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تاریخ پذیرش نهایی مقاله9312/99/39 :

چکیده

پديده نزاع و درگيري در جامعه از آن دسته آسيبهايي است كه با ايجاد اخالل در روابط اجتماعي،
فضايي آكنده از بغض ،كينه و دشمني را در ميان افراد بوجود ميآوردكه اين امر با زمينهسازي براي ايجاد
نزاع و تنشهاي بعدي ،جامعه را از نظر مادي و معنوي متضرر ميسازد .فراتحليل حاضر ،كوششي براي
تحليل مجدد مجموعهاي از پژوهشهاي آسيبشناختي در زمنيه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعي است.
روش اين پژوهش از نوع فراتحليل است ،اين پژوهش از نظر نوع پژوهش ،همبستگي و از نظر روش
پژوهش ،توصيفي محسوب ميشود و تعداد هفت تحقيق انجام يافته در زمينه نزاع دسته جمعي در اين
تحقيق مورد مطالعه قرارگرفتهاند .مطالعه منابع دست اول در زمينه موضوع تحقيق ،ابزار اصلي جمعآوري
اطالعات اين پژوهش را تشكيل ميدهد .پس از تبديل آمارهها به  Zو برآورد اندازه اثر ،روش هدجس
مورد استفاده قرار گرفت .تفسير اندازههاي اثر برمبناي رويكرد كوهن ( )7711انجام شده است .يافتههاي
پژوهشي نشان ميدهد كه ميزان تاثير سن ،جنسيت ،پايگاه اجتماعي و اقتصادي ،عوامل مختلف (از قبيل
پرخاشگري ،احساس محروميت ،آنومي ،اختالفات فرهنگي ،اختالفات ملكي ،تعلق قومي و قبيلهاي) و
تحصيالت در گرايش به نزاع دسته جمعي تاثير متفاوني دارند.
واژگان کلیدی :فراتحليل ،اندازه اثر ،نزاع دسته جمعي.

 .1عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال ،استادیار گروه علوم اجتماعي؛ خلخال -ایران.
 .2عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال ،گروه علوم اجتماعي؛ خلخال -ایران.
E-mail: ebrahimi_aukh@yahoo.com

 .3کارشناسي ارشد پژوهش علوم اجتماعي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال.
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بیان مساله

نزاع بطور اعم و صورت جمعي آن بطور اخص در هرجامعهاي هميشه بعنوان يكي از مسائل اجتماعي
مطرح بوده است و در صورتيكه عموميت پيدا نموده و موجبات جريحهدار شدن افكار عمومي گردد به
عنوان يک جرم از لحاظ جامعهشناختي بدان پرداخته ميشود .پديده نزاع و درگيري در جامعه از آن دسته
آسيبهايي است كه با ايجاد اخالل در روابط اجتماعي ،فضايي آكنده از بغض ،كينه و دشمني را در ميان
افراد به وجود ميآورد كه اين امر با زمينهسازي براي ايجاد نزاع و تنشهاي بعدي ،جامعه را از نظر مادي
و معنوي متضرر ميسازد و همواره مواجهه با آن مورد توجه متوليان نظم و امنيت اجتماعي بوده است
(پورافكاري.)1 :7131 ،
وقوع جرائم مختلف در اجتماع از جمله نزاع اگر تمام علت سلب يا كاهش امنيت اجتماعي به حساب
نيايد ،بدون ترديد يكي از مهمترين علل آن ميباشد .در واقع رابطۀ وقوع جرم و امنيت اجتماعي رابطهاي
معكوس ميباشد .هرچه جرائم بيشترگردد امنيت اجتماعي كمتر ميشود .از همين رو بايد مقابله با پديده-
هاي ناامني از قبيل نزاع دسته جمعي را مساوي با تالش براي ايجاد امنيت اجتماعي جامعه تلقي نمود.
امنيت را در ابعاد و زواياي مختلفي ازجمله بعد عيني (امنيت واقعي) و بعد ذهني (احساس امنيت) ميتوان
بررسي و تحليل كرد ،بعبارتي وقوع نزاع دسته جمعي عالوه بر سلب امنيت فيزيكي و عيني افراد جامعه،
زمينهساز سلب امنيت ذهني و آسايش اجتماعي اعضاي يک جامعه نيز محسوب ميگردد .مطالعات انجام
شده نشان ميدهد كه ضريب امنيت شهروندان ايراني بيشتر از ضريب امنيت شهروندان استراليايي و
انگليسي است ،اما احساس امنيت شهروندان ايراني كمتر از احساس امنيت شهروندان استراليا و انگليس
مي باشد .نتيجه اين كه احساس امنيت اگرچه با ميزان جرم يا ضريب امنيتي موجود در جامعه ارتباط دارد،
ولي به عوامل ديگري نيز بستگي دارد(نشريه امنيت.)71 :7117 ،
تحقيقات زير براي تحليل انتخاب شدند:
 .7شريعتي و همكاران ( .)7171بررسي عوامل مؤثر بر تمايالت بالقوه به نزاعهاي دسته جمعي در
شهرستان خدابنده.
 .1عنبري و همكاران ( .)7133بررسي جامعهشناخ تي عوامل مؤثر بر ميزان گرايش به نزاع دسته
جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز).
 .1اميني و نظري ( .)7131تبيين جامعهشناختي ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي در استان ايالم.
 .4صادقنيا و همكاران ( .)7137ميزان گرايش به نزاع جمعى درميان مردان  71تا  11سال شهرستان
بويراحمد و عوامل مؤثر بر آن.
 .1رضائي و بحريني ( .)7133مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى ،قومى
و قبيلهاى در شهرستان لردگان.

