و قهاي افسران كالنتريمصاحبه

ها نيز در ميدان مطالعة اين برآن، تعدادي از فرماندهان و افسران شاغل در كالنتري قرار گرفت. افزون
گيري نظري بود كه برپاية آن، و نمونه 2گيري هدفمند گيري، نمونهپژوهش قرار دارند. روش نمونه

ها، با ا مطالعه شد و اين كار تا اشباع نظري ادامه يافت. براي تكميل يافتههترين پروندهكليدي
عمل  عميق به مصاحبة نيمه 3بان، منزلة مطلع يا دروازه نفر از فرماندهان و افسران انتظامي، به شش

نوع كدگذاري باز، محوري و انتخابي استفاده شد. در مرحلة كدگذاري  ها، از سهآمد. در تحليل داده

 
1. Grounded Theory 
2. Purposive Sampling 
3. Gatekeeper 
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فردي تحت بررسي قرار گرفت كه در مرحلة نهايي، درقالب هشت مقولة  پروندة نزاع بين 64از، ب
  بندي شدند.اصلي طبقه

هاي كيفي، معيارهايي براي ارزيابي طرح كيفي وجود دارد. پژوهش كيفي، تفسيري در روش
موسوم است.  1"ادشاخص قابليت اعتم"يا  "اعتمادپذيري"شود كه به برمبناي يك معيار ارزيابي مي

هاي ديگر است. معيار بخشي به مطالعهها و قدرت الهامبودن يافته معناي متقاعدكننده اين معيار به
است (محمدپور،  5پذيريو انتقال 4تأييدپذيري، 3پذيري،اطمينان 2اعتمادپذيري شامل باورپذيري،

  استفاده شده است. 6بندي). در پژوهش حاضر، براي اعتبارسنجي از راهبرد زاويه167: 1389
 7گرا هاي مختلف دارد، در اين پژوهش از طرح همبندي حالتبا توجه به اينكه راهبرد زاويه

هاي كمي و كيفي بندي است. در اين طرح، دادهترين طرح در راهبرد زاويهاستفاده شد كه قديمي
در تفسير نهايي، به مقايسة  شوند و سرانجام،در طي مراحل جداگانه گردآوري، تحليل و تفسير مي
زاده  گيري نهايي صورت خواهد گرفت (حكيمنتايج كمي و كيفي با يكديگر اقدام خواهد شد و نتيجه

  ).83: 1390و عبدالملكي، 
  

  هاي پژوهشيافته
هاي تحت مطالعه، چگونه هدف پژوهش حاضر آن است كه به اين پرسش پاسخ دهد كه نمونه

يابي به اين هدف و پاسخ به اين پرسش، كنند. براي دستبازسازي معنايي ميفردي را  نزاع بين
اند و از راه ها تشكيل شده بود رفتهفردي كه در كالنتري هاي نزاع بينسراغ پرونده پژوهشگران به

مصاحبه با افراد مطلع، مشاهدات خود را ثبت و آنها را درقالب مقوالت متعدد، كه حاصل تحليل 
اي ها، روش نظرية زمينهاند. براي اين كار و تحليل دادهروش كيفي است، مطالعه كرده هها بداده
هاي حاصل از فردي و داده پروندة نزاع بين 64كار گرفته شده است. در اين روش، در آغاز،  به

مفهوم استخراج شد. در مرحلة بعدي،  45مصاحبه بررسي شد كه در مرحلة كدگذاري باز،  شش
هم ازنظر معنايي، درقالب هشت مقولة اصلي (عدم  به محوري، مفاهيم مشابه و نزديككدگذاري 

رعايت قانون و حقوق شهروندي، ضعف سازوكار كنترل خشم، ارتباط فرازناشويي، اختالفات 
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4. Conformability 
5. Transformability 
6. Triangulation 
7. Convergence Design 
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بندي شدند. سرانجام مقولة هاي رواني و عامل سياه) طبقهاعتمادي، اعتياد، بيماريخانوادگي، بي
  سازماني اجتماعي انتخاب شد.اين بررسي، بيمحوري نهايي 

