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 چکیده 

 فوق اهمیت از زند ومی برهم را جامعه و افراد جانی و مالی امنیت که است بشری جرایم ترینسابقه با ازدرگیری یکی  جرم

 علل همترینم فهم تردید است. بی ضروری امری درگیری رخداد هایزمینه و علل از همین رو تحقیق. است برخوردار العادهای

 مذموم اجتماعی مسأله این از پیشگیری جهت کاربردی و علمی راهکارهای ارائه نیازعنوان پیش به مجرمان خود منظر از رگیری

ته و آن را تحت پرداخ مساله درگیریتوان به مدیریت خردمندانه می که با شناسایی این عوامل بود خواهد ضروری ساز،و مشکل

 .استردبیل اشهر  منظر مجرمان از درگیریعوامل موثر بر وقوع جرم  شناسایی پژوهش این اصلی هدفلذا  کنترل خود درآورد.

 باشندمی نند،کمی سپری اردبیل زندان در را خود محکومیت دوران درگیری اثر بر که زندانی مجرمان تحقیق آماری یجامعه

از آزمون  تحقیق هایداده تحلیل و تجزیه  برای. است آمده بدست نفر 111 شماری تمام گیرینمونه روش به نمونه حجم که

تگی پیرسون( مستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبس tتك نمونه ای،  t)خی دو، کرامز،  SPSSدر قالب نرم افزار های آماری 

عوامل و از  برای شناسایی مهمترین Warp-PLS افزار نرمقالب  در جزئی مجذورات حداقل مدل ازبرای آزمون فرضیات تحقیق، 

Arc/ GIS ان می برای نمایش گرافیکی توزیع محل سکونت و محل وقوع درگیری استفاده شده است. یافته های تحقیق نش

گیری اثرگذارند. دهد که جوانی، کم سوادی، بیکاری، فقر و نداری، مسائل خانوادگی، سابقه قبلی و داشتن اعتیاد در بروز در

که عوامل فردی، ا اکثراً در طول روز و ایام گرم سال و در بافت های حاشیه ای و فرسوده رخ داده است. نتیجه ایندرگیری ه

چسب زنی، اختالفات خانوادگی، محرومیت نسبی، اجتماعی، بر -حیطی گوناگونی همچون: پایگاه اقتصادیاقتصادی و م -اجتماعی

عامالت، آنومی اجتماعی، ویژگی های ژنتیکی، تعصبات قومیتی و هوش فرهنگی ترل اجتماعی، تخانوادگی، کن -خواستگاه مکانی

ه و آنها را مورد حمایت در بروز درگیری تاثیرگذارند. نهایتا اینکه نتایج تحقیق با اکثر نظریه های مطرح شده در تحقیق همسو بود

 خود قرار می دهد.

 .شهر اردبیل، plsوقوع درگیری، زندانی، مدل  ،عوامل مؤثر: واژگان کلیدي
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 کلیات و طرح تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمه-1

بهای آن و یا ارائه  انسان به جهت اجتماعی بودن برای برآوردن نیازهای خود، به دسترنج دیگران نیاز دارد که در ازای پرداخت

داشته باشد. اما همواره افرادی  زندگی راحتی خدمتی متقابل، درصدد بهره گیری بهتر از دستاوردهای زندگی جمعی می باشد تا

نادیده گرفتن حقوق دیگران، اغراض خود را  خواهند بدون تحمل زحمت، از دسترنج بقیه استفاده کرده و باوجود دارند که می

برای  دهد کهو کشمکش ها، در صحنه اجتماع رخ می آیدتامین کنند. بدین جهت، زمینه تزاحمات و برخورد منافع پیش می

در تبدیل زندگی آرام به زندگی پر تنش، مراحل طوالنی وجود ندارد که  .بینی کردجلوگیری از آن باید اقدامات پیشگیرانه پیش

موضوع شد و دوباره به زندگی عادی برگشت. کافی است یك اتفاق ساده، یك عصبانیت و یك  بتوان در یکی از آن مراحل متوجه

ید، در آن صورت عالوه بر به هم خوردن آرامش، جان و مال و آبرو هم به خطر می افتد و عالوه لحظه از کوره دررفتن پیش آ

فاجعه منتهی شود  شود و ممکن است آخر این تنش و اتفاق، به یكبرشخص، دیگران از جمله خانواده او نیز درگیر این تنش می

دست زدن به جرم علیه اشخاص، که تبعات حقوقی فراوانی ضرب و جرح، یعنی  شرکت در منازعه، یعنی روی آوردن بهبعبارتی 
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در این فصل از تحقیق کلیاتی از ضرورت و اهمیت مساله، اهداف، سواالت، رو، از همین  .(5: 1392)فروزنده و همکاران،  دارد

 گردد.فرضیات و پیشینه داخلی و خارجی ارائه می

 بیان مساله-1-1

دی، سیاسی اقتصا اجتماعی خویش بر اساس زمینه های اجتماعی و فرهنگی و تحت تأثیر شرایطانسان ها در طول تاریخ حیات 

اند. گاه تجربه کرده بین گروهی را و ارزش های حاکم بر جامعه، تنوعاتی از رویارویی ها و تقابالت مثبت و منفی فردی، گروهی و

له آفرین است وجود اند. آن چه که مسئدوستی بوده آرامش و نوعدر تضاد، ستیزه و نزاع با همدیگر به سر برده و گاه در صلح، 

 ترس مردم، حضور ی عوامل تهدیدکننده ترین مهم از یکیباشد. می هاهای خشونت آمیز در بین افراد و گروها و رویاروییهتضاد

 پدیده .(12: 1386)مدیری، است  شدن و درگیری واقع خشونت رفتارهای غیرمدنی، تعرض مورد یا و شدن واقع هدیدهزب از

 دشمنی و ینهک بغض، از آکنده فضایی اجتماعی، روابط در اخالل ایجاد با که است هاییآسیب دسته آن از جامعه در درگیری

 معنوی و مادی نظر زا را جامعه بعدی، هایتنش و نزاع ایجاد برای سازی زمینه با امر این که آید می وجود به افراد میان در را

 ظاهر ساز مسئله پدیدهای عنوان به باشدمی قومیتی چند جمعیتی بافت دارای که ما کشور در پدیده این .سازدمی متضرر

 دفاع ای و قدرت شاخص هموطنان، از بعضی فرهنگ در که است موضوعاتی جمله از نزاع و خشونت هنوز متأسفانهشود و می

 (.3: 1383پورافکاری، )شود می محسوب خانوادگی حیثیت و فرهنگی و اجتماعی منزلت از

انسان را در معرض  ها، حیاتآسیبر سای مانند جرح ندارد، یك آسیب اجتماعی است که نزاع و درگیری که پیامدی جز ضرب و

در است و این واقعیت غیرقابل انکار  انباشت پرخاشگری و خشونت در جامعه دهد. نزاع و درگیری حاصل ترویج وتهدید قرار می

آمیز در بین افراد جامعه، عالوه بر برهم های خشونتکند. افزایش تضادها ورویاروییهای مختلف اجتماع خود را نمایان میساحت

های فردی، خانوادگی، فرهنگی، دارای آثار و تبعات منفی فراوان در حوزه خوردن نظم اجتماعی و فرسایش سرمایه اجتماعی،

 نگرانی عمومی فرهنگ برای تهدید توان گفت که بارزترینلذا می. (3: 1392)فروزنده و همکاران،  باشداجتماعی و اقتصادی می

 هانظایر این و انگیز نفرت جنایات ناگهانی، هایشورش شتم، و ضرب نظیر هایمرج و و هرج تهدیدات از ناشی های ترس و ها

روبرو هستند.  جرم مانند تهدیدها انواع با فضاهای شهری در مردم کند.می تهدید دچار را شهر عمومی فضای در حضور که است

 کشورها این در انسانی تهدیدهای کنترل ولی کنند، کنترل را طبیعی از تهدیدهای بسیاری اندتوانسته گرچه پیشرفته کشورهای

هنجارهای مناسب باعث اضمحالل فرهنگ و سنت پیشین و عدم جایگزینی به موقع (. 13: 1386به افزایش است )مدیری،  رو

شده است تا افراد در شرایط نچندان غیر معمول عنان رفتار خود را از دست داده و خشونتی را شکل دهند. این پدیده از یك 

بگومگوی ساده تا گالویز شدن افراد و در نهایت تا قتل افراد را به دنبال دارد. تبعات چنین پدیده ای بسیار مهم و درخور توجه 

تنی، اضطراب، بروز درگیری در سطح فردی نمی توان منتظر امنیت و آرامش روانی افراد بود و انواع بیماری های روان است. با

دلهره و سایر بیماری ها در درون رسوخ می کند. ضرب و جرح، قتل، ناامنی، ترس از ورود به محیط اجتماعی، عدم اطمینان 

ی اجتماعی و ... تنها بخشی از مسائل اجتماعی است که در نتیجه این پدیده بروز نسبت به دیگران، عدم اعتماد اجتماعی، آنوم

خواهد کرد. اما تبعات این پدیده در سطح کالن نیز بسیار آسیبزا است. عدم پیشرفت و توسعه اجتماعی، فرهنگی، تعصبات و 