فراحتلیل حتقیقات اجنام گرفته در زمینه درگرييهاي دسته مجعي

3

 .1نايبي و جسورخواجه( .)7133ريشهيابي نزاعهايدسته جمعي (موردمطالعه روستاهايكويچ و افشرد
از توابع بخش خواجه در استان آذربايجانشرقي).
در مجموع تحقيق حاضر به دنبال پاسخگوئي به سوالهاي اصلي زير ميباشد:
كدام عوامل بيشترين تاثير را بر روي نزاع دسته جمعي دارد؟
توزيع متغيرها در تحقيقات مورد بررسي به چه شكلي ميباشد؟
رابطه بين اندازه اثر تحقيقات صورت گرفته چگونه است؟
ميانگين اندازه اثر در پژوهشهاي صورت يافته چگونه است؟
گفتني است كه تعريف اندازه اثر به شرح ذيل است:
«اندازهي اثر» در آمار ،مقداري است كه رابطهي بين دو متغير را بيان ميكند .در آزمايشات علمي
عالوه بر اين كه ما بايد ازمعناداري آماري باخبر باشيم؛ بايد از اثرات مشاهده شده نيز مقداري كمّي داشته
باشيم .براي تصميمگيري در موقعيتهاي عملي اندازهي اثر ،شاخص بسيار مناسبي است(گريسوم و كيم،
.)1111
پیشینه پژوهش

تحقيقي با عنوان تحليلي بر تنشهاي قومي در ايران توسط پورافكاري انجام گرفته است .نتايج اين
تحقيق نشان ميدهد مواردي چون تعصبات قومي و  ...در ايجاد و بروز تنشهاي قومي مؤثر بودهاند.
ريشهيابي نزاع دسته جمعي (مورد مطالعه روستاهاي كويچ و افشرد از توابع بخش خواجه در استان
آذربايجانشرقي) ،هوشنگ نايبي و تقي جسورخواجه ،7133 ،دانشگاه تهران .در اين تحقيق دو روستا
موردي مطالعه شدهاند.
عبدالهي و چلبي درسال  7131درتحقيقي نزاعهاي جمعي دراستان لرستان را مورد بررسي قرار دادند.
در اين تحقيق ميزان انسجام عام از علل مهم نزاعهاي جمعي به حساب آمده است.
ادارهكل فرهنگ و ارشاداسالمي استان ايالم درسال  7111به مطالعه بررسي روشهاي حل منازعات
قومي و منجر به قتل در بين عشاير ايل تبار ايالم پرداخته است .اين پژوهش با هدف مقايسه نزاعهاي
جمعي و محلي را ميتوان بر اساس ديدگاههاي نظري مختلف مورد بررسي قرار داد.
تحليل فضايي بزهكاري شهري با استفاده از مدل تخمين تراكم كرنل مورد مطالعه :جرايم شرارت،
نزاع و درگيري در شهر زنجان ،محسن كالنتري و همكاران ( .)7137پاياننامه كارشناسي ارشد .دانشگاه
زنجان .روش تحقيق حاضر تحليلي– تطبيقي است و نتايج نشان ميدهد توزيع جغرافيائي جرايم مورد
بررسي درسطح شهر زنجان ازنظر آماري توزيعي كامالً متمركز وخوشهاي دارد ،به گونهايكه درمحدوده-
هاي خاصي از شهر جرايم شرارت ،درگيري و نزاع كامالً متمركز و كانوني شده است و به عكس ساير
مناطق شهر از اين نظر پاک و سالم هستند.
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عوامل مرتبط با مديريت انتظامي نزاعهاي دسته جمعي مسلحانه در شهرستان كهگيلويه ،محمد
حيدري ،نورعلي اسالمپناه ،علمدار لشكري .فصلنامه پژوهشهاي مديريت انتظامي ،سال دوم ،شماره .4
هدفكلي اين تحقيق بررسيعوامل مرتبط بامديريت انتظامي نزاعهاي دسته جمعي مسلحانه درشهرستان
كهگيلويه از سا ل  7131تا  7134بوده كه براين اساس يک فرضيه اصلي با عنوان«بين برخي عوامل
درون و برون سازماني و مديريت انتظامي نزاعهاي دسته جمعي مسلحانه در شهرستان كهگيلويه رابطه
معنادار وجود دارد» پيشبيني شده است.
تحليل جامعهشناختي نزاع جمعي در دلفان .علي رضائيان ،استانداري لرستان .7137 ،در اين تحقيق
به تبيين علل و عوامل اجتماعي مؤثر در بروز نزاعهاي دسته جمعي پرداخته شده است.
مبانی نظري

