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بررسی رابطۀ بین اعتماد اجتماعی و نزاع فردی در بین جوانان شهر ایالم

                     شهناز صداقت زادگان1 
                                                                      بهرام پنجستونی2 
                                                                      مالک ملکشاهی3 

چکیده
پژوهـش حاضـر بـا هدف بررسـی رابطـۀ بین اعتمـاد اجتماعـی و نزاع فـردی در بیـن جوانان 
شـهر ایـام انجام شـده اسـت. جامعۀ آمـاری این مطالعـه را کلیۀ جوانان )دختر و پسـر( شـهر 
ایـام بـه تعـداد 49 هـزار و 908 نفـر تشـکیل داده اسـت که بـر اسـاس فرمول کوکـران، 382 
نفـر از آنهـا بـه عنوان نمونـۀ آماری بـه روش نمونه گیری تصادفی سـاده انتخاب شـدند. روش 
تحقیـق، پیمایشـی و تکنیـک جمع آوری اطاعات، اسـتفاده از پرسشـنامۀ محقق سـاخته بود. بر 
اسـاس یافته هـای پژوهـش، میـزان اعتماد اجتماعـی از نظر جوانان شـهر ایام، 3/46 اسـت که 
نشـان می دهـد میـزان آن باالتـر از سـطح متوسـط قـرار دارد؛ همچنین میـزان نـزاع و درگیری 
در بیـن جوانـان شـهر ایـام بـر حسـب سـطح تحصیـات و نـوع جنـس )مـرد، زن(، تفاوتی 
معنـادار را نشـان داد؛ امـا بین سـن، وضعیت تأهل، نوع منطقۀ شـهری محل سـکونت با نزاع و 
درگیـری، رابطـه ای مشـاهده نشـد. نتایج حاصـل از تحلیل یافته ها نیز نشـان داد کـه بین اعتماد 
اجتماعـی و نـزاع فـردی جوانان بـا مقدار 0/315- و سـطح معنـاداری 0/003 رابطـۀ معناداری 
وجـود دارد؛ بدیـن معنـا که با کاهـش/ افزایش میـزان اعتماد اجتماعـی به نهادها میـزان نزاع و 

درگیـری فـردی نیـز افزایش/ کاهـش می یابد.
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مقدمه و بیان مسئله
آسـيب هاي اجتماعـي، ناشـی از روابط ناسـالم انسـاني اسـت که بنيان هـاي جامعه 
را بـه طـور جـدي تهدیـد مي کنـد و مانـع تحقـق نيازمندي هـا و تقاضاهـاي افـراد 
نظـر مي رسـد آسـيب  بـه  زیـادي مي شـود )واحـدی و همـکاران، 1392: 48(. 
اجتماعـي وقتـي بـه وجـود مي آیـد کـه نهادهـاي تنظيم کننـدة روابـط بين افـراد با 
شکسـت، روبـه رو و دچـار تزلـزل شـوند؛ در چنين وضعيتـي، قوانيـن تنظيم کنندة 
روابـط انسـان ها مـورد بي احترامـي قـرار مي گيـرد و متزلـزل مي شـود )کالنتـري 
و دیگـران، 1384: 703(. نـزاع، نوعـی بی نظمـی در روابـط اجتماعـی ميـان افـراد 
و گروه هـا بـه شـمار مـی رود و قدمـت آن در بيـن افـراد، ملت هـا و گروه هـا بـه 
انـدازة عمـر و زندگی انسان هاسـت. این مسـئله پيامدهـای اجتماعـی گوناگونی را 
در بر داشـته اسـت کـه از مهمترین آنهـا می توان بـه کاهش ابعاد گوناگون سـرمایۀ 
اجتماعـی »اعتمـاد« در جامعه اشـاره کرد )پورافـکاری، 1383: 23(. بـه زعم می یر، 
نـزاع، کشـمکش مشـهود حداقل بيـن دو نفر اسـت؛ از این رو، رخدادی اسـت که 
فـرد در موقـع عصبانيـت از خـود نشـان می دهـد و دارای سـطوح متفاوتی اسـت؛ 
از یـک جـدل سـاده بـر سـر کرایـۀ تاکسـی گرفتـه تـا نـزاع و درگيـری فـردی و 
قومـی یـا برخوردهـای سـتيزه جویانه کـه موجبـات عدم ثبـات اجتماعـی را فراهم 
می سـازد )همـان: 375(. در جامعـۀ ایران نيز کـه داراي بافت جمعيتـي چندقوميتي 
اسـت، نـزاع، پدیده اي مسئله سـاز اسـت. »آمـار نزاع ها در کل کشـور طی 6 سـال، 
نشـان دهندة رشـد 80 درصـدی اسـت کـه می توانـد بحرانـی و قابل تأمـل ارزیابی 
شـود« )صدیق سروسـتانی، 1385: 113(. بر اسـاس آمار سـازمان پزشـکی قانونی 
کشـور، روزانـه 1600 پرونـدة نـزاع منجـر بـه جـرح تشـکيل می شـود کـه در این 
ميـان اسـتان ایـالم، ردیـف نهـم را بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ایـن امـر بـه 
عقيـدة کارشناسـان، دالیـل اقتصـادی و اجتماعـی دارد؛ امـا بـاز نگران کننده اسـت 
)خبرگـزاری مهـر، 1394(؛ همچنيـن بـر اسـاس اعالم نظر پزشـکی قانونی اسـتان 
ایـالم در سـال 1395، 3 هـزار و 627 نفـر )947 زن و 2 هـزار و 728 مرد( به مراکز 
پزشـکی قانونـی مراجعـه کرده انـد کـه این رقم با مدت مشـابه سـال قبـل، افزایش 
کمـی داشـته اسـت )پایگاه اطالع رسـانی و خبری جمـاران، 1396(؛ عـالوه بر این، 
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نتایـج تحقيقـات انجام شـده بيانگـر ميزان اعتمـاد1 کم یـا بی اعتمـادی تعميم یافته و 
نهادی در جامعۀ ماسـت )چلبی، 1391؛ حسـين زاده و دیگـران، 1390؛ هزارجریبی 
و صفـری شـالی، 1388(. در جوامـع معاصـر کـه زندگی جدید گسـترده تر شـده و 
تفکيـک نقـش اجتماعی به شـدت گسـترش یافته اسـت، افـراد، نيازمند گسـترش 
دامنـۀ اعتمـاد خـود از سـطح پيونـد خانوادگـی، خویشـاوندی و محلـی بـه کليـۀ 
شـهروندان و حتـی بيگانـگان هسـتند )وثوقـی و آرام، 1388: 135(. اعتمـاد یکـی 
از مؤلفه هـای اصلـی سـرمایۀ اجتماعـی2  اسـت کـه می توانـد بـا تسـهيل اقدامات 
هماهنـگ، کارایـی جامعـه را بهبـود بخشـد )پاتنـام، 1380: 285( و بـا ارزش های 
فرامادی گرایانـه پيونـد دارد، تـوأم بـودن بـا اجتمـاع محلـی، انسـجام و موزونـی 
روابـط بين شـخصی، حکایت از اهميت موضوع اعتمـاد دارد )زتومکا، 1387: 34(. 
گيدنـز )1384: 43( اعتمـاد اجتماعـي3  را بـه چهار دسـته تقسـيم کرده اسـت: »1. 
اعتمـاد بنيـادي4 )افرادي کـه در روابط رودررو مي شناسـيم، خانواده، خویشـاوندان 
و دوسـتان؛ 2. اعتمـاد بين شـخصي5 )نهادها، افـراد حقوقي: پليس، قضات، اسـاتيد 
و ...(؛ 3. اعتمـاد انتزاعـي6  )افـرادي که با آنان همشـهري یا هموطن هسـتيم و هيچ 
شـناختی از آنـان نداریـم(؛ 4. اعتمـاد تعميم یافته7  )اعتماد اشـخاص جـاي خود را 
بـه اعتمـاد بـه مقوله هـاي اجتماعـي انتزاعي تـری چون اصنـاف اجتماعـي می دهد 
کـه در مرزهـاي خانوادگي، همسـایگي و طایفـه اي قرار گرفته اسـت(«؛ بنابراین در 
رابطـۀ اعتمـاد، حداقـل دو طرف وجـود دارد: اعتمادکننده و امين، فرض این اسـت 
کـه هـر دو طرف، هدفمند هسـتند و هدف آنها تأمين منافعشـان اسـت، صرف نظر 
از اینکـه منافع چه باشـند )کلمن، 1390، به نقل از تاجبخـش، 1385: 154(؛ بر این 
اسـاس، اعتمـاد و تعامـل در فضـای خـاص ارتباطـات اجتماعی شـکوفا می شـود؛ 
امـا بـدون ارتباطـات اجتماعی، وجود مسـتقلی نـدارد )فيلـد، 1385: 213(. فضای 

1.Trust
2. Social capital
3. Social Trust
4 . Fundamental trust
5 . Interpersonal trust
6 . Abstract Trust
7.  Generalized Trust

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



فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

73

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

شهناز صداقت زاده - بهرام پنجستونی - مالک ملکشاهی

بی اعتمـادی در جامعـه، نـه تنهـا مانـع همبسـتگی و انسـجام اجتماعـی1  می شـود؛ 
بلکـه معضلـی در راه توسـعه اسـت؛ در حالی که با همکاری و اعتمـاد اجتماعی در 
بيـن افـراد، اقـوام و نژادهـای مختلـف، این امـر مهم راهبـردی می گـردد. راجع به 
اعتمـاد اجتماعـی تحقيقـات متعددی انجام شـده اسـت کـه از حيث فهـم موضوع 
)نـزاع و اعتمـاد( و شـاخص های آن بـرای مـا مهـم بوده اند؛ امـا دربـارة ارتباط این 
دو، تاکنـون پژوهشـی درخـور انجـام نشـده اسـت؛ بـه همين دليـل، مقالـۀ حاضر 
بـاور دارد کـه توانسـته اسـت مسـئلۀ جدیدی را بررسـی کنـد. اهميت این مسـئله 
از آنجـا دو چنـدان می گـردد کـه بـه رابطـۀ اعتماد اجتماعـی و نزاع در بين قشـری 
می پـردازد کـه از نظـر کمـی و کيفی در ميان سـایر اقشـار جامعه از جایـگاه باالیی 
برخوردارنـد. پژوهـش حاضـر، ضمـن شـناخت و آگاهـي از وضعيت پدیـدة نزاع 
و درگيـری در شـهر ایـالم، بخصـوص در بين جوانـان، به ارائـۀ راهکارهاي الزم و 
برنامه ریـزي صحيـح در جهـت پيشـگيري و مقابلـه بـا این پدیـده می پـردازد و در 
نظـر دارد بـه این سـؤال پاسـخ دهد کـه جوانان از چه سـطحی از اعتمـاد اجتماعی 

برخوردارنـد و رابطـۀ ایـن دو متغيـر در بيـن آنان چگونه اسـت؟

اهداف پژوهش
الف( هدف اصلی: بررسی رابطۀ بين اعتماد اجتماعی و نزاع و درگيری فردی در 

بين جوانان شهر ایالم.
 