ری، جامعه ای بی نظم به وجود خواهد آمد که عقب ماندگی ملی و ... از جمله این عوامل است. در واقع در شرایط افزایش درگی

چرخه ای از ناامنی را تولید و بازتولید خواهد نمود و قطعاً در این شرایط نمی توان منتظر تحول مثبت در عرصه زندگی اجتماعی 

یعنی  (.98: 1395انسان بود. در چنین جامعه ای حضور افراد در عرصه عمومی آرزویی دست نیافتنی است )بخارایی و همکاران، 

آسیب های اجتماعی ناشی از روابط ناسالم انسانی است که بنیان های جامعه را به طور جدی تهدید می کند و مانع تحقق 

نیازمندی ها و تقاضاهای افراد کثیری می گردد. به نظر می رسد آسیب اجتماعی وقتی به وجود می اید که نهادهای تنظیم 
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گیری شکاف عمیق بین افراد است. در چنین ست روبرو شده و دچار تزلزل شوند که نتیجه آن شکلکننده روابط بین افراد با شک

وضعیتی قوانین تنظیم کننده روابط انسانها مورد بی احترامی قرار می گیرند و متزلزل می شوند زیرا قانونمندی و پذیریش قانون 

(. 702: 1384ی جامعه قابل بررسی است )کالنتری و همکاران، ریشه در ساختارهای جامعه دارد و در ارتباط با فرهنگ عموم

زاده اند )حسینجامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی یکی از عمده ترین آسیب های امروز ایران را نزاع و درگیری عنوان کرده

نت و درگیری های فیزیکی منجر واقعیت غیر قابل انکار و توأم با نگرانی جدی امروز ما، گسترش خشو(. 192: 1390 ،و همکاران

ضرب برابر با آمار رسمی منتشر نشده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل، ضرب و جرح است.  به

)مقام اول کشوری در خصوص ضرب و جرح متعلق به استان  شوداستان اردبیل محسوب می بویژهو جرح، جرم اول کشور به 

ای مثل تصادف دو اتومبیل، اختالف حساب دو نفر و حتی بعضًا ایم که در کنار اتفاق ساده. بارها شاهد بودهشد(اردبیل می با

و نزاع هم هست. آستانه تحمل مردم کمتر شده است و به هر اتفاق غیر خوشایند به شدت واکنش توام با  اختالف نظر، درگیری

درگیری فیزیکی و نزاع یکی از معضالت امروز با توجه به اینکه (. حال 10: 1392)فروزنده و همکاران،  نشان می دهد خشونت

لذا الزم است تا عوامل بروز  .می کند و حتی تا قتل هم می تواند پیش برود را مختل جامعه است که امنیت روانی فرد و جامعه

 پژوهش این اصلی دفچنین اتفاقی مورد بررسی قرار گیرند و برای عامل به دست آمده برنامه هایی ارائه گردد. از همین رو ه

 محقق و استشهر اردبیل  کنشگران )زندانیان بر اثر درگیری( منظر از (جرح ضرب ودرگیری )عوامل موثر بر وقوع  شناسایی

 است؟ مؤثر درگیری واقع شده از طرف زندانیان شهر اردبیل در عواملی چه که است اساسی سؤال این به پاسخ دنبال به

 

 

 

 و ضرورت طرح اهمیت-1-2

شخص است که هر پرونده م .در حال حاضر به ازای هر صد هزار نفر، حداقل صد نفر در نزاع دخیل هستندبا توجه به اینکه 

کند. این افراد، خانواده هایشان و جامعه، می دو خانواده و در تعداد قابل توجهی، چند خانواده را درگیرحداقل دو نفر و حداقل 

)فروزنده و همکاران،  شودمحدود به زمان کوتاه هم نمی این صدمات صدمات اساسی مادی، روحی و معنوی را متحمل شده و

المت جسمانی فرد مضروب آسیب جدی می بیند و ت که سدرگیری می توان گفزیانها و صدمات  (. در خصوص12: 1392

جامعه از بابت رسیدگی به امور ضرب و جرح و درگیری، در ؛ شودخدشه دار می سالمت روانی هر دو طرف به جهت درگیری

موارد  ضرب و جرح در برخی؛ کنددر زندان، نیروی مادی و معنوی زیادی صرف می ابعاد، درمانی، قضایی، انتظامی و نگهداری

آثار مخرب بر روابط اجتماعی، درگیر شدن طوالنی  منجر به قتل می شود. این امر آسیب های طوالنی مدت بر چندین خانواده،

؛ شودو کشور از این بابت متحمل زیان های مادی و معنوی زیادی می مدت عوامل قضایی و انتظامی و زندان را به دنبال دارد

د؛ شوباعث از بین رفتن اعتمادها، ارتباط ها، دوستی ها و حسن تفاهم ها در خانواده ها و درنهایت در جامعه می جرم درگیری

کودکان و نوجوانان برای رسیدن  های فیزیکی و ضرب و جرح همدیگر، جنبه آموزش عمومی هم دارد. افراد دیگر، خصوصاًدرگیری

حال با توجه به آسیب های ذکر شده الزم است تا  کنندمی را انتخاب تهدید و نزاع ترین راه همان توهین،به اهداف خود، کوتاه

نتایج این تحقیق و راهکارهای ارایه  رو،از همین .در علل بروز چنین برخودهای شناسایی شده و برای آن چاره اندیشیده شود

تایج آن، ضمن آنکه بر آگاهی مردم ن د، زیراخاصی برخوردار باش تواند از ضرورت و اولویتشده در صورت اجرایی شدن می
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مورد  درگیری در شهر اردبیل جهت کنترل و پیشگیری از و مزبور گردد مسولین شهرتواند سبب اعتالی فکری افزاید، میمی

 استفاده قرار گیرد.

 اهداف طرح-1-3

 م نمود:توان به دو دسته کلی و جزئی تقسیاهداف تحقیق حاضر را می

اهکارهای رو ارائه )درگیری( هدف کلی و عام تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در بروز ضرب و جرح هدف کلی این تحقیق، 

 و اهداف جزئی آن نیز عبارتند از: اردبیل می باشد شهرآن در  پیشگیری از

یری )سن، سواد، ها در بروز درگگیزندانیان ناشی از درگیری و تاثیر این ویژهای فردی و اجتماعی و اقتصادی ویژگی بررسی -

 ....( درآمد، شغل، تاهل، تعداد اعضای خانواده، محل تولد و محل زندگی، سابقه زندگی در محل، سابقه جرم قبلی و

ل، سواد، تعداد )درآمد، شغزندانیان ناشی از درگیری و تاثیر این ویژگی ها در بروز درگیری های فردی والدین ویژگیبررسی  -

 انواده، سابقه جرم در خانواده، سابقه بیماری در خانواده، وجود اختالفات خانوادگی و ...(.اعضای خ

 روز(های سال، ایام هفته و ساعات شبانه)فصول و ماه درگیریشناسایی زمان وقوع  -

 )محالت جرم خیز( درگیریوقوع  هایکانونشناسایی  -

 زندانی و محل وقوع درگیری سکونتبررسی ارتباط بین محل  -

 احتمال ارتکاب جرم از طرف افراد هنجار و ناهنجار )سابقه دار، معتاد(بررسی میزان  -

 بررسی دلیل و انگیزه درگیری -

 درگیریو تأثیر آن در بروز زندانیان ناشی از درگیری نزد  ررسی میزان رضایت از زندگیب -

 شناسایی مهمترین عوامل بروز درگیری -

 درگیریبرای کاهش میزان  مناسبارهای پیشگیرانه ارائه راهک -

 طرحسواالت -1-4

 در راستای دستیابی به اهداف تحقیق، سؤاالتی به شرح ذیل تنظیم شده است که عبارتند از: 

 زندانیان ناشی از درگیری در بروز درگیری تاثیر دارد؟های فردی ویژگی آیا -

 درگیری تاثیر دارد؟ر بروز دزندانیان ناشی از درگیری های فردی والدین ویژگی آیا -

 هایی رخ می دهد؟درگیری در چه زمان -

 باشد؟کجاها می درگیریوقوع  هایکانون -

 زندانی و محل وقوع درگیری وجود دارد؟ سکونتداری بین محل آیا رابطه معنی -

 بیشتر است؟ معتاد و ...(آیا احتمال ارتکاب جرم درگیری از طرف افراد ناهنجار )سابقه دار،  -

 باشد؟دلیل و انگیزه از درگیری چه عواملی می -

 باشد؟چقدر میزندانیان ناشی از درگیری نزد  میزان رضایت از زندگی -

 مهمترین عوامل بروز درگیری کدامند؟ -

 

 فرضیات طرح-1-5

 در راستای پاسخگویی به سواالت تحقیق، فرضیاتی به شرح ذیل تنظیم شده است که عبارتند از: 

 زندانیان ناشی از درگیری در بروز درگیری تاثیر دارد. فردیهای ویژگی -
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 درگیری تاثیر دارد.ر بروز دزندانیان ناشی از درگیری های فردی والدین ویژگی -