نزاع دسته جمعي يكي ازمصاديق خشونت ميباشد وانطباق خاصي با تئوريهاي انحرافات دارد .ازنظر
روانشناسان اجتماعي شكلگيري رفتارهاي انحرافي در فرايندهاي كنش متقابل ،مشاهده و يادگيري
رفتارهاي انحرافي ،ناكارآمدي جريان جامعهپذيري ،ناكارآمدي جريانكنترلهاي اجتماعي دروني و بيروني
و  ...است .جامعهشناسان نيز درتبيين كجرويها و رفتارهاي انحرافي از سوي افراد و گروهها بر محيط و
شرايط اجتماعي تأكيد ميكنند وعلل بروز چنين آسيبهايي را درخود جامعه و نهادهاي اجتماعي جست و
جو ميكنند .به گفته گيدنزجوامع امروزي خرده فرهنگهاي بسيارمتفاوتي دارند و رفتاريكه با هنجارهاي
يک خرده فرهنگ خاص همنوايي دارد ممكن است خارج از آن خرده فرهنگ ،كجروانه تلقي شود.
گروهي ازصاحبنظران علوم رفتاري ،پرخاشگري را ذاتي ميدانند و افرادي نظيرفرويد و لورنرمعتقدند
كه پرخاشگري يک رفتاري استكه ريشه درذات و فطرت انسان دارد .گفتني استكه لورنس ( )7713نيز
بر غريزي بودن نزاع و پرخاشگري تاكيد دارد .نظريه ديگري كه ريشه روانشناسانه دارد فرضيه ناكامي
پرخاشگري است ،گرچه پاسخ افراد نسبت به ناكامي بسيارمتفاوت است زيرا عوامل ناكامكننده وشخصيت
فرد ناكام شونده دامنه بسيار گستردهاي دارند درمجموع ميتوان گفت كه پاسخ ناكامي پرخاشگري يعني
رفتاردشمنانه و تند به هنگام عدم سازگاري با موفقيت در اين رفتار در زندگي روزمره ارتباط بسيار نزديک
با ناكامي دارد .برخي از نظريهپردازان از قبيل ميير نيز با تلفيق علل زيستي و رواني به تبيين نزاع و
پرخاشگري پرداختهاند ،وي محدوده تنازع در سيستم اجتماعي را در ارتباط با معيارهاي ارزشگذاري
فرهنگ ميداند ،زيرا بهكمک معيار ارزشگذاري فرهنگ ،رفتار به معناي عام وحتي رفتار مبتني بر رقابت
نيز تاحدي قابل پيشبيني و محاسبه ميشود و بنابراين هم انواع تضادها و هم رقابتهاي خصمانه انسان
بوسيله فرهنگ تحتنظم خاص درميآيد .برخي ديگرازنظريهپردازان طرفدارانمنشااجتماعي پرخاشگري
بوده و ادعا دارندكه فكر ذاتي بودن پرخاشگري براي انسان خطرناک و مخرب است زيرا داشتن چنين
فكري سبب ميشود كه پرخاشگري مانند ميل به غذا يک واكنش اجتنابناپذير تلقي شود .بنابراين انسان
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در كنترل يا كاهش آن نميتواند نقش داشته باشد همچنين اين گروه داليل فراواني را مبتني بر اينكه
پرخاشگري منشا غريزي و ذاتي نميتواند داشته باشد ارائه دادهاند به همين دليل ازنظر اجتماعي هم قابل
آموزش است هم قابل پيشگيري و كنترل.
وبر نظريه منابع را دراين زمنيه مطرح نموده و منابع مورد منازعه را درسه مقوله گنجاند :ثروت ،قدرت
و منزلت(وبر .)7771 ،ماركس ريشۀ كشمكشهاي اجتماعي را در مالكيت خصوصي ميديد .طبق نظر
ماركس كشمكشهاي اجتماعي وجود دارد زيرا كساني هستند كه (خود مالک توليد هستند و كساني كه
براي چنين صاحباني كار ميكنند) .اهداف و منافع اين دو گروه ناسازگارند و لذا آ نها به ناچار در تقابل با
يكديگر قرار دارند .اما در مقابل دارندورف ريشۀ اين كشمكش اجتماعي را در تفاوتهاي طبقاتي ميداند.
الگوي كنترل اجتماعي هيرشي نيز عدم همبستگي در جامعه را عامل نزاع ميداند .اين الگو كه گاه با نام
نظريه پيوند از آن ياد ميشود ،پيدايش كجروي را معلول ضعف همبستگي درگروهها و نهادهاي اجتماعي
و نيز تضعيف اعتقادات و باورهاي موجود در جامعه بر ميشمرد.
جامعهشناسان در تبيين كجرويها و رفتارهاي انحرافي از سوي افراد و گروهها بر محيط و شرايط
اجتماعي تأكيد ميكنند و علل بروز چنين آسيبهايي را در خود جامعه و نهادهاي اجتماعي جست و جو
ميكنند .به گفته گيدنز يک تبيين رضايت بخش ماهيت جرم بايد تبيين جامعهشناختي باشد ،زيرا ماهيت
جرم به نهادهاي اجتماعي جامعه بستگي دارد(گيدنز .)7111 ،گروهي از صاحبنظران علوم رفتاري نظير
فرويد و لورنر معتقدند كه پرخاشگري يک رفتاري استكه ريشه در ذات وفطرت انسان دارد .ازنظر فرويد
پرخاشگري در انسان نماينده غريزه مرگ است كه درمقابل غريزه زندگي در فعاليت است(اكبري.)7137 ،
عدهاي ديگر در مقابل ذاتي بودن پرخاشگري اعتقاد دارد كه فكر ذاتي بودن پرخاشگري براي انسان
خطرناک و مخرب است زيرا داشتن چنين فكري سبب ميشود كه پرخاشگري مانند ميل به غذا يک
واكنش اجتنابناپذير تلقي شود .بنابراين انسان در كنترل يا كاهش آن نميتواند نقش داشته باشد(نوابي-
نژاد .)7111 ،الگوي كنترل اجتماعي هيرشي نيز در هيمن چارچوب قرار ميگيرد .نتيجهاي كه هيرشي از
تحليل خويش ميگيرد آن است كه جامعه يا گروهي كه درميان اعضاي آن وابستگيهاي متقابل وقوي،
وجود داشته باشد ،بيش ازجامعه يا گروهي قادر به اعمال كنترل بر اعضاي خود خواهد بود كه اعضاي آن
بستگي محكمي با هم نداشته باشند .هيرشي معتقد است كه چهار عنصر اصلي باعث پيوند فرد و جامعه
ميشوند .7 :وابستگي  .1تعهد  .1درگيري  .4باورها(ممتاز.)7131 ،
ازنظر ساترلند نيز رفتار انحرافي ،روانشناختي يا ارثي نيست وعوامل اجتماعي و فرهنگي درتبيين آن نقش
دارد و در بررسي پديده انحراف به فضاي فرهنگي و خرده فرهنگيكه افراد در آن قرار دارد توجه ميكند.
شايان ذكراست كه نظريههاي مربوط به كشمكش و نزاع عموماً به نظريههاي انديشمنداني چون وبر،
ماركس ،دوركيم و زيمل بر ميگردد .براساس اين نظريهها ،داليلي وجود دارند مبني براينكه طرفين
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درگير كشمكش ممكن است اهداف ناسازگار داشته باشندكه از جمله آنها ميتوان بطور خالصه به موارد
زير اشاره كرد .7 :منابع مورد منازعه؛  .1نقشهاي ناسازگار و  .1ارزشهاي ناسازگار.
منابع ،زماني مورد منازعهاندكه يكي ازطرفين خواهان منابعي است كه ديگري در اختيار دارد يا زماني كه
هردو طرف متخاصم خواهان منابع اختصاص نايافته يكساني هستند .اين منابع ميتوانند پول ،زمين ،فرزندان،
خيانت و سياست باشند ،ولي در كل ميتوان منابع مورد منازعه را درسه مقوله گنجاند :ثروت ،قدرت و منزلت.
در مقوله ثروت ،زمين اصليترين منبع مورد منازعه به شمار ميآيد .در مقوله قدرت ،نابرابري قدرت و
استيالي يكي بر ديگري و كشمكش براي رهايي از اين استيال مطرح است و در مقولۀ منزلت ،آنچه
كشمكش و منازعه را به دنبال خود دارد چيزي نيست جز كسب شهرت و احترام .منزلت پيوند تنگاتنگي
با قدرت دارد؛ كسيكه داراي قدرت است اغلب از احترام بااليي برخوردار است و كسيكه از احترام بااليي
برخوردار است اغلب ميتواند كسب قدرت كند .طبق نظر ماركس كشمكشهاي اجتماعي وجود دارد؛ زيرا
كساني هستند كه خود مالک توليد هستند و كساني كه براي چنين صاحباني كار ميكنند .اهداف و منافع
اين دوگروه ناسازگارند ولذا آنها به ناچار درتقابل با يكديگر قراردارند .درنتيجه ،ماركس ريشۀ كشمكش-
هاي اجتماعي را در مالكيت خصوصي ميديد اما در مقابل دارندورف ريشۀ اين كشمكش اجتماعي را در
تفاوتهاي طبقاتي ميداند .گروههايي كه از يكديگر جدا هستند ،تمايل به توسعۀ فرهنگهاي مختلف
دارندكه ممكن است از ارزشهاي متفاوتي دفاع كنند ،يعني معيارهايي براي درستي و خوبيكه باعث قوام
يک فرهنگ وجامعه ميشود .جدايي ،جدايي افراد ،جداييگروهها ،هويت شخصي وگروهها ،مفهوم ارزش
درجوامع مختلف و تمايزنقش ،ريشههاي اصلي بروز ارزشهاي ناسازگارهستند(پارتوس و ديگري.)7177 ،
فرضیهها

