
 13ی ، شمارة پیاپ1395بهار ، 1، شمارة 5ریزی روستایی، سال پژوهش و برنامه مجلّة
 2383-2495شاپای الکترونیکی:  2322-2514شاپای چاپی: 

http://jrrp.um.ac.ir 

 

 وامل مؤثر بر آنعشدن مناقشات روستاییان و بررسی قضایی

 (مطالعۀ موردی: دهستان رشتخوار)
 

 4علی ایزدی - 3میثم بندانی -2محمود رضا میرلطفی  -1 زاده سید امیر محمد علوی
 ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایراناستادیارجغرافیا و برنامه -1

 ریزی روستایی، دانشگاه زابل، زابل، ایرانیار جغرافیا و برنامهدانش -2

 دانشگاه زابل، زابل، ایران ریزی روستایی،مربی جغرافیا و برنامه -3

 .ریزی روستایی دانشگاه زابل، زابل، ایراننشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای برنامهدا -4
 

 26/8/1394تاریخ تصویب:           149-162صص      29/2/4139تاریخ دریافت: 
 

 چکیده

ن مناقشات شدطور کلی قضاییبه ان و عوامل مؤثر بر آن است.شدن مناقشات روستاییهدف از پژوهش حاضر بررسی قضایی هدف:

ای از دهرود بخشش عمشبنابراین، انتظار می ع تحول روستاها از اصالحات ارضی به بعد پیوند دارد.طور بالفصلی با موضودر روستا به

 سطح روستاها به دنبال داشته باشد. را در شدن مناقشات روستاییانگونه تحوالت در روستاها موجبات قضاییاین

هشا از وتحلیل دادهبرای تجزیه تحلیلی است. -تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفیدر این مطالعه، روش  روش:

ای و تش  نمونشه tافشزار از دو آزمشون کشه بشا اسشتفاده از ایشن نرم شده اسشتاستفاده SPSS ،ArcGIS ،Expert choiceافزار نرم

 خشانوار نمونشة35۰گیری کوکران، از سشطح ت میدانی و با روش نمونهاساس مطالعاها برشده است. دادهالیس استفاده و-کروسکال

 اند.شدهآوریناحیه، جمع

ششده ر نظشر گرفتشه دای، تفاوت معناداری بین ابعشاد ت  نمونه tهای به دست آمده حاکی از آن است که در آزمون یافتهها: یافته

فشاوت در بعشد والشیس ایشن ت -(؛ ولی در آزمشون کروسشکالp<۰/ 5)فیزیکی( وجود دارد  -رهنگی، کالبدیف -)اقتصادی، اجتماعی

 (.p>5/۰مشاهده نیست )فیزیکی قابل -کالبدی

 نامهکردن پرسشنداشتن دسترسی به اطالعات آماری به هنگام مراجعه به مراجع قضایی و همچنین، پر :ها/ راهبردهامحدودیت

 حاضر است.های پژوهش بسته به موضوع در سطح روستاها از چالش

دم نسبت به وظایف شورای حشل های مربردن سطح آگاهیهای تحقیق، راهکارهایی شامل باالبا توجه به یافته راهکارهای عملی:

 پیشنهاد شده است. اختالف و همچنین نظارت بر عملکرد شورای حل اختالف

 تشوانشدن مناقشات روستاییان مشیمل مؤثر بر قضاییعوا پژوهش حاضر از این نظر اهمیت دارد که با بیان دالیل اصالت و ارزش:

 شدن مناقشات روستاییان با توجه به روند تغییر و تحوالت نظام روستایی برداشت.گام مهمی در راستای قضایی

 دهستان رشتخوار مناقشه، اجتماعی، شدن مناقشات، تحوالتقضایی :هاکلیدواژه

شدن مناقشات روستاییان و عوامل بررسی قضایی(. 1394. )ع، ایزدیو  م. ر.، بندانی، م. ، میرلطفی،م.ا. زاده، س. علوی ارجاع: 

 .162-149 (،1)5ریزی روستایی، مجله پژوهش وبرنامه. مؤثر بر آن )مطالعة موردی: دهستان رشتخوار(
http://jrrp.um.ac.ir/index.php/RRP/article/view/46883 
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 . طرح مسأله1. 1
انسان موجودی اجتماعی است و همشواره نشاگزیر بشوده اسشت کشه در 

