
 

 
VARLIQ 
Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü Dergisi  
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Telif Haqqı©Varlıq Dergisi 

 در استان اردبیل های خیابانییرینزاع و درگبررسی علل 

 1میالد بالسینی •

 

ÖZET: Milad BALESİNİ, “Erdebil İlinde Sokak Kavga ve Çatışmalarının 
Nedenlerinin İncelenmesi”, Varlıq: Üç Aylık Türk Dili, Edebiyatı ve Kültürü 

Dergisi, İkinci Dönem, Sayı: 19(1), 2020, ss. 89-101. 

Resmî istatistikler, Erdebil İlinde sokak çatışmalarının yüksek oranda 

olduğunu gösteriyor. Adlî Tıp Kurumunun açıkladığı verilere göre, 2013 
yılından 2019 yılının ortalarına kadarki sokak kavga ve çatışmalarında Erdebil 

İli ilk beş ilin içinde yer almaktadır. Ayrıca söz konusu dönemde, Erdebil 

İlindeki sokak kavgalarının oranı, ülke ortalamasının üzerindedir. Bu 

çalışmada başarısızlık-agresivlik ve göreli yoksunluk kuramından yola 
çıkarak, Erdebil İlindeki sokak kavga ve çatışmalarının sebepleri 

incelenmiştir. Çalışmada betimlemeli yöntem kullanılmış ve veri toplumu 

olarak da 2013-2019 yılları arasında ülke çapında ve Erdebil İlinde Adlî Tıp 

Kurumuna müracaat edenler esas alınmıştır. Araştırma verileri iki değişkenli 
denkleme göre incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, ülke çapındaki sokak 

çatışmaları ortalaması ile Erdebil İli ortalaması arasında anlamlı bir ilişkinin 

varlığını göstermektedir. 

Açar Sözcükler: Yoksulluk, Başarısızlık, Şiddet, Sokak Kavgaları, Çatışma. 

ارلیق: فصلنامه ، و"های خیابانی در استان اردبیللل نزاع و درگیریبررسی ع" ،میالد بالسینی چکیده:

 .89-101 ، صص.2020/  1399، 19(1: )، دوره دوم، شمارهزبان، ادبیات و فرهنگ ترکی

باشد. چنانچه بر های خیابانی در استان اردبیل میآمارهای رسمی حاکی از باال بودن میزان نزاع و درگیری

استان اردبیل در بین  1398ی نخست سال تا نیمه 1392ن پزشکی قانونی از سال های سازمااساس داده

های خیابانی در این استان در باشد. همچنین میانگین نزاع و درگیریاستان اول کشور در این حوزه می 5

بررسی  ی زمانی مذکور نیز باالتر از میانگین کشوری قرار دارد. در همین راستا هدف از این مطالعهبازه

پرخاشگری و محرومیت -های خیابانی در استان اردبیل با استفاده از نظریه ناکامیعلل نزاع و درگیری
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ی آماری نیز تمامی نسبی است. روش انجام تحقیق از نوع توصیفی )غیر آزمایشی( و جامعه

ی نخست تا نیمه 1392های کنندگان به سازمان پزشکی قانونی در کشور و استان اردبیل بین سالمراجعه

گیری از همبستگی دو متغیری تحلیل شدند. نتایج حاصل از های پژوهش با بهرهباشد. دادهمی 1398

ها حاکی از رابطه معنادار بین میانگین نزاع در سطح کشور و میزان نزاع در استان اردبیل آزمون داده

 باشد.می

 ی.ریرگد ،یابانیخشونت، نزاع خ ،یفقر، ناکام ها:کلیدواژه
 

 مقدمه و طرح مسأله:

ترین مسائل از مهم یکه یک باشدیها مافراد و گروه انیم یدر روابط اجتماع ینظمیب ینزاع نوع

یترین آنها مرا در برداشته که از مهم یگوناگون یاجتماع یامدهای. این مسأله پشودیمحسوب  م

که  ی: دعواهاییابانیخ یهااره نمود. نزاعدر جامعه یاد شده اش تیبه کاهش ابعاد گوناگون امن توان

که در  یهایبه زد و خورد هم منجر شده است. نزاع ن،یگاه عالوه بر ناسزا گفتن و داد و فریاد طرف

زیاد یا  زانیافتد و میآن جامعه اتفاق م یو اجتماع یفرهنگ ،یهر جامعه با توجه به شرایط اقتصاد

و تورم از جمله عوامل مهم و موثر  یکاری. افزایش فقر، باست یکم بودن آن در گرو عوامل مختلف