 بين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با سن پاسخگويان رابطه معناداري وجود دارد. بين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با جنسيت رابطه معناداري وجود دارد. بين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با عوامل مختلف نزاع دسته جمعي رابطه معناداري وجود دارد. بين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با سطح تحصيالت رابطه معناداري وجود دارد. بين اندازه اثر پژوهشهاي مورداستفاده با پايگاه اجتماعي-اقتصادي پاسخگويان رابطه معناداري وجود دارد.روششناسی پژوهش

روش اين پژوهش ازنوع فراتحليل است .روش فراتحليل به پژوهشگر امكان ميدهدكه در مقايسه با
انجام پژوهش با يک روش ،به شناختي بيشتر از پديدهها برسد ،زيرا با تركيب مطالعات انجام شده نتيجه-
گيري كلي حاصل ميشود(شكركن .)9311 ،اين پژوهش از نظر نوع پژوهش ،همبستگي و از نظر روش
پژوهش ،توصيفي محسوب ميشود .مطالعه منابع دست اول در زمينه موضوع تحقيق ،ابزار اصلي جمع-

09

فراحتلیل حتقیقات اجنام گرفته در زمینه درگرييهاي دسته مجعي

آوري اطالعات اين پژوهش را تشكيل ميدهد ،زيرا در روش فراتحليل تمامي پژوهشهاي مربوط يا
تعداد قابل توجهي از آنها بايد مورد بررسي قرارگيرد .منظور از منابع دست اول ،اصل پژوهشهاي انجام
شده در زمينه مورد نظر است ،زيرا در روش فراتحليل گزارشهاي پژوهشي مختصر قابل استفاده نيست.
تركيب نتايج روش اصلي فراتحليل است كه پس از تبديل آمارهها به  Zو برآورد اندازه اثر ،روش
هدجس مورد استفاده قرار گرفت .روش هدجس يكي از سه روشي است كه در سالهاي اخير در ميان
پژوهشگران عموميت يافته است(استرنير .)1111 ،رايجترين شاخصهاي مورد استفاده در فراتحليل  dو
 rاستكه  rدر پژوهشهاي همبستگي و  dبراي تفاوتهاي گروهي به كارميرود .در پژوهش حاضر از
 rاستفاده شده و ساير آمارهها مانند  tو  x2با استفاده از فرمولهاي تبديلي ،به  rتبديل شدهاند .تفسير
اندازههاي اثر بر مبناي رويكرد كوهن ( )7711انجام شده است.
جدول شماره ( :)1اطالعات تفصیلی پیرامون پژوهشهاي مورد استفاده در فراتحلیل
سال اجرا

شیوه مطالعه

کویچ و افشرد از توابع بخش خواجه در استان آذربایجانشرقي)

توصيفي از نوع پيمایشي

جمعى ،قومى و قبيلهاى در شهرستان لردگان

ریشهیابي نزاعهاي دسته جمعي (مورد مطالعه روستاهاي

توصيفي و تحليلي
پيمایشي
پيمایشي
پيمایشي
توصيفي از نوع همبستگي

1311

موردي

مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته

تعداد فرضیه

1311

شهرستان بویراحمد و عوامل مؤثر بر آن

خوشهاي

ميزان گرایش به نزاع جمعى در ميان مردان  15تا  15سال

4

 335نفر افراد باالي

 15سال
1

 15سال
11

 414نفر افراد باالي
 15سال

2

 2روستا

پيرسون و رگرسيون

خي دو -ضریب همبستگي
پيرسون -آناليز واریانس

ضریب همبستگي پيرسون،
آزمون تي ،رگرسيون
ضریب همبستگي پيرسون،
رگرسيون و تحليل مسير
واریانس -پيرسون

تيتست ،واریانس ،پيرسون،
سهميهاي

1313

استان ایالم

طبقهاي

تبيين جامعهشناختي ميزان گرایش به نزاع دسته جمعي در

 314نفر افراد باالي

باالي  15سال

-

1311

دسته جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز(

1

 314نفر افرادي

طبقهاي

بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرایش به نزاع

1311

حجم نمونه

پيشگيري و کنترل آن در استان چهار محال و بختياري

5

113

تصادفي

بررسي اختالفات و نزاعهاي جمعي و عوامل موثر در

1312

 11سال

واریانس ،ضریب همبستگي
تصادفي

جمعي در شهرستان خدابنده

شیوه نمونهگیري

بررسي عوامل مؤثر بر تمایالت بالقوه به نزاعهاي دسته

1331

5

 141نفر افراد باالي

آزمون

عنوان تحقیق

اسپيرمن ،رگرسيون و شفه

تيتست
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یافتههاي استنباطی (آزمون فرضیهها)