ها با موضوع ها و نتايج مصاحبهشده در كالنتري هاي تشكيلدر ادامه، با رجوع به محتواي پرونده
شود. ها اشاره مي تبديل مفاهيم به مقوله گيري مفاهيم واي از فرآيند شكلفردي، به نمونه نزاع بين
توجهي به فرهنگ رانندگي است. مفاهيمِ زيرمقولة عدم رعايت حقوق شهروندي، مفهوم بي ازجمله

  اند:عبارات زير درقالب اين مفهوم قرار گرفته
اي بـه كالنتـري    كرده براي شكايت از راننده راني با سر و روي ورم مامور ادارة تاكسي« 

ام كه بدون كارت خصات تذكر دادهاي با اين مش گويد: به رانندهكند. مأمور مي مراجعه مي
اعتنا به تذكر مـن بـه   شهري و پروانة فعاليت حق نداري در اين مسير مسافر بزني، كه بي

گفـتن كـرد و    راه دادن و بدوبي كار خود ادامه داد. وقتي دوباره تذكر دادم، شروع به فحش
  ».وشتم قرار داد چنين مرا هدف ضرب ور شد و اين به سويم حمله

شده، كه يكي از آنها نيز خوني بـود، بـا مـأمور بـه كالنتـري       اننده را با لباس پارهدو ر«
پيچيد. وقتي افسـر دليـل دعـوا را پرسـيد،     آورده بودند. سروصداي هردو در كالنتري مي

خواسـتم  گونه توضيح داد: در چهارراه جمهـوري، وقتـي مـي   ها ماجرا را اينيكي از راننده
آقا با سرعت باال به اتومبيلم زد كه خسارت زيـادي بـه مـن وارد    سمت باال بپيچم، اين  به

كنيـد، شـروع بـه    كرد. وقتي به او گفتم كه چرا در چهارراه با ايـن سـرعت راننـدگي مـي    
سويم حمله كرد كه من هـم از   دادن كرد. من هم جوابش را دادم و با قفل فرمان به دشنام

دي برداشته بود گفت كه اين راننـده بـدون   خودم دفاع كردم. اما رانندة ديگر كه جرح زيا
كند و مسير را خالف طي كرده است كه پلـيس نيـز او را    توجه به من چهارراه را طي مي

گـويي، بـا قفـل فرمـان     راه مي اي، چرا بدوبيگويم تو خالف آمدهداند. وقتي مي مقصر مي
 ».طور مرا مصدم كرده استاين

 
 
 
 
 
 

  . تبديل واحدهاي معنايي به مفهوم1نمودار 

عدم رعايت قوانين 
 رانندگي

 درگيري بر اثر تصادف بين رانندگان خودرو

ديگران منزل درب خودرو پارك

عرضپارك خودرو در كوچة كم

رعايت نكردن نوبت بين رانندگان تاكسي
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نمونة باال، اي از چگونگي تبديل واحدهاي معنايي به مفاهيم آمده است. در ، نمونه1در نمودار 
نكردن نوبت در رانندگي، پارك خودرو درب منزل ديگران  مفاهيمي چون درگيري بر اثر تصادف، رعايت

  ها استخراج و مقولة عدم رعايت قوانين رانندگي پديد آمده است.ها و مصاحبهو... از متن پرونده
  

  
  
  
  
  
  

  . تبديل مفاهيم به مقوله2نمودار 
 مفهوم شهروندي هاي اصلي، عدم رعايت قانون و حقوق شهروندي است. حقوق يكي از مقوله

 چگونگي فردي است و و اجتماعي اقتصادي، مدني، سياسي، حقوق شامل كه است وسيعي نسبتاً
 كه كندمي را تنظيم يكديگر دربرابر آنان تكاليف و و حقوق شهري، و مؤسسات و دولت مردم روابط

 حقوق حفظ و رعايت منظور است و به كشور اساسي قانون اساسي در چارچوب حقوق از منشعب
رمز  شهروندان،حاكميت اخالق شهروندي و رعايت حقوق است.  جامعه كالن بخش در افراد