 دهد.رخ می ایام گرم سال و در روزدرگیری در  -

 دهد.ای رخ میمحالت حاشیه درگیری دراکثراً  -

 زندانی و محل وقوع درگیری وجود دارد. سکونتداری بین محل رابطه معنی -

 بیشتر است. احتمال ارتکاب جرم درگیری از طرف افراد ناهنجار )سابقه دار، معتاد و ...( -

 باشد.می اختالفات خانوادگیدلیل و انگیزه از درگیری،  -

 باشد.در حد کم میزندانیان ناشی از درگیری نزد  میزان رضایت از زندگی -

 عوامل متعددی در بروز درگیری حائز اهمیت می باشند )اقتصادی، اجتماعی و ....(. -

 انجام طرح  محدودیت هاي-1-6

که  ستیکالت نمسائل و مش نیمبرا از ا زین قیتحق نیوجود داشته که ا یموانع و مشکالت قاتیتحق ریمانند سا قیتحق نیدر ا

 :اهم آنها عبارتند از

 ی، زمانی و مالیامکانات تیمحدود .1

 محدودیت دسترسی به داده ها و اطالعات .2

 عدم همکاری برخی سازمانها و ارگانهای مربوطه .3

 پیشنه تحقیق-1-7

سان موضوعاتی شنا اکثر جامعهبررسی مشکالت اجتماعی اولین بار توسط مرتن در اوایل قرن بیستم صورت گرفت و به دنبال آن 

شاش، گسستگی و دورکیم اختالل، اغت تحت عنوان خشونت، تضاد، پرخاشگری و جنایت را مورد بررسی قرار داده اند. در مطالعه

بیگی، شمآبادی و هاایران)نجفی مطرح شده است بی هنجاری در نظام جمعی به عنوان عامل بروز انحراف و عدم همبستگی

 ند.ان زمان به بعد تحقیقات نسبتا خوبی در این حیطه انجام شده است که در ادامه ارائه شده آاز  (.146: 1377

نتیجه  که صورت گرفته است 1983 در سال تحقیقی تحت عنوان ستیز گروهی در جامعه ابتدایی توسط گوالداستین و سگال 

تالفی جویی  وخودنمایی  برای غنیمت و غارت، بیگانه ترسی،ها بسیار محدود و فقط کند که ستیز انساناین پژوهش مشخص می

م شده رفتار لیکن طبق این تحقیق انجا گرفت. امروزه رفتار خشن در سراسر جهان به شکل قابل توجهی وجود داشتهصورت می

در الگوهای  ین دوشود اجوامع به وفور مشاهده می توان به طور واقعی مشاهده کرد و در بعضیخشن را در بعضی جوامع نمی

 (.71: 1390، همکاراننیا و جعفری) اندهای مهمی را مشخص کردهپرخاشگری نیز تفاوت

وامع نسبت ج دهد که بین رفتار خشن و فرهنگ ارتباط وجود داشته و در برخینشان می، 1986سال در براون  تحقیقهمچنین 

بو دریافت به به نام سیم ایوی ضمن بررسی رفتارهای خشن در میان قبیله .به رفتار خشن نگرش های بسیار مثبتی وجود دارد

بع موجود، امکان پخش برابر منا دلیل کمبود زمین، محرومیت وجود داشته و به علت عدم اطمینان به سیستم قضایی و عدم

 .باشدفرهنگ ذهنی این گروه با رفتار خشن و تجاوز سازگار می

 هریش ،اریبزهک محیط ایجاد در دست جامعهپائین طبقات فرهنگ بررسیِ نقش و تحقیق با نیز 1968درسال  همکاران و میلر

 .اند دانسته ،گروه حیثیت و آبرو تهدید و افتادن خطر به در را ها درگیری اغلب
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 دست به و گرفتن نه و است خود اثبات نزاع و درگیری از اصلی هدف، 1968در سال  استرودبك و شورت های گزارش طبق

 چیزی. آوردن

 استناد یمدارک و شواهد مجموعه به، جویی ستیزه و خشونت رفتاری شناسی عنوان زیستی با پژوهش در ،1988در سال  آرچر

 عوامل نشک برهم و متقابل تأثیر بر است مبتنی رفتاری مقوالت سایر همچون آمیز خشونت رفتار آن، اساس بر که کند می

 .شناختی بوم محیطی و اجتماعی شرایط نظیر بیرونی عوامل و درونی

 ای قبیله نمیا یا گروهی میان های درگیری که رسیدند نتیجه این به خود تحقیقات در ،1994درسال  همکاران و گلداشتاین

 برای برخی ل،مقاب طرف به حرمتی بی و توهین تحقیر، برای ها درگیری این از برخی :شود انجام مختلفی اهداف با است ممکن

 منظور به یزن گاهی و رفته دست از های زمین و امالك هدوبار آوردن دست به برای گاهی پیروز، طرف اعتبار و شهرت افزایش

 .گیرد می صورت "قلمروداری" اصطالح به و جدید های زمین و امالك تصاحب

نتیجه رسیده  ، به اینجویی ستیزه و خشونت با تهدیدشده غرور رابطه، در تحقیق با عنوان 1996و همکاران در سال  بومیستر

 می شدت رد،ب می سؤال زیر را درگیر طرف منزلت و جاه یا ناموس آبرو، شخص که زمانی عموماً جویی ستیزه و خشونتاند که 

 سوی از راآمیزافت اقدامی یا عام عرف بر مبتنی رسوم و اخالقی مبادی و اصول زیرپاگذاشتن یا نقض با است ممکن ولی یابد،

 .دهد روی نزاع طرفین از یکی

 اقدامی اصلح را درگیری و خشونت وقوع، اسلو جوانان بین در آمیز خشونت رفتارهای در مورد پژوهشی در، 2001در سال لین 

 ارزیابی (عنزا طرف اعضای از یك کشتن مثال، عنوان به) مقابل طرف قدرت از کاستن جهت به پیشگیرانه و جویانه پیشدستی

 .کند می

 جمعی، ستهد های درگیری ر: دکنند می بیان چنین را خود مطالعات نتایج خود تحقیقات طی، 2004 در سال ویلسون و نگامر

 ای، قبیله  قومی و گروهی اتحاد و انسجام و همبستگی از دفاع اجتماعی، اعتبار و جایگاه، منزلت، برای گروهی یا شخصی منافع

 اغلب و یندآ می شمار به دخیل عوامل جمله از تهیدستی و فقر میزان و سطح خانوادگی، ساختار شخصی، و اقتصادی فشارهای

 .دارند ها نزاع این در چشمگیرتری حضور مردان

 و یتماعاج یها یکجرو و جرایم فزاینده شیوعیر نظ عوامل دهدیم نشان که است داده ارائه یشواهد 2004در سال  جانس

 دانشهروننیت ام احساس یزانم کاهش موجب پلیس عملکرد ضعف و پلیس اقتدار کاهشعی )آنومی( اجتما یهای هنجار یب

 .شود یم

 موجب ،یتماعاج یها آسیب و ها یکجرو با مقابله در پلیس آمیز موفقیت عملکرد که است داده نشان نیز، 2004ن در سال مول

 نگرش و دشو یم یسلپ به نسبت آنان یها نگرش بهبود موجب خود، هنوب به نیز امر این و شهروندان ایمنی احساس افزایش

 عملکرد از رترب پیش از بیش کوشد یم نیزعی اجتما منزلت از برخوردار پلیس .افزاید یم پلیس یاجتماع منزلت بر نیز مطلوب

 (.1386ی الیاس )به نقل از شود خویش یعاجتما جایگاه و مقام و شأن ازکاهش مانع تا بیافزاید یاجتماع

 فاوتهایت نقش بررسی به رفتار مجرمانه ایجاد در جنسیت نقش  عنوان با خود پژوهش ، در2005همکاران در سال  و بنتا

درك  توسعه در جنسیتی تفاوتهای که دهدمی نشان هاآن مطالعات و هانتایج بررسی پرداختند، خشونت و جرم در جنسیتی

 یزانم دختران که دالیلی از یکی همچنین .کمك کند خشونت و جرم در جنسیتی تفاوتهای توضیح به است ممکن اجتماعی،

 آورندمی دست به رانپس از زودتر زندگی، در را اجتماعی - ادراکی مهارت های ها که آن است مسئله این دارند، کمتری تخلف

 (. 1391گیرند )به نقل از میرفردی و همکاران، می یاد را اجتماعی هایو مهارت
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جامائیکا و  س،خشونت های بین فردی در سه کشور کارائیب: باربادو در تحقیقی با عنوان، 2007 در سال فرانس و همکاران لی

ر این سه کشور د روان شناسی ترینیدا و توباگو به بررسی دو نوع از خشونت های فردی جنسی و فیزیکی و یك نوع از پرخاشگری

و قشر قربانیان و دجوانان و نوجوانان به عنوان  پرداختند و خشونت بین فردی را میان کارائیب با سطح درآمد پایین تا متوسط

های ده و دیگر سازههای تضاد تجدید نظر شمقیاس تاکتیك ی پیمایشی ازمجرمان مورد بررسی قرار دادند. در این بررسی به شیوه

های از شکل درصد، قربانی شدن توسط برخی 71ده است. بین فردی استفاده ش های خشونترفتاری برای ارزیابی سطح و ویژگی

قربانیان  .گرفته بود اند که به طور معمول اکثریت آنان به وسیله افرادی که از قبل آشنایی داشتند انجامرا گزارش داده خشونت