 بين ميانگين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با سن پاسخگويان رابطه معناداري وجود دارد.جدول شماره ( :)2اندازه اثر تحقیقات مرتبط (متغیر مستقل :سن)
F
عنوان تحقیق

بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرایش
به نزاع دسته جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز(
تبيين جامعهشناختي ميزان گرایش به نزاع دسته

اندازه اثر r

سطح معناداري

-16311

16131

-16314

جمعي در استان ایالم
ميزان گرایش به نزاع جمعى در ميان مردان  15تا 15
سال شهرستان بویراحمد و عوامل مؤثر بر آن
مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى

معناداري

16111

-16214

16111

-16122

16113

16114

46214

دسته جمعى ،قومى و قبيلهاى در شهرستان لردگان
-16110

ميانگين

در اين پژوهش ،سن به عنوان متغير مستقل و گرايش به نزاع به عنوان متغير وابسته مطرح است .با
توجه به رويكرد فراتحليل ،بايد مقاالتي گردآوري شوند كه به بررسي رابطۀ اين دو متغير يا شاخصهاي
آنها پرداخته باشند .مطالعات حتماً بايد متغير مستقل و وابستۀ اين پژوهش را بررسي كرده باشند و
اطالعات الزم براي استخراج يا محاسبۀ اندازه اثر در آنها ارائه شده باشد .در بين تحقيقات بررسي شده
 4تحقيق به بررسي رابطه سن با گرايش به نزاع دسته جمعي پرداختهاند .گفتني است كه اندازه اثر اين
تحقيقات برابر با  rهمبستگي است .صورت آماري فرضيه فوق به شرح ذيل است:
H0: M1=M2=M3 =M4
دارندH1 :

حداقل يک جفت از ميانگينها با هم تفاوت
با توجه به درجۀ معناداري بدست آمده ( )10114كه كمتر از سطح استاندارد ( )1011است ميتوان ادعا
نمود كه فرض  H0رد و فرض مقابل آن  H1تائيد ميشود .يعني ميانگين اندازه اثر حداقل در دو گروه
تحقيقات بررسي شده با يكديگر تفاوت معناداري دارد .لذا فرضيه اول مورد پذيرش قرار ميگردد .براي
شناخت اين كه اندازه اثر كدام يک از تحقيقات انجام گرفته با يكديگر شباهت يا تفاوت دارد از آزمون
توكي استفاده ميگردد:
جدول شماره ( :) 3نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده
آزمون توکی

تحقيقات بررسي شده

1

2

3

-16122

1

مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با ...

2

ميزان گرایش به نزاع جمعى در .....

3

بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر ...

-16311

4

تبيين جامعهشناختي ميزان گرایش ....

16314-

-16214
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نتايح حاصل از آزمون توكي نشان ميدهد كه تحقيقات شماره  1و ( 4ضمن شباهت با يكديگر) با دو
تحقيق شماره  7و  1تفاوت آشكاري دارند .به عبارتي تاثير سن برگرايش به نزاع در تحقيق شماره  1و 4
بيش از دو تحقيق ديگر ميباشد.
 بين ميانگين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با جنسيت رابطه معناداري وجود دارد.جدول شماره ( :)4اندازه اثر تحقیقات مرتبط (متغیر مستقل :جنسیت)
اندازه اثر r

سطح معناداري

عنوان تحقیق

بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرایش به نزاع دسته جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز(

16311

16114

تبيين جامعهشناختي ميزان گرایش به نزاع دسته جمعي در استان ایالم

16435

16111

مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى ،قومى و قبيلهاى در شهرستان لردگان

16231

16114

ميانگين

16211

همانگونه كه مشاهده ميشود از بين تحقيقات مورد تحليل 1 ،تحقيق به بررسي رابطه بين جنسيت
و متغير گرايش به نزاع دسته جمعي پرداختهاند .با توجه به اينكه در بررسي روابط بين دو متغير فوق از
آزمون تي استفاده گرديده است .براي محاسبه اندازه اثر از فرمول زير استفاده ميشود كه نتايج در جدول
باال درج شده است.

براي بررسي اين فرضيه از تحليل واريانس استفاده گرديد كه صورت آماري فرضيه فوق به شرح ذيل
است:
H0: M1=M2=M3

حداقل يک جفت از ميانگينها با هم تفاوت دارند:

H1

جدول شماره ( :)5نتایج تحلیل واریانس ( ANOVAمتغیر مستقل :جنسیت)
درجه معناداري

16112

F

میانگین توان دوم

46124

درجه آزادي

مجموع توان دوم

1614

2

1653

بين گروهي

16153

1131

416345

درون گروهي

1133

416105

کل

با توجه به درجۀ معناداري بدست آمده ( )10171كه كوچکتر از سطح استاندارد ( )1011است ميتوان
گفت :فرض صفر ( )H0رد شده و فرض تحقيق ( )H1پذيرفته ميشود .يعني ميانگين اندازه اثر حداقل در
يک زوج از تحقيقات بررسي شده با يكديگر تفاوت معناداري دارد .براي بررسي اينكه اندازه اثر كدام
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يک از تحقيقات انجام گرفته با يكديگر متفاوت ميباشد .طبق جدول زير از آزمون توكي استفاده شده
است:
جدول شماره ( :)6نتایج آزمون توکی مقایسه چندگانه میانگین اندازه اثر تحقیقات بررسی شده (متغیر مستقل :جنسیت)
روش توکی

تحقيقات بررسي شده

1

1

مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با ...

2

بررسي جامعه شناختي عوامل مؤثر بر ...

3

تبيين جامعه شناختي ميزان گرایش به ...