ب( هدف های ویژه:
1. بررسی وضعيت نزاع و درگيری فردی در بين جوانان شهر ایالم؛

2. تعيين ميزان اعتماد اجتماعی در بين جوانان شهر ایالم؛
3. بررسـی و تعييـن رابطـۀ اعتمـاد اجتماعی و ابعـاد مختلف آن )اعتمـاد فردی، 

اعتمـاد نهـادی( با نـزاع و درگيـری فردی در بيـن جوانان شـهر ایالم؛ 
4. تعيين ميزان گرایش به نزاع فردی بر حسب ویژگی های جمعيت شناختی؛

5. ارائـۀ راهکارها و پيشـنهادهای مناسـب در جهت کاهش نـزاع در بين جوانان 
شـهر ایالم بـا تأکيد بر اعتمـاد اجتماعی.

1 . Social cohesion
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بررسی مطالعات تجربی
اغلـب پژوهش هـای انجام شـده بـه سـنجش مفهـوم اعتمـاد اجتماعـی پرداختـه 
یـا نـزاع جمعـی را مـورد بررسـی کمـی و کيفـی قـرار داده انـد. از نظـر موضوعی 

می تـوان ایـن مطالعـات را از جنبه هـای زیـر مـورد واکاوی قـرار داد: 
دسـتۀ اول: پژوهش هایـی کـه نـزاع را محـور اساسـی کار خود قـرار داده انـد. این 
پژوهش هـا عبارتنـد از: »تبييـن رابطۀ اعتمـاد اجتماعی و نزاع و درگيـری فردی در 
شـهر شـهریار« )حسـنوند، 1393(، »عوامـل اجتماعـی - فرهنگی مؤثـر بر گرایش 
بـه نـزاع طایفـه ای )مورد مطالعه: عشـایر ایـل پيجيک، شهرسـتان اهر(« )شـاطریان 
و همـکاران، 1394(، »بررسـی عوامـل مؤثـر بـر نـزاع و درگيـری فـردی از دیدگاه 
شـهروندان در سـال 1392 )مطالعـۀ مـوردی: شـهر خـوی(« )واحـدی و همکاران، 
1392(، »بررسـی پدیـدة نـزاع در بيـن شـهروندان سـاکن شـهر یـزد« )افشـانی و 
دیگـران، 1393(، »بررسـی عوامـل اجتماعـی مؤثـر در وقـوع نزاع دسـته جمعی در 
شـاهرود« )ميرسـاردو و مرتضـوی، 1391(، »تبيين جامعه شـناختی عوامـل مؤثر بر 
گرایـش بـه نـزاع جمعـی در مناطـق روسـتایی ایـالم« )نظـری و امينی فسـخودی، 
1387(، »مطالعـۀ رابطـۀ عوامـل فرهنگي اجتماعـي با نزاع هاي دسـته جمعي، قومي 
و قبيلـه اي در شهرسـتان لـردگان« )رضایـی کلـواری و بحرینـی، 1389(، »بررسـی 
عوامـل اجتماعـی- فرهنگـی مؤثـر بـر گرایـش به نـزاع جمعـی )مطالعۀ مـوردی: 
شهرسـتان های منتخـب اسـتان ایـالم(« )ربانـی خوراسـگانی و دیگـران، 1388(، 
»تأثيـر آمـوزش مهارت هـاي مدیریت خشـم بـر کنترل خشـم مـادران دانش آموزان 
کم تـوان ذهنـي و دیرآمـوز« )شـکوهی یکتـا و همـکاران، 1387( و »بررسـي علـل 
و عوامـل جامعه شـناختي بـروز نـزاع و درگيـري و پيامدهـاي آن در شـهر تهـران« 

)خراطهـا  و جاویـد، 1384(.  
دسـتۀ دوم: پژوهش هایـی هسـتند کـه هـر کـدام از منظـری خـاص بـه موضـوع 
اعتمـاد اجتماعـی پرداخته انـد. ایـن پژوهش هـا عبارتنـد از: »ارزیابي سـطح اعتماد 
اجتماعـي در ميان دانشـجویان مشـغول به تحصيل در دانشـگاه هاي کشـور )نمونۀ 
موردي: دانشـگاه آزاد اسـالمي واحد علوم و تحقيقات تهران(« )آراسـته و همکاران 
1388(، »بررسـی ميـزان سـرمایۀ اجتماعـی جوانـان ایـالم« )سـپيدنامه، 1389(، 
»اعتمـاد اجتماعـی و عوامـل اجتماعـی - فرهنگـی مؤثـر بـر آن )مطالعـۀ مـوردي: 
جوانـان20 تـا 29 سـالۀ اسـتان مازنـدران(« )حيدرآبـادی، 1389(، »بررسـي نقـش 
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عوامـل فرهنگـي - اجتماعـي مرتبـط بـا شـکل گيري اعتمـاد اجتماعي شـهروندان 
تبریـز« )قریشـی راد و صداقـت، 1388(، »بررسـی عوامل مؤثر بـر اعتماد اجتماعی 
شـهروندان« )هزارجریبـی و صفـری شـالی، 1388(، »عوامـل مؤثـر بر شـکل گيري 
اعتمـاد اجتماعـي دانشـجویان« )عبـاس زاده، 1383( و »مسـئلۀ اعتمـاد و انتقـال از 

دولت سوسياليسـتی« )سـليگمن و فيـوزر، 1380(. 
     پژوهش هـای مذکـور از حيـث فهـم موضـوع و شـاخص های آن بـرای مـا 
اهميـت داشـته و اغلـب از روش کمـی بهـره برده انـد. آنچـه در ایـن پژوهش هـا 
مـورد توجـه نبـوده و پژوهـش حاضر در پي آن اسـت، بررسـی رابطۀ بيـن اعتماد 
اجتماعـی )فـردی، نهـادی( و نـزاع و درگيـری فـردی در بيـن جوانـان شـهر ایالم 

می باشـد.

چارچوب نظری تحقیق
اعتمـاد اجتماعی، مفهومی اسـت که در فرایند روابـط اجتماعی و در متن کنش های 
انسـانی نمـود پيدا می کنـد )کلمـن، 1385: 297(. گيدنـز1  )1384: 42( نيز آن را به 
اطمينـان یـا اتـکا بـه نوعـی کيفيـت، صفت یک شـخص یـا یک چيـز یـا اطمينان 
بـه حقيقـت یـک گفتـه توصيـف می کنـد و »بـه عقيـدة دیویـد جانسـون، اعتماد، 
ایجـاد ارتبـاط با دیگـری، درخواسـت پذیرش و حمایت آشـکار از دیگـران، خود 
تکميلـی در روابـط و انطبـاق بـا انتظارات دیگران اسـت؛ بنابراین اعتمـاد اجتماعی 
را می تـوان حسـن ظـن فـرد نسـبت بـه سـایر اعضـای جامعـه تعریـف کـرد کـه 
موجـب گسـترش و تسـهيل روابـط اجتماعـی فـرد بـا آنهـا می شـود« )اميرکافـی، 

 .)17-12 :1384
     کالوس افـه2  نيـز متغيرهـای نـرم همچـون: اعتمـاد، هنجارهـا و تعهـدات 
اجتماعـی را بـه پيش نيـاز فرهنگ هـا و نهادهـای دموکراتيـک پيوند می دهد. شـاید 
عميق تریـن مطالعـۀ وی در مورد مسـئلۀ اعتماد و سـرمایۀ اجتماعـی مقالۀ »چگونه 
می تـوان بـه شـهروندان اعتمـاد کـرد« باشـد )تاجبخـش، 1384: 16(. بـه نظـر وی 
اعتمـاد به شـيوة غيررسـمی بـه ایجـاد هماهنگی اجتماعـی می انجامد و بـا افزایش 

1. Gidenz
2. Claus Offe
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اعتمـاد، بهـره وری سـازمان های خدماتـی و توليـدی و مشـروعيت حکومت هـا 
افزایـش می یابـد؛ لـذا اعتمـاد اجتماعـی را می تـوان از جنبه هـای مختلفـی مـورد 
بررسـی قـرار داد. از ترکيـب دوگانـۀ توده/ نخبـه و افقی/ عمودی، چهـار حوزه به 
دسـت می آیـد کـه روابـط اعتمـاد، خـود را در آنها نشـان می دهـد: 1. اعتمـاد فرد 
بـه دیگـران، 2. اعتمـاد به نخبگان سياسـی و سـایر بخش هـا، 3. اعتمـاد نخبگان به 
یکدیگـر و 4. اعتمـاد سـطوح باال به سـطوح پایين جامعه کـه در آن نخبگان دربارة 
گرایش هـای رفتـاری عناصـر بخش های مختلف یـا کل توده ها به باورهایی دسـت 
می یابنـد. افـه بـه اعتمـاد افقی در ميـان نخبگان تأکيد مـی ورزد )تاجبخـش، 1384: 
206(؛ بنابرایـن اعتمـاد فـرض شـناختی اسـت که کنشـگران فـردی یـا جمعی در 
تعامـل بـا دیگـران بـه کار می بندند. این فرض شـناختی بـا ترجيحـات و تمایالت 
رفتـاری دیگـران از لحـاظ آمادگـی آنها برای کمـک، همکاری و پرهيـز از اقدامات 
خودخواهانـه ارتبـاط دارد؛ از ایـن رو، پدیده هـای خرد که از ارزیابی مسـتمر رفتار 
احتمالـی دیگـران ناشـی می شـود از عوامـل تعيين کننـدة گزینه هـا و توانمندی های 
سياسـت های کالن بـرای حـل مشـکالتی اسـت کـه پيـش روی نخبـگان سياسـی 

قرار دارد )همـان: 208(.  
     دیویـد جانسـون1  نيـز ضمـن تعریـف اعتمـاد بـه عنـوان جنبـه ای از روابط در 
حـال تغييـر، معتقـد اسـت که اعتمـاد همانند رابطـه از دو بعد تشـکيل می گردد: 1. 
شـما نسـبت بـه شـخص دیگـر چگونـه رفتـار می کنيـد؟ 2. آن 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 ترس های خود و دیگری را از طردشـدن 
کاهـش دهـد و اميـد به پذیرش، حمایـت و تأیيد را ارتقا بخشـد؛ از این رو، اعتماد 
یـک خصيصـۀ شـخصيتی ثابـت و بالتغييـر نيسـت؛ بلکه جنبـه ای از روابط اسـت 
کـه مـدام در حـال تغييـر می باشـد. هر آنچـه افـراد انجام دهنـد و سـطح اعتماد را 
در روابـط افزایـش یـا کاهـش دهنـد در حفظ اعتمـاد و روابط دوجانبـه، از اهميت 
زیـادی برخـوردار اسـت )اميرکافـی، 1384: 16-17(. بـه نظـر جانسـون، هرچنـد 
مفهـوم اعتمـاد پيچيـده و درک آن دشـوار اسـت و بـه سـادگی نمی تـوان عناصر و 
ابعـاد آن را مشـخص کـرد؛ امـا در یـک رابطـۀ مبتنـی بر اعتمـاد، عناصـری چون: 