نوعان به حیات خود ادامه دهد. این روابش  اجتمشاعی و میان سایر هم

حشال کشه عامشل رششد و زندگی افراد بششری در کنشار هشم، در عشین 

بوده است، باعث شده است که بشین منشافع و حقشو  پیشرفت انسان 

وجشود آیشد و همشین امشر بشه ایجشاد دعشوا و  ها تعارض و تزاحم بهآن

)افتخشاری، پورطشاهری و اختالف بین افراد بششر منجشر ششده اسشت 

هشا ها نیز روش(. برای حل این مناقشه94، ص. 1389صفری مرکید، 

ششرای  و مقتضشیات  هایی در هر عصشر و زمشان متناسشب بشاحلو راه

ة درگذشششت. بشرای ماشال، انشدافتهی تکامشلاجتمشاعی جوامشع تغییشر و 

دور، با انقالب مشروطیت بشه مرحلشة دادگسشتری عمشومی،  چنداننه

، نهادهشایی بشرای رسشیدگی بشه جشهینت درالبته تا حدودی رسشیده و 

اسششت. در کنششار تشششکیل  شششدهسیتأساختالفششات و دعششاوی مششردم 

ای از مششکالت پشیش ی، جنایی و غیره به خاطر پارههای حقوقدادگاه

حلی را بشرای آن بیندیششد در ایشن راسشتا، روی جامعه، ناگزیر شد راه

به تصویب قشانون کدخشدایی اقشدام و در  1314ایرانی سال  گذارقانون

کدخدا مسئول رسیدگی بشه دعشاوی و اختالفشاتی  بینی کردآن پیش

کشرد نظشرات آمشد. او سشعی مشیمیوجود  بود که بین اهالی روستا به

، ص. 138۰ها را به هم نزدی  و بینشان صلح برقرار کند )کشرزن، آن

های روسشتاییان دخالشت وفتق مناقششه(. در واقع، کدخدا در رتق592

ها وسشاطت کنشد و آن دو را بشا کرد. وظیفة کدخدا بود که بین آنمی

ن نشوع (. ایش195-196، صشص. 1369هم آشتی دهد )کروسینسکی، 

-زور انجام مشی منشی و بیشتر بدون توسل بهقضاوت از طریق کدخدا

باطشل  خواسشت حشق راگرفت. اگر کدخدا فردی منصفی نبشود و مشی

ای جشز تسشلیم نداششتند، گرچشه جلوه دهد، روستاییان معموالً چشاره

ها حق داشتند از دست کدخدای خود بشه حشاکم ششکایت کننشد، آن

رتباطی، ممانعت کدخشدا از دسترسشی مشردم دوری راه و نبود وسایل ا

به حاکم و همچنین، اغمشاض برخشی از حکشام در رسشیدگی بشه ایشن 

قبیل امور، بسیاری از رعایا را از تالش برای احقا  حق خشود مشأیوس 

(: امشا بشا 57-58، ص. 1393فر، )بختیاری، آبادیشان و یوسشفی کردمی

از دستاوردهای نشو  گذشت زمان، روستاهای ایران به دلیل برخورداری

ای از تششاریخ و بششه سششبب برخششورداری از تسششهیالت ارتبششاطی، در دوره

کشه حرکتشی نبسشتاً  انشدفرهنگشی خشود قرارگرفته -تحول اجتمشاعی

گسترده را از سب  زندگی سنتی خود به سمت زندگی نشوین تجربشه 

های خششود از روش وفصششل مناقشششهکننششد و دیگششر بششرای حلمی

کننشد؛ بلکشه بشا توجشه بشه منشی استفاده نمشیسفیدی و کدخداریش

تغییرات ایجادشده در نظام روستایی از طریق مراجع قضشایی )نیشروی 

پردازنشد وفصشل آن مشیانتظامی، شورای حل اختالف، دادگاه( به حل

ای دانست کشه توان حاصل عوامل عدیدهکه این حرکت و تغییر را می

فتن سطح تحصیالت روسشتاییان، رها امکانات نوین، باالترین آناز مهم

های هششا، برخششورداری از زیرسششاختگزینی نسششلی و در ر س آنجششای

( . روسشتاهای دهسشتان 5، ص. 1383ارتباطی هستند )رضشوان زاده، 

حشال، تغییشرات رشتخوار هم از این قاعشده مسشتانی نیسشتند. درعین

یشن بسیاری در ابعاد مختلف زندگی روستاییان به وجود آمده است و ا

توان در اغلشب روسشتاهای ایشران، از جملشه روسشتاهای تغییرات را می

دهستان رشتخوار مشاهده کرد. بشدون شش  ایشن تغییشرات ناششی از 

فیزیکشی در -فرهنگشی، اقتصشادی، کالبشدی -پیامدهای مؤثر اجتماعی

شود که بر روند تغییرات و توسشعة آن تشأثیر جامعة روستایی ناشی می

هایی نظیشر تشوان پشذیرفت کشه دهسشتاناس، میگذارد. بر این اسمی

طور مسشتقیم در یعنشی دورة پهلشوی اول بشه رششتخوار، در وهلشة اول

معرض امواج نشوگرایی و تغییشر و تحشوالت قشرار نگرفتنشد. از ایشن رو، 

هشا بشه وقشوع نسیوسشت: ولشی دهسشتان تغییرات محسوسی هم در آن

ویژه اصشالحات م، بشههای نشوگرایی دورة  پهلشوی دورشتخوار از برنامه

 -رعیتی از بعشد اجتمشاعیششدن نظشام اربشابشکسته ارضی و درهشم

 1357فرهنگی تغییرات زیادی پذیرفت که با وقشوع انقشالب در سشال 

های اجتماعی این تشأثیرات ششدت در ایران و تشدید فرآیند دگرگونی

 -و گسترش بیشتری یافت و دیگر ابعشاد را نظیشر اقتصشادی، کالبشدی

ی دهستان رشتخوار را فرا گرفشت. در چنشین وضشعیتی، مسشألة فیزیک

اصلی که در این تحقیشق نیشز در کشانون توجشه بشوده اسشت، بررسشی 

آن است کشه بتوانشد  شدن مناقشات روستاییان و عوامل مؤثر برقضایی

گوی نیازهای جدید نیشز باششد. بشا ضمن حل مشکالت موجود، پاسخ

گویی بشه ایشن سشؤاالت پاسشخزمینه، تحقیق حاضشر در پشی این پیش

 اساسی است که:

 ند؟ابر مناقشات روستاییان کدام مؤثرعوامل  -1

یش  اهمیشت  روستاییان کدام بر مناقشات مؤثربین عوامل  -2

 بیشتری دارد؟

 رمشؤثعوامل  نظر از مطالعه موردچه تفاوتی بین روستاهای  -3

 شدن مناقشات هست؟بر قضایی

 پیشینۀ نظری تحقیق . 2 .1
شود که تا کنشون تحقیقشات پیشینة تحقیق مشخص می با مروری بر

شدن مناقشات روستاییان و عوامشل قابل توجهی دربارة بررسی قضایی

هششای مششؤثر بششرآن در کشششورمان انجششام نشششده اسششت و عمششدة تحقیق

نقششش شششوراهای حششل اخششتالف، هششای دیگششری شششده، در حوزهانجام
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 (.1شود )جدول اشاره میمشوارد مشرتب  آن بوده است کشه در ادامشه بشه برخشی از گری میانجی

 گرفته در راستای تحقیقمطالعات صورت -1جدول 
 1394، های پژوهشیافتهمأخذ: 