 (.1394 ی و دیگران)افشان رودیدر رشد جرایم و نزاع به شمار م

رتبه نخست  اش،تینسبت به جمع ،یدر سال جار لیاستان اردب ،یدولت یرسم یبر اساس آمارها

نفر  5۷5مدت، هشت هزار و  نیرا به خود اختصاص داده است. در ا یرینزاع و درگ نهیکشور در زم

 عدادت نیاند که امراجعه کرده لیاستان اردب یقانون یاز نزاع، به ادارات پزشک یصدمات ناش لیبه دل

استخراج شده توسط سازمان  یداشته است. آمارها شیدرصد افزا 2نسبت به مدت مشابه سال قبل 

 یهااستان بیبه ترت ت،یجمع هزار نفر 100که بر حسب هر  دهدیکشور، نشان م یقانون یپزشک

 یانونق یاند )سازمان پزشکدرصد نزاع در کشور را داشته نیشتریو البرز ب یشرقجانیآذربا ل،یاردب

های گذشته نیز استان اردبیل در البته این مقوله صرفا مختص سال جاری نیست و در سال (.1398

که اقدام به انتشار  1392انونی از سال ی نزاع وضعیت مناسبی نداشته است. سازمان پزشکی قزمینه

همواره  1398ی نخست ماهه 6ها در سایت خود نموده است، تا آمار نزاع کشور به تفکیک استان

باشد. عالوه بر این در این مدت آمار استان اول در این زمینه می 5استان اردبیل به عنوان یکی از 

 کشوری است. نزاع استان اردبیل بسیار باالتر از میانگین 

هنوز  یامنطقه یباال یهاتیاست که با وجود ظرف یاز مناطق محروم یکی ربازیاز د لیاردب استان

 ینسب تیفقر و محروم یتیوضع نیاست. چن دهیو توسعه را به خود ند شرفتیپ یرنگ و بو

به  یابیستاز د تیکه بر اثر فقر و محروم ییهااستان نموده است. انسان نیا بیرا نص یاندهیفزا

از اشکال  یکی یریکه نزاع و درگ زنندیدست به خشونت م شوند،یمواجه م یبا ناکام یماد نابعم

 .باشدیآن م
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است.  یمرگ و زندگ شود،یکه بشر با آن مواجه م یتیواقع نیمهمتر دیروانشناسان معتقدند که شا

به رفتار  یدهجهت یبرا یعامل روزمره، یگذران زندگ یبرا یبه منابع ماد یابیجهت، دست نیاز ا

به اهدافش در  دنیفرد در رس یناکام جهیرا نت یروانشناسان پرخاشگر ها شده است.روزمره انسان

به عنوان محور  رد،یگیخود در نظر م یکه هر فرد برا یاهداف ایهدف  نیو مهمتر دانندیم یزندگ

 .کنندیم یتلق یمنابع ناکام ایو منبع  بیآس

منجر به  تیمحروم نیمحروم در نظر گرفت که ا یارا به عنوان منطقه لیتان اردباس توانیم

 یعتیخشونت منجر شده است. جم دیتول ندیشده و به فرا یجمع یاحساس ناکام یریگشکل

یناکام یخروج نیتربغرنج یبه منابع و اهدافشان، که نزاع و پرخاشگر یاز دسترس دیمحروم و نا ام

 گرید یشواهد زیها نحوزه ریدر سا یرسم یبا رجوع به  آمارها توانینان ماست. همچ نآنا یها

 نیترمنطقه، مهم نیدر ا جیرا یکاریو به دنبال آن فقر و ب یافتگیکرد. توسعه ن دایادعا پ نیا یبرا

 لیچهار حوزه حساس در استان اردب تیوضع یمنظور به بررس نیاست. به هم هایناکام نینمود ا

. کودک 3. بهداشت و درمان، 2 ،یافتگی. توسعه 1 :عبارتند از بیچهار حوزه به ترت نی. اشد پرداخته

 .. مهاجرت4و  یهمسر

 ی:افتگیتوسعه -

هم  یخیتار یتوجه داشت که امر دیبا زیاست و قبل از هر چ یمفهوم نسب کی یافتگی توسعه

با  یکان و زمان و حتم طیتوسعه، متناسب با شرا یاتیعمل ریو هم مس یهست. هم مفهوم نظر

کشور  ایدو منطقه  سهیمقا یبرا ،ی. اما در حالت کلکندیم رییها تغافراد و گروه یتوجه به منظرها