 شهرافراد آن و ها سازماناست و تحقق اين امر، همكاري، هماهنگي و فعاليت همة جامعه ماندگاري 
  شود:د. در ادامه، به دو نمونه از موارد اشاره ميطلب را مييا جامعه 

كند. او دليل شكايت خـود  اش به كالنتري مراجعه مييك نفر براي شكايت از همسايه«
هـاي خـود   بار است كه آشغال دهد: آقاي ... همساية من است. چندينگونه توضيح ميرا اين

كند. چندبار بين ما بگومگـو  دهم گوش نميكند. هرچه تذكر ميرا جلوي منزل من رها مي
كه پاسخم  كنم كند. به او گفتم كه از دستت شكايت ميرخ داده است، اما او كار خود را مي

  ».ام كه از او شكايت كنمدهد: برو هر غلطي دوست داري بكن. االن آمدهمي
  كند. اواش شكايت ميخانهكند و از دست صاحبخانمي به كالنتري مراجعه مي« 
ماه پـيش ايـن منـزل را از ايـن آقـا اجـاره كـردم. همـان روز از او          گويد حدود يكمي 

ماه  ين آقا گفتند خير، هيچ مشكلي ندارد. االن حدود يكپرسيدم اين منزل مشكلي ندارد؟ ا
خواهم منزل را تخليه كنم و جـاي  كنم. االن كه مياست كه دائم داخل فاضالب زندگي مي

زند كـه  دهد. افسر به موجر زنگ ميديگري براي خودم اجاره كنم، پول پيش را به من نمي
گويـد  رسـد. او مـي  موجر به كالنتري مي دقيقه، به كالنتري مراجعه كند. پس از حدود چهل

 
عدم رعايت قوانين رانندگي

عدم رعايت نوبت

فرهنگ آپارتمانعدم رعايت

مزاحمت براي ديگران

عدم رعايت حقوق همسايگي

عدم رعايت قانون 
 و حقوق شهروندي
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همراه امالكي منزل را ديـده و پسـنديده اسـت. مـن      اين خانم خودش با فرزندش رفته و به
خواهـد منـزل را تخليـه كنـد و     ماه نگذشته، مـي  ام. االن كه يكنامه را امضا كرده فقط قول

سـتأجر ديگـري پيـدا    گويم خواهر من، صبر كن تـا م درخواست پول پيش را دارد. به او مي
كنـد، االن هـم كـه    زدن مي كنم تا پول پيشت را بدهم كه شروع به دادوبيداد و حرف زشت

  ».آمده و شكايت كرده است
 

توجهي به فرهنگ رانندگي، عدم رعايت حقوق همسايگي، اختالف گونه، مفاهيمي چون بيبدين
و درگيري بين مالك و مستأجر، كارگر و كارفرما، استاد و شاگرد، منشي و بيمار، عدم رعايت 

نشيني، مزاحمت براي زنان، گدايي و زورگيري، عدم بازپرداخت قرض،  فرهنگ آپارتمان
  نون و حقوق شهروندي از آنها استخراج شد. هايي بودند كه مقولة عدم رعايت قا زيرمقوله

  
  
  
  
  
  

  ها به مقولة هسته. تبديل مقوله3نمودار 
  طور كه ذكر شد، ها به مقولة هسته آمده است. همان، چگونگي تبديل مقوله3در نمودار 

اعتمادي، درحقيقت، موجد هايي چون ضعف سازوكار كنترل خشم، اختالفات خانوادگي و بيمقوله
هاي هاي اجتماعي و نزاع و درگيريسازماني اجتماعي است كه پيامد آنها، مسائل و آسيببي
هاي آن به هم اعتماد يابد كه اعضا و گروهفردي است. براي مثال، زماني جامعه سازمان مي بين

  آورد. سازماني پديد ميهاي مختلف بيشند. فقدان اعتماد بين اعضا و گروهداشته با
سازماني اجتماعي پس از جنگ جهاني اول و در پاسخ به مجموعة خاصي از رويكرد بي

هاي  ). نظريه45: 1386عرصه آمد (رابينگتن و واينبرگ،  شناسي بههاي جامعه در حوزة جامعه ويژگي
و  3فلورين زنانيكي 2دابليو، اي. تامس، 1عمدتاً، از تأليفات چالز، ايچ. كولي،سازماني اجتماعي، بي