 نتیجه سال نویسندگان عنوان

های دادرسی روستایی در ایران )خانه
انصاف( و بررسی تطبیقی با دادرسی 

 های عدالت(روستایی در هند)پنجایات
13 فرشید افشار

47
 

ی فی نهادها، با معرها مورد مطالعه قرار گرفته و سسسگیری و قوانین مربوط به آنهای انصاف، نحوة شکلخانهنخست 
یی کشور روستا ای بین دو کشور انجام گرفته است تا نقاط قوت و ضعف دادرسیدادرسی هندوستان، تحلیلی مقایسه

 تر شودمشخص

ارزیابی نقش شوراهای حل اختالف 
 منیت قضایی روستاییانروستایی در ا

افتخاری، 
پورطاهری، 
 صفری مرکید

13
89

 

هرستان شوستاییان ضایی رهای مرتب  با امنیت قتفاوت معناداری بین دورة قبل و بعد از شورای حل اختالف در اغلب گویه
 ردر گسترشمؤث اختالف از نهادهای ها، شورای حلرغم برخی کاستیتوان گفت علیشود از این رو، میمرند مشاهده می

 ضایی در جامعة روستایی کشور هستگیری امنیت قفرهنگ صلح و سازش در جامعه و شکل

شناسانة ذهنیت و تجربیات تحلیل جامعه
های نسلی در ایران، با تأکید بر شیوه
 مناقشه و حل آن

سید مهدی 
13 اعتمادی فر

91
 

های تژیآلود و استراای مناقشههوة مواجهة  افراد با موفعیتگیری ذهنیت و شیای در شکلکنندهتجربیات نسلی نقش تعیین
 .ثیر داردهای حل آن تأمیانجی در کیفیت مواجهة  ایرانیان با مناقشه و شیوه« نسل»حل آن داشته است و 

شدن روستاها و بررسی شهری
تجربة  ای درمطالعه شدن مناقشات:قضایی

مناقشه و حل مناقشه در فضای روستایی و 
 هریش

 محمدی،
13 پناه، زارعخالق

93
 

و  شدن مناقشاتاند و همچنین قضاییهای فرهنگ روستایی و اجتماعی خود را کنار گذاشتهروستاییان بسیاری از خصیصه
ه دنبال ز کشورها باتازگی در میان بسیاری های حل مناقشة سنتی و جایگزین که بهکردن شیوهمسائل در روستا در کنار رها

 اندیشی در دوگانگی شهر و روستا است.های بازهای قضایی پدید آمده است، از نشانهمدی شیوهناکارآ

-بررسی تحلیل جغرافیایی الگوها و روش

های حل دعاوی در روستاهای منطقة 
 سیستان

 نیا،غریب فاضل
 یتا ،سیفی قره
 پیرپودینه

13
93

 
 م شود.گاهی انجاون دادازی، تمایل بیشتر روستاییان به روش برریزی به منظور اعتمادسدر نهایت، با ی  طرح و برنامه

 ی تحقیقشناسروش. 2
 یی تحقیقایقلمرو جغراف. 1. 2

 ازجملشههشای روسشتا گر بسشیاری از ویژگشیموقعیت جغرافیایی بیشان

هشای ها امکان دسترسی بشه منشابع و تشوانحجم جمعیت، نوع فعالیت

(. ناحیشة 4۰، ص. 1379ی، سشعیداسشت )بالقوه برای رشد و توسشعه 

؛ یعنی دهستان رششتخوار در شهرسشتان رششتخوار واقشع موردمطالعه

آبادی آن در حال حاضر خشالی از سشکنه  2آبادی دارد که  28است و 

اسشاس سرششماری بر مرکز این دهستان، شهر رشتخوار اسشت. است.

نفشر جمعیشت  17۰54، دهسشتان رششتخوار 139۰ نفوس و مسشکن

 8۰درصشد در نقشاط ششهری و  2۰ ر ایشن دهسشتانداشته است که د

استانداری خراسشان رضشوی، ) نقاط روستایی ساکن هستند درصد در

( موقعیششت فضششایی از اسششتان و شهرسششتان را بششه 3(. شششکل )139۰

 دهد.محدودة مورد مطالعه نشان می تفکی  دهستان

 
 شتخواررنقشۀ موقعیت دهستان رشتخواردر استان و شهرستان  -1شکل 

 1394، های پژوهشیافته: مأخذ
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 . روش تحقیق2 .2
بششرای  تحلیلششی –پششژوهش پششیش رو از روش تحقیششق توصششیفی

ی سود جسشته و دارای دو بخشش بررس موردبررسی پارامترهای 

عمده جهت انجام بوده است. بخشش اول را مطالعشات اسشنادی، 

رسششی ای و اسششتفاده از ابزارهششای اینترنتششی جهششت برخانششهکتاب

ه اردی چون ادبیات موضوع، پیشینة تحقیق، مفاهیم و غیره بمو

ی میشدانی هشاپژوهشخود اختصاص داده و بخش دوم در غالب 

نامه انجام جهت جمع آماری اطالعات و تدوین و تکمیل پرسش

نامة مورد نظشر، سشؤاالت در دو نشوع بشاز و شده است. در پرسش

از طریشق  ششدهیهتهنامة بسته طرح شده اسشت. روایشی پرسشش

ییششد اسششاتید و کارشناسششان تأروایششی صششوری و محتششوایی و بششا 

متخصشص انجششام شششد و پایششایی آن بشا اسششتفاده از ضششریب آلفششا 

 نفشر از جامعشة آمشاری 2۰ین در بشة مقشدماتی مطالع باکرونباخ 

در این رابطه بشرای  آمدهدستبهانجام شد، ضریب  مطالعه مورد

 در تحقیق بشه ششرح ذیشل هاستفاد موردمربوط به ابعاد  سؤاالت

 است: شده محاسبه

های مختلف ضریب آلفای کرونباخ برای بخش -2جدول 

 نامهپرسش
 1394های پژوهش،:یافتهخذأم
 آلفای کرونباخ هاتعداد گویه نام شاخص

 ۰/ 897 1۰ اقتصادی

 ۰/ 85۰ 14 فرهنگی –اجتماعی 

 ۰/ 7۰5 6 فیزیکی –کالبدی 

اعتماد مطلوبی دارد. در مرحلشة بعشد ،قابلیت آمدهدستبهضریب 

 1۰۰روسشتای بشاالی  13روستای دهستان رشتخوار  26از بین 

یت، با استفاده از نها درروستای نمونه، انتخاب و  عنوانبهخانوار 

خانوارهشای نمونشه از  عنوانبهخانوار  35۰فرمول کوکران تعداد 

ی هانامهپرسشششانتخششاب شششده و  الششذکرفو بششین روسششتاهای 

یق مصاحبه بشا سرپرسشتان خانوارهشای نمونشه از طرشده ینتدو

یشت، بشا اسشتفاده از روش انتسشاب متناسشب نها درتکمیل ششد. 