 ادی یافتگیتوسعه  یهاوجود دارد که از آنها با عنوان شاخص ییهاشاخص ،یافتگیتوسعه  جهتاز 

 یگریو د یناخالص داخل دیتولدر حوزه اقتصاد، شاخص  ژهیها به وشاخص نیاز ا یکی. کنندیم

کشور  یناخالص داخل دیاز مجموع تول لیاستان اردب یناخالص داخل دیدرآمد سرانه است. سهم تول

درصد  ۷/1استان   تیاست که جمع یدر حال نیدرصد است. ا 9/0حالت  نیترنانهیدر خوشب

قابل کشت  یهانیزمبرابر سرانه  5/2قابل کشت استان، حدود  یهانیکشور و سرانه زم تیجمع

درآمد سرانه استان، کمتر از نصف متوسط درآمد سرانه کشور است. رتبه  گریکشور است. از طرف د

که استان  یاست، درحال 25از  ترنییاستان کشور، پا 31 انیها در مشاخص شتریب راستان د نیا

بالقوه در  یاقتصادقابل کشت و منابع  یهانیزم ،یستیوسعت، تراکم ز ت،یاز نظر جمع لیاردب

 .(1396 یو عبدالله یانیقرار دارد )ک یباالتر یهارتبه

 ن:بهداشت و درما-

در حوزه بهداشت و درمان جستجو  توانیرا م لیاستان اردب یافتگیتوسعه ن یهااز شاخص یکی

مهم در سنجش توسعه  یهاحوزه با سالمت جامعه سروکار دارد، جزو شاخص نینمود. از آنجا که ا
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 نه،یزم نیدر ا لیاستان اردب یافتگی. شاهد توسعه نشودیعدم توسعه مناطق محسوب م ایو  یافتگی

نبود امکانات  ،یمقطع یزیربرنامه ،یرفاه یبه امکانات الزم خدمات زیعدم تجه ها،رساختیز نبود

 .برشمرد توانیمناسب، کمبود پزشک متخصص و... را از عوامل مهم م یارتباط

از  لیمنتشر کرد، استان اردب یماه سال جار بهشتیدر ارد یکه روزنامه همشهر یرشاساس گزا بر

توجه داشت  دیرده آخر در کشور است. با یهااز استان یکینظر تعداد پزشکان متخصص به عنوان 

بهداشت و درمان آن  تیبا وضع ارتباطیاستان ب نیدر ا هایماریب یبرخ سابقهیب یگکه گسترده

بهداشت، درمان و  ریوز قاتی. به عنوان مثال، به گفته دکتر رضا ملک زاده معاون تحقباشد دینبا

قرار گرفته و با  بروز  یمورد بررس« باال اریبس وعیش»سرطان معده با رتبه  یماریب ،یآموزش پزشک

اختصاص داده است )ملک زاده  لیرا به استان اردب یهزار نفر، رتبه اول کشور 100مورد در هر  30

باالتر از رقم  اریدر استان را بس یماریب نیا وعیمتخصصان، آمار ش یاست که برخ ی(. گفتن139۷

مشابه،  یهایماریب ریسا نیو همچن یماریب نیبه ا انیاز مبتال یاریبس رای. زکنندیمذکور قلمداد م

شده و به خارج  لیردبذکر شد، جهت درمان از استان ا شتریکه پ یکمبود امکانات درمان لیبه دل

آمار مربوطه  تیکه در نها ندینمایها مراجعه ماستان ریسا ایتهران به عنوان قطب امکانات کشور و 

زیرا جمعیت قابل توجهی از ساکنین   .شودیها و به حساب همان مکان ثبت مدر همان استان

بهداشتی به راحتی -استان اردبیل خویشاوندانی در تهران دارند که برای استفاده از امکانات درمانی

 توانند به این استان مراجعه کنند. می

سرطان  ی«باال اریبس وعیش»از صاحب نظران، علت  یاست که به نظر برخ ینکته ضرور نیا ذکر

است که عمدتا با آّب آلوده رود ارس  یاستفاده مردم از محصوالت کشاورز لیمعده در استان اردب

کشور ارمنستان  یهااست که کارخانه یسم یهاپساب زیرس نآّب ا یآلودگ لی. دلشودیم یاریآب

کارخانجات ارمنستان در رودخانه ارس موضوع  یسم یهاپساب هی. تخلکنندیم هیدر ارس تخل

 لیمجلس و مسئوالن استان اردب ندگانینما یو حت ستیز طیو مح یااز فعاالن رسانه یاریبحث بس

