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چکیده
پژوهـش حاضـر بـا هدف بررسـی رابطـۀ بین اعتمـاد اجتماعـی و نزاع فـردی در بیـن جوانان
شـهر ایلام انجام شـده اسـت .جامعۀ آمـاری این مطالعـه را کلیۀ جوانان (دختر و پسـر) شـهر
ایلام بـه تعـداد  49هـزار و  908نفـر تشـکیل داده اسـت که بـر اسـاس فرمول کوکـران382 ،
نفـر از آنهـا بـه عنوان نمونـۀ آماری بـه روش نمونهگیری تصادفی سـاده انتخاب شـدند .روش
تحقیـق ،پیمایشـی و تکنیـک جمعآوری اطالعات ،اسـتفاده از پرسشـنامۀ محققسـاخته بود .بر
اسـاس یافتههـای پژوهـش ،میـزان اعتماد اجتماعـی از نظر جوانان شـهر ایالم 3/46 ،اسـت که
نشـان میدهـد میـزان آن باالتـر از سـطح متوسـط قـرار دارد؛ همچنین میـزان نـزاع و درگیری
در بیـن جوانـان شـهر ایلام بـر حسـب سـطح تحصیلات و نـوع جنـس (مـرد ،زن) ،تفاوتی
معنـادار را نشـان داد؛ امـا بین سـن ،وضعیت تأهل ،نوع منطقۀ شـهری محل سـکونت با نزاع و
درگیـری ،رابطـهای مشـاهده نشـد .نتایج حاصـل از تحلیل یافتهها نیز نشـان داد کـه بین اعتماد
اجتماعـی و نـزاع فـردی جوانان بـا مقدار  -0/315و سـطح معنـاداری  0/003رابطـۀ معناداری
وجـود دارد؛ بدیـن معنـا که با کاهـش /افزایش میـزان اعتماد اجتماعـی به نهادها میـزان نزاع و
درگیـری فـردی نیـز افزایش /کاهـش مییابد.
واژگان کلیدی :اعتماد فردی ،اعتماد نهادی ،نزاع ،جوانان ایالم.
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مقدمه و بیان مسئله
آسـيبهاي اجتماعـي ،ناشـی از روابط ناسـالم انسـاني اسـت که بنيانهـاي جامعه
را بـه طـور جـدي تهدیـد ميكنـد و مانـع تحقـق نيازمنديهـا و تقاضاهـاي افـراد
زیـادي ميشـود (واحـدی و همـکاران .)48 :1392 ،بـه نظـر ميرسـد آسـيب
اجتماعـي وقتـي بـه وجـود ميآیـد كـه نهادهـاي تنظيمكننـدة روابـط بين افـراد با
شكسـت ،روبـهرو و دچـار تزلـزل شـوند؛ در چنين وضعيتـي ،قوانيـن تنظيمكنندة
روابـط انسـانها مـورد بياحترامـي قـرار ميگيـرد و متزلـزل ميشـود (كالنتـري
و دیگـران .)703 :1384 ،نـزاع ،نوعـی بینظمـی در روابـط اجتماعـی میـان افـراد
و گروههـا بـه شـمار مـیرود و قدمـت آن در بیـن افـراد ،ملتهـا و گروههـا بـه
انـدازۀ عمـر و زندگی انسانهاسـت .این مسـئله پیامدهـای اجتماعـی گوناگونی را
در بر داشـته اسـت کـه از مهمترین آنهـا میتوان بـه کاهش ابعاد گوناگون سـرمایۀ
اجتماعـی «اعتمـاد» در جامعه اشـاره کرد (پورافـکاری .)23 :1383 ،بـه زعم مییر،
نـزاع ،کشـمکش مشـهود حداقل بیـن دو نفر اسـت؛ از این رو ،رخدادی اسـت که
فـرد در موقـع عصبانیـت از خـود نشـان میدهـد و دارای سـطوح متفاوتی اسـت؛
از یـک جـدل سـاده بـر سـر کرایـۀ تاکسـی گرفتـه تـا نـزاع و درگیـری فـردی و
قومـی یـا برخوردهـای سـتیزهجویانه کـه موجبـات عدم ثبـات اجتماعـی را فراهم
میسـازد (همـان .)375 :در جامعـۀ ایران نیز كـه داراي بافت جمعيتـي چندقوميتي
اسـت ،نـزاع ،پدیدهاي مسئلهسـاز اسـت« .آمـار نزاعها در کل کشـور طی  6سـال،
نشـاندهندۀ رشـد  80درصـدی اسـت کـه میتوانـد بحرانـی و قابل تأمـل ارزیابی
شـود» (صدیق سروسـتانی .)113 :1385 ،بر اسـاس آمار سـازمان پزشـکی قانونی
کشـور ،روزانـه  1600پرونـدۀ نـزاع منجـر بـه جـرح تشـکیل میشـود کـه در این
میـان اسـتان ایلام ،ردیـف نهـم را بـه خـود اختصـاص داده اسـت .ایـن امـر بـه
عقیـدۀ کارشناسـان ،دالیـل اقتصـادی و اجتماعـی دارد؛ امـا بـاز نگرانکننده اسـت
(خبرگـزاری مهـر)1394 ،؛ همچنیـن بـر اسـاس اعالم نظر پزشـکی قانونی اسـتان
ایلام در سـال  3 ،1395هـزار و  627نفـر ( 947زن و  2هـزار و  728مرد) به مراکز
پزشـکی قانونـی مراجعـه کردهانـد کـه این رقم با مدت مشـابه سـال قبـل ،افزایش
کمـی داشـته اسـت (پایگاه اطالعرسـانی و خبری جمـاران)1396 ،؛ علاوه بر این،
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نتایـج تحقیقـات انجامشـده بیانگـر میزان اعتمـاد 1کم یـا بیاعتمـادی تعمیمیافته و
نهادی در جامعۀ ماسـت (چلبی1391 ،؛ حسـینزاده و دیگـران1390 ،؛ هزارجریبی
و صفـری شـالی .)1388 ،در جوامـع معاصـر کـه زندگی جدید گسـتردهتر شـده و
تفکیـک نقـش اجتماعی به شـدت گسـترش یافته اسـت ،افـراد ،نیازمند گسـترش
دامنـۀ اعتمـاد خـود از سـطح پیونـد خانوادگـی ،خویشـاوندی و محلـی بـه کلیـۀ
شـهروندان و حتـی بیگانـگان هسـتند (وثوقـی و آرام .)135 :1388 ،اعتمـاد یکـی
از مؤلفههـای اصلـی سـرمایۀ اجتماعـی 2اسـت کـه میتوانـد بـا تسـهیل اقدامات
هماهنـگ ،کارایـی جامعـه را بهبـود بخشـد (پاتنـام )285 :1380 ،و بـا ارزشهای
فرامادیگرایانـه پیونـد دارد ،تـوأم بـودن بـا اجتمـاع محلـی ،انسـجام و موزونـی
روابـط بین شـخصی ،حکایت از اهمیت موضوع اعتمـاد دارد (زتومکا.)34 :1387 ،
گيدنـز ( )43 :1384اعتمـاد اجتماعـي 3را بـه چهار دسـته تقسـیم کرده اسـت.1« :
اعتمـاد بنيـادي( 4افرادي کـه در روابط رودررو ميشناسـيم ،خانواده ،خويشـاوندان
و دوسـتان؛  .2اعتمـاد بين شـخصي( 5نهادها ،افـراد حقوقي :پليس ،قضات ،اسـاتيد
و )...؛  .3اعتمـاد انتزاعـي( 6افـرادي كه با آنان همشـهري يا هموطن هسـتيم و هيچ
شـناختی از آنـان نداريـم)؛  .4اعتمـاد تعميمیافته( 7اعتماد اشـخاص جـاي خود را
بـه اعتمـاد بـه مقولههـاي اجتماعـي انتزاعيتـری چون اصنـاف اجتماعـي میدهد
كـه در مرزهـاي خانوادگي ،همسـايگي و طايفـهاي قرار گرفته اسـت)»؛ بنابراین در
رابطـۀ اعتمـاد ،حداقـل دو طرف وجـود دارد :اعتمادکننده و امین ،فرض این اسـت
کـه هـر دو طرف ،هدفمند هسـتند و هدف آنها تأمین منافعشـان اسـت ،صرف نظر
از اینکـه منافع چه باشـند (کلمن ،1390 ،به نقل از تاجبخـش)154 :1385 ،؛ بر این
اسـاس ،اعتمـاد و تعامـل در فضـای خـاص ارتباطـات اجتماعی شـکوفا میشـود؛
امـا بـدون ارتباطـات اجتماعی ،وجود مسـتقلی نـدارد (فیلـد .)213 :1385 ،فضای