گری در هر روسشتا مششخص ششد تعداد خانوارهای مورد پرسش

است. تعشداد  آمده عمل بهگری که از سرپرست خانوارها پرسش

سششت ا شششده مشششخصاز هششر روسششتا  مطالعششه مششوردهای نمونششه

 (.3)جدول

 به تفکیک روستا شدهانتخابهای تعداد خانوار و نمونه -3جدول
 139۰: مرکز آمار ایران، خذأم

 تعداد نمونه تعداد خانوار روستا دهستان بخش

ی
ش مرکز

بخ
 

رشتخوار
 

 4۰ 897 آبادفتح

 25 457 نوع

 25 2۰5 عبس آباد

 25 175 آبادینحس

 25 265 براکوه

 3۰ 441 ادآبیمهد

 3۰ 623 آبادسعادت

 25 185 یزر غر

 25 187 فارو 

 25 1۰5 آبادیمکر

 25 154 اکبرآباد

 25 1۰8 اهللروح

 25 156 قادرآباد

 tی آمشاری هشااز آزمونهشا در مرحلة بعشدی بشرای تحلیشل داده

 Expertافزارهایوالیس با کم  نرم –ای و کروسکال نمونهت 

choice، SPSS، ArcGIS.کم  گرفته شد 

 مبانی نظری. 3
 درچشه آن نیب راتحوالت جامعة روستایی ایران، طیفی از تقابل 

کند کشه محشور مدرن( است، بازگو مینو )چه بوده و آن گذشته

روزی اسششت )مطالعشات آن، بششه اصشالحات ارضششی مربشوط بششوده 

 لشدر واقع، نواحی روسشتایی بشا چشا(. 178،ص. 1382بیدگلی،

آرام ایشن رو ششد؛ ولشی آرامبشهاقتصادی، اجتماعی و محیطشی رو

شششدن و ای جششز نوگراهششا از صششحنه خششارج شششد و چششارهچششالش

سازگاری بشا هویشت جدیشد نیافشت )نقشوی، پایشدار، محمشودی، 

دربارة رابطة بین سنت و نوگرایی، برخشی از . (1۰7، ص. 1391
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فرآیند اسشتقرار اندیشمندان علوم اجتماعی بر این نظرند که در 