کارخانجات  یسم یهاپساب هیه آب رودخانه با تخلک شیپ یبوده است. چند ریدر چند سال اخ

 یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق سیرئ یبوردیرنگ سبز درآمده بود، دکتر احمد با هارمنستان ب

رنگ رود  رییعلت تغ»داشت:  دیتاک یادداشت کوتاهیبا انتشار  یشرق جانیآذربا یعیو منابع طب

 یهااز پساب یناش ومیفلز آلومن یبه علت غلظت باال هافتیمتعدد انجام  شاتیارس، با توجه به آزما

 (.2019)بایبوردی .« باشدیکشور ارمنستان م

 ی:کودک همسر-

 گر،یذکر کرد. نمونه د توانیهم م یگریشواهد د ل،یتوسعه در استان اردب تیتوجه به وضع یبرا

. دهدیقرار م افتهیمناطق توسعه ن فیرا در رد لیاست که استان اردب یقرمز کودک همسر تیوضع

درصد از  3۷ ل،یدر استان اردب 139۷هزار ازدواج سال  12از مجموع  ،یرسم یبر اساس آمارها
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مربوط به  زیاستان ن نیا یهادرصد از مجموع ازدواج 42اند و سال بوده 14تا  10در سن  تراندخ

 لیاز دال یقر اقتصادو ف ی(. فقر فرهنگ139۷سال بوده است )سازمان ثبت احوال  19 ریدختران ز

است که زنان و دختران را به عنوان  یجهت  فقر فرهنگ کیاست. از  یموثر کودک همسر

از شماتت  یریجلوگ یرا برا نییپا نیو ازدواج دختران در سن کند،یم یتلق مردان« ناموس»

است  یاقتصاد فقر گر،ید ی. و از جهتداندیهنگام مجاز م ریاز ازدواج د یناش «یزیآبرور»و  گرانید

 کندیم یجهت ازدواج زودهنگام دختران تیرا مجبور به رضا نی، والد«نانخور» کیکاهش  یکه برا

 .ازدواج ندارند ییتوانا وزکه هن

 :مهاجرت-

توسعه  یهااز نشانه گرید یکی دیبا زیرا ن لیموارد، مهاجرت گسترده از استان اردب نیبر ا عالوه

و برنامه  تیریدهقان معاون آمار و اطالعات سازمان مد برزیگفته فر استان دانست. به نیا یافتگین

 10 الن،یدرصد به گ 13 تخت،یبه مقصد پا هایلیدرصد از مهاجرت اردب 48 ل،یاستان اردب یزیر

 لیاستان اردب یبوده است)سالنامه آمار یشرق جانیبه آذربا زیدرصد ن 8درصد به استان البرز و 

بقا،  یبرا یبه دست آوردن تکه نان دیشغل و با ام افتنی یبرا ریرت فراگمهاج ربازی(. از د1395

بر  ،«هاجرفرستم»استان  کیبه عنوان  لیبوده است. اردب لیاستان اردب نیساکن یآشنا برا یامر

کشور در  یاست. طبق سالنامه آمار یمنف تیرشد جمع یوزارت کشور دارا یهایاساس سرشمار

را به خود اختصاص  20رتبه  زین یکاریاستان، از نظر نرخ ب 31 نیدر ب لی، استان اردب1390سال 

مانند  امساعدعوامل ن ای طیدور شدن از شرا لیداده است. به گفته کارشناسان مردم معموال به دل

مهاجرت از  گر،ی. به عبارت دکنندیمهاجرت م یکاریب ایکمبود غذا و  ،یاسیمسائل س ،یماریفقر، ب

که  یدارد. اختالف سطح ثروت یاقتصاد یهازهیانگ شتریب لیهمچون اردب یاافتهین توسعه یهااستان

 شودیوجود دارد موجب م رانیا یاهیو عدم تعادل در مناطق حاش یرشد اقتصاد ینابرابر لیبه دل

کنند و  سهیمقا یمردم در مناطق مرکز یخود را نسبت به سطح زندگ یکه افراد سطح زندگ

 .ت به آن مناطق را داشته باشندمهاجر لیم عتایطب

 

 مبانی و چارچوب نظری: 

ها درباره خشونت و ترین نظریهترین و رایج: این تئوری که از معروف2پرخاشگری-نظریه ناکامی

در نظر  ی تمایالت پرخاشگرایانهپرخاشگری است، ناکامی را به عنوان عامل به وجود آورنده