سرچشمه گرفته است. البته، اين نظريه، از آن زمان كه اين افراد دربارة آن  4برن ويليام، اف. آگ
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). اين رويكرد در پژوهش حاضر و در جامعة 49اند تاكنون، بسيار اصالح شده است (همان، نوشته
آيد كه وضع وجود مي سازماني اجتماعي زماني بهمجدداً هدف بازخواني قرار گرفته است. بيايالم 

  يافتگي اجتماعي را به وضعيت عدم توفيق مقررات تعريف كند.   موجود، سازمان
 

  عوامل علّي  )1
 فردي منجر شده است اي كه به نزاع بين دهد عوامل علّيها نشان ميها و مصاحبهتحليل پرونده

  اعتمادي.اند از ضعف سازوكار كنترل خشم، اختالفات خانوادگي و بي عبارت
ها،  ها و تنشتغييرات اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي در عصر حاضر، همراه با گسترش اضطراب

هاي  سبك زندگي افراد جامعه را دستخوش تغييرات زيادي كرده است. رويارويي با مسائل و موقعيت
شيوة بهتري بر مشكالت  هايي است كه افراد بتوانند بهها و مهارتشتنِ تواناييمختلف، نيازمند دا

ها كنترل خشم است. زندگي غلبه كنند و از سبك زندگي بهتري برخوردار شوند. يكي از اين مهارت
ها نيز شده در كالنتري هاي تشكيلفردي در پرونده تحليل محتواي معاني مرتبط با وقوع نزاع بين

توان ضعف در سازوكار كنترل خشم و نبود توانايي و ها را ميدهد كه ريشة بسياري از نزاعمينشان 
زنيد يا شرح ماجراي درگيري را از مهارت در اين زمينه دانست. وقتي پروندة منازعان را ورق مي

يكديگر  بريد. دو راننده بامي شنويد، به ضعف آنها در سازوكار كنترل خشم پيزبان خود آنها مي
شوند، اتفاقي  آموز با هم درگير ميدهد، دو دانشكنند، بين داور و بازيكن درگيري رخ ميتصادف مي

توانند خود را كنترل كنند، بين بيمار يا اطرافيان آنها با كاركنان افتد و اعضا نمي در منزل مي
  رل در هنگام بروز خشم است.دهندة فقدان كنت بيمارستان نزاع روي داده است و... . همة اينها نشان

نقش خانواده در پايداري جامعه بر كسي پوشيده نيست. انجام درست كاركردهاي خانواده و 
شود. ازسوي ديگر، هاي اعضا، به ايجاد نظم و انسجام در جامعه منجر ميايفاي درست وظايف و نقش

زند. عدم ايفاي درست  ميهاي زيادي دامن وجود اختالف و تنش در خانواده به مسائل و آسيب
دنبال دارد. برخي از  وظايف نقشيِ اعضا و پديدآمدن انتظارات متفاوت، اختالفات خانوادگي را به

فردي، همانند دخالت اطرافيان در روابط زناشويي، ناشي از پديدآمدن  هاي بينها و نزاعدرگيري
  اختالفات خانوادگي است.

گردد. تحليل محتواي فردي به اعتماد بين اشخاص برمي بينيكي از عوامل مرتبط با مسئلة نزاع 
اعتمادي سازماني اجتماعي بيدهد كه يكي از عوامل اصلي مرتبط با بيهاي نزاع نشان ميمصاحبه

است كه در ارتباط بين اعضاي خانواده، دوستان و همكاران، كارگر و كارفرما و مشابه آن ديده 
اعتمادي به هايي از بيها و مصاحبه با مطلعان، گونهاز پرونده شود. در بررسي و تحليل برخي مي

دهندة تأثير عامل اعتماد و ها ديده شد كه همة آنها نشانهاي اجرايي و حتي غريبهنهادها، دستگاه
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يكي از افسران كالنتري در توضيح يكي ها و... است. اعتمادي به غريبهاعتمادي بين اشخاص، بيبي
 گويد:اي كه روي ميز قرار دارد ميو با اشاره به پروندهها از درگيري