نوگرایی و گذر از جامعة سنتی به جامعة نو، بسشیاری از عناصشر 

ارمکشی ) شوندشکسته می سنتی ساختار فرهنگی جامعه در هم

( و عناصششر و سششاختارهای جدیششدی 97ص.  ،1386و ملکششی، 

کشه یکشی از ابعشاد مهشم ایشن تغییشر و  ششودها میجایگزین آن

های سنتی و ، تغییر شیوهفرهنگی در جامعه -تحوالت اجتماعی

در تعریف وفصل مناقشات روستاییان هست. شیوة حل جدید در

مفهوم مناقشه باید گفت که مناقشه ی  فرآیند اجتماعی ششایع 

های اجتمشاعی، ی است که در تمامی نظامچندبعدهای با ویژگی

ة واژ، وجشود دارد؛ بشه بیشانی دیگشر، هشاآنسادگی یا پیچیشدگی 

به وضعیتی اشاره دارد کشه در آن گشروه انسشانی  معموالًمناقشه 

و اقتصشادی بشا گشروه یشا  معین قومی، زبانی، فرهنگشی، مشذهبی

های دیگر به دلیل ناسازگاری واقعی یا ظشاهری اهدافششان، گروه

 ششمولجهانای ای آگاهانه داشته باشد. مناقششه پدیشدهمناقشه

بشدون  لزومشاًدهشد و در درون و میان جوامع رخ می دائماًبوده و 

وقفه و یا دارای شدت یکسانی نیست. بشر ایشن اسشاس، مناقششه 

ی است که در خال شکل چندبعدی  فرآیند اجتماعی با ویژگی 

(. هنگشام 91، ص. 1393پنشاه و زارع، محمدی، خالق)گیرد نمی

هشا ها، سازمانبحث پیرامون مناقشه و اثرات آن بین افراد، گروه

اصولی وجود دارد و آن عدم تطشابق و  و اقوام، ی  نکتة اصلی و

-شدن ششکل جوامشع و ششکلدهیچیبا پ. هستناسازگاری افراد 

مششردم، مناقشششات اشششکال متنششوع و  1گیششری نظششام وسششتفالیایی

 زیشبرانگاختالفگرفته و گسترش موضشوعات  به خوددشوارتری 

ششدن مناقششات را بشه یش  ة قضاییلأمسدر رواب  میان مردم، 

(. اغلشب 25. ص ،1384کرده است )واعظی،  موضوع مهم تبدیل

مختصشر را  انشهیجویتالفتوان تهدیدات، فششارها و اقشدامات می

کشافی ششدید و اقشدامات  قشدر بشههشا مهار کشرد؛ امشا اگشر تنش

باششد، وضشعیتی بحرانشی بشه  دکننشدهیتهد العشادهفو ، موردنظر

آیدکشه در آن تصشمیم بشرای کشاربرد مراکشز قشانونی و وجود می

خصشوص  در یی برای حل مناقششات ضشروری خواهشد بشود.قضا

مناقشه یش  اصشطالح اسشت یشا یش   وفصلحلکه، موضوع این

لمعشارف ا ةریدا، تعابیر مختلفی وجود دارد. در هینظرفرانظریه یا 

میشال آن را  کشهی حشال درشده است،  برده کاربهکلمه، اصطالح 

، الملشلنیبب  در مکاتب روا (.1992، 2داند )میالی  نظریه می

مناقشه از جهات مختلف مطرح است. از منظر  وفصلحلنظریة 

مناقشششه شششامل رویکششرد ارتباطششات  وفصششلحلگرایششان ذهنی

گرایشان ششامل و روش حشل مسشأله، از منظشر عینی شدهکنترل

ی و از منظشر سشاختارگرایان گریانجیمرویکرد عقالنی مذاکره و 

بشه ایشن ترتیشب، ششاید ششود شامل رویکرد عدالت اجتماعی می

، زاده ریدانسشت )مشش هیشنظرفرامناقشه را ی   وفصلحلبتوان 

(. بر این اسشاس، درتصشورات مشردم، نشوگرایی 114. ص ،1383

گیشری را در روسشتاها از اصشالحات زمینة تغییر و تحوالت چشم

وفصل مناقشه ، تغییر در شیوةحلنهیزم در ژهیوبهارضی به بعد، 

، 3کند )تراپاگشان و تامسسشونپیش روشن می پیش از وضوحبهرا 

کشه  رسشداساس اطالعات موجود، به نظشر میبر .(2، ص. 2۰۰6

شششدن مناقشششات روسششتاییان امششروزه بششه شششیوة سششنتی قضایی

؛ بلکه با نفوذ نوگرایی در روستاها این ششیوه شودنمی وفصلحل

 (.1)شکل  تغییر کرده است

 
 مدل مفهومی پژوهش -2شکل 

 1394های پژوهش یافته: مأخذ 
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شششدن مناقشششات پششژوهش حاضششر بششرای بررسششی قضاییدر 

چون شناسانی همهای نوسازی و آرای جامعهروستاییان از نظریه

ششایان ذکشر ششده اسشت. استفاده  5اینکس و اسمیت، 4پارسونز

ها تشا حشدی بشه همشة ابعشاد تغییشر و تحشوالت این نظریه است،

اشاره کرده است و نسبت به سشایر عنوان ی  کلّیت اجتماعی به

هشا از عینیشت بیششتری برخوردارنشد. فهشم ایشدة پارسشونز نظریه

بشودن آن نیسشت؛ عمیق و ششاید علشتش وبیش دشوار است کم

خشود، تصشمیم  است. پاسونز، در کار اولیشة بودن آنبلکه پیچیده

اجتمشاعی قشرن نشوزدهم و  های مختلف اندیششةگیرد جریانمی

تشرین تم را در چارچوبی فراگیر ترکیب کند. مهماوایل قرن بیس

کل» های کنش اجتماعیویژگی این ترکیب آن است که نظریه

شناسشی، بشه گذاران جامعهرا که در میان بنیان« فردگرا»و « گرا

-آمیشزد. مشیپیوند دارند، در هم می 4ترتیب با نام دورکیم و وبر

که او رد: اول آنتوان مضمون اصلی کار پارسونز را چنین بیان ک

خصشوص هنجارهشا و جهان اجتماعی را از زاویة افکشار مشردم، به

هشا باورهشای کنشد. بهتشرین توصشیف ارزشها، مشاهده میارزش

ها نیز بشر و این که جهان چگونه باید باشدمردم است دربارة این

تشرین فرآینشد کننشده دارد. مهمهای مشردم تشأثیری تعیینکنش

نششا، نمادهششا و اطالعششات اسششت. دوم، بششا اجتمششاعی، تبششادل مع

گششرا و فردگششرا، بششه هششای کششلزمششان از رهیافششتگیششری هششمبهره

(. 52ص.  ،1378کرایشب، ) پردازدهای فرد میدهی کنشسامان

اینکس و اسمیت، نوگرایی و نوسازی را نوعی فرآیند اجتماعی و 

هشا و عقایشد هشا، ارزشدانند که طی آن افشراد، نگشرشروانی می

ها خصوصیات درونشی اسشت کنند. یکی از آنن را کسب میمدر

و دیگشری  گرددیمبشازها و احساسات انسان که به نظرها، ارزش

روزی بیشدگلی، )کننشد محیطی است که افراد در آن زندگی می

های فو ، عناصشر نوسشازی (. با توجه به نظریه178. ص ،1382

 است. شده انیب( 2جامعة روستایی در شکل )

 
 ییروستاعناصر نوسازی جامعۀ  -3شکل 

 .3، ص. 1391مأخذ: ازکیا و رشیدرش، 

 های تحقیق. یافته4
 درصشششد از 9/78 های تکمیلشششی،نامهبراسشششاس پرسشششش

 را زنشان هاآندرصد  1/21ها را مردان و نامهگویان پرسشپاسخ

تشا  3۰ یسشندهند و بیشترین فراوانی سنی به گروه تشکیل می

بیششترین  . همچنین،هست درصد( مربوط 65 سال )معادل 45

سششطح تحصششیالت بششه تحصششیالت  نظششر ازگویان فراوانششی پاسششخ

درصد( و کمتشرین فراوانشی مربشوط بشه  3/36راهنمایی )معادل 

درصشد(  9/3سطح تحصیالت کارشناسی ارشد و باالتر )معشادل 

 .هست مربوط

 مشوردهشای ید آن است که از بین ششاخصمؤهای تحقیق یافته

 مشؤثرشدن مناقشات روستاییان و عوامل در بررسی قضایی جهتو

 حضور، 4٫19 یانگینمهای ارتباطی با های رسانه، شاخصبر آن

هشای به ترتیب، باالترین میانگین در خانوار 4٫9 یدولتی نهادها

 (.4را به خود اختصاص داده است )جدول  مطالعه مورد
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 شدن مناقشات روستاییان ناحیۀ مورد مطالعهضاییقدر  توجهقابلهای وضعیت شاخص -4جدول 
 1394های پژوهش،یافته مأخذ:

 هاشاخص ردیف
 میزان

 میانگین
انحراف 

 خیلی زیاد زیاد متوس  کم خیلی کم معیار

 1٫131 3٫71 33 24 24 15 4 بدهکار طلبکاراختالفات  1

 1٫11 3٫5 14 48 2۰٫7 8٫7 8٫6 تقسیم به سهم محصوالت 2

 1٫۰68 2٫86 7٫3 2۰ 32٫7 31٫3 8٫7 های دادرسیزینهه 3

 961 3٫۰5 6 24 46 17٫3 6٫7 های مالیآسیب 4

 1٫۰64 3٫77 25٫3 43٫3 18٫7 8 4٫7 نگذشتن از منافع خود 5

 94۰ 3٫78 21٫4 47٫3 21٫3 8 2 اصالحات ارضی 6

 772 4٫۰3 24٫7 59٫3 12 2٫7 1٫3 نیسرزم براختالف  7

 1٫۰25 3٫۰9 8 25٫3 42٫7 16 8 ارث 8

 1٫138 2٫97 11٫7 21٫3 31٫3 27٫3 9٫3 یگذارهیسرماامنیت  9

 981 3٫9 28 46 17٫3 5٫3 3٫4 اختالف برسرآب 1۰

 1٫134 3٫34 15٫3 34٫7 24٫3 19٫3 6 سطح تحصیالت 11

 1٫197 3٫47 1۰ 62 7٫3 6٫7 14 ارتباط با شهر 12

 .768 4٫9 3۰ 52 15٫3 2 7 حضور نهادهای دولتی 13

 .938 3٫56 14 42 33٫3 7٫3 3٫3 اعتماد و اطمینان 14

 .891 3٫72 17٫3 47٫3 27٫3 6 2 مندیسطح رضایت 15

 .745 4٫19 35٫3 5۰٫7 12 1٫3 7 های ارتباطیرسانه 16

 1٫۰17 3٫16 6 34 38٫7 12٫7 8٫7 های افرادآگاهی 17

 1٫۰72 2٫93 7٫3 2۰٫7 41٫3 19٫3 11٫3 هاتنش 18

 1٫۰61 3٫۰9 8 26 43٫3 12 1۰٫7 کینه و کدورت 19

 1٫۰79 2٫93 8٫7 2۰٫7 34 28٫7 8 گری و کالشی پیشگیتکدی 2۰

 1٫۰52 3٫19 8٫7 33٫3 32٫7 18٫7 6٫7 آسودگی خاطر 21

 1٫۰۰2 3٫34 13٫3 28 42٫7 11٫3 4٫7 مشارکت 22

 1٫18 3٫۰5 11٫3 28 25٫3 25٫3 1۰ انس و الفت 23

 1٫۰79 3٫95 34 4۰ 16٫7 2٫7 6 قضاییامنیت مراجع  24

 .827 4٫۰3 3۰ 48 16٫7 5٫3 ۰ ونقلحملوسایل  25

 .792 3٫95 25٫3 46٫7 26 1٫3 7 های ارتباطیجاده 26

 .895 3٫81 21٫3 48 21٫3 8٫7 7 فاصله 27

 1٫159 3٫17 8٫7 38٫9 24٫2 16٫8 11٫4 ابزار و فناوری 28

 .956 3٫72 21٫3 42 25٫3 1۰ 1٫3 وآمدرفتامنیت  29

 .766 2٫17 3٫3 4٫7 5٫3 79٫3 7٫3 اموال عمومی 3۰

های مختلف نتایج حاصل از مقایسة زوجی شاخص ی،از طرف

 شدن مناقشات روستاییان و عوامل مؤثر بر آنمربوط به قضایی

هشای ارضشی، رسشانه اصشالحاتی هاششاخصدهد کشه نشان می

 ۰/۰ 54، ۰/۰ 88/۰،55ارتباطی، امنیت مراجع قضایی با ضریب 

دارای بیشترین درجة اهمیت و اموال عمومی، ابزار و فناوری بشا 

کمتششرین درجششة اهمیششت را بششه خششود  ۰/۰ 1۰، ۰/۰ 9ضششریب 

 (.4)شکل  انددادهاختصاص 
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 نشدن مناقشات روستاییاتعیین قضایی های مطرح درهای حاصل از مقایسۀزوجی شاخصوزن -4شکل

 1394یق، های تحقمأخذ: یافته

بعد از اصالحات ارضی تغییر در جامعة روسشتایی احسشاس ششد 

تششوان در ابعششاد اقتصششادی، اجتمششاعی، کششه ایششن تغییششرات را مششی

تغییر  اما فیزیکی در اغلب روستاهای ایران مشاهده کرد؛کالبدی

ایر ابعشاد بیششتر اسشت. بشراین فرهنگی از سش -در ابعاد اجتماعی

در  ریتشأثآن است کشه بیششترین  دیمؤهای تحقیق اساس، یافته

شدن مناقشات روستاییان، تغییرات در ابعاد اجتماعی امر قضایی

، هشای ارتبشاطیامکاناتی در روسشتا از قبیشل رسشانه نفوذ است با

 ی دولتی، ارتباط فراوان مشردم بشا ششهر و عشواملیحضور نهادها

هشای خشود بشه شده است که مردم برای حل مناقشه باعث گرید

 (.  5نکنند )جدول یم عمل روش قد

شدن ییاستودنت عوامل مؤثر بر قضا tآزمون نتایج  -۵جدول 

 مناقشات روستاییان دهستان رشتخوار
 1394ای پژوهش،افتهی مأخذ:

 .t Sig(2- tailed) Stdمقدار  هاشاخص ردیف

Deviation 
 ۰٫494 ۰۰۰/۰ 11٫۰92 اقتصادی 1

2 
-اجتماعی

 فرهنگی
11٫166 ۰۰۰/۰ ۰٫526 

 39۰ ۰۰۰/۰ -7٫۰58 یزیکیف-کالبدی 3

والیس در بعد اقتصادی و اجتماعی  –نتایج آزمون کروسکال

شدن بشر مناقششات یرات قضاییتأثدهد که فرهنگی نشان می –

-معنشی طحسشبا  مطالعه مورددر روستاهای محدودة  روستاییان

(. 7و  6بششوده اسششت )جششدول  1/۰( کششه کمتششر از sig) یدار

ششدن مناقششات یر قضاییتأث؛ یعنی برابری HOفرض بنابراین، 

فرهنگی در روسشتاهای  -روستاییان در بعد اقتصادی و اجتماعی

(؛ یعنی H1مخالف )رد شده است و فرض  مطالعه موردمحدودة 

شدن مناقشات روستاییان در بعد اقتصادی و یر قضاییتأثتفاوت 

د ییشتأ مطالعشه موردفرهنگی در روستاهای محدودة  –اجتماعی

 شده است.
 الیس در بعد اقتصادیو -کروسکال نتایج آزمون -۶جدول 

 1394های پژوهش، مأخذ:یافته

 میانگین اقتصادی

42٫895 Chi- Square 

12 Df 
۰/۰ Asymp.Sig 

 

 -الیس در بعد اجتماعیو -تایج آزمون کروسکالن -۷جدول 

 فرهنگی

 1394های پژوهش، مأخذ:یافته
 رهنگیف-میانگین اجتماعی

33٫488 Chi- Square 

12 Df 
1/۰ Asymp.Sig 
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 شدن مناقشات روستاییان وزیع فضایی ارتباط بین بعد اجتماعی و قضاییت -۶شکل 

 1394نگارندگان، مأخذ: ترسیم

 
 شدن مناقشات روستاییانوزیع فضایی ارتباط بین بعد اقتصادی و قضاییت -۵شکل 

 1394نگارندگان، مأخذ: ترسیم

فیزیکشی  -والشیس در بعشد کالبشدی -اما نتایج آزمون کروسکال

شدن بشر مناقششات روسشتاییان یرات قضاییتأثدهد که نشان می

داری یمعنشدارای سشطح  مطالعشه مشورددر روستاهای محدودة 

بشوده  ۰/۰ 1( آن بیششتر از sig) یدارنبوده است و سطح معنی

یر تششأثی ؛ یعنششی برابششرHOفششرض بنششابراین،  (.8جششدول اسششت )

 -در بعد اقتصشادی و اجتمشاعی شدن مناقشات روستاییانقضایی

یید شده اسشت و تأ مطالعه موردفرهنگی در روستاهای محدودة 

ششدن مناقششات یر قضاییتشأث(؛ یعنی تفاوت H1مخالف )فرض 

فرهنگی در روستاهای  –روستاییان در بعد اقتصادی و اجتماعی

 شده است. رد  مطالعه موردمحدودة 

 -الیس در بعد کالبدیو -تایج آزمون کروسکالن -۸ول جد

 فیزیکی
 1394های پژوهش، مأخذ:یافته

 یزیکیف-میانگین کالبدی

13٫974 Chi- Square 

12 Df 
3۰2/۰ Asymp.Sig 
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 شدن مناقشات روستاییانیزیکی و قضاییف -وزیع فضایی ارتباط بین بعد کالبدیت -۷شکل 

  1394نگارندگان، مأخذ: ترسیم

 گیری. بحث و نتیجه۵
ششدن گذششت، تقریشری بشود بشر مدرن نظر ازنوشتاری که 

کشه در حشال حاضشر در  قواره( روستاییی، ظاهری و بیبعد)ت 

روسشتاهای ایششن دهسشتان رسششوخ کششرده اسشت. در ایششن راسششتا، 

آن پشس اصشالحات  وفصشلحلیوة شش ششدن مناقششات وقضایی

، پژوهش حاضشر بشا هشدف ین اساسار بارضی تغییر کرده است. 

بشر آن  مشؤثرشدن مناقشات روستاییان و عوامشل بررسی قضایی

انجام شده است که در نوع خود در مقایسشه بشا سشایر مطالعشات 

؛ زیشرا هسشت توجشهقابلششدن مناقششه، مشابه مرتب  با قضایی

های فشو ، های مشابه در هر ی  از حوزهرغم وجود پژوهشیعل

 و بشهششده اسشت  توجشهبشا هشم  قولشهدو مدر این پژوهش، بشه 

شدن مناقشه و عوامل تحوالت جامعة روستایی باتوجه به قضایی

مناقششه، در خانوارهشای  وفصشلحلشدن و شیوة مؤثر بر قضایی

نامة پرسشش اساسبراست.  شده پرداخته مطالعه موردروستایی 

تکمیلی، هنشوز افشرادی هسشتند کشه بخواهنشد ایشن باششند کشه 

ی( منششش)کدخدا رسششمییرغ صششورت بششهخششود را هششای مناقشششه

کنند؛ ولی تعداد این افراد اندک است و در ردة سشنی  وفصلحل

مکانات مدرن بشه ین میان، با ورود ادر ا. اندگرفته قرار 65تا  45

دیگر و مشواردی از ایشن شدن اعتماد افراد بشه یش روستاها و کم

از جملشه قبیل باعث شده که نظشام ارزششی روسشتاهای کششور، 

فصشل مناقششات بشه وروستاهای این دهستان، تغییر کنشد و حل

خدامنشی( جایگشاه خشود را سفیدی و کدریش) رسمیغیر شیوة

 (.6 شکل) به مراجع رسمی و قضایی بدهند

 
 حدودۀ مورد مطالعهمی در رسمریغرسمی و  صورت بهشدن مناقشات قضایی -۸شکل 

 1394های پژوهش،افتهی :ذمأخ
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ط کشرد تشوان اسشتنبامی مطالعه موردهای داده لیوتحلهیتجزاز 