1.Trust
2. Social capital
3. Social Trust
4 . Fundamental trust
5 . Interpersonal trust
6 . Abstract Trust
7. Generalized Trust
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بیاعتمـادی در جامعـه ،نـه تنهـا مانـع همبسـتگی و انسـجام اجتماعـی 1میشـود؛
بلکـه معضلـی در راه توسـعه اسـت؛ در حالی که با همکاری و اعتمـاد اجتماعی در
بیـن افـراد ،اقـوام و نژادهـای مختلـف ،این امـر مهم راهبـردی میگـردد .راجع به
اعتمـاد اجتماعـی تحقیقـات متعددی انجام شـده اسـت کـه از حیث فهـم موضوع
(نـزاع و اعتمـاد) و شـاخصهای آن بـرای مـا مهـم بودهاند؛ امـا دربـارۀ ارتباط این
دو ،تاکنـون پژوهشـی درخـور انجـام نشـده اسـت؛ بـه همین دلیـل ،مقالـۀ حاضر
بـاور دارد کـه توانسـته اسـت مسـئلۀ جدیدی را بررسـی کنـد .اهمیت این مسـئله
از آنجـا دو چنـدان میگـردد کـه بـه رابطـۀ اعتماد اجتماعـی و نزاع در بین قشـری
میپـردازد کـه از نظـر کمـی و کیفی در میان سـایر اقشـار جامعه از جایـگاه باالیی
برخوردارنـد .پژوهـش حاضـر ،ضمـن شـناخت و آگاهـي از وضعيت پدیـدۀ نزاع
و درگیـری در شـهر ایلام ،بخصـوص در بین جوانـان ،به ارائـۀ راهکارهاي الزم و
برنامهریـزي صحیـح در جهـت پیشـگیري و مقابلـه بـا این پدیـده میپـردازد و در
نظـر دارد بـه این سـؤال پاسـخ دهد کـه جوانان از چه سـطحی از اعتمـاد اجتماعی
برخوردارنـد و رابطـۀ ایـن دو متغیـر در بیـن آنان چگونه اسـت؟
اهداف پژوهش
الف) هدف اصلی :بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع و درگیری فردی در
بین جوانان شهر ایالم.
ب) هدفهای ویژه:
 .1بررسی وضعیت نزاع و درگیری فردی در بین جوانان شهر ایالم؛
 .2تعیین میزان اعتماد اجتماعی در بین جوانان شهر ایالم؛
 .3بررسـی و تعییـن رابطـۀ اعتمـاد اجتماعی و ابعـاد مختلف آن (اعتمـاد فردی،
اعتمـاد نهـادی) با نـزاع و درگیـری فردی در بیـن جوانان شـهر ایالم؛
 .4تعیین میزان گرایش به نزاع فردی بر حسب ویژگیهای جمعیتشناختی؛
 .5ارائـۀ راهکارها و پیشـنهادهای مناسـب در جهت کاهش نـزاع در بین جوانان
شـهر ایالم بـا تأکید بر اعتمـاد اجتماعی.
1 . Social cohesion
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بررسی مطالعات تجربی
اغلـب پژوهشهـای انجامشـده بـه سـنجش مفهـوم اعتمـاد اجتماعـی پرداختـه
یـا نـزاع جمعـی را مـورد بررسـی کمـی و کیفـی قـرار دادهانـد .از نظـر موضوعی
میتـوان ایـن مطالعـات را از جنبههـای زیـر مـورد واکاوی قـرار داد:
دسـتۀ اول :پژوهشهایـی کـه نـزاع را محـور اساسـی کار خود قـرار دادهانـد .این
پژوهشهـا عبارتنـد از« :تبییـن رابطۀ اعتمـاد اجتماعی و نزاع و درگیـری فردی در
شـهر شـهریار» (حسـنوند« ،)1393 ،عوامـل اجتماعـی  -فرهنگی مؤثـر بر گرایش
بـه نـزاع طایفـهای (مورد مطالعه :عشـایر ایـل پیجیک ،شهرسـتان اهر)» (شـاطریان
و همـکاران« ،)1394 ،بررسـی عوامـل مؤثـر بـر نـزاع و درگیـری فـردی از دیدگاه
شـهروندان در سـال ( 1392مطالعـۀ مـوردی :شـهر خـوی)» (واحـدی و همکاران،
« ،)1392بررسـی پدیـدۀ نـزاع در بیـن شـهروندان سـاکن شـهر یـزد» (افشـانی و
دیگـران« ،)1393 ،بررسـی عوامـل اجتماعـی مؤثـر در وقـوع نزاع دسـتهجمعی در
شـاهرود» (میرسـاردو و مرتضـوی« ،)1391 ،تبیین جامعهشـناختی عوامـل مؤثر بر
گرایـش بـه نـزاع جمعـی در مناطـق روسـتایی ایلام» (نظـری و امینی فسـخودی،
« ،)1387مطالعـۀ رابطـۀ عوامـل فرهنگي اجتماعـي با نزاعهاي دسـتهجمعي ،قومي
و قبيلـهاي در شهرسـتان لـردگان» (رضایـی کلـواری و بحرینـی« ،)1389 ،بررسـی
عوامـل اجتماعـی -فرهنگـی مؤثـر بـر گرایـش به نـزاع جمعـی (مطالعۀ مـوردی:
شهرسـتانهای منتخـب اسـتان ایلام)» (ربانـی خوراسـگانی و دیگـران،)1388 ،
«تأثيـر آمـوزش مهارتهـاي مديريت خشـم بـر کنترل خشـم مـادران دانشآموزان
کمتـوان ذهنـي و ديرآمـوز» (شـکوهی یکتـا و همـکاران )1387 ،و «بررسـي علـل
و عوامـل جامعهشـناختي بـروز نـزاع و درگيـري و پيامدهـاي آن در شـهر تهـران»
(خراطهـا و جاویـد.)1384 ،
دسـتۀ دوم :پژوهشهایـی هسـتند کـه هـر کـدام از منظـری خـاص بـه موضـوع
اعتمـاد اجتماعـی پرداختهانـد .ایـن پژوهشهـا عبارتنـد از« :ارزيابي سـطح اعتماد
اجتماعـي در ميان دانشـجويان مشـغول به تحصيل در دانشـگاههاي كشـور (نمونۀ
موردي :دانشـگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران)» (آراسـته و همکاران
« ،)1388بررسـی میـزان سـرمایۀ اجتماعـی جوانـان ایلام» (سـپیدنامه،)1389 ،
«اعتمـاد اجتماعـی و عوامـل اجتماعـی  -فرهنگـی مؤثـر بـر آن (مطالعـۀ مـوردي:
جوانـان 20تـا  29سـالۀ اسـتان مازنـدران)» (حیدرآبـادی« ،)1389 ،بررسـي نقـش
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عوامـل فرهنگـي  -اجتماعـي مرتبـط بـا شـكلگيري اعتمـاد اجتماعي شـهروندان
تبريـز» (قریشـی راد و صداقـت« ،)1388 ،بررسـی عوامل مؤثر بـر اعتماد اجتماعی
شـهروندان» (هزارجریبـی و صفـری شـالی« ،)1388 ،عوامـل مؤثـر بر شـكلگيري
اعتمـاد اجتماعـي دانشـجويان» (عبـاسزاده )1383 ،و «مسـئلۀ اعتمـاد و انتقـال از
دولت سوسیالیسـتی» (سـلیگمن و فیـوزر.)1380 ،
پژوهشهـای مذکـور از حیـث فهـم موضـوع و شـاخصهای آن بـرای مـا
اهمیـت داشـته و اغلـب از روش کمـی بهـره بردهانـد .آنچـه در ایـن پژوهشهـا
مـورد توجـه نبـوده و پژوهـش حاضر در پي آن اسـت ،بررسـی رابطۀ بیـن اعتماد
اجتماعـی (فـردی ،نهـادی) و نـزاع و درگیـری فـردی در بیـن جوانـان شـهر ایالم
میباشـد.
چارچوب نظری تحقیق
اعتمـاد اجتماعی ،مفهومی اسـت که در فرایند روابـط اجتماعی و در متن کنشهای
انسـانی نمـود پیدا میکنـد (کلمـن .)297 :1385 ،گیدنـز )42 :1384( 1نیز آن را به
اطمینـان یـا اتـکا بـه نوعـی کیفیـت ،صفت یک شـخص یـا یک چیـز یـا اطمینان
بـه حقیقـت یـک گفتـه توصیـف میکنـد و «بـه عقیـدۀ دیویـد جانسـون ،اعتماد،
ایجـاد ارتبـاط با دیگـری ،درخواسـت پذیرش و حمایت آشـکار از دیگـران ،خود
تکمیلـی در روابـط و انطبـاق بـا انتظارات دیگران اسـت؛ بنابراین اعتمـاد اجتماعی
را میتـوان حسـن ظـن فـرد نسـبت بـه سـایر اعضـای جامعـه تعریـف کـرد کـه
موجـب گسـترش و تسـهیل روابـط اجتماعـی فـرد بـا آنهـا میشـود» (امیرکافـی،
.)17-12 :1384
کالوس افـه 2نیـز متغیرهـای نـرم همچـون :اعتمـاد ،هنجارهـا و تعهـدات
اجتماعـی را بـه پیشنیـاز فرهنگهـا و نهادهـای دموکراتیـک پیوند میدهد .شـاید
عمیقتریـن مطالعـۀ وی در مورد مسـئلۀ اعتماد و سـرمایۀ اجتماعـی مقالۀ «چگونه
میتـوان بـه شـهروندان اعتمـاد کـرد» باشـد (تاجبخـش .)16 :1384 ،بـه نظـر وی
اعتمـاد به شـیوۀ غیررسـمی بـه ایجـاد هماهنگی اجتماعـی میانجامد و بـا افزایش
1. Gidenz
2. Claus Offe
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اعتمـاد ،بهـرهوری سـازمانهای خدماتـی و تولیـدی و مشـروعیت حکومتهـا
افزایـش مییابـد؛ لـذا اعتمـاد اجتماعـی را میتـوان از جنبههـای مختلفـی مـورد
بررسـی قـرار داد .از ترکیـب دوگانـۀ توده /نخبـه و افقی /عمودی ،چهـار حوزه به
دسـت میآیـد کـه روابـط اعتمـاد ،خـود را در آنها نشـان میدهـد .1 :اعتمـاد فرد
بـه دیگـران .2 ،اعتمـاد به نخبگان سیاسـی و سـایر بخشهـا .3 ،اعتمـاد نخبگان به
یکدیگـر و  .4اعتمـاد سـطوح باال به سـطوح پایین جامعه کـه در آن نخبگان دربارۀ
گرایشهـای رفتـاری عناصـر بخشهای مختلف یـا کل تودهها به باورهایی دسـت
مییابنـد .افـه بـه اعتمـاد افقی در میـان نخبگان تأکید مـیورزد (تاجبخـش:1384 ،
)206؛ بنابرایـن اعتمـاد فـرض شـناختی اسـت که کنشـگران فـردی یـا جمعی در
تعامـل بـا دیگـران بـه کار میبندند .این فرض شـناختی بـا ترجیحـات و تمایالت
رفتـاری دیگـران از لحـاظ آمادگـی آنها برای کمـک ،همکاری و پرهیـز از اقدامات
خودخواهانـه ارتبـاط دارد؛ از ایـن رو ،پدیدههـای خرد که از ارزیابی مسـتمر رفتار
احتمالـی دیگـران ناشـی میشـود از عوامـل تعیینکننـدۀ گزینههـا و توانمندیهای
سیاسـتهای کالن بـرای حـل مشـکالتی اسـت کـه پیـش روی نخبـگان سیاسـی
قرار دارد (همـان.)208 :
دیویـد جانسـون 1نیـز ضمـن تعریـف اعتمـاد بـه عنـوان جنبـهای از روابط در
حـال تغییـر ،معتقـد اسـت که اعتمـاد همانند رابطـه از دو بعد تشـکیل میگردد.1 :
شـما نسـبت بـه شـخص دیگـر چگونـه رفتـار میکنیـد؟  .2آن شـخص در مقابل،
نسـبت به شـما چـه رفتـاری دارد؟ از نظر او ،فـرد باید بتوانـد برای ایجـاد ارتباط،
فضایـی آکنـده از اعتمـاد را ایجاد کنـد که ترسهای خود و دیگری را از طردشـدن