1. David Janson
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1. صراحـت، 2. پذیـرش، 3. سـهيم کـردن، 4. حمایـت، 5. تمایـل بـه همـکاری، 
6. رفتـار مبتنـی بـر اعتمـاد کـرد و 7. رفتار قابـل اعتماد وجـود دارد. کوتاه سـخن 
آنکـه، اوليـن و عميق تریـن عنصـر در یـک رابطه، پذیـرش و در واقع، بيـان ارزش 
بـرای طـرف مقابل و اظهارات وی اسـت و ایـن امر کليدی بـرای کاهش اضطراب 
مربـوط بـه آسـيب پذیر بودن به شـمار مـی رود؛ بنابراین سـطح اعتمـاد در محدودة 
یـک  رابطـه، بـر اسـاس توانایی و اشـتياق افراد بـرای اعتماد کـردن و قابـل اعتماد 

بـودن، مـدام در حال تغيير اسـت.  
     حمایـت، انتقـال ایـن فکـر و پيـام به طرف مقابل اسـت که شـما درک می کنيد 
کـه او توانایی هـا و شایسـتگی های الزم بـرای حـل و فصل مطلوب مسـائل کنونی 
در موقعيـت حاضـر را دارد. تمایـالت همکاری جویانـه بيانگـر آن اسـت که شـما 
می خواهيـد بـرای نيـل به هـدف متقابل با همدیگـر کار کنيد. شـواهد قابل توجهی 
وجـود دارد کـه ابـراز محبـت، حسـن تفاهـم دقيـق و گرایشـات همکاری جویانـه 
حتـی در مـواردی کـه تضادهـای الینحلـی بيـن افـراد وجـود دارد باعـث افزایش 

اعتمـاد در یـک رابطۀ انسـانی می شـود )اميرکافـی، 1384: 17(. 
     بـا وجـود خرده فرهنگ هـای متفـاوت در جوامع امروزی، بسـيار اتفـاق می افتد 
کـه رفتـاری بر اسـاس همنوایـی بـا هنجارهای یـک خرده فرهنگ خـاص صورت 
بگيـرد و بيـرون از آن، کجروانـه تلقی شـود )سـليمی و داوری، 1385: 397–398(؛ 
لـذا در جامعـه ای کـه خرده فرهنگ های متعـدد دارد برخی از محيط هـای اجتماعی 
معمـوالً مشـوق فعاليت هـای غيرقانونـی هسـتند؛ در صورتـی که محيط هـای دیگر 
چنيـن نيسـتند و افـراد از طریـق ارتباط بـا دیگران کـه حامل هنجارهـای تبهکارانه 
هسـتند بزهکار یا تبهکار می شـوند )گيدنز، 1377: 159(؛ بنابراین انسـان در جامعۀ 
مـدرن بـه علـت مواجهه بـا نهادهای به شـدت تخصصـی و پيچيده، مجبور اسـت 
مرتـب دسـت بـه خطر بزنـد تا کنش اجتماعی او شـکل بگيـرد؛ اما بـرای برقراری 
کنـش و مشـارکت اجتماعـی، نيازمند اعتماد اسـت )همـان: 80(. به عقيـدة گيدنز، 
منابـع اصلـی اعتمـاد در جوامـع سـنتی، اهميت خـود را در جوامع مدرن از دسـت 
داده انـد. گـذار جوامـع از سـنت بـه مدرنيته، منجـر بـه دگرگونی خاصيـت اعتماد 
شـده اسـت. از آنجایـی کـه در جوامع سـنتی، سـطح فاصله گيـری زمانـی- مکانی 
پایيـن بـود )کنش هـای اجتماعـی چهره بـه چهره بـود(، اعتمـاد از طریـق برخورد 
مسـتقيم بـا دیگـران حفـظ می شـد و محيط هـای اعتمـاد در جوامع خویشـاوندی، 
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محلـی و سـنتی بودنـد؛ امـا بـا پيدایـش جامعـۀ مـدرن ایـن محيط هـا بـه نحـوی 
اساسـی دگرگـون شـدند؛ چراکـه سـاختار اساسـی نظـام سـرمایه داری، مرکـب از 
چندیـن نظـام انتزاعی اسـت کـه الزمۀ عملکـرد و کارایی آنها اعتماد عامالن اسـت 
)همـان: 124(؛ بنابرایـن از تئوری هـای مطرح شـده می تـوان چنيـن اسـتنباط کـرد 
کـه هـرگاه در روابـط افقی و عمومـی )تعامالت نهادهـا(، شـفافيت، اطمينان، تعهد 
و امنيـت کـه از شـاخص ها و شـروط اصلـی اعتمـاد اجتماعـی در وسـعت افقی و 
عمـودی اسـت از بيـن بـرود یـا کاهـش یابـد و از طرفی، ریسـک پذیری افـراد در 
تعامـالت نسـبت بـه یکدیگـر، نهادها یـا دیگـران افزایش یابـد، نتيجـه آن خواهد 
بـود کـه تعامـالت ابـزاری، به ویـژه تعامـالت مبتنـی بر قدرت که سـرد و خشـن، 
حسـابگرانه و منفعت طلبانـه اسـت جایگزیـن تعامـالت اظهاری که گـرم و تعاملی 
اسـت خواهد شـد؛ در چنين حالتی ما شـاهد رفتار پرخاشـگرانه و نزاع و درگيری 
خواهيـم بـود. در نهایـت هـر قدر سـطح بی اعتمـادی در جامعه بيشـتر شـود، نزاع 

و درگيـری افزایـش می یابد. 

مدل مفهومی
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فرضیه های تحقیق
- ميـزان نـزاع و درگيـری در بيـن مـردان و زنان شـهر ایالم، تفـاوت معناداری 

دارد. 
- بيـن سـن و مـدت بازداشـت )محکوميت( با نـزاع و درگيـری در بين جوانان 

شـهر ایالم، رابطـه وجود دارد.
- بيـن ابعـاد اعتمـاد اجتماعـی )فـردی- نهـادی( و نـزاع و درگيـری در بيـن 

جوانـان شـهر ایـالم، رابطـه وجـود دارد.
- بين نوع محل سـکونت )شـهری و روسـتایی(، ميزان اعتماد اجتماعی و نزاع 

و درگيـری در بين جوانان شـهر ایالم، تفاوت معنـاداری وجود دارد.
- بيـن نـوع منطقـۀ شـهری محـل سـکونت، نـوع وضعيـت مسـکن، درگيـری 
فـردی - گروهـی افـراد، ميـزان اعتماد اجتماعـی و نزاع و درگيـری بين جوانان 

شـهر ایـالم تفاوت وجـود دارد. 
- ميـزان نـزاع و درگيـری در بيـن جوانـان شـهر ایـالم بـر حسـب ویژگی های 

جمعيت شـناختی متفـاوت اسـت.

متغیرهای تحقیق
1.متغیر وابسته: در این تحقيق، نزاع و درگيری فردی، متغير وابسته است:

پدیـدة نـزاع: رویارویـی پرخاشـگرانه و سـتيزه جویانه اسـت کـه تـوأم بـا خشـم، 
کينـه و انتقـام صـورت می گيـرد و سـبب قتـل، ضـرب و شـتم، مجـروح و معلول 
شـدن طرف هـای درگيـر می شـود و خسـارات مالـی فراوانـی نيـز به بار مـی آورد 
)پورافـکاری، 1383: 63(. ایـن متغيـر با اسـتفاده از طيف ليکـرت مبتنی بر 3 بعد و 
22 گویـه بـا مقيـاس رتبـه ای »خيلی زیـاد«، »زیاد«، »متوسـط«، »کـم« و »خيلی کم«، 

طـرح و  مـورد سـنجش قـرار گرفته اسـت؛ ایـن ابعـاد و گویه هـا عبارتند از: 
-»نگـرش بـه نـزاع« در 8 گویـه، شـامل: کمـک بـه فاميـل، درگيـری ناموسـی، 
بی احترامـی بـه امـوات، طعنـه بـه اقـوام، توهيـن به خانـواده، نـزاع به خاطـر آبرو، 

بی احترامـی بـه بزرگتـر، لطمـه زدن بـه حيثيـت فاميلـی؛ 
- »گرایـش بـه نـزاع« در 8 گویه، شـامل: عدم رعایت صـف در نانوایی، تنه زدن در 
پيـاده رو، اسـتفاده از سـالح گرم و سـرد، ناسـزا گفتن بـه دیگـران، واخواهی بدهی 

خـود از دیگران، عبور موتورسـوار در پياده رو؛
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- »گرایـش بـه انتقـام« در 6 گویـه، شـامل: مزاحمـت خيابانی، عدم کسـب رأی در 
انتخابـات، فحاشـی و توهيـن دیگـران، کينه تـوزی و انتقام، غيـرت و مردانگی.  

2. متغیر مستقل تحقیق: در این تحقيق، اعتماد اجتماعي، متغير وابسته است:
اعتماد اجتماعي: حسـن ظن فرد نسـبت به افراد جامعه اسـت که موجب گسـترش 
و تسـهيل روابـط اجتماعـي او بـا سـایر افـراد جامعـه مي شـود )شـارع پور، 1380: 
101(. در ایـن پژوهـش، اعتمـاد اجتماعـي در 2 بعد 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 ارگان ها بوده 
کـه بـا اسـتفاده از طيف ليکـرت مبتنی بر 16 گویـه با مقياس رتبـه ای در پنج گزینه 

)خيلـی زیـاد، زیاد، متوسـط، کم، خيلی کم( سـنجيده شـده اسـت.

3. متغیرهاي زمینه اي تحقیق 
- سن: تعداد سال هاي کاملي است که از زمان تولد فرد گذشته است. 

- وضعيـت تأهـل: از فرد پاسـخگو خواسـته شـد تا مجـرد یا متأهل بـودن خود را 
مشـخص کند.

- درآمـد: جریـان مسـتمر چيـزی اسـت کـه ارزش دارد و نصيب یـک خواهان در 
ازاي خدمتـي مي شـود. در اینجـا منظـور درآمـد ماهيانۀ افراد اسـت.

- وضعيـت شـغلی: شـغل، نوع کاري اسـت کـه فرد در 7 روز گذشـته انجـام داده 
اسـت )ذاکری فـر و بزمونـه، 1385( و در ایـن تحقيـق بـر اسـاس شـاغل یـا بيکار 

بـودن، عملياتی می شـود.
- سـطح تحصيـالت: مـدت زمانـی که یـک فـرد مي تواند بـه فراگيـري و آموزش 

علم بپـردازد. 
- پایـگاه اقتصـادی - اجتماعـی: موقعيتـي اسـت که یک فـرد یا خانواده بـا ارجاع 
بـه اسـتانداردهاي رایج دربارة ویژگي هـاي فرهنگي، دارایي هاي مادي و مشـارکت 

در فعاليت هـاي گروهـي اجتماعي به دسـت مي آورد.