الی خشونت بسیار با خشونت جنسی بیشتر از جنس مونث بودند که بیشترین میزان را در جامائیکا داشت. به نظر آنها سطوح

 باشدمانه میفرهنگ روابط درونی خص فرهنگ خشونت و بین فردی گزارش شده نشان از سطح بسیار باالی تحمل میان قربانیان،

 (.33:1390 صادق نیا،)

مشخص شده بکه های شای با عنوان پدر و مادر رمانتیك، دوست و والدین: اعمال نفوذ در نامه، در پایان2008لونداردو در سال 

 اجتماعی های هشبک معموالً که اجتماعی یادگیری های مکانیسم که با انحراف و بزهکاری نوجوانان، به این نتایج رسیده است

-مسئولیت کم والدین أثیرت میان، این در همچنین. دارند تأثیر ناهنجار رفتارهای به اقدام در باشند،می ... و والدین دوستان، نظیر

 ت.متغیرهاس بقیه از بیشتر فرزندانشان، نابهنجار اعمال به ارتکاب در پذیر

رفتار با مدیریت  وشناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت مداخله در مدیریت کارکنان در محل کار:  تجزیه و تحلیل رابطه بین شخصیت 

دنبال این  ی،و همبستگ کمی از نوع تحقیق این انجام داده است. 2014اختالف و نزاع عنوان تحقیقی است که شاپیرو در سال 

اط معنی داری دارد؟ که تست آماری نشان داده ارتب کار محل در تعارض مدیریتی رفتار بر تأثیری شخصیت سوال بوده که آیا

 میان شخصیت فرد و رفتار پرخاشگرانه او وجود دارد.

اشی از ضرب یقی تحت عنوان عوارض کوتاه مدت ن، نتایج تحق1380در زمینه تحقیقات داخلی هم دولتیان و همکاران در سال 

انی شامل درصد و عوارض کوتاه مدت رو 91تا  77و جرح خانم های باردار را بدین شرح بیان می کنند: عوارض جسمی بین 

باشد د میدرص 24درصد و عدم اعتماد به نفس با  48درصد، استرس زناشویی با  52درصد، افسردگی  68اضطراب رفتاری با 

 .(ممکن است چند آسیب روانی همزمان باشد)

ت به این موارد در تحقیقی با عنوان اپیدمیولوژی نزاع در مراجعه کنندگان به اورژانس جیرف ،1380در سال  و همکاران ظهور

د، باجگیری درص 28درصد مراجعه کنندگان متعاقب نزاع بوده و مهمترین علت نزاع، شوخی و دشنام با  90دست یافته است: 

اع، تیغ موکت . بیشترین وسیله مورد استفاده در نزدرصد می باشد 8درصد، بحث های خانوادگی با  12درصد، خصومت قبلی  20

 درصد بوده است.  55بری و چاقو با 

های چشمی ناشی از ضرب و جرح در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه ، نتایج تحقیق آسیب1382داوری و همکاران در سال 

سال بود. درگیری  31یمار معاینه شده، میانگین سنی ب 114اند: از پزشکی قانونی بیمارستان فارابی را بدین شرح گزارش نموده

اهمیتی سبتاً بیدرصد )طبق گفته بیماران( مهاجم به دالیل ن 50ها به علت مسایل خانوادگی، مسایل مالی و شغلی بوده و در 

ها، ایعترین آسیب. شایراد جرح به کار رفته بود مشت بیش از سایر وسایل برایخشمگین شده و کنترل خود را از دست داده بود. 

  .های پلك و ملتحمه بودندآسیب
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ی آن بر مدیریت هاهای اجتماعی و داللتدر تحقیقی با عنوان گزارش نوجوانان شهر تهران از کجروی، 1383 در سال زادهسراج

 ،است یه کردهرا تههای اجتماعی در بین نوجوانان تهران براساس روش خود گزارشی ی انواع کجرویدرباره ،فرهنگی اطالعات

 .اندکرده درصد پاسخگویان دعوا با مشت و لگد را گزارش 49این تحقیق  در

آن در مراجعین  های ناشی ازای با عنوان بررسی اپیدمیولوژیك ضرب و جرح و آسیبدر مقاله 1385ایها در سال افضلی و قلعه

ر اثر ضرب و جرح درصد از مراجعین به پزشکی قانونی ب 76مرکز پزشکی قانونی همدان، به این نتایج رسیده اند که،  1381سال 

ها بدون علت خاصی درصد درگیری 44سال رخ داده است. نزدیك  29-20دهد و بیشتر درگیری ها در سن را مردان تشکیل می

 ، در فصل تابستان و مرداد ماه اتفاق افتاده است.18 -12اکثر آنها در ساعات ذکر شده و 

در این  ای با عنوان جرم، خشونت و احساس امنیت در فضاهای عمومی شهر را کار کرده است.مقاله 1386مدیری در سال 

تایج نشان ستفاده شده است و نتحقیق برای بررسی رابطه جرم، خشونت و امنیت اجتماعی در فضای شهری از آزمون آماری ا

 د.تواند مانع حضور مردم در فضاهای عمومی شهری و کاهش احساس امنیت شوداده است که جرم بیشتر از خشونت می

 و یامنیت ینهادها به اعتماد وجود ابراز شرایط بودن فراهم که است داده نشان یعلم یبررس یك در 1386در سال  الیاسی

 نیدرو امنیت احساس ریگی شکل موجب که هستند یعوامل ترین مهم جمله از جامعه درعی اجتما یها آسیب اندك هشیو

 .شوند یم شهروندان

د معاینات سرپایی در مقاله بررسی فراوانی موارد ضرب و جرح ناشی از نزاع در مراجعین به واح 1386در سال  کیانی و همکاران

رب را مردان درصد از جنسیت ضا 95اند که ماه، به این نتیجه رسیده 3مردان ستاد مرکزی سازمان پزشکی قانونی کشور طی 

مصرف دارو  درصد 8/1درصد مصرف الکل و  5/2بقه مصرف مواد مخدر، درصد موارد، سا 9/7دهد. در مورد نزاع در تشکیل می

ها رخ رگیریداند و در شغل آزاد و کارگری بیشترین در فرد مضروب وجود داشته است. اکثرا در حد متوسطه تحصیالت داشته

 داده است.

در  سلحانهمهای دسته جمعی انتظامی نزاععوامل مرتبط با مدیریت  در پژوهشی با عنوان، 1386 در سال حیدری و همکاران

 .اندنموده ذکر های دسته جمعیافراد معتمد و ریش سفید طوایف را از مهمترین عوامل مرتبط با نزاع ،شهرستان کهکیلویه

استان  ی دربا پژوهشی تحت عنوان بررسی علل و عوامل تضادها و نزاع های دسته جمع، 1387 در سال حسینی سوق و همکاران

وامل ایجاد آرامش و ع از مهمترین ،گرتیره یا طایفه و ایل را تحت عنوان میانجی نفوذ فامیل،عناصر ذی ،کهگیلویه و بویر احمد

 .اندهامنیت بر شمرد

 نزاع مسئله رب مؤثر فرهنگی - اجتماعی عوامل شناختی جامعه بررسی عنوان با پژوهشی ، در1388در سال ربانی و همکاران 

 ینی نزاعمتغیرهای پرخاشگری، قوم گرایی و تجربه ع که است نتیجه رسیده این به ایالم( استان :موردی )مطالعهجمعی 

 .اندهداشت نزاع به گرایش میزان روی بر منفی و معنادار تأثیر نیز اجتماعی کنترل میزان و مثبت و معنادارتاثیر

ورد مطالعه: به تحلیل فضایی بزهکاری شهری با استفاده از مدل تخمین تراکم کرنلف، م ،1388کالنتری و همکاران در سال 

جرایم شهر زنجان از  اند. نتایج این تحقیق نشان داده که توزیع جغرافیاییجرایم شرارت، نزاع و درگیری در شهر زنجان پرداخته

رگیری و نزاع دهای خاصی از شهر جرایم شرارت، محدوده ای که درای دارد، بگونهنظر آماری توزیعی کامال متمرکز و خوشه

 متمرکز و کانونی شده است.
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تان سال شهرس 65 -15در مقاله ای با عنوان میزان گرایش به نزاع جمعی در میان مردان  1389میرفردی و همکاران در سال 

د اجتماعی تاثیری بر نها نشان داده است که اعتمابویراحمد و عوامل موثر بر آن به روش میدانی انجام داده اند. نتایج تحقیق آ

 نزاع نداشته اما خویشاوندگرایی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی تاثیر معنی داری بر نزاع جمعی داشته است.