کاهـش دهـد و امیـد به پذیرش ،حمایـت و تأیید را ارتقا بخشـد؛ از این رو ،اعتماد
یـک خصیصـۀ شـخصیتی ثابـت و بالتغییـر نیسـت؛ بلکه جنبـهای از روابط اسـت
کـه مـدام در حـال تغییـر میباشـد .هر آنچـه افـراد انجام دهنـد و سـطح اعتماد را
در روابـط افزایـش یـا کاهـش دهنـد در حفظ اعتمـاد و روابط دوجانبـه ،از اهمیت
زیـادی برخـوردار اسـت (امیرکافـی .)17-16 :1384 ،بـه نظـر جانسـون ،هرچنـد
مفهـوم اعتمـاد پیچیـده و درک آن دشـوار اسـت و بـه سـادگی نمیتـوان عناصر و
ابعـاد آن را مشـخص کـرد؛ امـا در یـک رابطـۀ مبتنـی بر اعتمـاد ،عناصـری چون:
1. David Janson
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 .1صراحـت .2 ،پذیـرش .3 ،سـهیم کـردن .4 ،حمایـت .5 ،تمایـل بـه همـکاری،
 .6رفتـار مبتنـی بـر اعتمـاد کـرد و  .7رفتار قابـل اعتماد وجـود دارد .کوتاه سـخن
آنکـه ،اولیـن و عمیقتریـن عنصـر در یـک رابطه ،پذیـرش و در واقع ،بیـان ارزش
بـرای طـرف مقابل و اظهارات وی اسـت و ایـن امر کلیدی بـرای کاهش اضطراب
مربـوط بـه آسـیبپذیر بودن به شـمار مـیرود؛ بنابراین سـطح اعتمـاد در محدودۀ
ک رابطـه ،بـر اسـاس توانایی و اشـتیاق افراد بـرای اعتماد کـردن و قابـل اعتماد
یـ 
بـودن ،مـدام در حال تغییر اسـت.
حمایـت ،انتقـال ایـن فکـر و پیـام به طرف مقابل اسـت که شـما درک میکنید
کـه او تواناییهـا و شایسـتگیهای الزم بـرای حـل و فصل مطلوب مسـائل کنونی
در موقعیـت حاضـر را دارد .تمایلات همکاریجویانـه بیانگـر آن اسـت که شـما
میخواهیـد بـرای نیـل به هـدف متقابل با همدیگـر کار کنید .شـواهد قابل توجهی
وجـود دارد کـه ابـراز محبـت ،حسـن تفاهـم دقیـق و گرایشـات همکاریجویانـه
حتـی در مـواردی کـه تضادهـای الینحلـی بیـن افـراد وجـود دارد باعـث افزایش
اعتمـاد در یـک رابطۀ انسـانی میشـود (امیرکافـی.)17 :1384 ،
بـا وجـود خردهفرهنگهـای متفـاوت در جوامع امروزی ،بسـیار اتفـاق میافتد
کـه رفتـاری بر اسـاس همنوایـی بـا هنجارهای یـک خردهفرهنگ خـاص صورت
بگیـرد و بیـرون از آن ،کجروانـه تلقی شـود (سـلیمی و داوری)398–397 :1385 ،؛
لـذا در جامعـهای کـه خردهفرهنگهای متعـدد دارد برخی از محیطهـای اجتماعی
معمـوالً مشـوق فعالیتهـای غیرقانونـی هسـتند؛ در صورتـی که محیطهـای دیگر
چنیـن نیسـتند و افـراد از طریـق ارتباط بـا دیگران کـه حامل هنجارهـای تبهکارانه
هسـتند بزهکار یا تبهکار میشـوند (گیدنز)159 :1377 ،؛ بنابراین انسـان در جامعۀ
مـدرن بـه علـت مواجهه بـا نهادهای به شـدت تخصصـی و پیچیده ،مجبور اسـت
مرتـب دسـت بـه خطر بزنـد تا کنش اجتماعی او شـکل بگیـرد؛ اما بـرای برقراری
کنـش و مشـارکت اجتماعـی ،نیازمند اعتماد اسـت (همـان .)80 :به عقیـدۀ گیدنز،
منابـع اصلـی اعتمـاد در جوامـع سـنتی ،اهمیت خـود را در جوامع مدرن از دسـت
دادهانـد .گـذار جوامـع از سـنت بـه مدرنیته ،منجـر بـه دگرگونی خاصیـت اعتماد
شـده اسـت .از آنجایـی کـه در جوامع سـنتی ،سـطح فاصلهگیـری زمانـی -مکانی
پاییـن بـود (کنشهـای اجتماعـی چهره بـه چهره بـود) ،اعتمـاد از طریـق برخورد
مسـتقیم بـا دیگـران حفـظ میشـد و محیطهـای اعتمـاد در جوامع خویشـاوندی،
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محلـی و سـنتی بودنـد؛ امـا بـا پیدایـش جامعـۀ مـدرن ایـن محیطهـا بـه نحـوی
اساسـی دگرگـون شـدند؛ چراکـه سـاختار اساسـی نظـام سـرمایهداری ،مرکـب از
چندیـن نظـام انتزاعی اسـت کـه الزمۀ عملکـرد و کارایی آنها اعتماد عامالن اسـت
(همـان)124 :؛ بنابرایـن از تئوریهـای مطرحشـده میتـوان چنیـن اسـتنباط کـرد
کـه هـرگاه در روابـط افقی و عمومـی (تعامالت نهادهـا) ،شـفافیت ،اطمینان ،تعهد
و امنیـت کـه از شـاخصها و شـروط اصلـی اعتمـاد اجتماعـی در وسـعت افقی و
عمـودی اسـت از بیـن بـرود یـا کاهـش یابـد و از طرفی ،ریسـکپذیری افـراد در
تعاملات نسـبت بـه یکدیگـر ،نهادها یـا دیگـران افزایش یابـد ،نتیجـه آن خواهد
بـود کـه تعاملات ابـزاری ،بهویـژه تعاملات مبتنـی بر قدرت که سـرد و خشـن،
حسـابگرانه و منفعتطلبانـه اسـت جایگزیـن تعاملات اظهاری که گـرم و تعاملی
اسـت خواهد شـد؛ در چنین حالتی ما شـاهد رفتار پرخاشـگرانه و نزاع و درگیری
خواهیـم بـود .در نهایـت هـر قدر سـطح بیاعتمـادی در جامعه بیشـتر شـود ،نزاع
و درگیـری افزایـش مییابد.
مدل مفهومی
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فرضيههای تحقيق
 میـزان نـزاع و درگیـری در بیـن مـردان و زنان شـهر ایالم ،تفـاوت معناداریدارد.
 بیـن سـن و مـدت بازداشـت (محکومیت) با نـزاع و درگیـری در بین جوانانشـهر ایالم ،رابطـه وجود دارد.
 بیـن ابعـاد اعتمـاد اجتماعـی (فـردی -نهـادی) و نـزاع و درگیـری در بیـنجوانـان شـهر ایلام ،رابطـه وجـود دارد.
 بین نوع محل سـکونت (شـهری و روسـتایی) ،میزان اعتماد اجتماعی و نزاعو درگیـری در بین جوانان شـهر ایالم ،تفاوت معنـاداری وجود دارد.
 بیـن نـوع منطقـۀ شـهری محـل سـکونت ،نـوع وضعیـت مسـکن ،درگیـریفـردی  -گروهـی افـراد ،میـزان اعتماد اجتماعـی و نزاع و درگیـری بین جوانان
شـهر ایلام تفاوت وجـود دارد.
 میـزان نـزاع و درگیـری در بیـن جوانـان شـهر ایلام بـر حسـب ویژگیهایجمعیتشـناختی متفـاوت اسـت.
متغيرهای تحقيق
.1متغیر وابسته :در این تحقیق ،نزاع و درگیری فردی ،متغیر وابسته است:
پدیـدۀ نـزاع :رویارویـی پرخاشـگرانه و سـتیزهجویانه اسـت کـه تـوأم بـا خشـم،
کینـه و انتقـام صـورت میگیـرد و سـبب قتـل ،ضـرب و شـتم ،مجـروح و معلول
شـدن طرفهـای درگیـر میشـود و خسـارات مالـی فراوانـی نیـز به بار مـیآورد
(پورافـکاری .)63 :1383 ،ایـن متغیـر با اسـتفاده از طیف لیکـرت مبتنی بر  3بعد و
 22گویـه بـا مقیـاس رتبـهای «خیلیزیـاد»« ،زیاد»« ،متوسـط»« ،کـم» و «خیلی کم»،
طـرح و مـورد سـنجش قـرار گرفته اسـت؛ ایـن ابعـاد و گویههـا عبارتند از:
«نگـرش بـه نـزاع» در  8گویـه ،شـامل :کمـک بـه فامیـل ،درگیـری ناموسـی،بیاحترامـی بـه امـوات ،طعنـه بـه اقـوام ،توهیـن به خانـواده ،نـزاع به خاطـر آبرو،
بیاحترامـی بـه بزرگتـر ،لطمـه زدن بـه حیثیـت فامیلـی؛
 «گرایـش بـه نـزاع» در  8گویه ،شـامل :عدم رعایت صـف در نانوایی ،تنه زدن درپیـادهرو ،اسـتفاده از سلاح گرم و سـرد ،ناسـزا گفتن بـه دیگـران ،واخواهی بدهی
خـود از دیگران ،عبور موتورسـوار در پیادهرو؛
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 «گرایـش بـه انتقـام» در  6گویـه ،شـامل :مزاحمـت خیابانی ،عدم کسـب رأی درانتخابـات ،فحاشـی و توهیـن دیگـران ،کینهتـوزی و انتقام ،غیـرت و مردانگی.
 .2متغیر مستقل تحقیق :در این تحقیق ،اعتماد اجتماعي ،متغیر وابسته است:
اعتماد اجتماعي :حسـن ظن فرد نسـبت به افراد جامعه اسـت که موجب گسـترش
و تسـهيل روابـط اجتماعـي او بـا سـاير افـراد جامعـه ميشـود (شـارعپور:1380 ،
 .)101در ايـن پژوهـش ،اعتمـاد اجتماعـي در  2بعد فردی و نهادی ،مورد سـنجش
قـرار گرفـت؛ «اعتمـاد فـردی» ،شـامل :اعتمـاد به افـراد خانـواده ،خویشـاوندان و
دوسـتان ،همسـایگان و همـکاران و «اعتماد نهـادي» ،شـامل ادارات و ارگانها بوده
کـه بـا اسـتفاده از طیف لیکـرت مبتنی بر  16گویـه با مقیاس رتبـهای در پنج گزینه
(خیلـی زیـاد ،زیاد ،متوسـط ،کم ،خیلی کم) سـنجيده شـده اسـت.
 .3متغيرهاي زمينهاي تحقیق
 سن :تعداد سالهاي کاملي است که از زمان تولد فرد گذشته است. وضعیـت تأهـل :از فرد پاسـخگو خواسـته شـد تا مجـرد یا متأهل بـودن خود رامشـخص کند.
 درآمـد :جريـان مسـتمر چیـزی اسـت کـه ارزش دارد و نصيب يـک خواهان درازاي خدمتـي ميشـود .در اینجـا منظـور درآمـد ماهیانۀ افراد اسـت.
 وضعیـت شـغلی :شـغل ،نوع کاري اسـت کـه فرد در  7روز گذشـته انجـام دادهاسـت (ذاکریفـر و بزمونـه )1385 ،و در ايـن تحقيـق بـر اسـاس شـاغل یـا بیکار
بـودن ،عملیاتی میشـود.
 سـطح تحصيلات :مـدت زمانـی که يـک فـرد ميتواند بـه فراگيـري و آموزشعلم بپـردازد.
 پایـگاه اقتصـادی  -اجتماعـی :موقعيتـي اسـت كه يك فـرد يا خانواده بـا ارجاعبـه اسـتانداردهاي رايج دربارۀ ويژگيهـاي فرهنگي ،داراييهاي مادي و مشـاركت
در فعاليتهـاي گروهـي اجتماعي به دسـت ميآورد.
روش تحقیق
نـوع تحقيـق حاضـر ،کاربردي و روش آن ،پيمايشـي از نوع همبسـتگی با اسـتفاده
دورة نوزدهم ،شمارۀ  60و  61؛ پاییز و زمستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