2

3

16231
16311
16435

نتايح بدست آمده حاكي از اين استكه گرايش به نزاع در تحقيقات انجام گرفته بر حسب جنسيت در
هرسه تحقيق بررسي شده با يكديگر تفاوت قابل مالحظهاي دارند وگفتني استكه تاثيرجنسيت برگرايش
به نزاع در تحقيق شماره  1بيشتر از بقيه تحقيقات است.
 بين ميانگين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده باعوامل مختلف نزاع دسته جمعي رابطه معناداريوجود دارد.
جدول شماره ( :)7اندازه اثر تحقیقات مرتبط
عنوان تحقیق

عوامل موثر در نزاع دسته جمعی

 rاندازه اثر

ریشهیابي نزاعهاي دسته جمعي (مورد مطالعه روستاهاي کویچ و افشرد از

رقابت گروههاي متمایز بر سر منابع کمياب (آب)

16151

بررسي اختالفات و نزاعهاي جمعي و عوامل موثر در پيشگيري و کنترل

عامل فرهنگي

16351

آن در استان چهار محال و بختياري

اختالفات ملكي

26211

اختالفات خانوادگي

36511

احساس محروميت

16121

آنومي

16214

تعلق قبيلهاي بيتشرین تاثير در نزاع

16353

خاستگاه خانوادگي

16415

توابع بخش خواجه در استان آذربایجانشرقي)

بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرایش به نزاع دسته جمعي
(مورد مطالعه شهر اهواز(

تبيين جامعهشناختي ميزان گرایش به نزاع دسته جمعي در استان ایالم

ميزان گرایش به نزاع جمعى در ميان مردان  15تا  15سال شهرستان
بویراحمد و عوامل مؤثر بر آن
مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى ،قومى و
قبيلهاى در شهرستان لردگان

بررسي عوامل مؤثر بر تمایالت بالقوه به نزاعهاي دسته جمعي در شهرستان
خدابنده

قومگرایي

16321

تجربه عيني نزاع

16414

پرخاشگري

16324

خویشاوندگرایي

16130

عدم تاثير اعتماد اجتماعي

1611

محروميت

16240

آنومي (بيهنجاري)

16211

قومگرایي

16310

انسجام اجتماعي

16121

پرخاشگري

16533

اختالفات ملكي

16311

اختالفات قومي و قبيلهاي

16214

عوامل فرهنگي

16223

اختالفات خانوادگي

16452
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در جدول صفحه قبل كليه عوامل موثر بر نزاع دسته جمعي درج شده است با توجه به متفاوت بودن
عوامل در هريک ازتحقيقات درجداول بعدي بهتفكيک اشتراكات عوامل مرتبط به بررسي فرضيه پرداخته
شده است و در مجموع در قالب  4فرضيه فرعي بررسي شده است.
فرضيه  :7-1بين ميانگين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با عوامل مختلف نزاع دسته جمعي
(عامل فرهنگي ،اختالفات ملكي واختالفات خانوادگي) رابطه معناداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)8اندازه اثر تحقیقات مرتبط (متغیر مستقل :عوامل فرهنگی ،اختالفات خانوادگی و ملکی)
عوامل موثر در نزاع دسته جمعی

عنوان تحقیق

 rاندازه
اثر

بررسي اختالفات و نزاعهاي جمعي و عوامل موثر در

عامل فرهنگي

16351

پيشگيري و کنترل آن در استان چهار محال و بختياري

اختالفات ملكي

26211

اختالفات خانوادگي

36511

اختالفات ملكي

16311

عوامل فرهنگي

16223

اختالفات خانوادگي

16452

بررسي عوامل مؤثر بر تمایالت بالقوه به نزاعهاي دسته
جمعي در شهرستان خدابنده
ميانگين

F

سطح معناداري

1614

36514

16332

براساس نتايج بدست آمده از نتايج تحليل واريانس ( ANOVAمتغير مستقل :عوامل فرهنگي ،اختالفات
خانوادگي و ملكي) ميتوان بيان كرد سطح معناداري ( )10114كوچکتر از سطح استاندارد ( )10111است
لذا ميتوان گفت ضمن تاثير هر سه عامل فرهنگي ،اختالفات خانوادگي و اختالفات ملكي در گرايش بهه
نزاع ،تاثيرمتفاوتي دارند .گفتني استكه اندازه اثرعامل فرهنگي درچهار محال بختياري و عامل اختالفات
خانوادگي و اختالفات ملكي درشهرستان خدابنده بيشتر ميباشد و در مجموع شدت اندازه اثر هرسه عامل
باالتر از متوسط است.
فرضيه  :1-1بين ميانگين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با عوامل مختلف نزاع دسته جمعي
(احساس محروميت و آنومي) رابطه معناداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)9اندازه اثر تحقیقات مرتبط (متغیر مستقل :احساس محرومیت و آنومی)
عنوان تحقیق

بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرایش به نزاع دسته جمعي
(مورد مطالعه شهر اهواز(
مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى ،قومى و
قبيلهاى در شهرستان لردگان

عوامل موثر در نزاع
دسته جمعی

F
 rاندازه اثر

احساس محروميت

16121

آنومي

16214

محروميت

16240

آنومي(بي هنجاري)

16211

سطح معناداري

36451

16112

46131

16112
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بر اساس اينكه سطح معناداري بدست آمده ( )10131بزرگتر از سطح استاندارد است لذا تاثير آنومي
در ميزان گرايش به نزاع در هر دو تحقيق انجام گرفته يكسان است .همچنين با توجه به سطح معناداري
بدست آمده ( )10111كوچکتر ازسطح استاندارد است لذا تاثيراحساس محروميت درميزان گرايش به نزاع
در تحقيق انجام گرفته در لردگان بيش از شهر اهواز است.
فرضيه  :1-1بين ميانگين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با عوامل مختلف نزاع دسته جمعي
(پرخاشگري) رابطه معناداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)11اندازه اثر تحقیقات مرتبط
عوامل موثر در نزاع
دسته جمعی