 دریافتند، معىج دسته هاى نزاع با اجتماعى-فرهنگى عوامل رابطه عنوان مطالعه با تحقیقی در ،1389در سال بحرینی و کلواری

 اجتماعی، رلکنت متغیرهای و مثبت معناداری رابطه دارای نسبی محرومیت و هنجاری بی گرایی، قوم پرخاشگری، متغیرهای که

 میزان و اهلت متغیرهای و معکوس معنادار رابطه دارای تحصیالت و جنسیت سن، اقتصادی، اجتماعی پایگاه اجتماعی، انسجام

 در نزاع به گرایش و د،ان بوده ای قبیله و قومی جمعی، هاینزاع به گرایش با معنادار رابطه فاقد جمعی ارتباط وسایل از استفاده

 اند.داشته جمعی نزاع به بیشتری گرایش مردان و بوده، متفاوت زنان و مردان بین

 دسته نزاع هب گرایش میزان بر مؤثر عوامل ناختیش جامعه بررسیای با عنوان در مقاله 1390زاده و همکاران در سال حسین

 در جمعی ستهد نزاع به گرایش میزان بر موثر فرهنگی و اقتصادی اجتماعی، عوامل بررسی، به اهواز شهر مطالعه موردی، جمع

جتماعی همگی در اهای فردی و اقتصادی و اند. نتایج نشان این تحقیق نشان داده که ویژگیپرداخته اهواز شهر شهروندان بین

 تاثیر گذارند.نزاع جمعی 

 ژاد و عزیزینهای اجتماعی ناشی از آن عنوان پژوهشی است که حسینبررسی علل نزاع و درگیری در شهرستان اردبیل و آسیب

 باشد و جامعه آماری تمامای میایسهمق -نوع علی اند. روش بکار رفته در این پژوهش توصیفی ازانجام داده 1390در سال 

سال بیشتر  34-25میانگین ارتکاب نزاع برای سنین  که بودهیج تحقیق حاکی از آن نتاباشد. اردبیل میکنندگان شهر  منازعه

متغییرهای  داری بینتفاوت معنییافته )حصیالت افراد، ارتکاب نزاع کاهش ت ، عالوه بر این با افزایشبودههای سنی از دیگر رده

ختالفات ا، . در نهایت در این پژوهش مهمترین علت نزاعداشته است(وجود  سن، تحصیالت، تأهل و شغل با متغیر وابسته

  .شده است بیان خانوادگی

جمعی: مطالعه  رهنگی مؤثر بر مسأله نزاعف -در پژوهشی با عنوان بررسی جامعه شناختی عوامل اجتماعی، 1390در سال نظری

آوری اطالعات ایالم، چرادول و ایوان اقدام به جمع مناطق شهری و روستایی سه شهرستان 1386در سال ، موردی استان ایالم

دار مثبت ثیر معنیکه متغییرهای پرخاشگری، قوم گرایی و تجربه عینی نزاع تأ بودهدست آمده حاکی از آن  است. نتایج به کرده

گروه  ین بین دواند. همچندار منفی بر روی میزان گرایش به نزاع داشتهمیزان کنترل اجتماعی و تحصیالت نیز تأثیر معنی و

گروه  اما بین دو هداشت داری وجوددر رابطه با متغیر گرایش به نزاع تفاوت معنی شهری و روستایی متأهل و مجرد و مکان زندگی

. همچنین میزان ه استمشاهده نشد داریتفاوت معنی زنان و مردان در رابطه با متغیر گرایش به نزاع به عنوان متغیر وابسته

 .باشدبین سه شهرستان مورد مطالعه تقریبًا یکسان می یش به نزاع درگرا

تحقیقی تحت عنوان آسیب های ارتباطی بین والدین و فرزندان )دوره راهنمایی و متوسطه( در استان  1390در سال  محمدی

 6های آن را چنین گزارش نموده است: آسیب ارتباطی ناشی از پرخاشگری در دوره راهنمایی اردبیل انجام داده و نتایج و یافته

درصد در دوره متوسطه ناشی از والدین  5درصد در دوره راهنمایی و  6درصد از جانب فرزندان و  13درصد و در دوره متوسطه 

ر دوره متوسطه، هم ناشی از کودك آزاری و هم والدین می باشد. کودك آزاری به تلقی فرزندان در دوره راهنمایی یك درصد و د

آزاری یك درصد می باشد. عوامل دیگری که سبب صدمه زدن به روابط والدین و فرزندان می شود، استفاده زیاد از تلفن همراه 

یت های اجتماعی مانند: و استفاده از برنامه های نامناسب ماهواره و اینترنت می باشد. یافته ها نشان می دهند که هرچقدر فعال

فعالیت در بسیج، انجمن و شورای آموزشگاه، حضور در نماز جمعه و جماعت، مشارکت در برنامه های مذهبی فرزندان بیشتر 

 شود، وضعیت ارتباطی والدین و فرزندان بهتر می شود. 
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مسئله  این ست کهااین نتایح دست یافته  بههای قومی در ایران در تحقیقی با عنوان تحلیلی بر تنش، 1390در سال  پورافکاری

عدم آشنایی به  ادی،سودهد. ابعاد فرهنگی و اجتماعی ساکنان منطقه مانند بیبا درآمد کمتر رخ می هایبیشتر در میان خانواده

 .اندای در این مسئله مؤثر بودههای قبیلهضعف مالی، تعصب قومی و حفظ سنت قانون،

ت جامعه شناسی جمعی، مطالعا دسته هایدرگیری زمینه در گرفته انجام تحقیقات ، فراتحلیل1390ل عابدینی و همکاران در سا

های گرفته است. یافته اند. در این تحقیق تعداد هفت تحقیق انجام یافته در زمینه نزاع دسته جمعی مورد تحلیل قراررا کار کرده

، اختالفات پایگاه اقتصادی و اجتماعی، سطح سواد و احساس محرومیتتحقیق حاکی از این بوده است که میزان سن، جنسیت، 

 قومی و فرهنگی و ... در گرایش به نزاع تاثیر متفاوتی دارند.

ه جمعی در شهرستان مقاله ای با عنوان بررسی عوامل موثر بر تمایالت بالقوه به نزاع های دست 1391شریعتی و همکاران در سال 

 مراجع به اعتماد معد خانوادگی، ملکی، اختالفات متغیرهای بین که دهندمی نشان مطالعه این نتایجد، خدابنده، انجام داده ان

 دارد وجود یمعنادار رابطه خدابنده شهرستان در جمعی دسته نزاع به گرایش و تاریخی - فرهنگی عوامل و انتظامی و قضایی

 اختالف ایمتغیره ترتیب به را تأثیر بیشترین مسیر، تحلیل همچنین و رگرسیون طریق از گرفته صورت تبیین مبنای بر که

 .ستا داشته جمعی هتدس های نزاع به بالقوه تمایل بر انتظامی و قضایی مراجع به اعتماد عدم و خانوادگی و ملکی

ر تهران ن در شهپیامدهای آتحقیقی با عنوان بررسی علل و عوامل جامعه شناختی بروز نزاع و درگیری و  1392در سال ها خراط

نترل و نظارت ج این عوامل بدین شرح گزارش شده است: وجود آسیب ها و مسایل اجتماعی، ضعف در کانجام داده است. که نتای

های نزاع و انوناجتماعی، کژ کار کردی برخی نهادها و سازمانها، عدم حاکمیت قانون در برخی موارد، پراکندگی و فراوانی ک

 درگیری. 

 انندوشهر ینب در حجر و بضر به یشاگر انمیز بر مؤثر ملاعو سیربر، در پژوهشی با عنوان 1392فروزنده و همکاران در سال 

ای اردبیل مراجعه افرادی که به جرم ایراد ضرب وجرح به دادسر(، از پس رویدادی)ای مقایسه -علی ، به روشبیلارد نشهرستا

ثبت و مهمبستگی  گرایش به ضرب و جرح با تجربه عینییج تحقیق شان نشان داد که ه بودند، استفاده کردند و نتانمود

گرایش  ه بینک دادداری دارد. همچنین نتایج نشان نسبی و پایبندی مذهبی همبستگی منفی و معنی با محرومیت وداری معنی

 .داردداری وجود نبه ضرب و جرح با مهارت کنترل، آگاهی حقوقی و منزلت همبستگی معنی

 نتایج .دانپرداخته یزد شهر ساکن شهروندان بین در نزاع پدیده بررسی به تحقیقی در 1394همکاران در سال  و افشانی

 امکانات به دسترسی و زندگی از رضایت نزاع، عینی تجربه سن، مستقل متغیرهای بین یدارامعن رابطه وجود از حاکی تحقیق

 بین و دارند نزاع به ریبیشت تمایل ترپایین تحصیالت با افراد که داد نشان این نتایج دیگر سوی ازباشد. می نزاع ابعاد و رفاهی

 نیز چندمتغیره نرگرسیو نتایج .دارد وجود معناداری تفاوت نزاع به تمایل و گرایش میزان نظر از مجرد افراد و متأهل افراد

 .نمایندمی تبیین را وابسته متغیر واریانس از درصد  96مستقل متغیرهای مجموع در که داد نشان

بندرعباس  در شهرستان خیابانی هاینزاع به یشگرا بر مؤثر اجتماعی عوامل به مطالعه 1395بخارایی و همکاران در سال 

 متغیرهای اعی،اجتم انسجام ، آنومی اجتماعی،مثبت تعامالت متغیر بین که دهدمی نشان پژوهش این هاییافتهاند، پرداخته

 از و دارد؛ ودوج داریامعن رابطه خیابانی نزاع به گرایش و (خانواده متوسط درآمد و تحصیالت تأهل، وضعیت سن،) ایزمینه