شهناز صداقت زاده  -بهرام پنجستونی  -مالک ملکشاهی

81

از ابزار پرسشـنامه اسـت .جامعۀ آماري اين پژوهش را جوانان  29-18سـال شـهر
ایلام تشـكيل ميدهنـد .بـر اسـاس سرشـماری سـال  1390تعـداد کل جمعیـت
اسـتان ایلام برابـر بـا  557هـزار و  599نفـر اسـت .جمعیت شـهر ایالم نیـز برابر
بـا  155هـزار و  289نفـر و تعـداد کل جوانـان (18تـا  29سـال) آن 49 ،هـزار
و  908نفـر میباشـد کـه  25هـزار و  704نفـر از آنـان را دختـران و  24هـزار
و  204نفـر را پسـران تشـکیل میدهنـد .نمونهگيـري نیـز بـه صـورت تصادفـی
خوشـهاي چنـد مرحلـهاي بـود و بـا تقسـيمبندي شـهر ایلام بـه  2منطقـه و 6
ناحیـه (خوشـه) بـه تناسـب جمعيـت هر ناحیـه صورت گرفـت .حجـم نمونه نیز
بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران 382 ،نفـر به دسـت آمد .پـس از اطمينـان از روايي
پرسشـنامه بـا بهرهگيـري از نظـر متخصصان و محاسـبۀ پايایي آن بـه روش آزمون
مجـدد ،به روش همسـاني دروني ،پرسشـنامه ،تكثير شـد و مورد بهرهبـرداري قرار
گرفـت .بـراي تعییـن پايايي ابـزار در دو مرحلۀ مقدماتـي و نهايي ،آلفـاي کرونباخ
پرسشـنامهها محاسـبه شـد و ميانگيـن پايايـي (اعتماد) شـاخصها  0/81به دسـت
آمـد .در نهایـت ،تجزیـه و تحلیـل دادههـا در دو بخش آمـار توصیفی و اسـتنباطی
انجـام شـد کـه بخـش آمـار توصیفـی ،شـامل جدولهـا و نمودارهـای آمـاری و
بخش آمار اسـتنباطی شـامل ضریب همبسـتگی اسـپیرمن و آزمونهـای ناپارامتری
 ،t-testخـی -دو LSD، F-test ،و تحلیـل واریانـس یـا  ANOVAاسـت .از آزمون
کولموگـروف  -اسـمیرونوف نیـز بـرای بررسـی نرمال بـودن متغیرهـای تحقیق و
از کامپیوتـر و نرمافـزار آمـاری  spssجهـت سـهولت پـردازش و تجزیـه و تحلیل
دادهها اسـتفاده شـد.
یافتههای توصیفی تحقیق
تحلیل توصیفی یافتهها نشـان داد که از بین بیشـترین پاسـخدهندگان 51/5 ،درصد
مـرد 80/5 ،درصـد مجـرد 69/9 ،درصـد داراي تحصیلات دیپلـم 86/7 ،درصـد
بيـکار 87/7 ،درصـد سـاکن مناطـق شـهری و  70/6درصـد داراي منزل مسـکونی
پـدری بودهانـد 72/0 .درصـد از آنـان نیز طبقـۀ اجتماعی خود را میانی میدانسـتند
و  76/8درصـد بـه زبـان کـردی تکلـم میکردنـد 76/8 .درصـد از پاسـخدهندگان
هـم شـاهد نـزاع و درگیـری افـراد و  24/6درصـد آنـان شـاهد نـزاع و درگیـری
همفـردی و همگروهـی بودهانـد 2/7 .درصـد از آنـان هم بیشـترین علـت درگیری
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و نـزاع را توهیـن و بیاحترامـی میدانسـتند .بیشـترین سلاح استفادهشـده (5/1
درصـد) در درگیریهـا ،خنجـر ،چاقـو ،قمه و شمشـیر 18/1 ،درصد نـوع درگیری
و نـزاع نمونـۀ پژوهـش ،خیابانـی ،ميانگين سـنی آنهـا در حدود  22سـال ،ميانگين
درآمـد ماهيانـۀ آنـان تقریب ًا یک میلیـون و  116هزار و  452تومـان و میانگین مدت
بازداشـت یـا محکومیـت آنان تقریبـ ًا  16روز بوده اسـت.
تحلیل سؤاالت پژوهش
ایـن بخـش شـامل تحلیـل سـؤاالت و فرضیههـای تحقیق میباشـد که قبـل از آن،
نرمالیتـی متغیرهای پژوهش ،بررسـی شـده و نتایـج آن در جدول شـمارۀ ( )1آمده
است.
جدول شمارۀ ( .)1نتایج آزمون نرمالیتی متغیرهای تحقیق

متغیرهای تحقیق

اعتماد نگرش به نزاع گرایش به نزاع گرایش به انتقام
و درگیری
و درگیری
اجتماعی و درگیری

نزاع و
درگیری

 Zآمارۀ آزمون

1/31

1/42

0/94

1/19

1/02

سطح معناداری

0/06

0/06

0/33

0/11

0/12

جـدول شـمارۀ ( )1نشـان داد کـه سـطح معنـاداری نـزاع و درگیـری در کلیـۀ
عوامـل ،بزرگتـر از  0/05اسـت؛ لذا با اطمینـان  95درصد میتـوان گفت که توزیع
ایـن متغیرهـا نرمال (طبیعی) اسـت و بـرای تحلیل دادهها از آزمونهـای پارامتریک
میتـوان اسـتفاده کرد.
سـؤال شـمارۀ  .1اعتمـاد اجتماعی و عوامـل مرتبط با آن در بین جوانان شـهر
ایالم در چه سـطحی اسـت؟
جـدول شـمارۀ ( )2توزيـع فراوانـي و میانگیـن اعتماد اجتماعـی و ابعاد مرتبط
بـا آن را نشـان میدهد.
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جدول شمارۀ ( .)2توزيع فراواني و میانگین اعتماد اجتماعی و ابعاد مرتبط آن
عوامل
اعتماد
اجتماعی
اعتماد
فردی
اعتماد
نهادی

سنجهها

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

جمع

فراوانی

602

695

1357

987

754

4395

درصد

13/7

15/8

30/9

22/5

17/2

100/0

فراوانی

310

357

742

648

579

2636

درصد

11/8

13/5

28/1

24/6

22/0

100/0

فراوانی

185

287

486

294

213

1465

درصد

12/6

19/6

33/2

20/1

14/5

100/0

جـدول شـمارۀ ( )2نشـان داد کـه میـزان اعتمـاد اجتماعـی در سـطح باالتـر از
متوسـط قـرار دارد؛ بـه طـوری کـه  71/3درصـد گویههـا متوسـط به باال هسـتند.
میـزان اعتمـاد نهـادی نیـز نسـبت به بقیـۀ عوامـل در سـطح باالتری قـرار دارد.
سـؤال شـمارۀ  .2نـزاع و درگیـری و عوامل مرتبـط با آن در بین جوانان شـهر
ایالم در چه سـطحی قـرار دارد؟
جـدول شـمارۀ ( )3توزيـع فراوانـي و میانگیـن نـزاع و درگیـری و عوامل مؤثر
بـر آن را نشـان میدهد.
جدول شمارۀ ( .)3توزيع فراواني و میانگین نزاع و درگیری و عوامل مرتبط با آن در بین
جوانان شهر ایالم
عوامل

سنجهها

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

جمع

اعتماد
اجتماعی

فراوانی

148

261

674

568

693

2344

درصد

6/3

11/1

28/8

24/2

29/6

100/0

فراوانی

748

531

479

292

294

2344

درصد

31/9

22/7

20/4

12/5

12/5

100/0

فراوانی

408

236

453

229

332

1758

درصد

23/2

19/1

25/8

13/0

18/9

100/0

فراوانی

1304

1128

1606

1089

1319

6446

درصد

20/2

17/5

24/9

16/9

20/5

100/0

اعتماد
فردی
اعتماد
نهادی
نزاع و
درگیری
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جـدول شـمارۀ ( )3نشـان داد کـه میـزان نـزاع و درگیـری در حد متوسـط قرار
دارد؛ بـه طـوری کـه  62/3درصـد گویهها متوسـط به باال هسـتند .کلیـۀ عوامل نیز
در سـطح متوسـط قـرار دارنـد؛ همچنین میـزان گرایش بـه انتقام و دعـوا کردن در
سـنجش نـزاع و درگیـری نسـبت بـه بقیۀ عوامـل در سـطح باالتر و میـزان نگرش
بـه نـزاع در سـطح پایینتر قـرار دارد.
تحلیل فرضیات پژوهش
فرضیـۀ اصلـی :بیـن اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع و درگیـری در بیـن جوانـان شـهر
ایلام ،رابطـه وجـود دارد.
ايـن فرضيـه با اسـتفاده از آزمون ضريب همبسـتگي پيرسـون ،بررسـي شـده و
نتيجـۀ آن در جدول شـمارۀ ( )4آمده اسـت.
جدول شمارۀ ( .)4نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين اعتماد اجتماعی
و نزاع و درگیری
عوامل
اعتماد اجتماعی

نزاع و درگیری
ضریب همبستگی

معناداری

(**)-0/315

0/000

همانطـور کـه در جدول شـمارۀ ( )4مشـاهده شـد ،بين اعتمـاد اجتماعی و نزاع
و درگیـری ،رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد؛ زیـرا مقدار معنـاداری ،کمتـر از خطای
 0/000اسـت (بـا توجـه بـه دو دامنـه بـودن آزمـون بـا  0/025مقايسـه ميشـود)؛
همچنیـن بـا توجـه به مثبت بـودن عالمت همبسـتگی بـا مقـدار  ،-0/315میتوان
نتیجـه گرفـت کـه رابطۀ منفی ،معکـوس و معناداری بین اعتمـاد اجتماعی و نزاع و
درگیـری وجـود دارد؛ بـه عبارتی بـا افزایش /کاهـش اعتماد اجتماعی ،میـزان نزاع
و درگیـری در افـراد کاهـش /افزایـش مییابد.
فرضیـۀ فرعـی .1میـزان نـزاع و درگیـری در بین مـردان و زنان شـهر ایلام ،تفاوت
معنـاداری دارد .بررسـي ايـن فرضيه با اسـتفاده از آزمون  Tجهت مقایسـۀ میانگین
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میـزان نـزاع و درگیـری در بیـن جوانـان شـهر ایالم بر حسـب نوع جنـس (مرد و
زن) انجام شـد ،نتیجۀ بررسـی این فرضیه در جدول شـمارۀ ( )5ارائه شـده اسـت.
جدول شمارۀ ( .)5نتايج آزمون  Tبراي مقایسۀ میانگین میزان نزاع و درگیری در بین
جوانان شهر ایالم بر حسب نوع جنس (مرد و زن)

متغیرهای
تحقیق شرایط آزمون

نزاع و
درگیری

نتایج آزمون F
برای برابری واریانسها

پیشفرض
برابری
واریانسها

آمارۀ F

معناداری

پیشفرض
عدم برابری
واریانسها

2/797

0/096

نتایج آزمون T
برای بررسی برابری (یا نابرابری) میانگینها
آمارۀ T

درجۀ آزادی

معناداری

-6/670

291

0/00

-6/712

285/401

0/00

همانطـور که در جدول شـمارۀ ( )5مشـاهده شـد ،آزمـون ،Fپیشفرض برابری
واریانسهـا را بـا خطـای  5درصـد در سـنجش میزان نـزاع جوانان بر حسـب نوع
جنـس (مـرد و زن) تأییـد کـرد؛ زیـرا مقدار معنـاداری آنهـا بزرگتـر از  0/025بود؛
از ایـن رو بـا توجه بـه برابـری واریانسها ،مقدار معنـاداری برای برابـری میانگین
میـزان نـزاع جوانـان بر حسـب نـوع جنس (مـرد و زن)  0/000اسـت کـه کمتر از
سـطح خطـای  0/025میباشـد؛ در نتیجـه میـزان نـزاع و درگیـری در بیـن جوانان
شـهر ایلام بر حسـب نوع جنـس (مـرد و زن) تفاوت معنـاداری دارد.
در جـدول شـمارۀ ( ،)6میانگیـن میـزان نـزاع و درگیـری در بیـن جوانان شـهر
ایلام بر حسـب نـوع جنس (مـرد و زن) ارائه شـده اسـت.