فردي براي انجام كاري، مدتي به خارج از استان رفته و به برادرش سفارش كرده كه 
رود هايش باشد. برادرش نيز در غياب مرد، براي سركشي به منزل برادر ميمواظب زن و بچه

شود و معتقد است كه او آنها را زير نظر  ميها عصباني كه زن برادر از اين رفتار عموي بچه
  دهد و االن كار به كالنتري كشيده است.گرفته است. بين آنها دعوا و درگيري رخ مي

اند.  اندازي يك شركت با هم شريكدهد كه دو نفر، در راهاي ديگر نشان ميمحتواي پرونده
ضاي شركت را شريكش انتخاب گويد تمام اعشود و مياعتماد مييكي از آنها به ديگري بي

  كنند. تصميم دانم آنها چه مياو هستند و من نمي "آدمِ"كرده است؛ بنابراين، اين افراد 
گيرد خودش هم چندنفر را به انتخاب خودش به اعضاي شركت اضافه كند و همين عامل مي

  باعث درگيري بين دو طرف شده است.
  

  )پديده2
متأثر از عواملي نظير ضعف سازوكار كنترل خشم، اختالفات  منزلة معلول فردي به نزاع بين

اي ديگري ازقبيل تعصبِ  اعتمادي است. دركنار اين عوامل علّي بايد به عوامل زمينه خانوادگي و بي
اي، چون  خويشاوندي و ساختار سنتيِ قومي و طرد اجتماعي اشاره كرد. وجود عوامل مداخله

  اري، فقر و محروميت اقتصادي، را نيز بايد به آن افزود.ك اختالف خانوادگي، اعتياد، بي
  
  اي )عوامل زمينه3

گروهي ازجمله مفاهيمي است كه در فرآيند رشد و توسعة سرماية اجتماعي و ارتباط درون
هاي خانوادگي، دوستان جامعه نقش بسزايي دارد، اما اگر ميزان ارتباط و شدت آن بين اعضاي شبكه

جا بگيرد، به ايجاد فشار هنجاري منفي در ت منطقي خارج شود و رنگ تعصب بيو آشنايان از حال
كند. وابستگي هاي اجتماعي و ازجمله نزاع و درگيري توليد ميشود و بين افراد آسيب اعضا منجر مي

افراد خانواده به يكديگر، داشتن تعصب غيرمنطقي و دفاع نامعقول از اطرافيان، اقوام و طوايف و 
و پشتيباني نابجاي آنها از يكديگر و شدت ارتباط بين اعضاي شبكة خويشاوندان، دوستان، حمايت 

آورند. در  وجود مي همسايگان، اقوام و طوايف ازجمله مواردي هستند كه بين افراد نزاع و درگيري به
دارد و پس از اي به انجام آن رفتارها ناي از اوقات، فردي از اعضاي خانواده، طايفه و قوم عالقهپاره

كه مجبور بوده است با هنجارهاي خانواده، گروه دوستان،  شود، درحاليانجام عمل، فوراً، پشيمان مي
هاي ذيل مبين نوايي كند و وارد نزاع و درگيري شود. نمونه اي و... هممحله شهري و هم ماي هم

  چنين وضعيتي است:
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آورند. بين آنها درگيـري رخ  كالنتري مينيروهاي كالنتري دونفر را با سرووضع آشفته به 
گويد ايـن آقـا   نفر از آنها، كه جراحت زيادي برداشته، دربارة داليل درگيري مي داده است. يك

گويم روي خواهر من دست بلند نكـن،  زند. وقتي ميداماد ماست. هر روز خواهرم را كتك مي
خورده، رفتم سراغش كه علت را بار كتك  كند. وقتي ديدم خواهرم براي چندمينتوجهي نمي

جويا شوم كه بين ما درگيري رخ داد. امروز برادرانش به محل كارم آمدند و مرا كتـك زدنـد.   
وشـتم قـرار داده و    داند كه برادرخانمش او را هدف ضربداماد علت اقدام برادرانش را اين مي