عنوان تحقیق

تبيين جامعهشناختي ميزان گرایش به نزاع دسته جمعي در استان ایالم
مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى ،قومى و
قبيلهاى در شهرستان لردگان

 rاندازه اثر

پرخاشگري

16324

پرخاشگري

16533

F

46541

درجه معناداري

16112

بر اساس اين كه سطح معناداري به دست آمده ( )10111كوچکتر از سطح استاندارد است لذا تاثير
پرخاشگري در ميزان گرايش به نزاع در تحقيق انجام گرفته در لردگان بيش از شهر اهواز است.
فرضيه  :4-1بين ميانگين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با عوامل مختلف نزاع دسته جمعي
(اختالفات قومي) رابطه معناداري وجود دارد.
جدول شماره ( :)11اندازه اثر تحقیقات مرتبط
عنوان تحقیق

بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرایش به نزاع
دسته جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز(
مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته
جمعى ،قومى و قبيلهاى در شهرستان لردگان
بررسي عوامل مؤثر بر تمایالت بالقوه به نزاعهاي دسته
جمعي در شهرستان خدابنده
تبيين جامعهشناختي ميزان گرایش به نزاع دسته جمعي در
استان ایالم

عوامل موثر در نزاع دسته جمعی

 rاندازه اثر

تعلق قبيلهاي (قومي)

16353

قومگرایي

F

16310
36141

اختالفات قومي و قبيلهاي

قومگرایي

درجه معناداري

16114

16214

16321

با توجه به اينكه سطح معنادراي بدست آمده ( )10114كوچکتر از سطح استاندارد ( )1011است لذا
ميتوان گفت اختالقات قومي برحسب مناطق محتلف تاثير متفاوتي بر گرايش به نزاع دارد .در ادامه با
استفاده از آزمون توكي به درک تفاوت بين تحقيقات فوق ميپردازيم .نتايج حاصل از آزمون توكي نشان
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ميدهدكه تحقيق انجام گرفته درشهر خدابنده با سه شهر ديگرمتفاوت است .به عبارتي ميزان تاثير قوم-
گرايي و اختالفات قومي در تحقيقات  1 ،1و 4بيش از شهر خدابنده است.
 بين ميانگين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با سطح تحصيالت رابطه معناداري وجود دارد.جدول شماره ( :)12اندازه اثر تحقیقات مرتبط
عنوان تحقیق

F

اندازه اثر r

بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرایش به نزاع دسته جمعي (مورد

درجه معناداري

16201

مطالعه شهر اهواز(
تبيين جامعهشناختي ميزان گرایش به نزاع دسته جمعي در استان ایالم

16321

مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى ،قومى و قبيلهاى

16231

36124

در شهرستان لردگان
ميزان گرایش به نزاع جمعى در ميان مردان  15تا  15سال شهرستان بویراحمد

1613

16314

و عوامل مؤثر بر آن

16311

ميانگين

براي بررسي اين فرضيه از تحليل واريانس استفاده گرديد كه صورت آماري فرضيه فوق به شرح ذيل
است:
H0: M1=M2=M3=M4

حداقل یك جفت از ميانگينها با هم تفاوت دارند:

H1

با توجه به اينكه سطح معناداري حاصله ( )1017بزرگتر ازسطح استاندارد است ،لذا فرض صفر
پذيرفته شده و فرض مقابل آن ( )H1رد ميگردد .در نتيجه فرضيه باال رد ميشود .يعني ميانگين اندازه
اثر تحقيقات بررسي شده در جدول شماره با يكديگر تفاوتي نداشته و تحصيالت در هر  4تحقيق بررسي
شده به يک ا ندازه در گرايش به نزاع تاثير داشته و با افزايش سطح تحصيالت ميزان گرايش به نزاع نيز
سير نزولي دارد.
 بين ميانگين اندازه اثر پژوهشهاي مورد استفاده با پايگاه اجتماعي -اقتصادي پاسخگويان رابطهمعناداري وجود دارد.
()H0

جدول شماره ( :)13اندازه اثر تحقیقات مرتبط (متغیر مستقل :پایگاه اجتماعی  -اقتصادي)
عنوان تحقیق

بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرایش به
نزاع دسته جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز(
ميزان گرایش به نزاع جمعى در ميان مردان  15تا  15سال
شهرستان بویراحمد و عوامل مؤثر بر آن
مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته

اندازه اثر r

-16152

-16311
-16110

جمعى ،قومى و قبيلهاى در شهرستان لردگان
ميانگين

F

درجه معناداري

-16132

56014

16114
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براي بررسي اين فرضيه از تحليل واريانس استفاده گرديد كه صورت آماري فرضيه فوق به شرح ذيل
است:
H0: M1=M2=M3

حداقل یك جفت از ميانگينها با هم تفاوت

دارندH1 :

با توجه به درجۀ معناداري بدست آمده ( )10114كه كوچکتر از سطح استاندارد( )1011است ميتوان
گفت :فرض صفر ( )H0رد شده و فرض تحقيق ( )H1پذيرفته ميشود .يعني ميانگين اندازه اثر حداقل در
يک زوج از تحقيقات بررسي شده با يكديگر تفاوت معناداري دارد .براي بررسي اينكه اندازه اثركدام يک
از تحقيقات انجام گرفته با يكديگر متفاوت ميباشد .نتايج بدست آمده از آزمون توكي حاكي از اين است
كه گرايش به نزاع درتحقيقات انجام گرفته برحسب پايگاه اجتماعي واقتصادي درتحقيق  7و  1با يكديگر
شباهت داشته و با تحقيق سوم تفاوت معناداري دارد .به عبارتي در دو تحقيق  7و  1ميزان تاثير پايگاه
اجتماعي و اقتصادي بسيار كم است ،ولي در تحقيق سوم پايگاه اجتماعي و اقتصادي تاثير مستقيمي و
بيشتري برگرايش به نزاع دارد و هراندازهكه پايگاه اجتمعي و اقتصادي باال باشد به همان اندازه از گرايش
به نزاع كاسته ميشود.
نتیجهگیري و پیشنهادها