دورة نوزدهم ،شمارۀ  60و  61؛ پاییز و زمستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

86

بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در ....

جدول شمارۀ ( .)6شاخصهای توصیفی میزان نزاع و درگیری در میان جوانان
شهر ایالم بر حسب نوع جنس
متغیرهای تحقیق
نزاع و درگیری

جنس

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

مرد

151

2/7700

0/66883

0/05443

زن

142

3/2474

0/54576

0/04580

جـدول شـمارۀ ( )6نشـان داد کـه بیـن میانگین نـزاع و درگیـری در بین مردان
و زنان شـهر ایلام ،تفـاوت قابل توجهی وجـود دارد.
فرضیـۀ فرعـی  .2بیـن سـن و مـدت بازداشـت (محکومیت) بـا نـزاع و درگیری
در بیـن جوانـان شـهر ایلام ،رابطـه وجـود دارد .ايـن فرضيه بـا اسـتفاده از تحليل
ضريـب همبسـتگي پيرسـون بررسـي شـد کـه نتيجـۀ آن در جـدول شـمارۀ ()7
میشـود.
جدول شمارۀ ( .)7نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين سن و نزاع و درگیری
عوامل

نزاع و درگیری
ضریب همبستگی

معناداری

سن

-0/022

0/293

مدت بازداشت (محکومیت)

0/160

0/006

بنـا بـر جدول شـمارۀ ( ،)7بين سـن و نـزاع و درگیری ،رابطۀ معنـاداری وجود
نـدارد؛ زیـرا مقـدار معنـاداری بزرگتر از خطای  0/025اسـت (با توجه بـه دو دامنه
بـودن آزمـون بـا  0/025مقايسـه ميشـود)؛ امـا بین مـدت بازداشـت (محکومیت)
و نـزاع و درگیـری در بیـن جوانان شـهر ایلام ،رابطۀ معنـاداری وجـود دارد؛ زیرا
مقـدار معنـاداری کمتـر از خطـای  0/025اسـت .بـا توجـه بـه منفی بـودن عالمت
همبسـتگی سـن و نـزاع و درگیـری ،میتـوان نتیجـه گرفـت کـه رابطۀ معکوسـی
بیـن سـن و نـزاع و درگیری وجـود دارد؛ امـا مثبت بودن عالمت همبسـتگی مدت
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بازداشـت (محکومیـت) و نـزاع و درگیری ،حاکـی از یک رابطۀ مسـتقیم و معنادار
اسـت .بـه عبارتـی بـا افزایش/کاهش مـدت بازداشـت (محکومیت) ،میـزان نزاع و
درگیـری در افـراد افزایش/کاهـش مییابد.
فرضیـۀ فرعـی  .3بیـن ابعـاد اعتمـاد اجتماعی (فـردی ،نهـادی) و نـزاع و درگیری
در بیـن جوانـان شـهر ایلام ،رابطـه وجود دارد .بررسـي ايـن فرضيه با اسـتفاده از
آزمـون ضريب همبسـتگي پيرسـون انجام شـد که نتيجـۀ آن در جدول شـمارۀ ()8
ارائه شـده است.
جدول شمارۀ ( .)8نتايج آزمون ضريب همبستگي پيرسون بين اعتماد
اجتماعی و نزاع و درگیری
ابعاد
اعتماد اجتماعی

نزاع و درگیری
ضریب همبستگی

معناداری

اعتماد فردی

(**)-0/279

0/000

اعتمادی نهادی

(**)-0/349

0/002

در جـدول بـاال مشـاهده شـد کـه بيـن اعتمـاد فردی و نـزاع و درگیـری ،رابطۀ
معنـاداری وجـود دارد؛ زیـرا مقـدار معنـاداری کمتـر از خطـای  0/025اسـت (بـا
توجـه بـه دو دامنـه بـودن آزمـون بـا  0/025مقايسـه ميشـود) .بـا توجه بـه منفی
بـودن عالمـت همبسـتگی بـا مقـدار  -/0279نیـز میتـوان نتیجه گرفت کـه رابطۀ
معکـوس و معنـاداری بیـن اعتماد فـردی و نـزاع و درگیری وجـود دارد؛ همچنین
رابطـۀ بيـن اعتمـاد نهـادی و نزاع و درگیـری ،معنادار اسـت؛ زیرا مقـدار معناداری
کمتـر از خطـای  0/025میباشـد .منفی بودن عالمت همبسـتگی با مقـدار -0/349
نیـز حاکـی از رابطـۀ معکـوس و معنـاداری بیـن اعتماد نهـادی و نـزاع و درگیری
اسـت؛ بـه طـور کلـی بـا افزایش/کاهـش ابعـاد اعتمـاد اجتماعـی ،میـزان نـزاع و
درگیـری در افـراد کاهش/افزایـش مییابد.
فرضیـۀ فرعـی  .4بیـن نـوع محـل سـکونت (شـهری و روسـتایی) ،میـزان اعتمـاد
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اجتماعـی و نـزاع و درگیـری در بیـن جوانان شـهر ایلام ،تفاوت معنـاداری وجود
دارد .ايـن فرضيـه با اسـتفاده از آزمون  Tجهت مقایسـۀ میانگینهای میـزان اعتماد
اجتماعـی و نـزاع و درگیـری در بیـن جوانـان شـهر ایلام بـر حسـب نـوع محـل
سـکونت (شـهری و روسـتایی) بررسـي شـد کـه نتیجـۀ آن در جدول شـمارۀ ()9
ارائـه میشـود.
جدول شمارۀ ( .)9نتايج آزمون  Tبراي مقایسۀ میانگین میزان اعتماد اجتماعی و نزاع و
درگیری در جوانان شهر ایالم بر حسب نوع محل سکونت (شهری و روستایی)
متغیرهای
تحقیق

شرایط آزمون

نتایج آزمون F
برای برابری
واریانسها
آمارۀ F

اعتماد
اجتماعی

معناداری

پیشفرض برابری واریانسها
پیشفرض عدم برابری
واریانسها

0/703

0/496

پیشفرض برابری واریانسها

نزاع و
درگیری

یشفرض عدم برابری
واریانسها

1/836

0/141

نتایج آزمون T
برای بررسی برابری (یا
نابرابری) میانگینها
آمارۀ T

درجۀ آزادی معناداری

0/278

291

0/815

0/198

40/666

0/835

0/348

291

0/702

0/308

44/196

0/760

بنـا بـر جـدول بـاال ،آزمـون ،Fپیشفـرض برابـری واریانسهـا را بـا خطـای
 5درصـد در سـنجش میـزان اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع و درگیـری در بیـن جوانان
شـهر ایلام بـر حسـب نـوع محـل سـکونت (شـهری و روسـتایی) تأییـد میکند؛
زیـرا مقـدار معنـاداری آنها بزرگتـر از  0/025اسـت؛ از این رو ،با توجـه به برابری
واریانسهـا ،مقـدار معنـاداری بـرای برابری میانگینهـای میزان اعتمـاد اجتماعی و
نزاع و درگیری در بین جوانان شـهر ایالم بر حسـب نوع محل سـکونت (شـهری
و روسـتایی) ،بزرگتـر از  0/025میباشـد؛ در نتیجـه بیـن میزان اعتمـاد اجتماعی و
نزاع و درگیری در بین جوانان شـهر ایالم بر حسـب نوع محل سـکونت (شـهری
و روسـتایی) ،تفـاوت معناداری وجـود ندارد.
دورة نوزدهم ،شمارۀ  60و  61؛ پاییز و زمستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

شهناز صداقت زاده  -بهرام پنجستونی  -مالک ملکشاهی

89

جدول شمارۀ ( .)10شاخصهای توصیفی میزان اعتماد اجتماعی و نزاع و درگیری در بین
جوانان شهر ایالم بر حسب نوع محل سکونت (شهری و روستایی)
متغیرهای تحقیق

محل سکونت

تعداد

میانگین

انحراف معیار

خطای استاندارد

اعتماد اجتماعی

شهری
روستایی

257

3/2935

0/49525

0/03089

36

3/6941

0/66217

0/11036

نزاع و درگیری

شهری
روستایی

257

3/0060

0/65258

0/04071

36

2/9684

0/69105

0/11517

بـر اسـاس جـدول شـمارۀ ( ،)10بیـن میانگیـن اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع و
درگیـری در بیـن جوانـان شـهر ایلام بـر حسـب نـوع محل سـکونت (شـهری و
روسـتایی) تفـاوت ناچیـزی وجـود دارد.
فرضیـۀ فرعـی  .5بیـن نـوع منطقـۀ شـهری محل سـکونت ،نـوع وضعیت مسـکن،
درگیـری فـردی  -گروهـی افـراد ،میـزان اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع و درگیـری
بیـن جوانـان شـهر ایلام تفـاوت وجـود دارد .ايـن فرضيه بـا اسـتفاده از آزمون F
(تحلیـل واریانـس یـا  ،)ANOVAجهت مقایسـۀ میانگینهای نوع منطقۀ شـهری
محـل سـکونت (منطقـۀ  ،1منطقـۀ  ،)2نـوع وضعیـت مسـکن (شـخصی ،پـدری،
اجـارهای ،سـازمانی) ،درگیری فـردی -گروهی ،نـوع درگیری و نـزاع (خانوادگی،
خویشـاوندی ،خیابانـی ،طایفـهای) ،میـزان اعتماد اجتماعـی و نـزاع و درگیری در
بیـن جوانـان شـهر ایالم بررسـي شـد کـه نتیجـۀ آن در جـدول شـمارۀ ( )11ارائه
میشـود.
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جدول شمارۀ ( .)11نتايج آزمون  Fبراي مقایسه میانگینهای نوع منطقۀ شهری محل
سکونت ،نوع وضعیت مسکن ،درگیری افراد ،میزان اعتماد اجتماعی و نزاع و درگیری
جوانان شهر ایالم
عوامل

متغیر
اعتماد
اجتماعی

مجموع
مجذورات
منبع تغییرات
()SS
بین گروهها

1/702

داخل گروهها
کل

65/491
67/193

کل

113/835

منطقۀ
شهری
بین گروهها
0/171
محل درگیری و
ها
ه
گرو
داخل
سکونت
113/664
نزاع
اعتماد
اجتماعی