و تکرار فزاینده آن، به تدریج تمایل « ناکامی»، روانشناس برجسته، 3گیرد. به نظر لئونارد برکویتزمی

                                                             
2 Frustration – Aggression Theory 
3 Leonard Berkowitz 
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کند. وی بر این باور است که واکنش پرخاشجویانه به یک فرد به واکنش پرخاشجویانه را تقویت می

خواهد شد. برکویتز  -هرچند بصورت موقت-محرک واقعی یا خیالی، منجر به نوعی احساس رهایی 

را « تمایل به تکمیل»پرخاشگری، اصطالح  مندی به دست آمده پس ازبرای توصیف احساس رضایت

شود که در فرد، منجر به تقویت این تصور می« تمایل به تکمیل»به کار برده است. تقویت مستمر 

خواهد کرد. اما، این چرخه یک « تکمیل»پرخاشگری آن را -ای از ناکامیهنگام مواجهه با هر چرخه

توان شود که میتکمیل، سبب شکل گیری این انتظار در آینده می دور باطل است: هر چرخه

ها را از طریق پرخاشگری تخلیه کرد، بنابراین، بروز شدید پرخاشگری و آرامش نسبی پس از ناکامی

شود )تبریزی و رحمتی می« تکمیل»آن، منجر به روند مستمر و طوالنی مدتی از تقویت تدریجی 

1381.) 

 یضرور زیو عوامل خشونت ن هاشهیدر رابطه با ر 5«تد رابرت گر» هینظر :4نظریه محرومیت نسبی

در  یتینارضا نی. اداندیمرتبط م یتیمراحل اعمال خشونت را ابتدا با بروز نارضا بیاست. او ترت

 ایموضوعات  هیعل زیآمو سرانجام به تحقق عمل خشونت کندیم دایپ یاسیس یتیمرحله دوم ماه

 یشرط اساس ،ینسب تیحاصل از ادراک محروم یتینارضا ی. به اعتقاد وانجامدیم یاسیس گرانیباز

حاصل از  یتینارضا ،ینسب تیاست. در واقع محروم یمشارکت کنندگان در خشونت جمع زانندهیانگ

ا به ر ینسب تیمحروم« تد رابرت گر»هستند.  هینظر نیا میمفاه نیمهمتر نده،یآن و انتظارات فزا

. کندیم فیتعر شانیارزش ییو توانا یانتظارات ارزش انیگران از وجود اختالف میعنوان برداشت باز

یی. توانادانندیهستند که مردم خود را مستحق آن م یایزندگ طیکاالها و شرا ،یانتظارات ارزش

و حفظ آن را  کسب ییعمال توانا کنندیهستند که آنها فکر م یطیکاالها و شرا زین یارزش یها

یبه آنها تالش م یها در راه دسترسهستند که انسان یمطلوب طیشرا ایاهداف و  ها،زشدارند. ار

 میتقس یاالشخاص نیب یهامربوط به قدرت و ارزش یهاارزش ،یرفاه یهاکه خود به ارزش کنند

 ،یبه سه دسته صعودرا  تیمحروم س،یوید« ل» یمنحن یبا الهام از الگو پردازهینظر نی. اشوندیم

کدام از  چیکه ه شودی. رابرت گر متذکر مکندیم یبند میتقس یاز بلندپرواز یو ناش ینزول

 تیاز جوامع اختصاص ندارند، هر چند که محروم یالزاما به نوع خاص ینسب تیمحروم یهامدل

در  یو صعود یازاز بلندپرو یناش تیو محروم افتی توانیم ستایدر جوامع ا شتریرا ب ینزول ینسب

)تد  روبرو هستند یریچشمگ یاقتصاد-یاجتماع یتعلق دارند که با دگرگون یبه جوامع واردم شتریب

 (.19۷0رابرت گر، 
 

                                                             
4 Relative Deprivation Theory 
5 Ted Robert Gurr 
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 ی پژوهش:پیشینه

نزاع دسته جمعی شهری )ستیز جمعی( و عوامل موثر بر »عشایری و دیگران در تحقیقی با عنوان  -

ی اجتماعی، بی سازمانی با استفاده از نظریه سرمایه «شکل گیری آن در شهرستان مشکین شهر

 اند. اجتماعی، بوم شناسی شهری و آنومی اجتماعی به تحقیق و تفحص در این باره پرداخته

بررسی عوامل موثر بر آنومی »سید میالد حسینی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان  -