روش تحقیق
نـوع تحقيـق حاضـر، کاربردي و روش آن، پيمایشـي از نوع همبسـتگی با اسـتفاده 
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از ابزار پرسشـنامه اسـت. جامعۀ آماري این پژوهش را جوانان 18-29 سـال شـهر 
ایـالم تشـکيل مي دهنـد. بـر اسـاس سرشـماری سـال 1390 تعـداد کل جمعيـت 
اسـتان ایـالم برابـر بـا 557 هـزار و 599 نفـر اسـت. جمعيت شـهر ایالم نيـز برابر 
بـا 155 هـزار و 289 نفـر و تعـداد کل جوانـان )18تـا 29 سـال( آن، 49 هـزار 
و 908 نفـر می باشـد کـه 25 هـزار و 704 نفـر از آنـان را دختـران و 24 هـزار 
و 204 نفـر را پسـران تشـکيل می دهنـد. نمونه گيـري نيـز بـه صـورت تصادفـی 
خوشـه اي چنـد مرحلـه اي بـود و بـا تقسـيم بندي شـهر ایـالم بـه 2 منطقـه و 6 
ناحيـه )خوشـه( بـه تناسـب جمعيـت هر ناحيـه صورت گرفـت. حجـم نمونه نيز 
بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران، 382 نفـر به دسـت آمد. پـس از اطمينـان از روایي 
پرسشـنامه بـا بهره گيـري از نظـر متخصصان و محاسـبۀ پایایي آن بـه روش آزمون 
مجـدد، به روش همسـاني دروني، پرسشـنامه، تکثير شـد و مورد بهره بـرداري قرار 
گرفـت. بـراي تعييـن پایایي ابـزار در دو مرحلۀ مقدماتـي و نهایي، آلفـاي کرونباخ 
پرسشـنامه ها محاسـبه شـد و ميانگيـن پایایـي )اعتماد( شـاخص ها 0/81 به دسـت 
آمـد. در نهایـت، تجزیـه و تحليـل داده هـا در دو بخش آمـار توصيفی و اسـتنباطی 
انجـام شـد کـه بخـش آمـار توصيفـی، شـامل جدول هـا و نمودارهـای آمـاری و 
بخش آمار اسـتنباطی شـامل ضریب همبسـتگی اسـپيرمن و آزمون هـای ناپارامتری 
t-test، خـی- دو، LSD، F-test و تحليـل واریانـس یـا ANOVA اسـت. از آزمون 
کولموگـروف - اسـميرونوف نيـز بـرای بررسـی نرمال بـودن متغيرهـای تحقيق و 
از کامپيوتـر و نرم افـزار آمـاری spss جهـت سـهولت پـردازش و تجزیـه و تحليل 

داده ها اسـتفاده شـد.

یافته های توصیفی تحقیق
تحليل توصيفی یافته ها نشـان داد که از بين بيشـترین پاسـخ دهندگان، 51/5 درصد 
مـرد، 80/5 درصـد مجـرد، 69/9 درصـد داراي تحصيـالت دیپلـم، 86/7 درصـد 
بيـکار، 87/7 درصـد سـاکن مناطـق شـهری و 70/6 درصـد داراي منزل مسـکونی 
پـدری بوده انـد. 72/0 درصـد از آنـان نيز طبقـۀ اجتماعی خود را ميانی می دانسـتند 
و 76/8 درصـد بـه زبـان کـردی تکلـم می کردنـد. 76/8 درصـد از پاسـخ دهندگان 
هـم شـاهد نـزاع و درگيـری افـراد و 24/6 درصـد آنـان شـاهد نـزاع و درگيـری 
هم فـردی و هم گروهـی بوده انـد. 2/7 درصـد از آنـان هم بيشـترین علـت درگيری 
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و نـزاع را توهيـن و بی احترامـی می دانسـتند. بيشـترین سـالح استفاده شـده )5/1 
درصـد( در درگيری هـا، خنجـر، چاقـو، قمه و شمشـير، 18/1 درصد نـوع درگيری 
و نـزاع نمونـۀ پژوهـش، خيابانـی، ميانگين سـنی آنهـا در حدود 22 سـال، ميانگين 
درآمـد ماهيانـۀ آنـان تقریباً یک ميليـون و 116 هزار و 452 تومـان و ميانگين مدت 

بازداشـت یـا محکوميـت آنان تقریبـاً 16 روز بوده اسـت.   

تحلیل سؤاالت پژوهش
ایـن بخـش شـامل تحليـل سـؤاالت و فرضيه هـای تحقيق می باشـد که قبـل از آن، 
نرماليتـی متغيرهای پژوهش، بررسـی شـده و نتایـج آن در جدول شـمارة )1( آمده 

است.
جدول شمارۀ )1(. نتایج آزمون نرمالیتی متغیرهای تحقیق

    جـدول شـمارة )1( نشـان داد کـه سـطح معنـاداری نـزاع و درگيـری در کليـۀ 
عوامـل، بزرگتـر از 0/05 اسـت؛ لذا با اطمينـان 95 درصد می تـوان گفت که توزیع 
ایـن متغيرهـا نرمال )طبيعی( اسـت و بـرای تحليل داده ها از آزمون هـای پارامتریک 

می تـوان اسـتفاده کرد.

سـؤال شـمارۀ 1. اعتمـاد اجتماعی و عوامـل مرتبط با آن در بین جوانان شـهر 
ایالم در چه سـطحی اسـت؟

     جـدول شـمارة )2( توزیـع فراوانـي و ميانگيـن اعتماد اجتماعـی و ابعاد مرتبط 
بـا آن را نشـان می دهد.

اعتماد متغيرهای تحقيق
اجتماعی

نگرش به نزاع 
و درگيری

گرایش به نزاع 
و درگيری

گرایش به انتقام 
و درگيری

نزاع و 
درگيری

Z1/311/420/941/191/02 آمارة آزمون 

0/060/060/330/110/12سطح معناداری
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جدول شمارۀ )2(. توزیع فراواني و میانگین اعتماد اجتماعی و ابعاد مرتبط آن  

     جـدول شـمارة )2( نشـان داد کـه ميـزان اعتمـاد اجتماعـی در سـطح باالتـر از 
متوسـط قـرار دارد؛ بـه طـوری کـه 71/3 درصـد گویه هـا متوسـط به باال هسـتند. 

ميـزان اعتمـاد نهـادی نيـز نسـبت به بقيـۀ عوامـل در سـطح باالتری قـرار دارد.
سـؤال شـمارۀ 2. نـزاع و درگیـری و عوامل مرتبـط با آن در بین جوانان شـهر 

ایالم در چه سـطحی قـرار دارد؟
     جـدول شـمارة )3( توزیـع فراوانـي و ميانگيـن نـزاع و درگيـری و عوامل مؤثر 

بـر آن را نشـان می دهد.

جدول شمارۀ )3(. توزیع فراواني و میانگین نزاع و درگیری و عوامل مرتبط با آن در بین 
جوانان شهر ایالم

جمعخيلی زیادزیادمتوسطکمخيلی کمسنجه هاعوامل

اعتماد 
اجتماعی

60269513579877544395فراوانی
13/715/830/922/517/2100/0درصد

اعتماد 
فردی 

3103577426485792636فراوانی
11/813/528/124/622/0100/0درصد

اعتماد 
نهادی

1852874862942131465فراوانی
12/619/633/220/114/5100/0درصد

جمعخيلی زیادزیادمتوسطکمخيلی کمسنجه هاعوامل

اعتماد 
اجتماعی

1482616745686932344فراوانی
6/311/128/824/229/6100/0درصد

اعتماد 
فردی 

7485314792922942344فراوانی
31/922/720/412/512/5100/0درصد

اعتماد 
نهادی

4082364532293321758فراوانی
23/219/125/813/018/9100/0درصد

نزاع و 
درگيری

130411281606108913196446فراوانی
20/217/524/916/920/5100/0درصد
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     جـدول شـمارة )3( نشـان داد کـه ميـزان نـزاع و درگيـری در حد متوسـط قرار 
دارد؛ بـه طـوری کـه 62/3 درصـد گویه ها متوسـط به باال هسـتند. کليـۀ عوامل نيز 
در سـطح متوسـط قـرار دارنـد؛ همچنين ميـزان گرایش بـه انتقام و دعـوا کردن در 
سـنجش نـزاع و درگيـری نسـبت بـه بقيۀ عوامـل در سـطح باالتر و ميـزان نگرش 

بـه نـزاع در سـطح پایين تر قـرار دارد.

تحلیل فرضیات پژوهش
فرضیـۀ اصلـی: بيـن اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع و درگيـری در بيـن جوانـان شـهر 

ایـالم، رابطـه وجـود دارد.
     ایـن فرضيـه با اسـتفاده از آزمون ضریب همبسـتگي پيرسـون، بررسـي شـده و 

نتيجـۀ آن در جدول شـمارة )4( آمده اسـت. 

جدول شمارۀ )4(. نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون بین اعتماد اجتماعی 
و نزاع و درگیری

     همانطـور کـه در جدول شـمارة )4( مشـاهده شـد، بين اعتمـاد اجتماعی و نزاع 
و درگيـری، رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد؛ زیـرا مقدار معنـاداری، کمتـر از خطای 
0/000 اسـت )بـا توجـه بـه دو دامنـه بـودن آزمـون بـا 0/025 مقایسـه مي شـود(؛ 
همچنيـن بـا توجـه به مثبت بـودن عالمت همبسـتگی بـا مقـدار 0/315-، می توان 
نتيجـه گرفـت کـه رابطۀ منفی، معکـوس و معناداری بين اعتمـاد اجتماعی و نزاع و 
درگيـری وجـود دارد؛ بـه عبارتی بـا افزایش/ کاهـش اعتماد اجتماعی، ميـزان نزاع 

و درگيـری در افـراد کاهـش/ افزایـش می یابد.

فرضیـۀ فرعـی1. ميـزان نـزاع و درگيـری در بين مـردان و زنان شـهر ایـالم، تفاوت 
معنـاداری دارد. بررسـي ایـن فرضيه با اسـتفاده از آزمون T جهت مقایسـۀ ميانگين 

نزاع و درگيریعوامل

اعتماد اجتماعی
معناداریضریب همبستگی

-0/315)**(0/000
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ميـزان نـزاع و درگيـری در بيـن جوانـان شـهر ایالم بر حسـب نوع جنـس )مرد و 
زن( انجام شـد، نتيجۀ بررسـی این فرضيه در جدول شـمارة )5( ارائه شـده اسـت. 

جدول شمارۀ )5(. نتایج آزمون T براي مقایسۀ میانگین میزان نزاع و درگیری در بین 
جوانان شهر ایالم بر حسب نوع جنس )مرد و زن(

     همانطـور که در جدول شـمارة )5( مشـاهده شـد، آزمـونF، پيش فرض برابری 
واریانس هـا را بـا خطـای 5 درصـد در سـنجش ميزان نـزاع جوانان بر حسـب نوع 
جنـس )مـرد و زن( تأیيـد کـرد؛ زیـرا مقدار معنـاداری آنهـا بزرگتـر از 0/025 بود؛ 
از ایـن رو بـا توجه بـه برابـری واریانس ها، مقدار معنـاداری برای برابـری ميانگين 
ميـزان نـزاع جوانـان بر حسـب نـوع جنس )مـرد و زن( 0/000 اسـت کـه کمتر از 
سـطح خطـای 0/025 می باشـد؛ در نتيجـه ميـزان نـزاع و درگيـری در بيـن جوانان 

شـهر ایـالم بر حسـب نوع جنـس )مـرد و زن( تفاوت معنـاداری دارد.
     در جـدول شـمارة )6(، ميانگيـن ميـزان نـزاع و درگيـری در بيـن جوانان شـهر 

ایـالم بر حسـب نـوع جنس )مـرد و زن( ارائه شـده اسـت.