  لند نكند.اند كه ديگر روي من دست بسراغش رفته خاطر به همين برادرانش به
شوند. يكي از آنها مضروب شده اسـت.  در مورد ديگر، سه جوان با مأمور وارد كالنتري مي

هايي هستند كه در خيابان با هـم  نفر همان دهد كه اين سهمأمور به افسر كالنتري توضيح مي
شناسـند. يكـي از   دهد كه هرسه همديگر را ميوگوها نشان مي درگير شده بودند. فضاي گفت

كردم كه ايـن آقـا   دهد: من داشتم با اين دوستم بحث ميگونه توضيح ميانان ماجرا را اينجو
سر رسيد و مرا مضروب كرد. افسر از ضارب سؤال كرد كه چرا چنـين كـاري كـردي؟ جـوان     

دهد اين آقا با پسرعمويم دعوا كرد، من هم با او درگير شدم. جوان ديگر وارد بحـث   پاسخ مي
كردم، تو چرا خـودت را  گويد من داشتم با ايشان بحث مي عموي خودش ميشود و به پسرمي

بـودن حـركتش، بـا روبوسـي      قاطي كردي؟ چرا او را زدي؟ پس از اعتراف ضـارب بـه اشـتباه   
  نفر، درگيري به صلح ختم شد و ماجرا پايان يافت. سه

 
  گر عوامل مداخله) 4 

آيد. شمار مي هاي نزاع و درگيري بهاز انگيزهمنزلة آسيب اجتماعي و نوعي بيماري،  اعتياد به
دهد ها و مصاحبه با مطلعان نشان ميشده در كالنتري هاي تشكيلبررسي و تحليل محتواي پرونده

فردي اعتياد به موادمخدر يا خريدوفروش آن  هاي بينهاي بروز نزاع و درگيريكه يكي از زمينه
شود و هم ان با اعضاي خانواده و نزديكان او ديده ميصورت درگيري معتاد است. اين مسئله هم به

هاي ترين تفاوتصورت درگيري و نزاع بين خريداران و فروشندگان موادمخدر. يكي از اصلي به
زود مختومه  خيلي ها هاي ديگر در آن است كه اين پروندهدليل موادمخدر با پرونده هاي نزاع بهپرونده

هاي نزاع، به مواردي برخورد كردند كه زمان تحليل محتواي پرونده شود. پژوهشگران دراعالم مي
-گيري پرونده، با رضايت دو طرف مختومه اعالم شده است. اين مسئله در پروندههمان ابتداي شكل

هايي در اين شود. ذكر نمونههايي كه نزاع بر اثر خريدوفروش مواد رخ داده است بيشتر ديده مي
  تشريح اين وضعيت كمك كند. بهتواند زمينه مي

دهد كـه جـوان معتـادي بـه خانـة عمـويش       هاي نزاع نشان ميمحتواي يكي از پرونده
خانـه او را ديـده و مـاجرا را    برد زده و صندوق صدقات را بـرده اسـت. دختـر صـاحب     دست
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خانه به خانة برادرش رفته و از دست پسر او شـاكي شـده اسـت.     گزارش داده است. صاحب
  ه باال گرفته و بين آنها درگيري رخ داده است.مشاجر

دهـد  در موردي ديگر، ابهاماتي دربارة درگيري دونفر وجود دارد. قيافة هردو نشان مـي 
اهميتـي  كه به مواد مخدر اعتياد دارند، اما بدون اعتراف به داليل واقعي درگيري، موارد بـي 

افسر مطلع در اين زمينـه رفـع ابهـام     كنند. را دربارة داليل نزاع و درگيري با هم مطرح مي
گويد اين پسر معتاد است و ديگري هم فروشندة مواد. فروشنده به ايـن پسـر   كند. او ميمي
صورت قرضي ترياك فروخته است، اما او پول مواد را پـس نـداده و حـاال بـا هـم درگيـر        به

 اند. شده
  

  ) راهبردهاي عمل/ تعامل5
شده  در هنگام وقوع نزاع و درگيري، نمايشِ خشونت آموختههاي اصلي جامعه يكي از واكنش