امل اقتصادی و سیاسی همچون فقر و بیکاری را در ، عو«اجتماعی )مطالعه موردی شهر اردبیل(

داند. وی همچنین نزاع، اعتیاد، تکدی گری و وندالیسم را از بروز نزاع و درگیری در اردبیل موثر می

 کند. های اقتصادی قلمداد میآثار محرومیت

و  تحقیقی است که توسط افشانی« ی نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزدبررسی پدیده» -

ی عینی نزاع، های این تحقیق بین متغیرهای سن، تجربهدیگران انجام شده است. بر اساس یافته

رضایت از زندگی، و دسترسی به امکانات رفاهی با نزاع رابطه معناداری وجود دارد. همچنین افراد با 

تمایل به نزاع  تر تمایل بیشتری به نزاع دارند. ضمنا افراد مجرد از نظر گرایش وتحصیالت پایین

 اند. تفاوت معناداری داشته

عنوان تحقیقی است که « های دسته جمعیفرهنگی موثر بر نزاع-مطالعه کیفی عوامل اجتماعی» -

دهد که بین پیوندهای اند. نتایج این تحقیق نشان میطالب و دیگران در شهرستان ایذه انجام داده

ادی به مراجع قضائی و انتظامی، آگاهی از محرومیت خویشاوندی، مسائل ناموسی، بیکاری، بی اعتم

 و نزاع رابطه معناداری وجود دارد. 

های مطالعه عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به نزاع»ای تحت عنوان بیات و دیگران در مقاله -

اند که بین تعامالت مثبت، انسجام به این نتیجه دست یافته« خیابانی در شهرستان بندرعباس

ای)سن، وضعیت تاهل، تحصیالت و درآمد متوسط خانواده( و گرایش به عی، متغیرهای زمینهاجتما

 ی معناداری وجود دارد. نزاع رابطه

های خیابانی )بررسی افراد درگیر نزاع در شهر سنندج( عنوان ی جامعه شناختی نزاعمطالعه -

دهد که بین نابسامانی یق نشان میاند. نتایج این تحقتحقیقی است که ادهمی و ادهمی انجام داده

سبک زندگی، وضعیت بی هنجاری، خشونت ساختاری، اختالفات مالی و خانوادگی، ضعف 

های نهادی و فقر فرهنگی با نزاع رابطه های ارتباطی، نامطلوب بودن وضعیت مداخلهمهارت

 معناداری وجود دارد. 

تحلیل تطبیقی بین فقر و خشونت »عنوان های محمدی و باقری در تحقیقی ذیل بر اساس یافته -

های فقر ، بین شاخص«های شهر یزد(ی موردی: محلهشهری با استفاده از مدل ویکور )مطالعه
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ی خانوارها، میزان تحصیالت، حداقل شهری )بیکاری، نوع مالکیت مسکن، میزان در آمد سرانه

ان، حمل و نقل، تفریح و تحصیل( و معاش )خوراک، پوشاک، مسکن، لوازم و اثاثیه، بهداشت و درم

های خیابانی، اعتیاد، زور های خانگی، سرقت، نزاعهای خشونت شهری )میزان خشونتشاخص

 های خیابانی( ارتباط معناداری وجود دارد. گیری و مزاحمت

های شهری مناطق حاشیه نشین )مورد مطالعه نقش محرومیت نسبی در افزایش خشونت» -

ن تحقیقی است که لهسائی زاده انجام داده است. نتایج بدست آمده از این تحقیق کرمانشاه( عنوا

دهد که هر اندازه افراد ساکن در مناطق حاشیه نشین احساس کنند با دیگر همنوعان نشان می

خود فاصله اجتماعی و اقتصادی بیشتری دارند، احساس نارضایتی بین آنها بیشتر شده و برای 

ها خشونت در مناطق ای دست خواهند زد که یکی از راهه هر ابزار و وسیلهجبران این وضعیت ب

 حاشیه نشین است. 