 .ندارند وجود اریادمعن رابطه نزاع به گرایش با خانواده کنترل و ، هوش فرهنگیاشتغال وضعیت بین دیگر سوی
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حال مطالعات و تحقیقات زیادی انجام پذیرفته با عنایت به تحقیقات ذکر شده می توان گفت که در زمینه نزاع و درگیری تابه

تحقیقی صورت  شهر اردبیل ارتباط با درگیری دردر است و این پدیده از منظرهای متعددی مورد بررسی قرار گرفته است. اما 

راجعه کننده به در سطح شهرستان اردبیل بوده است و جامعه آماری آن مربوط به افراد م گرفته است، تنها تحقیق صورت گرفته

های اره به ویژگیدادسرا بوده است و اینکه تحقیق مذکور دارای خالءهایی است )از قلم افتادن برخی ویژگی های فردی، عدم اش

ودی از عهده پر کردن ... ( که امید است تحقیق حاضر تا حد های خانوادگی، عدم اشاره به زمان درگیری،  ووالدین و سایر ویژگی

ی آن اشاره نمود توان به جامعه آماراین خالءها موفق عمل کند و راهگشای تحقیقات بعدی گردد. از نوآوری این تحقیق هم می

 باشد.که جامعه آماری این تحقیق مجرمان ناشی از درگیری زندانی در زندان شهر اردبیل می
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 های نظریمبانی و دیدگاه

 

 

 

 

 

 

 مقدمه-2

اقتصادی، سیاسی  انسان ها در طول تاریخ حیات اجتماعی خویش بر اساس زمینه های اجتماعی و فرهنگی و تحت تأثیر شرایط

اند. گاه را تجربه کردهبین گروهی  ها و تقابالت مثبت و منفی فردی، گروهی وو ارزش های حاکم بر جامعه، تنوعاتی از رویارویی

اند. آن چه که مسئله آفرین است وجود دوستی بوده در تضاد، ستیزه و نزاع با همدیگر به سر برده و گاه در صلح، آرامش و نوع

نزاع و )فصل با توجه به این که خشونت فیزیکی  باشد. در اینمی های خشونت آمیز در بین افراد و گروه هاتضادها و رویارویی

و جرح جزو جرایم و بزهکاری علیه اشخاص قلمداد می شود،  موضوع تحقیق حاضر بوده و امر ضرب (یری یا ضرب و جرحدرگ

های زیست شناختی، روان شناختی، بوم شناختی، جرم شناختی و به  لذا نظریه های مرتبط با جرم و بزهکاری اعم از نظریه

به دست دادن تبیینی  ،هاهدف از این نظریهشود. الزم به ذکر است که  شناختی در این فصل از تحقیق ارائه میخصوص جامعه 

 .باشدتئوریك از جرم خشونت آمیز و درگیری می
 

 مفاهیمتعاریف و  -2-1

 ضرب -2-1-1

دماتی گفته حقوقی به ص ضرب واژه عربی است که در لغت به معنای زدن، کوفتن و نواختن است. در پزشکی قانونی و از حیث 

میتوان  که وارد کردن آنها موجب از هم گسیختگی ظاهر نسوج و جاری شدن خون ازبدن نمی شود. از مصادیق ضرب می شود

فت هر صدمه به تورم قسمتی از بدن، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی وخون مردگی اشاره کرد. بنابراین می توان گ

گرچه هیج اثر اصورت زدن یا تصادم یا برخورد شدید باشد، ضرب است.  وارد شده به بدن انسان که مستقیم یا غیر مستقیم به

ست با مشت، امعموالً منتهی به سرخی، کبودی و سیاهی جلد بدن می شود. ضرب ممکن  زخم و کوفتگی باقی نگذارد، ولی ضربه

ایر آن وارد آید. ق، سنگ و نظامثال آن باشد یا به وسیله هر آلت و جسم دیگر مانند چوب، چماق، شال دست، پا، سنگینی بدن و

 ریزیاست، ضربه مستلزم تاثیر ماده در بدن مضروب است. در حالت کلی مالك تشخیص ضرب، صدمه بدون خون آنچه مسلم

 (.14: 1392)فروزنده و همکاران،  ظاهری است
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 جرح -2-1-2

سیختگی گموجب از هم  گفته می شود کهجرح در لغت به معنای زخم زدن می باشد و از نظر پزشکی قانونی به آسیب هایی  

ست گاهی ممکن ا پارگی قسمتی از بدن. بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد، مانند خراشیدگی، بریدگی یا

. شودمحسوب می سوختگی و امثال اینها نیز از انواع جرح این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد. مواردی چون قطع عضو،

 ن حادث شودای است که با عوامل ووسایل مکانیکی، فیزیکی یا شیمیایی در اعضاء و نسوج بدبه لحاظ فنی جرح، هر ضایعه

نزاع و درگیری،  ضرب و جرح در بیشتر موارد نتیجه نزاع بین دو یا چند نفر می باشد و در(. 14: 1392)فروزنده و همکاران، 

فاهیم و هیجان ها مطرح می باشد. جهت کمك به روشن شدن بحث، به تعریف این مخشونت، پرخاشگری  مباحثی چون خشم و

 .پرداخته می شود نیز

 نزاع -2-1-3

نزاع همیشه بوده و  .وانی یا فیزیکیر -نزاع و درگیری کنشی است به قصد آسیب رساندن به فرد دیگری همراه با آسیب روحی

معی و بین جبیشتر نزاع  نزاع ممکن است بین دو نفر، بین سه نفر و (.14: 1392ها، خراط)تابع زمان و مکان خاصی نیست 

به علل گوناگون به  پرخاشگرانه ای است که اعضای خانواده نزاع خانوادگی اتفاق بیافتد. نزاع برخوردهای جمعی ستیزه جویانه و

رخاش دانست. پتوان نزاع را گونه ای از اساسًا می ( 375: 1383، پور افکاری) وجود می آیند و به جرح و قتل می انجامند

ر محیط پیرامون و منفی بر دو طرف درگیر، دارای پیامدهای ناگواری ب یادآوری این نکته الزم است که نزاع ها عالوه بر آثار

نظم م خوردن رفتار خشونت بار در جامعه، احساس کاهش امنیت اجتماعی و بر ه اجتماع است و افزایش نزاع عالوه بر ترویج

 .موجب می شود اجتماعی را

، کشمکش، دشمنی نزاع، خصومت و دشمنی دو نفر باهم با زبان یا با استعمال اسلحه است. نزاع افکندن به معنی ایجاد اختالف

: 1387ن، (. منازعه به معنی نزاع کردن و ستیز کردن می باشد )معی440: 1341کردن و منازعه برپا کردن است )دهخدا، 

: 1388هر، مع عبارت است از کشکمشی مشهود و از نظر اصولی مستقیماً قابل روئت، حداقل بین دو نفر )شایان (. نزا1155

 ز آنها اشاره کرد:(. دسته بندی مختلفی از نزاع ارائه شده است که می توان به چند مورد ا24: 1392؛ به نقل از عشایری، 232

هستند، شامل نزاع فردی و گروهی است. در نوع اول در هر طرف نزاع یك نفر  کنشگرانی که درگیر در واقعه نزاع از نظر -الف

 وجود دارد. اما در حالت دوم، یك گروه با گروه دیگر درگیر می شود. 

مالی.  -4ازمانی س -3ی قومی، فرهنگ -2خانوادگی  -1به چهار دسته تقسیم می شوند:  گیریاز نظر انگیزه ها و عوامل شکل -ب

یگر تعارضات دتقسیم بندی این است که گاهی اختالفات خانوادگی و فامیلی منشا درگیری و نزاع است. در موارد مبنای این 

و تنش های میان  فرهنگی یا قومی میان افراد یا گروه ها زمینه ساز نزاع و درگیری می شود. در نزاع های سازمانی اختالفات

به وجود می آید. البته  بود. و بالخره بسیاری از نزاع ها به دلیل اختالفات مالی کارکنان یا رده های سازمانی منشاء نزاع خواهد

 زمان مشاهده کرد.در برخی از نزاع ها ترکیبی از این عوامل را می توان هم

نزاع  گفتاری. در حالت اول -زاع زبانین -2زاع بدنی و جسمی ن -1ها و عوارش ناشی از نزاع، بر دو نوع است:  از نظر آسیب -ج

 عوارض جسمی و بدنی دارد و در حالت دوم به صورت مشاجرات زبانی و گفتاری محدود می شود.

نزاع بی سازمان. نزاع سازمان یافته مبتنی بر برنامه  -2نزاع سازمان یافته  -1نزاع از حیث سازمان یافتگی، به دو گونه است:  -د

اع بی سازمان، بدون برنامه ریزی و هدف گذاری قبلی و غالباً به صورت ریزی قبلی و با هدف گذاری مشخص است. در حالی که نز
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بازتابی و ناگهانی رخ می دهد. این نوع نزاع را ناخواسته نیز می نامندکه فرد به صورت ناخواسته و تصادفی یا ناچاری در آن درگیر 

نوع بی سازمان و ناخواسته هستند، اگرچه ادامه آنها می شود و در مقابل نزاع خواسته و ابزاری قرار می گیرد. در اغلب نزاع های 

 می تواند به شکلی هدفمند و سازمان یافته استمرار یابد.