بین گروهها
داخل گروهها
کل

1/259

76/888
78/147

نوع
وضعیت
درگیری و
مسکن
داخل گروهها 123/426
نزاع
اعتماد
اجتماعی

بین گروهها

2/352

کل

125/778

بین گروهها
داخل گروهها

درگیری
فردی-
بین گروهها
گروهی درگیری و
داخل گروهها
نزاع
کل

کل

نوع
درگیری و
نزاع

اعتماد
اجتماعی
نوع
درگیری و
نزاع

بین گروهها

3/931

27/042

میانگین مجموع
مجذورات
درجۀ
آمارۀ  Fمعناداری
()MS
آزادی
2

0/851

270

0/243

2

0/086

272
270

0/421

3

0/420

272
289

0/266

3

0/784

292
289

0/427

3

1/310

292
89

0/304

2

1/391

360/972

92

93/430

219

0/427

1/702

2

0/851

2/783

96/213

221

داخل گروهها

65/491

270

0/243

بین گروهها

4/402

3

1/467

کل
داخل گروهها
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همانطـور کـه در جـدول شـمارۀ ( )11مشـاهده شـد ،تحلیـل  ،ANOVAدر
سـنجش میانگینهـای میـزان اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع و درگیـری بر حسـب نوع
منطقـۀ شـهری محـل سـکونت و نـوع وضعیت مسـکن نشـان میدهد کـه در بین
جوانـان شـهر ایلام تفـاوت معنـاداری وجـود ندارد؛ زیـرا مقادیـر معنـاداری کلیۀ
عوامـل بزرگتـر از سـطح خطـای  0/025اسـت؛ امـا تحلیل  ANOVAدر سـنجش
میانگیـن نزاع و درگیری بر حسـب نوع درگیری و نزاع (خانوادگی ،خویشـاوندی،
خیابانـی ،طایفـهای) و درگیـری فـردی یـا گروهـی افراد نشـان میدهد کـه در بین
جوانـان شـهر ایلام تفـاوت معنـاداری وجـود دارد؛ زیـرا مقـدار معنـاداری کمتـر
از سـطح خطـای  0/025اسـت ( .)=0p/007نتایـج آزمـون  LSDدر مقایسـۀ
میانگینهـای دو بـه دو نـوع درگیری و نـزاع (خانوادگـی ،خویشـاوندی ،خیابانی،
طایفـهای) و درگیـری فـردی یـا گروهـی در بین جوانان شـهر ایالم نشـان میدهد
کـه بیـن میانگیـن درگیری و نـزاع خیابانی با درگیـری و نزاع خویشـاوندی تفاوت
وجـود دارد؛ زیـرا مقـدار معنـاداری آمـاره آزمون کمتـر از خطای  0/05اسـت.
فرضیـۀ فرعـی  .6میـزان نـزاع و درگیـری در بیـن جوانـان شـهر ایلام بـر حسـب
وضعیـت تأهـل و سـطح تحصیلات متفـاوت اسـت .ايـن فرضيـه بـا اسـتفاده از
آزمـون ( Fتحلیـل واریانـس یـا  )ANOVAجهت مقایسـه میانگینهـای وضعیت
تأهـل و سـطح تحصیلات بـا میـزان نـزاع و درگیـری در بیـن جوانان شـهر ایالم
بررسـي شـد کـه نتیجـۀ آن در جـدول شـمارۀ ( )12ارائه شـده اسـت.
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جدول شمارۀ ( .)12نتايج آزمون  Fبراي مقایسۀ میانگین نزاع و درگیری جوانان شهر ایالم
بر حسب وضعیت تأهل و سطح تحصیالت
متغیر

مجموع
مجذورات
()SS
1/612

3

0/537

داخل گروهها

124/166

289

0/170

کل

125/778

292

بین گروهها

7/049

6

1/175

داخل گروهها

117/723

285

0/413

کل

124/772

291

منبع تغییرات
بین گروهها

وضعیت تأهل

سطح
تحصیالت

میانگین مجموع آمارۀ  Fمعناداری

درجۀ
آزادی
مجذورات ()MS

1/251

2/844

0/292

0/010

همانطـور کـه در جـدول شـمارۀ ( )12مشـاهده شـد ،تحلیـل  ANOVAدر
سـنجش میانگینهـای میـزان نـزاع و درگیـری بـر حسـب وضعیـت تأهـل در بین
جوانـان شـهر ایلام ،تفـاوت معنـاداری را نشـان نمیدهد؛ زیـرا مقادیـر معناداری
بزرگتـر از سـطح خطـای  0/025اسـت؛ امـا ایـن تحلیـل در سـنجش میانگینهای
میـزان نـزاع و درگیـری بر حسـب سـطح تحصیلات در بیـن جوانان شـهر ایالم،
حاکـی از تفاوتـی معنـادار اسـت؛ زیـرا مقادیـر معنـاداری کمتـر از سـطح خطـای
 0/025اسـت.
بـرای مقایسـۀ میانگینهـای دو بـه دو بـر حسـب سـطح تحصیلات از آزمون
 LSDاسـتفاده شـد کـه نتایـج آن در جدول شـمارۀ ( )13آورده شـده اسـت.
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جدول شمارۀ ( .)13آزمون  LSDدر مقایسۀ میانگین نزاع و درگیری بر حسب سطح
تحصیالت جوانان شهر ایالم
سطح تحصیالت

بیسواد

تفاوت میانگینها انحراف معیار استاندارد

معناداری

متوسطه

*-1/18939

0/41486

0/004

ديپلم

*-1/20797

0/32456

0/000

فوق ديپلم

*-1/17082

0/34145

0/001

کارشناسی

*-1/32905

0/33503

0/000

کارشناسی ارشد

*- 1/53409

0/45446

0/001

دکتری

*-1/2273

0/55659

0/007

بنـا بـر جـدول شـمارۀ ( ،)4مقایسـۀ میانگیـن نزاع و درگیری بر حسـب سـطح
تحصیلات در بیـن جوانـان شـهر ایالم نشـان میدهد کـه فقط بین میانگین سـطح
بیسـواد بـا بقیـۀ سـطوح تحصیلات تفـاوت وجـود دارد؛ زیـرا مقدار معنـاداری
آمـاره آزمون کمتـر از خطای  0/05اسـت.
نتيجهگيری ،بحث و پیشنهادات
ايـن تحقيـق بـه منظور شـناخت رابطۀ بیـن ابعاد اعتمـاد اجتماعی (فـردی ،نهادی)
بـا نـزاع و درگیـری در بیـن جوانـان شـهر ایلام صـورت گرفـت كـه بـا توجه به
تکنيکهـا و مدلهـاي آمـاري کاربـردي نتايجي به دسـت آمد .نتایج یافتهها نشـان
داد کـه رابطـۀ مسـتقیم و مثبتـی بین جنسـیت و وضعیـت تأهل با نـزاع و درگیری
و رابطـۀ معکوسـی بیـن نوع شـغل و سـطح سـواد با نـزاع و درگیری وجـود دارد.
عامـل نـوع جنسـیت با مقـدار همبسـتگی  ،0/365قویتریـن همبسـتگی را با نزاع
و درگیـری نشـان داد؛ امـا بیـن پایـگاه اجتماعی و سـن با نـزاع و درگیـری ،رابطۀ
معنـاداری وجود نداشـت .ایـن یافته با نتایـج تحقیقات رضایی کلـواری و بحرینی
( ،)1389سـیدعلیرضا افشـانی و همکاران ( ،)1393واحـدی و همکاران ( )1392و
نظـری ( )1386مطابقـت دارد .آنهـا نشـان دادند که جنسـیت و تحصیلات ،رابطۀ
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معکوسـی بـا نـزاع دارنـد .در خصـوص وضعیـت تأهـل نیز افشـانی و همـکاران
( )1393نشـان دادنـد کـه افـراد متأهـل و مجـرد از نظـر گرایـش و تمایل بـه نزاع،
تفـاوت معنـاداری بـا هـم داشـتهاند .مک لوقلیـن ( )1990نیـز در مقالۀ خـود گفته
اسـت کـه بـه تازگـی بـه نقـش زن و مـرد (جنسـیت) در نزاعهـا در جامعـه توجه
زیـادی شـده اسـت؛ در حالـی که وضع تأهـل ،رابطۀ معنـاداری با نـزاع و درگیری
ندارد.
از دیـدگاه جوانـان شـهر ایلام ،رابطۀ مسـتقیم و معناداری بین مدت بازداشـت
(محکومیـت) و نـزاع و درگیـری بـا میـزان همبسـتگی  0/160و سـطح معنـاداری
 0/006وجـود دارد .ایـن یافتـه با نتایج پژوهش رضایی کلـواری و بحرینی ()1389
مطابقـت دارد .وی نشـان داد کـه سـن ،رابطـۀ معکوسـی با نـزاع و درگیـری دارد؛
همچنیـن بـا نتایـج پژوهـش سـیدعلیرضا افشـانی و همـکاران ( ،)1393واحدی و
همـکاران ( )1392در بررسـی «عوامـل مؤثـر برگرایش به نزاع فردی در شهرسـتان
خـوی» همخوانی داشـت؛ اما بـا یافتههای پژوهش حسـینزاده و همکاران ()1390
که نشـان دادند سـن ،رابطـۀ معناداری با گرایـش به نزاع ندارد ،همخوانی نداشـت.
بـه اعتقـاد سـاترلند و کرسـی ( ،)1378جوانـان در فراینـد یادگیـری اجتماعـی بـه
تقلیـد از رفتـار دیگـران ميپردازنـد و بزهـکاری از سـازمان اجتماعـیِ زمینـه یـا
محیطـی ناشـی میشـود کـه افـراد در آن جـای گرفتهاند.
در پژوهـش حاضـر ،میـزان ضریـب همبسـتگی پیرسـون بین اعتمـاد اجتماعی
و نـزاع و درگیـری  -0/315بـا سـطح معناداری  0/000به دسـت آمد کـه از دیدگاه
جوانـان شـهر ایلام ،نشـاندهندۀ رابطـۀ معکـوس و معنـادار بین اعتمـاد اجتماعی
و نـزاع و درگیـری اسـت .نتایـج ایـن تحقیق بـا یافتۀ پژوهش حسـنوند اسـماعیل
( )1393در تبییـن رابطـۀ اعتمـاد اجتماعی و نـزاع و درگیری فـردی مطابقت دارد؛
امـا بـا یافتۀ پژوهش میرفـردی و همـکاران ( )1390مبنی بر بررسـی میزان گرایش
بـه نـزاع در بیـن مـردان  65-15سـالۀ بویراحمـد مطابقـت نـدارد؛ زیرا آنها نشـان
دادنـد کـه اعتمـاد اجتماعـی تأثیـری بـر رونـد گرایش بـه نـزاع و درگیری نـدارد.
شـاپیرو ( )1386نیـز در مقالـهای بـا عنـوان «جرم یقهسـفید ،نـه مجرم یقهسـفید»،
بـه نقـد و بررسـی جـرم یقهسـفیدها پرداختـه اسـت .در ایـن راسـتا بزهـکاری
یقهسـفیدها ،سـوء اسـتفاده از اعتمـاد و سـایر شـرایط مربـوط بـه آن تلقی شـده و
بررسـی سـاختاری روابـط کارگـزاری بـه عنوان بسـتری مهـم برای ارتـکاب جرم
دورة نوزدهم ،شمارۀ  60و  61؛ پاییز و زمستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