متغيرهای 
شرایط آزمونتحقيق

F نتایج آزمون
برای برابری واریانس ها

T نتایج آزمون
برای بررسی برابری )یا نابرابری( ميانگين ها

نزاع و 
درگيری

پيش فرض 
برابری 

واریانس ها

F معناداریآمارةT معناداریدرجۀ آزادیآمارة

-6/6702910/00
پيش فرض 
عدم برابری 
واریانس ها

2/7970/096
-6/712285/4010/00
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جدول شمارۀ )6(. شاخص های توصیفی میزان نزاع و درگیری در میان جوانان
 شهر ایالم بر حسب نوع جنس

     جـدول شـمارة )6( نشـان داد کـه بيـن ميانگين نـزاع و درگيـری در بين مردان 
و زنان شـهر ایـالم، تفـاوت قابل توجهی وجـود دارد.

فرضیـۀ فرعـی 2. بيـن سـن و مـدت بازداشـت )محکوميت( بـا نـزاع و درگيری 
در بيـن جوانـان شـهر ایـالم، رابطـه وجـود دارد. ایـن فرضيه بـا اسـتفاده از تحليل 
ضریـب همبسـتگي پيرسـون بررسـي شـد کـه نتيجـۀ آن در جـدول شـمارة )7( 

می شـود.

جدول شمارۀ )7(. نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون بین سن و نزاع و درگیری

     بنـا بـر جدول شـمارة )7(، بين سـن و نـزاع و درگيری، رابطۀ معنـاداری وجود 
نـدارد؛ زیـرا مقـدار معنـاداری بزرگتر از خطای 0/025 اسـت )با توجه بـه دو دامنه 
بـودن آزمـون بـا 0/025 مقایسـه مي شـود(؛ امـا بين مـدت بازداشـت )محکوميت( 
و نـزاع و درگيـری در بيـن جوانان شـهر ایـالم، رابطۀ معنـاداری وجـود دارد؛ زیرا 
مقـدار معنـاداری کمتـر از خطـای 0/025 اسـت. بـا توجـه بـه منفی بـودن عالمت 
همبسـتگی سـن و نـزاع و درگيـری، می تـوان نتيجـه گرفـت کـه رابطۀ معکوسـی 
بيـن سـن و نـزاع و درگيری وجـود دارد؛ امـا مثبت بودن عالمت همبسـتگی مدت 

خطای استانداردانحراف معيارميانگينتعدادجنسمتغيرهای تحقيق

نزاع و درگيری
1512/77000/668830/05443مرد
1423/24740/545760/04580زن

عوامل
نزاع و درگيری

معناداریضریب همبستگی
0/0220/293-سن

0/1600/006مدت بازداشت )محکوميت(
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بازداشـت )محکوميـت( و نـزاع و درگيری، حاکـی از یک رابطۀ مسـتقيم و معنادار 
اسـت. بـه عبارتـی بـا افزایش/کاهش مـدت بازداشـت )محکوميت(، ميـزان نزاع و 

درگيـری در افـراد افزایش/کاهـش می یابد.

فرضیـۀ فرعـی 3. بيـن ابعـاد اعتمـاد اجتماعی )فـردی، نهـادی( و نـزاع و درگيری 
در بيـن جوانـان شـهر ایـالم، رابطـه وجود دارد. بررسـي ایـن فرضيه با اسـتفاده از 
آزمـون ضریب همبسـتگي پيرسـون انجام شـد که نتيجـۀ آن در جدول شـمارة )8( 

است.  شـده  ارائه 

جدول شمارۀ )8(. نتایج آزمون ضریب همبستگي پیرسون بین اعتماد
 اجتماعی و نزاع و درگیری

     در جـدول بـاال مشـاهده شـد کـه بيـن اعتمـاد فردی و نـزاع و درگيـری، رابطۀ 
معنـاداری وجـود دارد؛ زیـرا مقـدار معنـاداری کمتـر از خطـای 0/025 اسـت )بـا 
توجـه بـه دو دامنـه بـودن آزمـون بـا 0/025 مقایسـه مي شـود(. بـا توجه بـه منفی 
بـودن عالمـت همبسـتگی بـا مقـدار 0279/- نيـز می تـوان نتيجه گرفت کـه رابطۀ 
معکـوس و معنـاداری بيـن اعتماد فـردی و نـزاع و درگيری وجـود دارد؛ همچنين 
رابطـۀ بيـن اعتمـاد نهـادی و نزاع و درگيـری، معنادار اسـت؛ زیرا مقـدار معناداری 
کمتـر از خطـای 0/025 می باشـد. منفی بودن عالمت همبسـتگی با مقـدار 0/349- 
نيـز حاکـی از رابطـۀ معکـوس و معنـاداری بيـن اعتماد نهـادی و نـزاع و درگيری 
اسـت؛ بـه طـور کلـی بـا افزایش/کاهـش ابعـاد اعتمـاد اجتماعـی، ميـزان نـزاع و 

درگيـری در افـراد کاهش/افزایـش می یابد.

فرضیـۀ فرعـی 4. بيـن نـوع محـل سـکونت )شـهری و روسـتایی(، ميـزان اعتمـاد 

ابعاد
اعتماد اجتماعی

نزاع و درگيری

معناداریضریب همبستگی
0/000)**(0/279-اعتماد فردی 

0/002)**(0/349-اعتمادی نهادی 

شهناز صداقت زاده - بهرام پنجستونی - مالک ملکشاهی



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

88

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

اجتماعـی و نـزاع و درگيـری در بيـن جوانان شـهر ایـالم، تفاوت معنـاداری وجود 
دارد. ایـن فرضيـه با اسـتفاده از آزمون T جهت مقایسـۀ ميانگين های ميـزان اعتماد 
اجتماعـی و نـزاع و درگيـری در بيـن جوانـان شـهر ایـالم بـر حسـب نـوع محـل 
سـکونت )شـهری و روسـتایی( بررسـي شـد کـه نتيجـۀ آن در جدول شـمارة )9( 

ارائـه می شـود. 

جدول شمارۀ )9(. نتایج آزمون T براي مقایسۀ میانگین میزان اعتماد اجتماعی و نزاع و 
درگیری در جوانان شهر ایالم بر حسب نوع محل سکونت )شهری و روستایی(

     بنـا بـر جـدول بـاال، آزمـونF، پيش فـرض برابـری واریانس هـا را بـا خطـای 
5 درصـد در سـنجش ميـزان اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع و درگيـری در بيـن جوانان 
شـهر ایـالم بـر حسـب نـوع محـل سـکونت )شـهری و روسـتایی( تأیيـد می کند؛ 
زیـرا مقـدار معنـاداری آنها بزرگتـر از 0/025 اسـت؛ از این رو، با توجـه به برابری 
واریانس هـا، مقـدار معنـاداری بـرای برابری ميانگين هـای ميزان اعتمـاد اجتماعی و 
نزاع و درگيری در بين جوانان شـهر ایالم بر حسـب نوع محل سـکونت )شـهری 
و روسـتایی(، بزرگتـر از 0/025 می باشـد؛ در نتيجـه بيـن ميزان اعتمـاد اجتماعی و 
نزاع و درگيری در بين جوانان شـهر ایالم بر حسـب نوع محل سـکونت )شـهری 

و روسـتایی(، تفـاوت معناداری وجـود ندارد. 

متغيرهای 
شرایط آزمونتحقيق

F نتایج آزمون
برای برابری 
واریانس ها

T نتایج آزمون
برای بررسی برابری )یا 

نابرابری( ميانگين ها

F  معناداریآمارةT معناداریدرجۀ آزادیآمارة

اعتماد 
اجتماعی

پيش فرض برابری واریانس ها

0/7030/496
0/2782910/815

پيش فرض عدم برابری 
0/19840/6660/835واریانس ها

نزاع و 
درگيری

پيش فرض برابری واریانس ها

1/8360/141
0/3482910/702

یش فرض عدم برابری 
0/30844/1960/760واریانس ها
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جدول شمارۀ )10(. شاخص های توصیفی میزان اعتماد اجتماعی و نزاع و درگیری در بین 
جوانان شهر ایالم بر حسب نوع محل سکونت )شهری و روستایی(

     بـر اسـاس جـدول شـمارة )10(، بيـن ميانگيـن اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع و 
درگيـری در بيـن جوانـان شـهر ایـالم بـر حسـب نـوع محل سـکونت )شـهری و 

روسـتایی( تفـاوت ناچيـزی وجـود دارد.

فرضیـۀ فرعـی 5. بيـن نـوع منطقـۀ شـهری محل سـکونت، نـوع وضعيت مسـکن، 
درگيـری فـردی - گروهـی افـراد، ميـزان اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع و درگيـری 
 F بيـن جوانـان شـهر ایـالم تفـاوت وجـود دارد. ایـن فرضيه بـا اسـتفاده از آزمون
)تحليـل واریانـس یـا ANOVA(، جهت مقایسـۀ ميانگين های نوع منطقۀ شـهری 
محـل سـکونت )منطقـۀ 1، منطقـۀ 2(، نـوع وضعيـت مسـکن )شـخصی، پـدری، 
اجـاره ای، سـازمانی(، درگيری فـردی- گروهی، نـوع درگيری و نـزاع )خانوادگی، 
خویشـاوندی، خيابانـی، طایفـه ای(، ميـزان اعتماد اجتماعـی و نـزاع و درگيری در 
بيـن جوانـان شـهر ایالم بررسـي شـد کـه نتيجـۀ آن در جـدول شـمارة )11( ارائه 

می شـود. 

خطای استانداردانحراف معيارميانگينتعدادمحل سکونتمتغيرهای تحقيق

شهریاعتماد اجتماعی
روستایی

2573/29350/495250/03089

363/69410/662170/11036

شهرینزاع و درگيری
روستایی

2573/00600/652580/04071

362/96840/691050/11517
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جدول شمارۀ )11(. نتایج آزمون F براي مقایسه میانگین های نوع منطقۀ شهری محل 
سکونت، نوع وضعیت مسکن، درگیری افراد، میزان اعتماد اجتماعی و نزاع و درگیری 