ی میزان تحقیقاتی که ذکر آنها رفت صرفا مختص مناطق مورد مطالعه بوده و در پی بررسی رابطه

مطالعه اند. در صورتی که ی مورد مطالعه با میانگین کشوری نزاع در دراز مدت نبودهنزاع در منطقه

، در پی مقایسه میزان نزاع لیدر استان اردب یابانیخ یهایریعلل نزاع و درگ یبررسحاضر عالوه بر 

 باشد. در استان اردبیل با میانگین کشوری نیز می
 

 های تحقیق: روش شناسی و داده

به کشور و  لیدر استان اردب یابانیخ یهایریاطالعات در رابطه با علل نزاع و درگ یآورروش جمع 

ی آن با و رابطه استاناین در  یابانیخ یهایرینزاع و درگ یبررسبرای  .باشدمی یصورت اسناد

تا  1392ها از سال نزاع کشور در سازمان پزشکی قانونی، به تفکیک استانآمار  میانگین کشوری از

سرشماری عموم های آماری و استفاده شده است. سپس با استفاده از سالنامه 1398ی نخست نیمه

بر ها و کل کشور و میزان نزاع  نسبت جمعیت استان 1395و  1390های و نفوس مسکن در سال

بوده  (یشیآزما ری)غی فیاز نوع توص قیروش انجام تحق. هزار نفر محاسبه شده است 100حسب هر 

ها مون دادهحاصل از آز جیشد. نتا لیتحلزوجی  Tآزمون از  یریگبا بهرهنیز پژوهش  یهادادهو 

  .باشدیم لینزاع در استان اردب زانینزاع در سطح کشور و م نیانگیم نیاز رابطه معنادار ب یحاک
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 1398ی نخست تا نیمه 1392های استان اول کشور و میانگین کشوری بین سال 5میزان نزاع در 
 

 15/1 چهارمحال بختیاری 1

 05/1 اردبیل 2

 1 ر احمدالبرز و کهگیلویه و بوی 3

 /95 گیالن 4

 /92 زنجان 5

 /80 میانگین کشوری 6

 1392استان اول و میانگین کشوری در سال  5. میزان نزاع 1جدول 
 

 10/1 چهارمحال بختیاری 1

 03/1 کهگیلویه و بویر احمد 2

 01/1 اردبیل 3

 /99 البرز 4

 /94 زنجان 5

 

 1392-98 یهاسال نیکل کشور ب میانگین نسبت به لینزاع استان اردب زانیم یالهینمودار م

 قانون(. یهزار نفر محاسبه شده است )منبع سازمان پزشک 100بر حسب هر  آمار
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 /۷8 میانگین کشوری 6

 1393در سال  یکشور نیانگیتان اول و ماس 5نزاع  زانیم. 2جدول 
 

 /99 اردبیل  1

 /9۷ کهگیلویه و بویر احمد 2

 /93 البرز 3

 /92 آذربایجان شرقی 4

 /91 چهار محال بختیاری 5

 /۷5 میانگین کشوری 6

 1394استان اول و میانگین کشوری در سال  5. میزان نزاع 3جدول 

 

 /86 اردبیل  1

 /85 نجانآذربایجان شرقی و ز 2

 /82 چهارمحال بختیاری 3

 /81 کهگیلویه و بویر احمد 4

 /80 کرمانشاه 5

 /68 میانگین کشوری 6

 1395در سال  یکشور نیانگیاستان اول و م 5نزاع  زانیم. 4جدول 

 

 /88 آذربایجان شرقی 1

 /86 کهگیلویه و بویراحمد و چهار محال بختیاری 2

 /84 زنجان 3

 /83 اردبیل 4

 /۷9 قم 5

 /68 میانگین کشوری 6

 1396در سال  یکشور نیانگیاستان اول و م 5نزاع  زانیم. 5جدول 

 /96 اردبیل 1

 /94 البرز 2

 /93 آذربایجان شرقی 3

 /92 زنجان  4

 /90 قم 5
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 /۷2 میانگین کشوری 6

 139۷در سال  یکشور نیانگیاستان اول و م 5نزاع  زانیم. 6جدول 
 

 /۷5 اردبیل 1

 /۷1 آذربایجان شرقی 2

 /69 چهارمحال بختیاری و زنجان 3

 /66 البرز 4

 /64 قم و همدان 5

 /53 میانگین کشوری 6

 1398ی نخست ماهه 6در  یکشور نیانگیاستان اول و م 5نزاع  زانیم. ۷جدول 

 1398 ی نخستالی نیمه 1392های چنانچه از جداول فوق بر می آید استان اردبیل در بین سال

 باشد. های خیابانی میاستان اول در حوزه نزاع و درگیری 5در بین 

 جهت مقایسه میزان نزاع در استان اردبیل و میانگین کشوری یزوج  Tآزمون  جینتا. 8جدول 
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.( است، که نشان از معنی داری 000) sig نمرهسطح معناداری آزمون در  8با توجه به نتایج جدول 

دهد که در این باشد. این سطح از معناداری آزمون نشان می( می0/01سطح )این دو متغیر در 

ی زمانی میزان نزاع در استان اردبیل همواره نسبت به میانگین کشوری در سطح بسیار باالتری بازه

 قرار دارد. 