شهناز صداقت زاده  -بهرام پنجستونی  -مالک ملکشاهی

95

آنهـا مـورد توجه قرار گرفته اسـت؛ بنابرایـن مصادیق جرم نیز تا حـدودی در پرتو
توسـعۀ مفهومـی اعتمـاد و ماهیت اعمـال منعشـده از طریق هنجارهـای مربوط به
اعتماد روشـن شـده است.
نتایـج حاصـل از آزمـون فرضیههـا نیـز نشـان داد کـه از دیـدگاه جوانان شـهر
ایلام ،رابطـۀ مسـتقیم و معنـاداری بیـن اعتمـاد فـردی و نـزاع و درگیری بـا میزان
همبسـتگی  -0/279بـا سـطح معنـاداری  0/000وجـود دارد .یافتههـای این تحقیق
بـا نتایـج پژوهـش گلچیـن و حیـدری ( )1390بـا عنـوان «خشـونت بین فـردی و
سـرمایۀ اجتماعـی در خانـواده و مدرسـه» مطابقت دارد .جانسـون معتقد اسـت که
اعتمـاد ،یـک خصیصۀ شـخصی ثابـت و بالتغییر نیسـت؛ بلکه جنبـهای از روابطی
اسـت کـه پیوسـته در حـال تغییـر میباشـد و برای ایجـاد ارتبـاط ،فرد بایـد بتواند
فضایـی آکنـده از اعتمـاد را ایجـاد کنـد تا تـرس از طرد شـدن را کاهـش و امید به
پذیـرش و حمایـت و تأییـد را افزایـش دهد (امیرکافـی.)17 :1384 ،
از دیـدگاه جوانـان شـهر ایلام ،رابطـۀ مسـتقیم و معنـاداری بین اعتمـاد نهادی
و نـزاع و درگیـری بـا میزان همبسـتگی  -0/349و سـطح معنـاداری  0/002وجود
دارد .ایـن یافتـه بـا نتایج پژوهشهای حیدرآبـادی ( )1389و حسـنوند ( )1393در
تبییـن رابطـۀ اعتمـاد نهادی و نـزاع مطابقـت دارد .آنها نشـان دادند که بیـن اعتماد
نهـادی و میـزان نزاع فـردی در بیـن جوانان شـهریار ،رابطۀ معناداری وجـود دارد.
میـزان آمـارۀ آزمـون ( )0/278بـا سـطح معنـاداری  0/815نشـان داد که بیـن میزان
اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع بـر حسـب نـوع محـل سـکونت (شـهری و روسـتایی)،
تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد؛ همچنیـن میـزان آمارۀ آزمـون ( )0/348با سـطح
معنـاداری  0/702نشـان داد کـه بیـن میـزان اعتمـاد اجتماعی و نـزاع و درگیری در
بیـن جوانـان شـهر ایلام بـر حسـب نـوع محـل سـکونت (شـهری و روسـتایی)،
تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد .تحقیقـات مختلـف نشـان دادهانـد کـه رفتـار
مجرمانـه کـم و بیـش بـا مشـکالت اجتماعی یا فـردی ،همچـون :فقر ،شـرایط بد
مسـکن و اقامـت در محلههـای پاییـن شـهری همـراه اسـت .میتـوان گفـت کـه
تمـام نابهنجاریهـای اجتماعـی ،بـه هر نحوی که از انسـان سـر بزند ،دارای بسـتر
زمانـی و مکانـی منحصـر به فرد اسـت؛ به عبارتـی ،تمام انحرافـات و کجرویهای
اجتماعـی دارای ظـرف مکانی و زمانی خاصی هسـتند که آنهـا را از یکدیگر متمایز
میسـازد (شـاطریان و همـکاران .)23 :1389 ،نتایـج آزمون تحلیل واریانس نشـان
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داد کـه بیـن نـوع منطقۀ شـهری محل سـکونت ،نـوع وضعیت مسـکن و درگیری
فـردی  -گروهـی افـراد بـا میـزان سـرمایۀ اجتماعـی در میـان جوانـان شـهر ایالم
تفاوتـی وجـود نـدارد؛ در حالـی کـه بیـن نـوع نـزاع و درگیری بـا میزان نـزاع در
میـان جوانـان شـهر ایالم ،تفـاوت معناداری وجـود دارد؛ زیـرا مقدار آمـارۀ آزمون
( )4/312در سـطح  0/007معنـادار میباشـد کـه کمتـر از سـطح خطـای 0/025
اسـت .نتایـج آزمـون  LSDدر مقایسـۀ میانگینهـای دو به دو نوع درگیـری و نزاع
در بیـن جوانـان شـهر ایلام نشـان داد کـه بین میانگیـن نـزاع خیابانی بـا درگیری
و نـزاع خویشـاوندی تفـاوت معنـاداری وجـود دارد .یافتههـای پژوهـش نظری و
امینـی فسـخودی ( )1387داللـت بـر این داشـت کـه بیـن دو گـروه «زن و مرد» و
«افـراد متأهـل و مجـرد» از لحـاظ گرایـش بـه نـزاع در جوامـع روسـتایی ،تفاوت
معنـاداری وجـود ندارد .در تحقیق حاضر هم بر حسـب شـهری و روسـتایی بودن
محـل سـکونت ،تفـاوت معناداری مشـاهده نشـد؛ بنابرایـن اگر فـردی در معرض
عوامـل جـرمزا قـرار گیـرد احتمـال قانونشـکنی در وی افزایش مییابـد؛ در واقع
یادگیـری از طریـق کنشهـای متقابـل مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـا دیگـران صـورت
میگیـرد (سـلیمی و داوری.)402 :1385 ،
سـرانجام در بررسـی فرضیـۀ اصلـی پژوهـش ،بـا توجـه به دادههـا و اطالعات
حاصلشـده ،میـزان ضریـب همبسـتگی پیرسـون بیـن اعتمـاد اجتماعی و نـزاع و
درگیـری ،بـه ترتیـب  -0/279و  -0/349بـا سـطح معنـاداری  0/000و  0/002به
دسـت آمـد و نشـان داد که از دیـدگاه جوانان شـهر ایالم ،رابطۀ منفـی ،معکوس و
معنـاداری بیـن اعتمـاد اجتماعی و نـزاع و درگیری وجـود دارد؛ این یافتـه با نتایج
پژوهـش شـریعتی و همـکاران ( )1391در بررسـی عوامل مؤثر بـر تمایالت بالقوه
بـه نزاعهـای جمعـی در شهرسـتان خدابنـده مطابقـت دارد .آنهـا نشـان دادنـد که
بیـن متغیرهـای اعتمـاد بیـن شـخصی و اختالفات خانوادگـی و عوامـل فرهنگی-
تاریخـی بـا گرایـش به نزاع ،رابطـۀ معناداری وجـود دارد« .از نظر بوردیو ،سـرمایه
عبارتسـت از کار انباشتهشـدۀ عامـل یـا گروهـی از عاملان که باعث میشـود این
عاملان بتواننـد انـرژی اجتماعی را جسـمیت ببخشـند و بـه حالت مـاده درآورند؛
لـذا سـرمایه ،موفقیتهـا و روابـط گروههـا و شـبکههای اجتماعـی اسـت کـه
دسترسـی بـه فرصتهـا ،اطالعـات ،منابع مـادی و موقعیـت اجتماعی افـراد را در
جامعـه افزایـش میدهـد» (سـاالرزاده امیـری و حسـینی .)66 :1388 ،همانگونه که
دورة نوزدهم ،شمارۀ  60و  61؛ پاییز و زمستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

شهناز صداقت زاده  -بهرام پنجستونی  -مالک ملکشاهی

97

سـاترلند آن را در سـاخت اجتماعی جامعه جسـتجو کرده اسـت .ساخت اجتماعی
مناسـب بـرای فعالیتهـای بزهکارانـه در مناطقـی پدیـد میآیـد که بیـن صاحبان
ارزشهـای ضـد بزهـکاری و دارندگان ارزشهـای بزهکار ،سـازگاری پایدار پدید
آیـد؛ بنابرایـن هـر جـا کـه ایـن دو نظـام ارزشـی ،بارز نباشـند یـا در تضـاد با هم
قـرار گیرنـد فرصت مناسـب بـرای بزهکار محـدود میمانـد (ممتـاز.)98 :1381 ،
بررسـی تجربـی فرضیههـای پژوهـش حاضر کـه از تئوریهای جانسـون ،کالوس
اُوفـه و گیدنـز برگرفتـه شـده بودنـد و در سـطح معنـاداری نیـز تأییـد گردیدنـد،
نشـاندهندۀ اعتبـار تئوریهـای مـورد اسـتفاده و مبیـن آن بود کـه پژوهش حاضر
از پشـتوانۀ نظـری قابـل قبولـی برخـوردار بوده اسـت؛ بنابراین با توجه به پشـتوانۀ
نظـری ایـن پژوهـش ،میتوان نتایـج آن را به کل جامعـۀ آماری تعمیـم داد؛ بر این
اسـاس موارد زیر پیشـنهاد میشـود:
 ترمیـم اعتمـاد اجتماعی با مشـارکت تمامی بخشها و عناصـر در بین جوانانمیتوانـد گرایـش به پدیدۀ نـزاع و درگیری را حتیالمقـدور کاهش دهد.
 برنامههایـی جهـت پرکـردن بهتـر اوقـات فراغـت جوانـان تدویـن شـود وزمینههایـی بـرای مشـارکت آنهـا در نقشهـا و فعالیتهـای اجتماعـی فراهـم
گردد.
 از آنجـا کـه اعتمـاد اجتماعی ،خاصیـت تقویتکنندگی وحدت و انسـجام رادارد توجـه بیشـتر به آیینهای اعتمادسـازی ،مراسـم و مناسـک ملـی ضرورت
دارد.
منابع و مآخذ
الف) فارسی
 آراسـته ،حمیدرضـا ،هادی شیرسـوار رزقی و حسـن عمـاری؛ (« ،)1388ارزيابيسـطح اعتمـاد اجتماعي در ميان دانشـجويان مشـغول بـه تحصيل در دانشـگاههاي
كشـور (نمونـۀ مـوردي :دانشـگاه آزاد اسلامي واحـد علـوم و تحقيقات تهـران)»،
پژوهشنامـۀ علـوم اجتماعی ،دورۀ  ،3شـمارۀ .2
 افشـانی ،سـید علیرضا؛ سـعید نوایی و مجتبی دلبـازی؛ (« ،)1393بررسـی پدیدۀنـزاع در بیـن شـهروندان سـاکن شـهر یـزد» ،پژوهشهـای راهبردی امنیـت و نظم
اجتماعـی ،شـمارۀ  ،9تهران.
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 امیرکافـی ،مهـدی؛ (« ،)1384اعتمـاد اجتماعـی و عوامـل مؤثـر بـر آن» ،نمایـۀپژوهـش ،شـمارۀ  ،1تهـران :نشـر پژوهشـگاه فرهنـگ هنـر و ارتباطـات.
 پاتنـام ،روبـرت؛ ( ،)1380دموکراسـی و سـنتهای مدنـی ،ترجمـۀ محمدتقـیدلفـروز ،تهـران :دفتر مطالعات سیاسـی وزارت کشـور ،مرکز نشـر روزنامۀ سلام.
 پایـگاه اطالعرسـانی و خبـری جمـاران؛ ( ،)1396جمعـه  12آبانمـاه ،کـد ،3032/9102تهـرانjamaran.ir ،
 پورافـکاری ،نصـراهلل؛ (« ،)1383نزاعهـای جمعـی محلـی» ،مجموعـه مقـاالتاولیـن همایـش ملـی طرح مسـائل جامعهشناسـی ایـران ،تهـران :عالمـه طباطبایی.
 تاجبخـش ،کیـان؛ ( ،)1384سـرمایۀ اجتماعـی :اعتمـاد ،دموکراسـی و توسـعه،نوشـتۀ رابـرت پاتنـام و دیگـران ،ترجمـۀ افشـین خاکباز و حسـن پویـان ،تهران:
شیرازه.
 ________؛ ( ،)1385سـرمایۀ اجتماعـی ،ترجمـۀ افشـین خاکبـاز و حسـنپویـان ،چ دوم ،تهـران :شـیرازه.
 چلبـی ،ارژنـگ؛ (« ،)1391تحلیـل حقـوق جرمشناسـی تجـاوز بـه عنـف»،آموزههـای حقـوق کیفـری ،دانشـگاه علوم اسلامی رضـوی ،دورۀ جدید ،شـمارۀ
 ،2پاییـز و زمسـتان.
 حسـنوند ،اسـماعیل؛ (« ،)1393تبییـن رابطۀ اعتمـاد اجتماعی و نـزاع و درگیریفـردی در شـهر شـهریار» ،دانـش انتظامی غرب اسـتان تهران ،دورۀ اول ،شـمارۀ .4
حسـینزاده ،علیحسـین ،عبدالرضـا نـواح و علـی عنبـری؛ (« ،)1390بررسـی
جامعهشـناختی عوامـل مؤثـر بـر میـزان گرایـش بـه نـزاع دسـتهجمعی در شـهر
اهـواز» ،دانـش انتظامـی ،دورۀ  ،13شـمارۀ .2
 حیدرآبادی ،قاسم؛ (« ،)1389اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی  -فرهنگی مؤثربـر آن (مطالعـۀ مـوردي :جوانـان 20تا  29سـالۀ اسـتان مازندران)» ،جامعهشناسـی
مطالعات جوانان ،دورۀ  ،1شـمارۀ .1
 -خبرگـزاری مهـر 24 ،خـرداد  ،1394شناسـۀ خبـر https://www. ،2777960