جوانان شهر ایالم

منبع تغييراتمتغيرعوامل
مجموع 
مجذورات

)SS(
درجۀ 
آزادی

ميانگين مجموع 
مجذورات 

)MS(F معناداریآمارة

منطقۀ 
شهری 
محل 
سکونت

اعتماد 
اجتماعی

1/70220/851بين گروه ها

3/5080/051 65/4912700/243داخل گروه ها
67/193272کل

درگيری و 
نزاع

0/17120/086بين گروه ها

0/2030/816 113/6642700/421داخل گروه ها
113/835272کل

نوع 
وضعيت 

مسکن

اعتماد 
اجتماعی

1/25930/420بين گروه ها

1/5770/195 76/8882890/266داخل گروه ها
78/147292کل

درگيری و 
نزاع

2/35230/784بين گروه ها

1/8360/141 123/4262890/427داخل گروه ها
125/778292کل

درگيری 
فردی-
گروهی

اعتماد 
اجتماعی

3/93131/310بين گروه ها

4/3120/007 27/042890/304داخل گروه ها
360/97292کل

درگيری و 
نزاع

2/78321/391بين گروه ها

3/2620/020 93/4302190/427داخل گروه ها
96/213221کل

نوع 
درگيری و 

نزاع

اعتماد 
اجتماعی

1/70220/851بين گروه ها

3/5080/024 65/4912700/243داخل گروه ها
67/193272کل

نوع 
درگيری و 

نزاع

4/40231/467بين گروه ها

2.8130/014 46/420890/522داخل گروه ها
5/82292کل
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     همانطـور کـه در جـدول شـمارة )11( مشـاهده شـد، تحليـل ANOVA، در 
سـنجش ميانگين هـای ميـزان اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع و درگيـری بر حسـب نوع 
منطقـۀ شـهری محـل سـکونت و نـوع وضعيت مسـکن نشـان می دهد کـه در بين 
جوانـان شـهر ایـالم تفـاوت معنـاداری وجـود ندارد؛ زیـرا مقادیـر معنـاداری کليۀ 
عوامـل بزرگتـر از سـطح خطـای 0/025 اسـت؛ امـا تحليل ANOVA در سـنجش 
ميانگيـن نزاع و درگيری بر حسـب نوع درگيری و نزاع )خانوادگی، خویشـاوندی، 
خيابانـی، طایفـه ای( و درگيـری فـردی یـا گروهـی افراد نشـان می دهد کـه در بين 
جوانـان شـهر ایـالم تفـاوت معنـاداری وجـود دارد؛ زیـرا مقـدار معنـاداری کمتـر 
مقایسـۀ  در   LSD آزمـون  نتایـج   .)=0p/007( اسـت  از سـطح خطـای 0/025 
ميانگين هـای دو بـه دو نـوع درگيری و نـزاع )خانوادگـی، خویشـاوندی، خيابانی، 
طایفـه ای( و درگيـری فـردی یـا گروهـی در بين جوانان شـهر ایالم نشـان می دهد 
کـه بيـن ميانگيـن درگيری و نـزاع خيابانی با درگيـری و نزاع خویشـاوندی تفاوت 

وجـود دارد؛ زیـرا مقـدار معنـاداری آمـاره آزمون کمتـر از خطای 0/05 اسـت. 

فرضیـۀ فرعـی 6. ميـزان نـزاع و درگيـری در بيـن جوانـان شـهر ایـالم بـر حسـب 
وضعيـت تأهـل و سـطح تحصيـالت متفـاوت اسـت. ایـن فرضيـه بـا اسـتفاده از 
آزمـون F )تحليـل واریانـس یـا ANOVA( جهت مقایسـه ميانگين هـای وضعيت 
تأهـل و سـطح تحصيـالت بـا ميـزان نـزاع و درگيـری در بيـن جوانان شـهر ایالم 

بررسـي شـد کـه نتيجـۀ آن در جـدول شـمارة )12( ارائه شـده اسـت. 
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جدول شمارۀ )12(. نتایج آزمون F براي مقایسۀ میانگین نزاع و درگیری جوانان شهر ایالم 
بر حسب وضعیت تأهل و سطح تحصیالت

     همانطـور کـه در جـدول شـمارة )12( مشـاهده شـد، تحليـل ANOVA در 
سـنجش ميانگين هـای ميـزان نـزاع و درگيـری بـر حسـب وضعيـت تأهـل در بين 
جوانـان شـهر ایـالم، تفـاوت معنـاداری را نشـان نمی دهد؛ زیـرا مقادیـر معناداری 
بزرگتـر از سـطح خطـای 0/025 اسـت؛ امـا ایـن تحليـل در سـنجش ميانگين های 
ميـزان نـزاع و درگيـری بر حسـب سـطح تحصيـالت در بيـن جوانان شـهر ایالم، 
حاکـی از تفاوتـی معنـادار اسـت؛ زیـرا مقادیـر معنـاداری کمتـر از سـطح خطـای 

0/025 اسـت. 
     بـرای مقایسـۀ ميانگين هـای دو بـه دو بـر حسـب سـطح تحصيـالت از آزمون 

LSD اسـتفاده شـد کـه نتایـج آن در جدول شـمارة )13( آورده شـده اسـت.

مجموع منبع تغييراتمتغير
مجذورات

)SS(

درجۀ 
آزادی

ميانگين مجموع 
)MS( مجذورات

F معناداریآمارة

وضعيت تأهل

1/61230/537بين گروه ها

1/2510/292 124/1662890/170داخل گروه ها

125/778292کل

سطح 
تحصيالت

7/04961/175بين گروه ها

2/8440/010 117/7232850/413داخل گروه ها

124/772291کل
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جدول شمارۀ )13(. آزمون LSD در مقایسۀ میانگین نزاع و درگیری بر حسب سطح 
تحصیالت جوانان شهر ایالم

     بنـا بـر جـدول شـمارة )4(، مقایسـۀ ميانگيـن نزاع و درگيری بر حسـب سـطح 
تحصيـالت در بيـن جوانـان شـهر ایالم نشـان می دهد کـه فقط بين ميانگين سـطح 
بی سـواد بـا بقيـۀ سـطوح تحصيـالت تفـاوت وجـود دارد؛ زیـرا مقدار معنـاداری 

آمـاره آزمون کمتـر از خطای 0/05 اسـت. 

نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات 
ایـن تحقيـق بـه منظور شـناخت رابطۀ بيـن ابعاد اعتمـاد اجتماعی )فـردی، نهادی( 
بـا نـزاع و درگيـری در بيـن جوانـان شـهر ایـالم صـورت گرفـت کـه بـا توجه به 
تکنيک هـا و مدل هـاي آمـاري کاربـردي نتایجي به دسـت آمد. نتایج یافته ها نشـان 
داد کـه رابطـۀ مسـتقيم و مثبتـی بين جنسـيت و وضعيـت تأهل با نـزاع و درگيری 
و رابطـۀ معکوسـی بيـن نوع شـغل و سـطح سـواد با نـزاع و درگيری وجـود دارد. 
عامـل نـوع جنسـيت با مقـدار همبسـتگی 0/365، قوی تریـن همبسـتگی را با نزاع 
و درگيـری نشـان داد؛ امـا بيـن پایـگاه اجتماعی و سـن با نـزاع و درگيـری، رابطۀ 
معنـاداری وجود نداشـت. ایـن یافته با نتایـج تحقيقات رضایی کلـواری و بحرینی 
)1389(، سـيدعليرضا افشـانی و همکاران )1393(، واحـدی و همکاران )1392( و 
نظـری )1386( مطابقـت دارد. آنهـا نشـان دادند که جنسـيت و تحصيـالت، رابطۀ 

معناداریانحراف معيار استانداردتفاوت ميانگين هاسطح تحصيالت

بی سواد

1/189390/414860/004-*متوسطه

1/207970/324560/000-*دیپلم

1/170820/341450/001-*فوق دیپلم

1/329050/335030/000-*کارشناسی

1/534090/454460/001 -*کارشناسی ارشد

1/22730/556590/007-*دکتری

شهناز صداقت زاده - بهرام پنجستونی - مالک ملکشاهی



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

94

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

معکوسـی بـا نـزاع دارنـد. در خصـوص وضعيـت تأهـل نيز افشـانی و همـکاران 
)1393( نشـان دادنـد کـه افـراد متأهـل و مجـرد از نظـر گرایـش و تمایل بـه نزاع، 
تفـاوت معنـاداری بـا هـم داشـته اند. مک لوقليـن )1990( نيـز در مقالۀ خـود گفته 
اسـت کـه بـه تازگـی بـه نقـش زن و مـرد )جنسـيت( در نزاع هـا در جامعـه توجه 
زیـادی شـده اسـت؛ در حالـی که وضع تأهـل، رابطۀ معنـاداری با نـزاع و درگيری 

ندارد.  
     از دیـدگاه جوانـان شـهر ایـالم، رابطۀ مسـتقيم و معناداری بين مدت بازداشـت 
)محکوميـت( و نـزاع و درگيـری بـا ميـزان همبسـتگی 0/160 و سـطح معنـاداری 
0/006 وجـود دارد. ایـن یافتـه با نتایج پژوهش رضایی کلـواری و بحرینی )1389( 
مطابقـت دارد. وی نشـان داد کـه سـن، رابطـۀ معکوسـی با نـزاع و درگيـری دارد؛ 
همچنيـن بـا نتایـج پژوهـش سـيدعليرضا افشـانی و همـکاران )1393(، واحدی و 
همـکاران )1392( در بررسـی »عوامـل مؤثـر برگرایش به نزاع فردی در شهرسـتان 
خـوی« همخوانی داشـت؛ اما بـا یافته های پژوهش حسـين زاده و همکاران )1390( 
که نشـان دادند سـن، رابطـۀ معناداری با گرایـش به نزاع ندارد، همخوانی نداشـت. 
بـه اعتقـاد سـاترلند و کرسـی )1378(، جوانـان در فراینـد یادگيـری اجتماعـی بـه 
تقليـد از رفتـار دیگـران مي پردازنـد و بزهـکاری از سـازمان اجتماعـِی زمينـه یـا 

محيطـی ناشـی می شـود کـه افـراد در آن جـای گرفته اند. 
     در پژوهـش حاضـر، ميـزان ضریـب همبسـتگی پيرسـون بين اعتمـاد اجتماعی 
و نـزاع و درگيـری 0/315- بـا سـطح معنا داری 0/000 به دسـت آمد کـه از دیدگاه 
جوانـان شـهر ایـالم، نشـان دهندة رابطـۀ معکـوس و معنـادار بين اعتمـاد اجتماعی 
و نـزاع و درگيـری اسـت. نتایـج ایـن تحقيق بـا یافتۀ پژوهش حسـنوند اسـماعيل 
)1393( در تبييـن رابطـۀ اعتمـاد اجتماعی و نـزاع و درگيری فـردی مطابقت دارد؛ 
امـا بـا یافتۀ پژوهش ميرفـردی و همـکاران )1390( مبنی بر بررسـی ميزان گرایش 
بـه نـزاع در بيـن مـردان 15-65 سـالۀ بویراحمـد مطابقـت نـدارد؛ زیرا آنها نشـان 
دادنـد کـه اعتمـاد اجتماعـی تأثيـری بـر رونـد گرایش بـه نـزاع و درگيری نـدارد. 
شـاپيرو )1386( نيـز در مقالـه ای بـا عنـوان »جرم یقه سـفيد، نـه مجرم یقه سـفيد«، 
بـه نقـد و بررسـی جـرم یقه سـفيدها پرداختـه اسـت. در ایـن راسـتا بزهـکاری 
یقه سـفيدها، سـوء اسـتفاده از اعتمـاد و سـایر شـرایط مربـوط بـه آن تلقی شـده و 
بررسـی سـاختاری روابـط کارگـزاری بـه عنوان بسـتری مهـم برای ارتـکاب جرم 
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آنهـا مـورد توجه قرار گرفته اسـت؛ بنابرایـن مصادیق جرم نيز تا حـدودی در پرتو 
توسـعۀ مفهومـی اعتمـاد و ماهيت اعمـال منع شـده از طریق هنجارهـای مربوط به 