 

 گیری: بحث و نتیجه

 ،یاخالل در روابط اجتماعاست که با ایجاد  هاییبیاز آن دسته آسپدیده نزاع و درگیری در جامعه 

 یسازنهیآورد که این امر با زم یافراد به وجود م انیرا در م یو دشمن نهیبغض، ک آکنده از یفضای

ترین سازد که از مهمیم ررمتض یو معنو یجامعه را از نظر ماد ،یبعد یهاایجاد نزاع و تنش یبرا

این پدیده در  (.1394 گرانیو د ین)افشا باشدیشهروندان م نیدر ب تیآنها کاهش احساس امن

ای دید که در حال حاضر به های اقتصادی گستردهتوان ناشی از محرومیتاستان اردبیل را می

صورت یک بحران اجتماعی بروز نموده است. چنانچه باال بودن نزاع در چند سال اخیر به صورت 

دار بودن این ین کشوری نشان از ریشهمتوالی و همچنین باال بودن میزان نزاع استان نسبت به میانگ

 باشد. معضل در منطقه مذکور می

عقب ماندگی و توسعه نیافتگی در استان اردبیل ناشی از تبعیض سیستماتیکی است که در طول 

هایی که نه تنها منجر به تاریخ معاصر نسبت به تمام مناطق حاشیه کشور اعمال شده است. تبعیض

ای شده بلکه این منطقه را با معضالت اجتماعی فراوانی های منطقهسیلعدم رشد و شکوفایی پتان

همچون سطوح باالی فقر، بیکاری، مهاجرت، بزهکاری، کودک همسری و در نهایت خشونت و نزاع 

ها نه فقط در سطح اقتصادی بلکه در تمامی سطوح اعم از فرهنگی، رو نموده است. این تبعیضروبه

های قومی غیر فارس در ایران اعمال ه مناطق پیرامونی به عنوان گروهسیاسی و اجتماعی نیز ب

 شود. می

 گروه اعضای توسط هاموقعیت انحصار بر بیشتر  ملی هایاقلیت مسائل بررسی در شناسان جامعه

 تعمیم با «هچتر مایکل». اندنموده تاکید تبعیض و هافرصت غیرعادالنه و نابرابر توزیع حاکم،

 و گرسلطه فرهنگ بین فرهنگی نابرابرِ روابط وجود بر کشورها داخل به کهن تعماریاس مناسبات

 گروه توسط ملی هایاقلیت ثروت چپاول و گذاشته انگشت جوامع درون در سلطه زیر هایفرهنگ

 قومی گروه مسلط و سیاسی موقعیت که کندمی تاکید او. نامدمی «داخلی استعمار» را حاکم

 کند. استثمار را پیرامونی هایگروه که دهدمی زهاجا آن به مرکزی

 تاراج ابتدا است؛ داشته را تأثیر بیشترین هم موازات به عمده جریان دو داخلی استعمار  فرایند در

 برای نامطلوبی وضع آمدن بوجود باعث مناطق آن در گذاری سرمایه عدم و ملی هایاقلیت ثروت

 به را آنها هویت و خودباوری نابودی هااقلیت نابسامان شرایط سپس شود،می مناطق آن مردمان



 یالد بالسینی/ م های خیابانی در استان اردبیلدرگیری بررسی علل نزاع و
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 آنها کامل یاستحاله و ادغام باعث که کندمی مهاجرت به مجبور را آنها مواردی در و داشته همراه

 (. 1398شود )اؤزکریملی می حاکم هایارزش قالب در

و  یتینارضا ت،یرابطه با محروم و تد رابرت گر در تزیلئونارد برکو هینظر یتوجه به همخواندر آخر با 

است که  یادر مرحله لیدر استان اردب جیرا یریگفت که نزاع و درگ دیخشونت حاصل از آن، با

ه یعل زیمنجر به عمل خشونت آم ،یاسیبا ورود به فاز س ندهیدر آ تواندیطبق گفته رابرت گر م

 ینسب تیمحروم زانیبه روز بر مفراموش کرد که روز  دیشود. نبا یاسیس گرانیباز ایموضوعات 

 ت،یمحروم شیافزا تز،یو طبق گفته برکو شودیاست، افزوده م ستایا یجامعه نیکه مختص ا ینزول

 .دینمایم تیخشونت را تقو یریشکل گ
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