/mehrnews.com/news

 خراطهـا ،سـعید و نورمحمـد جاویـد؛ (« ،)1384بررسـي علـل و عوامـلجامعهشـناختي بـروز نـزاع و درگيـري و پيامدهـاي آن در شـهر تهـران» ،مطالعات
امنیـت اجتماعـی ،سـال دوم ،شـمارۀ .6
 ذاکریفـر ،بهمـن و عبدالمحمـود بزمونـه؛ ( ،)1385نتایـج تفصیلـی سرشـماریعمومـی نفـوس و مسـکن ،دفتـر معاونـت برنامهریـزی  -دفتـر آمـار و اطالعـات،
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اسـتانداری اسـتان خراسـان شمالی.
 ربانی خوراسـگانی ،رسـول ،جواد نظری و محمد عباسزاده؛ (« ،)1388بررسـیعوامـل اجتماعـی -فرهنگـی مؤثـر بـر گرایـش به نـزاع جمعـی (مطالعۀ مـوردی:
شهرسـتانهای منتخـب اسـتان ایلام)» ،انتظـام اجتماعی ،شـمارۀ  ،3تهران.
 رضایـی کلـواری ،نـوراهلل و مجیـد بحرینـی؛ (« ،)1389مطالعـۀ رابطـۀ عوامـلفرهنگـي اجتماعـي بـا نزاعهـاي دسـتهجمعي ،قومـي و قبيلـهاي در شهرسـتان
لـردگان» ،مطالعـات امنیـت اجتماعـی ،دورۀ جدیـد ،شـمارۀ  ،22تهـران.
 زتومـکا ،پیتـر؛ ( ،)1387نظریههـای جامعهشـناختی اعتمـاد ،ترجمـۀ غالمرضـاغفـاری ،تهران :شـیرازه.
 سـاترلند و کرسـی؛ ( ،)1378دو نـوع تبییـن رفتـار بزهکارانـه منـدرج در کتـابنظریههـای بنیـادی جامعهشـناختی ،کـوزر وروزنبـرگ ،ترجمـۀ فرهنـگ ارشـاد،
تهـران :نی.
 سـاالرزاده امیـری ،نادر و سیدحسـن حسـینی؛ (« ،)1388رابطۀ بیـن برخورداریاز انـواع سـرمایه و نـوع نگـرش به عدالـت اجتماعی» ،علـوم اجتماعـی ،دورۀ ،16
شمارۀ .44
 سـپیدنامه ،بهـروز؛ (« ،)1389بررسـی میـزان سـرمایۀ اجتماعـی جوانـان ایلام»،فرهنگ ایلام ،شـمارۀ .34
 سـلیگمن ،آدام و کاتلیـن فیـوزر؛ (« ،)1380مسـئلۀ اعتمـاد و انتقـال از دولـتسوسیالیسـتی» ،ترجمـۀ اسـماعیل باللـی ،نمایـۀ پژوهش ،سـال پنجم ،شـمارۀ .18
 سـلیمی ،علی و محمد داوری؛ ( ،)1385جامعهشناسـی کجروی ،قم :پژوهشـکدۀحوزه و دانشگاه.
 شـاپیرو ،سـوان و امیرحمزه زینالی؛ (« ،)1386جرم یقهسـفید ،نه مجرم یقهسـفید(بازنگـری در مفهـوم جرم یقهسـفیدها)» ،حقوقی دادگسـتری ،دورۀ جدید ،شـمارۀ
.61
 شـارعپور ،محمـود؛ (« ،)1380فرسـایش سـرمایۀ اجتماعـی و پیامدهـای آن»،انجمـن جامعهشناسـی ایـران ،سـال اول ،شـمارۀ  ،1تهـران.
 شـاطریان ،محسـن ،امیر اشـنویی و محمود گنجیپور؛ (« ،)1389سـنجش رابطۀبیـن محل سـکونت و انحرافـات اجتماعی (مطالعـۀ موردی :محالت حاشیهنشـین
و غیرحاشیهنشـین آران و بیـدگل)» ،تحقیقـات کاربـردی علـوم جغرافیایـی ،جلـد
 ،15شمارۀ .18
 _________ ،امیـن نیـازی و طاهـا عشـایری؛ (« ،)1394عوامـل اجتماعـی -دورة نوزدهم ،شمارۀ  60و  61؛ پاییز و زمستان 1397
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فرهنگـی مؤثـر بـر گرایـش به نـزاع طایفـهای (مـورد مطالعه :عشـایر ایـل پیجیک،
شهرسـتان اهـر)» ،توسـعۀ اجتماعـی دانشـگاه شـهید چمـران ،دورۀ  ،9شـمارۀ ،4
تابستان.
 شـریعتی ،مسـعود ،محمدکاظـم مهاجـری و ابوالفضـل ملکی؛ (« ،)1391بررسـیعوامـل مؤثـر بـر تمایالت بالقوه بـه نزاعهای دسـتهجمعی در شهرسـتان خدابنده»،
انتظـام اجتماعی ،دورۀ  ،4شـمارۀ .2
 شـكوهي يكتـا محسـن ،احمـد بهپـژوه ،باقـر غبـاري بناب ،نيـره زمانـي و اکرمپرنـد؛ (« ،)1387تأثيـر آمـوزش مهارتهاي مديريت خشـم بر کنترل خشـم مادران
دانشآمـوزان کمتـوان ذهنـي و ديرآموز» ،کودکان اسـتثنایی ،سـال هشـتم ،شـمارۀ
 ، 4دانشـگاه تهران.
 صدیق سروسـتانی ،رحمتاهلل؛ ( ،)1385آسیبشناسـی اجتماعی ،چ دوم ،تهران:آن.
 عبـاسزاده ،محمـد؛ (« ،)1383عوامـل مؤثـر بـر شـكلگيري اعتمـاد اجتماعـيدانشـجويان» ،رفـاه اجتماعـي ،شـمارۀ  ،15تهـران.
 فیلد ،جان؛ ( ،)1385سرمایۀ اجتماعی ،ترجمۀ جالل متقی ،تهران :صبا. قریشـی ،فخرالسـادات و کامـران صداقـت؛ (« ،)1388بررسـي نقـش عوامـلفرهنگـي  -اجتماعـي مرتبـط بـا شـكلگيري اعتمـاد اجتماعـي شـهروندان تبريز»،
جامعهشناسـی کاربـردی دانشـگاه اصفهـان ،دورۀ  ،20شـمارۀ .4
 كالنتـري ،صمـد ،رسـول ربانـی و کامـران صداقـت؛ (« ،)1384ارتبـاط فقـر بـاقانونگریـزي و شـكلگيري آسـيب اجتماعـي» ،رفـاه اجتماعـي ،ماه پنجم ،شـمارۀ
 ،18تهران.
 گلچیـن ،مسـعود و علـی حیـدری؛ (« ،)1390خشـونت بیـن فـردی و سـرمایۀاجتماعی در خانواده و مدرسـه :مطالعۀ اجتماعی در دبیرسـتانهای پسـرانۀ نورآباد
لرسـتان» ،مسـائل اجتماعی ایران ،سـال سـوم ،شـمارۀ .1
 گیدنز ،آنتونی؛ ( ،)1377جامعهشناسی ،ترجمۀ منوچهر صبوری ،تهران :نی._______؛ ( ،)1384پيامدهـاي مدرنيتـه ،ترجمۀ محسـن ثالثـي ،چ دوم ،تهران:مركز.
 ممتـاز ،فریـده؛ ( ،)1381انحرافـات اجتماعـی ،دیدگاههـا و نظریههـا ،تهـران:شـرکت سـهامی انتشـارات.
 میرسـاردو ،طاهـره و علیرضا مرتضوی؛ (« ،)1391بررسـی عوامل اجتماعی مؤثردر وقوع نزاع دسـتهجمعی در شـاهرود» ،دانش انتظامی ،شـمارۀ  ،6سـمنان.
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 میرفـردی ،اصغـر ،سـیروس احمدی و آسـیه صادقنیـا؛ ( ،)1389میـزان گرایشبـه نـزاع جمعـی در میـان مـردان  15تـا  65سـال شهرسـتان بویراحمـد و عوامـل
اجتماعی -فرهنگی تأثیرگذار بر آن ،پایاننامۀ کارشناسـی ارشـد دانشـگاه یاسـوج.
 نظـری ،جـواد و عبـاس امینی فسـخودی؛ (« ،)1387تبیین جامعهشـناختی عواملمؤثـر بـر گرایش بـه نزاع جمعی در مناطق روسـتایی ایالم» ،علـوم اجتماعی  ،دورۀ
 ،27دانشگاه شیراز.
 واحـدی ،ناصـر ،رضـا بهسـتانی و مرتضی حسـنزاده؛ (« ،)1392بررسـی عواملمؤثـر بـر نـزاع و درگیـری فـردی از دیـدگاه شـهروندان در سـال ( 1392مطالعـۀ
مـوردی :شـهر خوی)» ،دانـش انتظامی آذربایجان غربی ،سـال ششـم ،شـمارۀ .21
 وثوقـی ،منصـور و هاشـم آرام؛ (« ،)1388بررسـی اعتمـاد اجتماعـی و عوامـلمؤثـر بـر آن در شـهر خلخال (اسـتان اردبیل)» ،پژوهشنامۀ اجتماعی ،سـال سـوم،
شـمارۀ سـوم ،تهران.
 هزارجریبـی ،جعفـر و رضـا صفـری شـالی؛ (« ،)1388بررسـی عوامـل مؤثـر براعتماد اجتماعی شـهروندان» ،جامعهشناسـی کاربردی دانشـگاه اصفهـان ،دورۀ ،20
شمارۀ .4
ب) انگلیسی

-Mclaughlin, M. (1990), The Woman Warrior: Gender, Warfare and society in Medieval Europe. Women’s Studies, vol 17, p 193-209.
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