اعتماد روشـن شـده است. 
     نتایـج حاصـل از آزمـون فرضيه هـا نيـز نشـان داد کـه از دیـدگاه جوانان شـهر 
ایـالم، رابطـۀ مسـتقيم و معنـاداری بيـن اعتمـاد فـردی و نـزاع و درگيری بـا ميزان 
همبسـتگی 0/279- بـا سـطح معنـاداری 0/000 وجـود دارد. یافته هـای این تحقيق 
بـا نتایـج پژوهـش گلچيـن و حيـدری )1390( بـا عنـوان »خشـونت بين فـردی و 
سـرمایۀ اجتماعـی در خانـواده و مدرسـه« مطابقت دارد. جانسـون معتقد اسـت که 
اعتمـاد، یـک خصيصۀ شـخصی ثابـت و بالتغيير نيسـت؛ بلکه جنبـه ای از روابطی 
اسـت کـه پيوسـته در حـال تغييـر می باشـد و برای ایجـاد ارتبـاط، فرد بایـد بتواند 
فضایـی آکنـده از اعتمـاد را ایجـاد کنـد تا تـرس از طرد شـدن را کاهـش و اميد به 

پذیـرش و حمایـت و تأیيـد را افزایـش دهد )اميرکافـی، 1384: 17(. 
     از دیـدگاه جوانـان شـهر ایـالم، رابطـۀ مسـتقيم و معنـاداری بين اعتمـاد نهادی 
و نـزاع و درگيـری بـا ميزان همبسـتگی 0/349- و سـطح معنـاداری 0/002 وجود 
دارد. ایـن یافتـه بـا نتایج پژوهش های حيدرآبـادی )1389( و حسـنوند )1393( در 
تبييـن رابطـۀ اعتمـاد نهادی و نـزاع مطابقـت دارد. آنها نشـان دادند که بيـن اعتماد 
نهـادی و ميـزان نزاع فـردی در بيـن جوانان شـهریار، رابطۀ معناداری وجـود دارد. 
ميـزان آمـارة آزمـون )0/278( بـا سـطح معنـاداری 0/815 نشـان داد که بيـن ميزان 
اعتمـاد اجتماعـی و نـزاع بـر حسـب نـوع محـل سـکونت )شـهری و روسـتایی(، 
تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد؛ همچنيـن ميـزان آمارة آزمـون )0/348( با سـطح 
معنـاداری 0/702 نشـان داد کـه بيـن ميـزان اعتمـاد اجتماعی و نـزاع و درگيری در 
بيـن جوانـان شـهر ایـالم بـر حسـب نـوع محـل سـکونت )شـهری و روسـتایی(، 
تفـاوت معنـاداری وجـود نـدارد. تحقيقـات مختلـف نشـان داده انـد کـه رفتـار 
مجرمانـه کـم و بيـش بـا مشـکالت اجتماعی یا فـردی، همچـون: فقر، شـرایط بد 
مسـکن و اقامـت در محله هـای پایيـن شـهری همـراه اسـت. می تـوان گفـت کـه 
تمـام نابهنجاری هـای اجتماعـی، بـه هر نحوی که از انسـان سـر بزند، دارای بسـتر 
زمانـی و مکانـی منحصـر به فرد اسـت؛ به عبارتـی، تمام انحرافـات و کجروی های 
اجتماعـی دارای ظـرف مکانی و زمانی خاصی هسـتند که آنهـا را از یکدیگر متمایز 
می سـازد )شـاطریان و همـکاران، 1389: 23(. نتایـج آزمون تحليل واریانس نشـان 
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داد کـه بيـن نـوع منطقۀ شـهری محل سـکونت، نـوع وضعيت مسـکن و درگيری 
فـردی - گروهـی افـراد بـا ميـزان سـرمایۀ اجتماعـی در ميـان جوانـان شـهر ایالم 
تفاوتـی وجـود نـدارد؛ در حالـی کـه بيـن نـوع نـزاع و درگيری بـا ميزان نـزاع در 
ميـان جوانـان شـهر ایالم، تفـاوت معناداری وجـود دارد؛ زیـرا مقدار آمـارة آزمون 
)4/312( در سـطح 0/007 معنـادار می باشـد کـه کمتـر از سـطح خطـای 0/025 
اسـت. نتایـج آزمـون LSD در مقایسـۀ ميانگين هـای دو به دو نوع درگيـری و نزاع 
در بيـن جوانـان شـهر ایـالم نشـان داد کـه بين ميانگيـن نـزاع خيابانی بـا درگيری 
و نـزاع خویشـاوندی تفـاوت معنـاداری وجـود دارد. یافته هـای پژوهـش نظری و 
امينـی فسـخودی )1387( داللـت بـر این داشـت کـه بيـن دو گـروه »زن و مرد« و 
»افـراد متأهـل و مجـرد« از لحـاظ گرایـش بـه نـزاع در جوامـع روسـتایی، تفاوت 
معنـاداری وجـود ندارد. در تحقيق حاضر هم بر حسـب شـهری و روسـتایی بودن 
محـل سـکونت، تفـاوت معناداری مشـاهده نشـد؛ بنابرایـن اگر فـردی در معرض 
عوامـل جـرم زا قـرار گيـرد احتمـال قانون شـکنی در وی افزایش می یابـد؛ در واقع 
یادگيـری از طریـق کنش هـای متقابـل مسـتقيم و غيرمسـتقيم بـا دیگـران صـورت 

می گيـرد )سـليمی و داوری، 1385: 402(. 
     سـرانجام در بررسـی فرضيـۀ اصلـی پژوهـش، بـا توجـه به داده هـا و اطالعات 
حاصل شـده، ميـزان ضریـب همبسـتگی پيرسـون بيـن اعتمـاد اجتماعی و نـزاع و 
درگيـری، بـه ترتيـب 0/279- و 0/349-  بـا سـطح معنـاداری 0/000 و 0/002 به 
دسـت آمـد و نشـان داد که از دیـدگاه جوانان شـهر ایالم، رابطۀ منفـی، معکوس و 
معنـاداری بيـن اعتمـاد اجتماعی و نـزاع و درگيری وجـود دارد؛ این یافتـه با نتایج 
پژوهـش شـریعتی و همـکاران )1391( در بررسـی عوامل مؤثر بـر تمایالت بالقوه 
بـه نزاع هـای جمعـی در شهرسـتان خدابنـده مطابقـت دارد. آنهـا نشـان دادنـد که 
بيـن متغيرهـای اعتمـاد بيـن شـخصی و اختالفات خانوادگـی و عوامـل فرهنگی- 
تاریخـی بـا گرایـش به نزاع، رابطـۀ معناداری وجـود دارد. »از نظر بوردیو، سـرمایه 
عبارتسـت از کار انباشته شـدة عامـل یـا گروهـی از عامـالن که باعث می شـود این 
عامـالن بتواننـد انـرژی اجتماعی را جسـميت ببخشـند و بـه حالت مـاده درآورند؛ 
لـذا سـرمایه، موفقيت هـا و روابـط گروه هـا و شـبکه های اجتماعـی اسـت کـه 
دسترسـی بـه فرصت هـا، اطالعـات، منابع مـادی و موقعيـت اجتماعی افـراد را در 
جامعـه افزایـش می دهـد« )سـاالرزاده اميـری و حسـينی، 1388: 66(. همانگونه که 
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سـاترلند آن را در سـاخت اجتماعی جامعه جسـتجو کرده اسـت. ساخت اجتماعی 
مناسـب بـرای فعاليت هـای بزهکارانـه در مناطقـی پدیـد می آیـد که بيـن صاحبان 
ارزش هـای ضـد بزهـکاری و دارندگان ارزش هـای بزهکار، سـازگاری پایدار پدید 
آیـد؛ بنابرایـن هـر جـا کـه ایـن دو نظـام ارزشـی، بارز نباشـند یـا در تضـاد با هم 
قـرار گيرنـد فرصت مناسـب بـرای بزهکار محـدود می مانـد )ممتـاز، 1381: 98(.

بررسـی تجربـی فرضيه هـای پژوهـش حاضر کـه از تئوری های جانسـون، کالوس 
اُوفـه و گيدنـز برگرفتـه شـده بودنـد و در سـطح معنـاداری نيـز تأیيـد گردیدنـد، 
نشـان دهندة اعتبـار تئوری هـای مـورد اسـتفاده و مبيـن آن بود کـه پژوهش حاضر 
از پشـتوانۀ نظـری قابـل قبولـی برخـوردار بوده اسـت؛ بنابراین با توجه به پشـتوانۀ 
نظـری ایـن پژوهـش، می توان نتایـج آن را به کل جامعـۀ آماری تعميـم داد؛ بر این 

اسـاس موارد زیر پيشـنهاد می شـود:  
- ترميـم اعتمـاد اجتماعی با مشـارکت تمامی بخش ها و عناصـر در بين جوانان 

می توانـد گرایـش به پدیدة نـزاع و درگيری را حتی المقـدور کاهش دهد. 
- برنامه هایـی جهـت پرکـردن بهتـر اوقـات فراغـت جوانـان تدویـن شـود و 
زمينه هایـی بـرای مشـارکت آنهـا در نقش هـا و فعاليت هـای اجتماعـی فراهـم 

گردد.
- از آنجـا کـه اعتمـاد اجتماعی، خاصيـت تقویت کنندگی وحدت و انسـجام را 
دارد توجـه بيشـتر به آیين های اعتمادسـازی، مراسـم و مناسـک ملـی ضرورت 

دارد.  

منابع و مآخذ
الف( فارسی

- آراسـته، حميدرضـا، هادی شيرسـوار رزقی و حسـن عمـاری؛ )1388(، »ارزیابي 
سـطح اعتمـاد اجتماعي در ميان دانشـجویان مشـغول بـه تحصيل در دانشـگاه هاي 
کشـور )نمونـۀ مـوردي: دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد علـوم و تحقيقات تهـران(«، 

پژوهش نامـۀ علـوم اجتماعی، دورة 3، شـمارة 2. 
- افشـانی، سـيد عليرضا؛ سـعيد نوایی و مجتبی دلبـازی؛ )1393(، »بررسـی پدیدة 
نـزاع در بيـن شـهروندان سـاکن شـهر یـزد«، پژوهش هـای راهبردی امنيـت و نظم 

اجتماعـی، شـمارة 9، تهران. 

شهناز صداقت زاده - بهرام پنجستونی - مالک ملکشاهی



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

98

فصلنامۀ  علمي-  ترويجي

- اميرکافـی، مهـدی؛ )1384(، »اعتمـاد اجتماعـی و عوامـل مؤثـر بـر آن«، نمایـۀ 
پژوهـش، شـمارة 1، تهـران: نشـر پژوهشـگاه فرهنـگ هنـر و ارتباطـات. 