است. اين نظريه داللت دارد بر اينكه وقتي خشونت و رفتارهاي خطرساز در جامعه نهادينه شود، 
شود. در اين وضعيت، افراد چون خشونت را پذيري افراد دروني ميمنزلة بخشي از ساختار جامعه به

نها اعمال شده است، ناگزيرند همچون رفتاري عرفي، آن را درمقابل اند و خشونت بر آ تجربه كرده
رود، بلكه به اقدامي معمولي تنها از بين نمي كار گيرند. در اين وضعيت، قباحت خشونت نه ديگران به
  شود.تبديل مي

هاي نزاع شود. وجود انبوهي از پروندههاي متعدد قضايي ميمداخلة پليس سبب تشكيل پرونده
هاي دو طرف منازع را باال سو هزينهدنبال دارد، همين امر ازيك گيري انباشتگي پرونده را بهو در
  كند. برد و ازسوي ديگر دستگاه دولت را با بروكراسي قضايي رويارو مي مي

  
  پيامدها ) 6

گر، باعث اي و مداخلههمراه عوامل زمينه دنبال دارد كه به عوامل علّي نزاع و درگيري را به
شود. ازجمله پيامدهاي فرسايش سرماية اجتماعي در جامعه و افزايش اختالالت رواني در افراد مي

شده و مداخلة پليس، فرسايش سرماية اجتماعي است. سرماية اجتماعي با  خشونت آموخته
هاي مختلف، نقش هاي اجتماعي، تقويت اعتماد اجتماعي و هنجارها و ارزشكردنِ شبكه فراهم

هاي اجتماعي نيز به كاهش و ها و مسائل اجتماعي دارد. افزايش آسيبر كاهش آسيبمؤثري د
  شود.فرسايش سرماية اجتماعي در جامعه منجر مي

وجودآمدنِ اختالالت رواني، ازجمله اختالالت شخصيتي، تكانشي، جنون و...، از ديگر  به
سازماني وجودآمدن بي درگيري و بهشده و بروكراسي قضايي است. نزاع و  پيامدهاي خشونت آموخته

آميز  شود و انجام رفتارهاي تكانشي و جنون اجتماعي، سبب پديدآمدن اختالالت رواني در افراد مي
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هاي نزاع و مصاحبه با مطلعان نيز موارد زيادي از  را درپي دارد. پس از تحليل محتواي پرونده
هايي كه يك طرفشان فردي با درگيري اختالالت رواني درميان منازعان ديده شده است. اغلب

شود. در ادامه، شده است، عموما،ً به تشكيل پروندة قضايي منجر نمي پيشينة بيماري روانيِ شناخته
  دهد:هاي مربوط به نزاع و درگيري، افسر مسئول پرونده توضيح ميپس از مطالعة يكي از پرونده

س از بررسي موضـوع، متوجـه شـديم    اين پسر، خواهرش را با چاقو مصدوم كرده است. پ
پسر داراي بيماري رواني است. پرونده را بـه دادگـاه فرسـتاديم. قاضـي پـس از بررسـي       

كـردن پسـر در بخـش اخـتالالت روانـي       پرونده و اخذ نظر پزشـك، دسـتور بـه بسـتري    
  بيمارستان داده است.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 . پارادايمي4نمودار 
 

  گيرينتيجه
فردي،  توان از نزاع بينآنچه پيش از اين آمد، بررسي و تحليل اين مسئله بود كه چگونه مي

گانة ضعف ها نشان داد كه مقوالت سهها و مصاحبهبازسازي معنايي ارائه داد. نتايج تحليل پرونده
- خشم، اختالفات خانوادگي و سطح پايين اعتماد اجتماعي، از عوامل اساسي شكلسازوكار كنترل 

شود، عوامل فردي مطرح مي فردي است. وقتي نزاع بين دهي به پديدة تحت بررسي يعني نزاع بين
كنند. در استان ايالم، اين عوامل گيري آن كمك ميگر نيز به تكميل فرآيند شكلاي و مداخلهزمينه