نزاع ممکن است در اماکن عمومی مانند خیابان، محل کار و و محل تحصیل یا محافل خصوصی مانند خانه،  از حیث مکان -ر

نزاع در  -2کن عمومی نزاع در اما -1ز این حیث نزاع بر دو گونه است: محافل دوستانه و خویشاوندی صورت گیرد. بنابراین ا

 (.31: 1387اماکن خصوصی )هاشمی، 

 

 و پرخاشگري تخشون -2-1-4

دیدگاه برخی از  از: شوددر متون مختلف تعاریف متفاوتی از پرخاشگری و خشونت ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می

ت بدون آنکه الزاماً بهره برداری از آنهاس پرخاشگری به معنای آزار رساندن به دیگران یا (1985؛ سیان، 1982مگارگی، )مؤلفان 

راحتی های پرخاشگری را عبارت از ایجاد نا (1996 هالین،)در برگیرندة آسیبهای جسمانی باشد. برخی دیگر از متخصصان 

آنچه به عنوان  دانند که با قصد قبلی همراه است. اما از آنجا که ه دیگری میروانشناختی و یا وارد کردن صدمات جسمانی ب

ارند و یا آسیب صدمه یا آسیب تعبیر می شود به ارزش ها و قراردادهای اجتماعی وابسته است، تنبیه هایی که جنبه قانونی د

جاد صدماتی آیند. پس پرخاشگری عبارت از ایدیگری واردمی شوند، پرخاشگری به حساب نمی به هایی که برای دفاع از خود 

ك جامعۀ مشخص، کننده غیر قابل توجیه است، بلکه فقط در چهارچوب اصول اخالقی و قانونی یمشاهده است که نه تنها از دید

 (.15: 1390راد، مهدوی)خود را می یابد  معنای

ردی دیگر و فبه  قصد آسیب رساندن جسمانی یا اجتماعینیز پرخاشگری را  (1977میلیگرام، )گروهی از روانشناسان اجتماعی 

گری با حمالت باورند که پرخاش یا تخریب یك شیء دانسته اند. با وجود تعاریف متفاوت پرخاشگری اغلب صاحب نظران بر این

ظیر هل دادن، ن (جسمانی)ه به شکل پرخاشگری فیزیکی (، ک 1390:6 ،رادمهدوی)آزار دهنده و مضر برای قربانی بروز می کند 

دراك شده مبنی بر اعمال، یا به شکل واکنشی به معنی پاسخ دفاعی به محرکهای ا لگد زدن، پرتاب اشیاء و تهدید به انجام این

پرخاشگرانه در  تحریك کننده توأم با عناد و دشمنی و یا به شکل پیش فعال به معنی حضور رفتار تهدید و ترس و یا محرکهای

کانشی و واکنشهای ت رخاشگری واکنشی در برگیرندة. پاذیت و غلبه و زور تعریف شده استاما به قصد  عوامل محرك غیاب

وجب حذف مرابطه ای عمدتًا  پرخاشگری پیش فعال در برگیرندة رفتارهای کنترل شده توأم با عناد می باشد و پرخاشگری

 .افراد می شود اجتماعی دیگران شده و به طور غیر مستقیم موجب آزار و اذیت این

تفاوت اساسی میان رفتارهای غیرمدنی و جرم وجود دارد، چراکه جرم در نتیجه نقض قانون اتفاق می افتد و مطابق قانون، هیچ 

امری را نمی توان جرم دانست مگر آن که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد )نوربها، 

ونت در ادبیات علوم اجتماعی و حقوقی معانی متفاوتی دارد، چنانچه فکوهی خشونت را اعمال یك نیروی شخ (.138: 1384

( و گزارش کمیته در امر خشونت و بزهکاری به 276: 1383فیزیکی بر شی یا فرد یا گروه اجتماعی تعریف می کند )فکوهی، 

هرگونه حمله غیرقانونی به آزادی هایی که جامعه رسماً یا ضمنًا "سرپرستی آلن پرفیت مفهومی از خشونت را مدنظر قرار داده که

(. اعزازی ضمن اشاره به تحول مفهومی خشونت، چهار 29: 1387)پرفیت،  "برای افراد خود قائل گردیده است را دربر می گیرد

و خشونت اجتماعی  نوع خشونت را تعریف می کند: خشونت بدنی، خشونت روانی مانند تحقیر و دشنام، خشونت اقتصادی

 (.96-120: 1383)اعزازی، 
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 عوامل تعیین کننده پرخاشگري و خشونت -2-1-4-1

ماعی )ناکامی، عوامل اجت :شودمیشرح بیان این عوامل موثر در بروز پرخاشگری و خشونت را به از دیدگاه کاپالن و سادوك، 

ر و صدا، عوامل محیطی )تأثیر آلودگی هوا، گرما، س؛ پرخاشگر(تحریك مستقیم از طرف دیگران، مواجه شدن با مدل های 

، مکانیزمهای عوامل ژنتیکی )نقش سندرم؛ عوامل موقعیتی )باال بودن سطح تحریك فیزیولوژیك، تحریك جنسی، درد(؛ ازدحام(

 که در ادامه هر یك از عوامل توضیح داده شده است. دفاعی، هورمون ها(

 اجتماعی و پرخاشگريالف( تعیین کننده هاي    

ن به هدفش : اشاره به شرایطی است که فردی می خواهد به اهداف مطلوب اش برسد، لیکن درمی یابد که راه رسیدناکامی  

بع ناکامی توسط مانعی سد شده است. در این حالت رفتارهایی از قبیل آزار، اذیت، جنایت به طرف شخص یا موضوعی که من

اکامی نیست و دوم . البته دو نکته را باید در نظر گرفت اول اینکه، پرخاشگری همیشه نتیجه حتمی نتصور می شود بروز می کند

 ه مناسب است.اینکه مقدار زیاد ناکامی، مشکل زا می باشد ولی مقداری ناکامی، در به وجود آوردن شخصیت مصمم و با اراد

یرد، گتمسخر کالمی قرار  فرد مورد بدرفتاری جسمی واگر  طرف دیگران )تحریکات بدنی وکالمی(: تحریك مستقیم از 

مان پیروی می کند اگر پرخاشگری آغاز شود، اغلب از الگوی تشدید بی ا معموالً اعمال پرخاشگرانه در وی برانگیخته می شود و

کدیگر را بیشتر دم یو در نتیجه حتی یك بدگویی مختصر یا نگاه چپ هم می تواند فرایندی را به راه اندازد که طرفین دم به 

دی به آزار فرد پایان کودکان می توانند به سرعت بیاموزند که حمله متقابل به فردی که آنان را آزار داده است به زو برنجانند.

ازگر حمله خواهد خواهد داد. همچنین قربانی حمله، به تجربه خواهد آموخت که حمله کند و به احتمال زیاد در آینده، خود آغ

 بود.

ها از عمل و گفتار دیگران تأثیر می پذیرند و فرد در گروه، عقاید و نگرشهای خود غالباً انسان مواجه شدن با مدل پرخاشگر: 

ولی نتایج  ی.را متناسب با گروه تغییر می دهد. این تأثیرپذیری هم می تواند از یك سو منطقی باشد و از سوی دیگر عاطف

نند هر پاسخ ، پرخاشگری مااست معتقداتکینسون،  باشد.تأثیرات اجتماعی غیرمنطقی میکه بیشترین  تحقیقات تأکید دارند

فیلمبرداری  های پرخاشگری زنده یاها نشان می دهد که مشاهده سرمشقدیگر می تواند از طریق تقلید آموخته شود. بررسی

 شده، احتمال پرخاشگری را در بیننده افزایش می دهد.

 حیطی پرخاشگريب( تعیین کننده هاي م

ش دهد. همچنین آلودگی محیطی، ممکن است برافروختگی افراد و در نتیجه پرخاش آنها را افزای تاثیر آلودگی هوا و گرما:  

یگران، واکنش دوقتی افراد تحت شرایط گرمای طاقت فرسای بیش از اندازه قرار می گیرند، احساس ناراحتی کرده و در مقابل 

 منفی نشان می دهند.

این آمادگی را  محیطی با سر و صدای بلند به سر می برند، شدیدتر از بقیه حمله می کنند و افرادی که درتاثیر سر وصدا:  

 خود نشان دهند.  دارندکه درمقابل کوچکترین عکس العمل از جانب دیگران، بیشترین پرخاشگری را از
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د، شلوغی ممکن ر دلخوری، برافروختگی و سرخوردگی داشته باشناگر افرادی به طور معمول واکنشهای منفی نظی تأثیر ازدحام:

، شلوغی است احتمال فوران پرخاشگری را در آنها افزایش دهد. همچنین اگر نگرش فرد نسبت به شلوغی محیط منفی باشد

 باعث پرخاشگری می شود.