- پاتنـام، روبـرت؛ )1380(، دموکراسـی و سـنت های مدنـی، ترجمـۀ محمدتقـی 
دلفـروز، تهـران: دفتر  مطالعات سياسـی وزارت کشـور، مرکز نشـر روزنامۀ سـالم.
کـد  آبان مـاه،   12 جمعـه   ،)1396( جمـاران؛  خبـری  و  اطالع رسـانی  پایـگاه   -

jamaran.ir تهـران،   ،3032/9102
- پورافـکاری، نصـراهلل؛ )1383(، »نزاع هـای جمعـی محلـی«، مجموعـه مقـاالت 
اوليـن همایـش ملـی طرح مسـائل جامعه شناسـی ایـران، تهـران: عالمـه طباطبایی.
- تاجبخـش، کيـان؛ )1384(، سـرمایۀ اجتماعـی: اعتمـاد، دموکراسـی و توسـعه، 
نوشـتۀ رابـرت پاتنـام و دیگـران،  ترجمـۀ افشـين خاکباز و حسـن پویـان، تهران: 

شيرازه.
- ________؛ )1385(، سـرمایۀ اجتماعـی، ترجمـۀ افشـين خاکبـاز و حسـن 

پویـان، چ دوم، تهـران: شـيرازه. 
عنـف«،  بـه  تجـاوز  حقـوق جرم شناسـی  »تحليـل   ،)1391( ارژنـگ؛  چلبـی،   -
آموزه هـای حقـوق کيفـری، دانشـگاه علوم اسـالمی رضـوی، دورة جدید، شـمارة 

2، پایيـز و زمسـتان.  
- حسـنوند، اسـماعيل؛ )1393(، »تبييـن رابطۀ اعتمـاد اجتماعی و نـزاع و درگيری 
فـردی در شـهر شـهریار«، دانـش انتظامی غرب اسـتان تهران، دورة اول، شـمارة 4.
حسـين زاده، علی حسـين،  عبدالرضـا نـواح و علـی عنبـری؛ )1390(، »بررسـی 
جامعه شـناختی عوامـل مؤثـر بـر ميـزان گرایـش بـه نـزاع دسـته جمعی در شـهر 

اهـواز«، دانـش انتظامـی، دورة 13، شـمارة 2.
- حيدرآبادی، قاسم؛ )1389(، »اعتماد اجتماعی و عوامل اجتماعی - فرهنگی مؤثر 
بـر آن )مطالعـۀ مـوردي: جوانـان20 تا 29 سـالۀ اسـتان مازندران(«، جامعه شناسـی 

مطالعات جوانان، دورة 1، شـمارة 1. 
https://www.    ،2777960 خبرگـزاری مهـر، 24 خـرداد 1394، شناسـۀ خبـر -

/mehrnews.com/news
عوامـل  و  علـل  »بررسـي   ،)1384( جاویـد؛  نورمحمـد  و  سـعيد  خراطهـا،   -
جامعه شـناختي بـروز نـزاع و درگيـري و پيامدهـاي آن در شـهر تهـران«، مطالعات 

امنيـت اجتماعـی، سـال دوم، شـمارة 6. 
- ذاکری فـر، بهمـن و عبدالمحمـود بزمونـه؛ )1385(، نتایـج تفصيلـی سرشـماری 
عمومـی نفـوس و مسـکن، دفتـر معاونـت برنامه ریـزی - دفتـر آمـار و اطالعـات، 
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اسـتانداری اسـتان خراسـان شمالی.
- ربانی خوراسـگانی، رسـول، جواد نظری و محمد عباس زاده؛ )1388(، »بررسـی 
عوامـل اجتماعـی- فرهنگـی مؤثـر بـر گرایـش به نـزاع جمعـی )مطالعۀ مـوردی: 

شهرسـتان های منتخـب اسـتان ایـالم(«، انتظـام اجتماعی، شـمارة 3، تهران.
- رضایـی کلـواری، نـوراهلل و مجيـد بحرینـی؛ )1389(، »مطالعـۀ رابطـۀ عوامـل 
فرهنگـي اجتماعـي بـا نزاع هـاي دسـته جمعي، قومـي و قبيلـه اي در شهرسـتان 

لـردگان«، مطالعـات امنيـت اجتماعـی، دورة جدیـد، شـمارة 22، تهـران.
- زتومـکا، پيتـر؛ )1387(، نظریه هـای جامعه شـناختی اعتمـاد، ترجمـۀ غالمرضـا 

غفـاری، تهران: شـيرازه.
- سـاترلند و کرسـی؛ )1378(، دو نـوع تبييـن رفتـار بزهکارانـه منـدرج در کتـاب 
نظریه هـای بنيـادی جامعه شـناختی، کـوزر وروزنبـرگ، ترجمـۀ فرهنـگ ارشـاد، 

نی. تهـران: 
- سـاالرزاده اميـری، نادر و سيدحسـن حسـينی؛ )1388(، »رابطۀ بيـن برخورداری 
از انـواع سـرمایه و نـوع نگـرش به عدالـت اجتماعی«، علـوم اجتماعـی، دورة 16، 

.44 شمارة 
- سـپيدنامه، بهـروز؛ )1389(، »بررسـی ميـزان سـرمایۀ اجتماعـی جوانـان ایـالم«، 

فرهنگ ایـالم، شـمارة 34.  
- سـليگمن، آدام و کاتليـن فيـوزر؛ )1380(، »مسـئلۀ اعتمـاد و انتقـال از دولـت 
سوسياليسـتی«، ترجمـۀ اسـماعيل باللـی، نمایـۀ پژوهش، سـال پنجم، شـمارة 18.
- سـليمی، علی و محمد داوری؛ )1385(، جامعه شناسـی کجروی، قم: پژوهشـکدة 

دانشگاه. حوزه و 
- شـاپيرو، سـوان و اميرحمزه زینالی؛ )1386(، »جرم یقه سـفيد، نه مجرم یقه سـفيد 
)بازنگـری در مفهـوم جرم یقه سـفيدها(«، حقوقی دادگسـتری، دورة جدید، شـمارة 

.61
- شـارع پور، محمـود؛ )1380(، »فرسـایش سـرمایۀ اجتماعـی و پيامدهـای آن«،  

انجمـن جامعه شناسـی ایـران، سـال اول، شـمارة 1، تهـران.
- شـاطریان، محسـن، امير اشـنویی و محمود گنجی پور؛ )1389(، »سـنجش رابطۀ 
بيـن محل سـکونت و انحرافـات اجتماعی )مطالعـۀ موردی: محالت حاشيه نشـين 
و غيرحاشيه نشـين آران و بيـدگل(«، تحقيقـات کاربـردی علـوم جغرافيایـی، جلـد 

15، شمارة 18.
- _________، اميـن نيـازی و طاهـا عشـایری؛ )1394(، »عوامـل اجتماعـی - 
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فرهنگـی مؤثـر بـر گرایـش به نـزاع طایفـه ای )مـورد مطالعه: عشـایر ایـل پيجيک، 
شهرسـتان اهـر(«، توسـعۀ اجتماعـی دانشـگاه شـهيد چمـران، دورة 9، شـمارة 4، 

تابستان.  
- شـریعتی، مسـعود، محمدکاظـم مهاجـری و ابوالفضـل ملکی؛ )1391(، »بررسـی 
عوامـل مؤثـر بـر تمایالت بالقوه بـه نزاع های دسـته جمعی در شهرسـتان خدابنده«، 

انتظـام اجتماعی، دورة 4، شـمارة 2.
- شـکوهي یکتـا محسـن، احمـد به پـژوه، باقـر غبـاري بناب،  نيـره زمانـي و اکرم 
پرنـد؛ )1387(، »تأثيـر آمـوزش مهارت هاي مدیریت خشـم بر کنترل خشـم مادران 
دانش آمـوزان کم تـوان ذهنـي و دیرآموز«، کودکان اسـتثنایی، سـال هشـتم، شـمارة 

4 ، دانشـگاه تهران.
- صدیق سروسـتانی، رحمت اهلل؛ )1385(، آسيب شناسـی اجتماعی، چ دوم، تهران: 

آن. 
- عبـاس زاده، محمـد؛ )1383(، »عوامـل مؤثـر بـر شـکل گيري اعتمـاد اجتماعـي 

دانشـجویان«، رفـاه اجتماعـي، شـمارة 15، تهـران.
- فيلد، جان؛ )1385(، سرمایۀ اجتماعی، ترجمۀ جالل متقی، تهران: صبا.

- قریشـی، فخرالسـادات و کامـران صداقـت؛ )1388(، »بررسـي نقـش عوامـل 
فرهنگـي - اجتماعـي مرتبـط بـا شـکل گيري اعتمـاد اجتماعـي شـهروندان تبریز«، 

جامعه شناسـی کاربـردی دانشـگاه اصفهـان، دورة 20، شـمارة 4.
- کالنتـري، صمـد، رسـول ربانـی و کامـران صداقـت؛ )1384(، »ارتبـاط فقـر بـا 
قانون گریـزي و شـکل گيري آسـيب اجتماعـي«، رفـاه اجتماعـي، ماه پنجم، شـمارة 

تهران.  ،18
- گلچيـن، مسـعود و علـی حيـدری؛ )1390(، »خشـونت بيـن فـردی و سـرمایۀ 
اجتماعی در خانواده و مدرسـه: مطالعۀ اجتماعی در دبيرسـتان های پسـرانۀ نورآباد 

لرسـتان«، مسـائل اجتماعی ایران، سـال سـوم، شـمارة 1.
- گيدنز، آنتونی؛ )1377(، جامعه شناسی، ترجمۀ منوچهر صبوری، تهران: نی. 

-_______؛ )1384(، پيامدهـاي مدرنيتـه، ترجمۀ محسـن ثالثـي، چ دوم، تهران: 
مرکز.

- ممتـاز، فریـده؛ )1381(، انحرافـات اجتماعـی، دیدگاه هـا و نظریه هـا، تهـران: 
شـرکت سـهامی انتشـارات. 

- ميرسـاردو، طاهـره و عليرضا مرتضوی؛ )1391(، »بررسـی عوامل اجتماعی مؤثر 
در وقوع نزاع دسـته جمعی در شـاهرود«، دانش انتظامی، شـمارة 6، سـمنان.
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- ميرفـردی، اصغـر، سـيروس احمدی و آسـيه صادق نيـا؛ )1389(، ميـزان گرایش 
بـه نـزاع جمعـی در ميـان مـردان 15 تـا 65 سـال شهرسـتان بویراحمـد و عوامـل 
اجتماعی- فرهنگی تأثيرگذار بر آن، پایان نامۀ کارشناسـی ارشـد دانشـگاه یاسـوج.
- نظـری، جـواد و عبـاس امينی فسـخودی؛ )1387(، »تبيين جامعه شـناختی عوامل 
مؤثـر بـر گرایش بـه نزاع جمعی در مناطق روسـتایی ایالم«، علـوم اجتماعی ، دورة 

دانشگاه شيراز.  ،27
- واحـدی، ناصـر، رضـا بهسـتانی و مرتضی حسـن زاده؛ )1392(، »بررسـی عوامل 
مؤثـر بـر نـزاع و درگيـری فـردی از دیـدگاه شـهروندان در سـال 1392 )مطالعـۀ 
مـوردی: شـهر خوی(«، دانـش انتظامی آذربایجان غربی، سـال ششـم، شـمارة 21. 
- وثوقـی، منصـور و هاشـم آرام؛ )1388(، »بررسـی اعتمـاد اجتماعـی و عوامـل 
مؤثـر بـر آن در شـهر خلخال )اسـتان اردبيل(«، پژوهش نامۀ اجتماعی، سـال سـوم، 

شـمارة سـوم، تهران. 
- هزارجریبـی، جعفـر و رضـا صفـری شـالی؛ )1388(، »بررسـی عوامـل مؤثـر بر 
اعتماد اجتماعی شـهروندان«، جامعه شناسـی کاربردی دانشـگاه اصفهـان، دورة 20، 

.4 شمارة 
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