 *پيامد

فرسايش سرمايه -
 اجتماعي

 مشكالت رواني-

خشونت گسترش  -
 آموخته شده

 مداخله پليس -

تعصب خويشاوند و ساختار  -
 سنتي قومي 

 طرح اجتماعي -

 *راهبردهاي عمل/تعامل

 اختالف خانوادگي-
 اعتياد-
 بيكاري-
 فقر و محروميت اقتصادي-

ضعف ساز و كار -
 كنترل خشم

 
اختالفتات -

 خانوادگي
 
 اعتماديبي -

*پديده

 نزاع بين فردي -

*شرايط مداخله گر
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كاري و محروميت اقتصادي  خويشاوندي و ساختار سنتي، طرد اجتماعي، اعتياد، بي شامل تعصب
 هستند. استقرار اين پديده در جامعه ممكن است به كنش و واكنش منجر شود و خشونت

  داشته باشد.  شده و مداخلة پليس را درپي آموخته
پذير است.  ني اجتماعي تبيينسازماالگوي پاراديمي در مقالة حاضر با توجه به مقولة مركزيِ بي

ها در  سازماني اجتماعي پس از جنگ جهاني اول و در پاسخ به مجموعة خاصي از ويژگي رويكرد بي
). پس از جنگ جهاني 45: 1386شناسي ظهور كرد (رابينگتن و واينبرگ، جامعه و در حوزة جامعه

تماعي و فرهنگي را براي شدن، زمينة گستردة اجاول، سه عامل مهاجرت، شهرنشيني و صنعتي
وضعيت نامطلوب ايجاد كرد. محصوالت چنين وضعيتي، ازجمله جرم، بيماري رواني، گرايش به 

شناسي مصرف الكل، اعتياد به موادمخدر و بزهكاري جوانان، باعث شد كه كارآيي رويكرد آسيب
ين مسائل، هم در جامعه شناسان براي رويارويي با ااجتماعي در تحليل اين مسائل كمتر شود. جامعه

  ).45سازماني اجتماعي را پيشنهادكردند (همان، شناسي، رويكرد بيو هم در جامعه
شود و سه نوع اصلي  سازماني اجتماعي به وضعيت عدم توفيق مقررات گفته ميطوركلي، بي به

تماعي را، سازماني اجايِ بياند. علت ريشههنجاري، ستيز فرهنگي و اختالل برشمردهآن را بي
هم بريزد، سبب  اند. هر وضعيتي كه تعادل نظام اجتماعي را بهطوركلي، تغييرات اجتماعي دانسته به

سازماني اجتماعي خواهد شد. اين عوامل ممكن است تغييرات فني و صنعتي، بروز بي
يير كنندة پيامدهاي تغ بينيسازماني اجتماعي پيششناختي يا فرهنگي باشد. رويكرد بي جمعيت

كند كه سازماني اجتماعي براي افراد فشار رواني توليد ميبراي نظام و افراد داخل نظام است. بي
  شود.سازماني شخصيتي ميخود سبب بي

سازماني اجتماعي داللت دارد. تحليل مقولة مركزي پژوهش حاضر بر بازخواني رويكرد بي
دهد كه اين شده نشان مي هاي انجامن مصاحبهمحور و نيز مضمو هاي نزاعهاي مربوط به پرونده داده

عبارت ديگر، بازسازي معنايي  سازماني اجتماعي) در جامعة ايالم مشهود است. بهپديده (بي
سازماني اجتماعي قرار گرفته شده بر اين داللت دارد كه جامعة ايالم درمعرض بي هاي بررسي سوژه

ي است كه در سطح كالن، ناشي از تجربة نوگرايي است كه پيامد خواسته يا ناخواستة عوامل ديگر
پاشيده   قوارگي و ناموزوني، سامان اجتماعي جامعة ايالم را از همقواره و ناموزون است. اين بيبي

سازماني اجتماعي و دستاورد  هرحال، دستاورد نظري اين پژوهش تأييد رويكرد بي است. به
است كه تاكنون پژوهشگران كشور مجال استفاده  روش كيفي شناختي آن كشف اين پديده به روش

  اند. فردي نيافته بين از آن را در تبيين مسائلي چون نزاع
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