 

 ج( تعیین کننده هاي موقعیتی

ش شدید، رانگیختگی به هر دلیل )شرکت در فعالیت های رقابتی، ورزافزایش سطح ب باال بودن سطح تحریك فیزیولوژیك: 

 های شهوانی( پرخاشگری را افزایش می دهد.دیدن فیلم

ی که تماشای صحنه های وقیح پرخاشگری را تشدید می کند. زیست شناسان می گویند، بیشترین تغییرات تحریك جنسی: 

وقوع می  هنگام پرخاشگری در بدن و اعمال آن روی می دهد، همان هایی هستند که هنگام به کار افتادن امیال جنسی به

ا پرخاشگرتر رنگ و کشور ندارد، لذا تحریك جنسی آنها پیوندند. پسران بیش از دختران پرخاشگر هستند و این ربطی به فره

 می کند. 

 درد جسمی ممکن است سائق پرخاشگری یا انگیزه صدمه یا آسیب رساندن به دیگران را بیدار کند. درد: 

 د( تعیین کننده هاي فیزیولوژیکی

یك  هستند. یعنی XYYکروزومی  تعداد محدودی از کودکان دارای نشانگان چهل و هفت: XYYنقش نشانگان کالین فلتر 

Y  اضافی دارند. تعدادی معتقدند که اینY .اضافی باعث پرخاشگری فرد می شود 

ت کنترل قوه قسمت هایی از مغز کنترل پرخاشگری را بر عهده دارد، ولی این مکانیزم ها در انسان تح مکانیزم هاي مغزي:

ناختی( ایفای نقش شتجربیات قبلی و تأثیرات اجتماعی نیز )عالوه بر قوه شناختی انسان قرار می گیرند. همچنین یادگیریها به 

 می کنند.

ی جنسی مردانه جنس مذکر رفتار پرخاشگرانه عمومیت بیشتری دارد و آن را در ارتباط با هورمون هادر بین  نقش هورمون ها:

 (.56: 2007)کاپالن و سادوك،  می دانند

 دانند:با توجه به تجارب پژوهشی خود، معتقد است افراد، میزان خشم خود را ناشی از عوامل زیر می ،کالنیك

لقی کنند، به احتمال تافراد اگر اعمال دیگران را زیانبار، مانع رسیدن به اهداف و یا اصالح ناپذیر  الف( وسعت صدمه یا آسیب:

 زیاد با خشم واکنش نشان خواهند داد.

هستند،  احتمال زیاد وجود دارد وقتی افراد در معرض رویدادهای مضر که عمدی و قابل پیشگیری و آسیب: ب( علت صدمه

 قرار گیرند با خشم واکنش نشان خواهند داد.

د دارد که انسانها وقتی که صدمه یا آسیبی غیرمنتظره متحمل می شوند، احتمال زیاد وجو ج( آسیب و صدمه غیر منتظره:

  شان می دهند.با خشم واکنش ن

شم خشخصی که  معمولی ترین دلیل برای خشمگین شدن از نظر کالنیك عبارتند از: ابراز اقتدار و استقالل، تقویت رابطه با

 برانگیز بوده، تحت تأثیر قرار دادن شخص خشم برانگیز، انتقام گرفتن و کاستن فشار عصبی.

 مطالعات نشان می دهد که :

برآورده کنند،  اغلب نسبت به دوستان و افراد محبوبی که نمی توانند آرزوها و خواسته های ما راخشم احساسی عادی است که  .1

 ایجاد می شود.

 خشم اغلب با تمایل ما در به دست آوردن آنچه می خواهیم، تحریك می شود. .2
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 واکنش افراد اغلب به خشم منفی است. .3

براین به جای رسیم. بنانمیهایمان از مدت به هدفاما در در م،از ابراز خشم احساس رضایت می کنی اگرچه بعضی مواقع بعد .4

 های دیگری استفاده کرد.استفاده از خشم در برآورده شدن نیازها، باید از مهارت

رخواهی کرده و وقتی که افراد کس دیگری را خشمگین می کنند، معتقدند با آن که دلیل خوبی برای اعمال شان دارند، ولی عذ

مگین می شوند، تمام می شد. به عبارت دیگر عالقه مند به حفظ ارتباط هستند. ولی وقتی افراد توسط دیگران خشباید مسأله 

کنند. مشخص کنند و از آنها احساس رنجش کرده و آن را فراموش نمیاغلب دلیل قابل قبولی برای رفتار آن شخص پیدا نمی

دی منجر شود. جتواند به بعضی از بدفهمی های رها از خشم می شود، میاست تفسیرهای نامتجانسی که توسط قربانیان و آغازگ

دارند. کسی در بیشتر موارد افرادی که توسط دیگران عصبانی می شوند حق واکنش های منفی را برای خودشان محفوظ نگه می

کند و این سلسله ادامه خشمگین مییح است و به ناچار قربانی را دوباره کند که همه چیز صحکه خشم را ایجاد کرده فرض می

 (.51: 1391کالنیك ) کند.ی بدون دلیل )به نظر شروع کننده( حمله مییابد تا اینکه یکی به دیگرمی

 انواع پرخاشگري-2-1-4-2

را  «زاریپرخاشگری اب» و «پرخاشگری خصمانه»دو ریخت متفاوت پرخاشگری، یعنی ، 1964در سال  برای نخستین بار فشباخ

  ها و فوایدی که برای فرد پرخاشگر دارند از یکدیگر متمایز کرد.با در نظر گرفتن هدف

ایط خشم است در پاسخ به شر ها، تجاوزها یا دیگر جرایم خشونت آمیز که شامل بسیاری از قتل پرخاشگري خصمانه:

رخاشگر، ی شود. در چنین مواردی هدف پهای شخصی بر انگیخته م انگیز مانند شنیدن ناسزا، حمله های جسمانی یا شکست

های به  ركها و بخصوص مح آسیب رساندن به قربانی است. پرخاشگری خصمانه که با بروز حالت برپایی ناشی از برخی محرك

 یاد آورندة حمله یا ناکامی مشخص می شود، سازمان یافتگی رفتاری را از هم می پاشد.

فرد پرخاشگر  که با رقابت و میل به دستیابی به برخی از اشیا یا منزلت فرد دیگر آغاز می شود و پرخاشگري ابزاري:

جود ندارد اما اگر وبه آنچه مورد تمایل اوست دست یابد. معموالً در اینگونه موارد، قصد صدمه زدن به دیگری کوشش می کند تا 

رساند یا آنکه از  د ایجاد کند، خود را مجبور می بیند تا به او آسیبکسی مانعی در راه هدف فردی که قصد ارتکاب عمل را دار

 .هدف خود صرف نظر نماید

در رفتار  نوع پرخاشگری را در حیوانات مشخص کرد که می توانند به اشکال متفاوت 8نیز حداقل  1976در سال  مایر

 :بشر نیز یافت شوند

 یه آسیب واقعی نشان می دهد.رفتار حمله، که حیوان بر عل :پرخاشگري غارتگرانه

 تهدید، حمله یا رفتار سلطه پذیر توسط یك فرد در پاسخ به فردی قوی. پرخاشگري میان فردي:

ر حمله رفتار پرخاشگرانه ای است که زمانی که حیوان محبوس است اتفاق می افتد. رفتا :پرخاشگري ناشی از ترس

ر برابر هر مقاومت دمعموالً به موجب تالش در جهت رهایی صورت می گیرد. به نظر می رسد که ما از لحاظ بیولوژیکی جهت 

 .دهند وند، خشم نشان مینوع تعیین حدود، برنامه ریزی شده ایم، مثالً کودکانی که توقیف بدنی می ش

پذیری و  رفتار تهدید یا حمله زمانی که مزاحمی در قلمرو خاك میهن پیدا شود، یا سلطهپرخاشگري بر سر قلمرو: 

حمیل می شود. تکه حیوان مقابله می کند، می باشد. و این در حالی است که این رفتارها به حیوان  عقب نشینی رفتار زمانی

طرف دوستان یا  جهت حمایت از قلمرومان به رسمیت شناخته اند. هرگونه دخالت یا تجاوز نابهنگام از قوانین ما حقوقمان را

 بیگانگان به داخل قلمرومان خیلی جدی تلقی می شود.
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که فرزندش حضور دارد، نشان داده می  حمله یا تهدیدی که توسط زن نسبت به یك مزاحم زمانی :پرخاشگري مادرانه

 شود.

رفتار حمله یا تخریب نسبت به مواردی که در نتیجه ناکامی، درد، محرومیت یا هر عامل فشار  تحریك پذیر:پرخاشگري 

ها فقط زمانی که بزرگ و غیرمنتظره باشند به پرخاشگری منجر می  ها ناکامی آور دیگر باشد، نشان داده می شود. در انسان

 د. شوند. درد و محرومیت حاالت انگیزشی جالب توجهی هستن

رفتار پرخاشگری بوسیله همان محرکی که رفتار جنسی را فرا می خواند، فرا خوانده می شود.  پرخاشگري جنسی:

شخصی که ما را از لحاظ جنسی بر می انگیزد، می تواند احساس حسادت و پرخاشگری ما را نیز برانگیزد. روانشناسان تکاملی 

 .های بعدی مربوط است هایمان در نسل ی ژناستدالل می کنند که حسادت به تمایل ما در بقا

رفتار پرخاشگرانه ای که آشکارا ناشی از برخی انواع پاداش است. پرخاشگری انسان، بیشتر از نوع  اي:پرخاشگري وسیله

 (.27-25: 1384ابوالقاسمی، است )پرخاشگری ابزاری 
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