سن درگرايش به نزاع تاثيرداشته با اين تفاوتكه انداز اثرسن درتحقيقات انجام گرفته درمناطق اهواز،
ايالم وبويراحمد بيشتر ازشهرستان لردگان است .گفتني است درتحقيقات انجام گرفته درسايرمناطق متغير
سن بعنوان متغيرمستقل و تاثيرگذار درنزاع دستهجمعي مورد تحليل وبررسي قرارنگرفته است .درخصوص
متغير مستقل جنسيت نيز ميتوان اينگونه بيان كرد كه اندازه اثر جنسيت درتحقيق (تبيين جامعهشناختي
ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي در استان ايالم) بيش از دو تحقيق ديگر (اهواز و لردگان) است .از بين
عوامل محتلف تاثيرگذار بر نزاع دسته جمعي هر كدام از عوامل مورد توجه محققان تحقيقات بررسي شده
قرار گرفتهاند به طوريكه هرسه عامل فرهنگي ،اختالفات خانوادگي و احتالفات ملكي درگرايش به نزاع،
تاثير متفاوتي دارند .گفتني است كه اندازه اثر عامل فرهنگي در چهار محال بختياري و عامل اختالفات
خانوادگي و اختالفات ملكي در شهرستان خدابنده بيشتر ميباشد.
احساس محروميت و آنومي در دو تحقيق "بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر برميزان گرايش به نزاع
دسته جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز) و مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى،
قومى و قبيلهاى درشهرستان لردگان" مطرح شدهاندكه نتايج بررسي حاضرنشان ميدهد :دو عامل آنومي
و احساس محروميت به عنوان متغيرهاي مستقل تاثيرگذار بر متغير وابسته گرايش به نزاع مورد تحليل
تاثيرگذار هستند .تاثير احساس محروميت در ميزان گرايش به نزاع درتحقيق انجام گرفته در لردگان بيش
از شهر اهواز است و تاثير آنومي در ميزان گرايش به نزاع در هر دو تحقيق انجام گرفته يكسان است.
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متغير ديگر اثرگذار در نزاع دسته جمعي گرايش به پرخاشگري در بين عوامل دخيل در نزاع ميباشند
براساس نتايج به دست آمده در دو تحقيق زير :تاثير پرخاشگري درميزان گرايش به نزاع در تحقيق انجام
گرفته در لردگان بيش از شهر اهواز است.
 .7تبيين جامعهشناختي ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي در استان ايالم.
 .1مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى ،قومى و قبيلهاى در شهرستان
لردگان.
اختالفات قومي و قبيلهاي متغير ديگري است كه در پژوهشهاي زير بررسي شدهاند و نتايج حاكي از
اين ا ست كه اختالاقات قومي برحسب مناطق محتلف تاثير متفاوتي بر گرايش به نزاع دارد .بعبارتي ديگر
تحقيق انجام گرفته در شهر خدابنده با سه شهر ديگر متفاوت است و اندازه اثر قومگرايي در شهر خدابنده
كمتر از متوسط و در سه شهر (اهواز ،ايالم و لردگان) ديگر باالتر از متوسط است.
در بررسي گرايش به نزاع برحسب تحصيالت گفتني استكه تحصيالت درگرايش به نزاع تاثير داشته
و با افزايش سطح تحصيالت ميزان گرايش به نزاع نيز سير نزولي پيدا ميكند.
در رابطه با تاثير پايگاه اجتماعي -اقتصادي بر گرايش به نزاع دسته جمعي در مجموع  1تحقيق زير
مبناي مقايسه قرار گرفتند:
مطالعه رابطه عوامل فرهنگى اجتماعى با نزاعهاى دسته جمعى ،قومى و قبيلهاى درشهرستان لردگان
بررسي جامعهشناختي عوامل مؤثر بر ميزان گرايش به نزاع دسته جمعي (مورد مطالعه شهر اهواز(
ميزان گرايش به نزاع جمعى در ميان مردان  71تا  11سال شهرستان بويراحمد و عوامل مؤثر بر آن
در دو تحقيق اول ميزان تاثير پايگاه اجتماعي و اقتصادي بسيار كم است ،ولي در تحقيق سوم پايگاه
اجتماعي و اقتصادي تاثير مستقيمي و بيشتري بر گرايش به نزاع دارد و هر اندازه كه پايگاه اجتماعي و
اقتصادي باال باشد به همان اندازه از گرايش به نزاع كاسته ميشود.
پيشنهادهاي مبتني بر نتايج پژوهش به شرح زير ميباشد:
 توجه به معنادار بودن متغير پايگاه اجتماعي و اقتصادي در گرايش به نزاع جمعي پيشنهاد ميگرددتالش كافي در راستاي توزيع عادالنه شاخصهاي پايگاه اجتماعي -اقتصادي و كاهش فاصله طبقاتي
در جامعه صورت پذيرد تا متعاقباً فقر نيز در جامعه كاهش پيدا كند.
 تالش درجهت كاهش احساس محروميت نسبي از طريق توزيع عادالنه امكانات و ثروت و نيزساير مؤلفههايي كه در اين تحقيق آمده است.
 ابعاد مختلف فرهنگي ،اقتصادي ،اجتماعي و حتي اختالفات ملكي باعث بروز نزاع دستههاي جمعيشده است .براي نهادينه كردن فرهنگ صلح و سازش ابزار و وسايلي الزم است كه در قالب پيشنهادهايي
مطرح ميگردند .اين يافتهها عمدتاً مبتني برچارچوبهاي تئوريک و نظري بودهكه زمينه ساز راهكارهاي
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عملياند .به ترتيب در سه بعد اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي عنوان ميشوند كه به اختصار از آنها ياد
ميشود.
 بُعد اجتماعي .7تضعيف كد شرافت قومي  .1تدوين قوانين مناسب  .1ارتباط با سازمانهاي غيررسمي  .4اسكان
عشاير  .1خلع سالح.
 بُعد فرهنگي .7گسترش آموزش و پرورش  .1نهادينه كردن فرهنگ صلح و سازش.
 بُعد اقتصادي .7توسعه صنعتي ،اقتصادي و كشاورزي  .1كاهش فقر و محروميت  .1ايجاد تعاونيها.
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