که تحوالت جامعةروستایی بعد از اصالحات ارضشی بشر وضشعیت 

شدن مناقششات سشاکنان روسشتاهای دهسشتان رششتخوار قضایی

سشو بشا نتایج حاصل، هم، واقع درگیری داشته است. تأثیر چشم

ه بشر اسشت کش (1393)همکشاران محمدی و  های پژوهشییافته

شدن مناقشات روسشتاهای اسشتان شدن روستاها و قضاییشهری

ششدن مناقششات در اند. از طرف دیگر، قضاییید داشتهتأکتهران 

حضور  همچونروستاهای متعدد تفاوت داشته است که عواملی 

هشای ها، سشطح تحصشیالت، آگشاهیی دولتی، ایجاد تنشنهادها

بشه  هشاآنتشرین های ارتباطی از مهمارکت، ارث، رسانهافراد، مش

بنششدی نتششایج حاصششل از ، جمششعحششال هششر بششهرونششد. شششمار مششی

 کند:وارد زیر را مشخص مینامه، توجه به مپرسش

 ای در سشطح هشایی مششاورهحضور نهادهشایی یشا سشازمان

 ازای ای به جوانان روستایی بشرروستاها تا بتواند خدمات مشاوره

 بدهند. هاآننشدن زندگی به  یدهشپا هم

  ششدن کرده در سطح روسشتا بشه عضویلتحصتشویق افراد

ی بهتر به مشردم دهخدماتدر اعضای شورای حل اختالف برای 

کشه تحصشیالت دانششگاهی ینا بادر سطح روستا؛ زیرا این افراد 

دارند، بسته به ششرایطی حاضشر نیسشتند در ایشن نهشاد قضشایی 

 فعالیت کنند.

 ششورای ) ییقضاجاد انس، الفت و همکاری میان مراجع ای

حل اختالف( برای انجام بهتشر امشور و رسشیدگی بشه اختالفشات 

 مشوردمردم در سطح روسشتا در برخشی از روسشتاهای محشدودة 

 شود.این صفا و همکاری میان اعضای شورا دیده نمی مطالعه

  ،بششازنگری در حششدود صششالحیت شششوراهای حششل اخششتالف

عملشی  اعضای این نهادهشا انتصشابی و تشوان علمشی وی  از یچه

 کافی برای حل مسائل برخوردار ندارد.

 رسانی بیشتر نسبت به وظایف شورای حل اخشتالف اطالع

بشه وظشایف کامشل  در برخی از روستاها مردم نسشبت .روستایی

 شورای حل اختالف آگاه نبودند.
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Extended Abstract 
1. INTRODUCTION 

Humans are social beings; therefore, they have 

always been forced to live beside their fellow men. 

Although social life and relations have led to growth 

and progress, they sometimes create disturbance 

leading to the creation of conflicts over their 

interests and rights, which has resulted in fights and 

disagreements between them. To solve these 

disputes, in every era, many methods and solutions 

have been proposed based on the conditions and 

requirements of communities. Meanwhile, there 

have been many changes in different dimensions of 

villagers’ life, which are noticeable in most villages 

in Iran including villages of Roshtkhar District. 

Undoubtedly, these changes stem from the effective 

socio-cultural, economic, physical changes in rural 

communities which can affect the trend of change, 

its expansion and development. 

2. THEORETICAL FRAMEWORK 

Developments in rural communities in Iran reflect a 

range of contrasts between past and present, or in 

other words, tradition and modernity, and the study 

on these developments is based on land reforms. In 

fact, rural areas had faced with economic, social, 

and environmental challenges but these challenges 

gradually disappeared and soon there were no 

choices except accepting modernity and being 

compatible with this new identity. Regarding the 

relationship between tradition and modernity, some 

social scientists believe that many traditional 

elements in cultural structure of societies are broken 

through the process of modernism deployment and 

transition from a traditional society to a modern one. 

In addition, new elements and structures should be 

replaced with old ones. Changing the traditional 

practices and introducing new ways for resolving 

conflicts among villagers are two important aspects 

of sociocultural changes in a society. In defining the 

concept of “dispute”, it should be said that dispute is 

a common social process with multidimensional 

features that has its own simplicity or complexity in 

all social systems. In other words, the word 

“dispute” refers to a situation in which human 

groups of a specific race, language, culture, religion, 

and economy have a conscious dispute because of a 

real or unreal incompatibility. Dispute is a 

worldwide phenomenon and is always happening 

inside societies. However, it is not necessarily 

without interruption or with the same intensity. 

Therefore, dispute is a social process with 

multidimensional features. 

3. METHODOLOGY 

In the present study, a descriptive-analytical 

methodology was used to investigate the parameters 

in two main phases. The first phase includes 

documentary and library studies, and using internet 

to investigate issues such as review of literature, 

background, concepts, and etc. In the second phase, 

some field studies were done to collect data, prepare 

and complete questionnaires. In the next step, 13 

villages out of 26 villages of Roshtkhar District 

each with more than 100 households were selected 

as sample villages, and finally, having used Cochran 

Formula, 350 households were selected as sample 

households from the aforementioned villages. Then, 

questionnaires were completed by the head of 

sample households. Finally, having used 

Proportional Allocation Method, the number of 

households under study whose head has undergone 

the interview in each village was identified. In the 

next step, to analyze the data, One-Sample T-Test 

and Kruskal-Wallis test as well as Expert Choice, 

SPSS, and ARCG softwares were used. 

4. DISCUSSION 
The results of this study show that among interested 

indexes in reviewing the judicalization of disputes 

among villagers and the factors affecting it, social 

media with the average of 4.19, and the presence of 

government institutions with the average of 4.9 have 

the highest averages among the households under 

study. On the other hand, the factor that has the 
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highest influence in judicalization of disputes 

among villagers is changing social aspects, which 

are influenced by facilities like social media, the 

presence of government institutions, access to cities, 

and other factors. These factors have made people 

not resort to traditional practices for resolving their 

disputes. In addition, One-Sample T-Test showed 

that there was a meaningful difference (Ρ<0.5) 

between economic, socio-cultural, and physical 

aspects while this difference was not seen in 

Kruskal-Wallis Test in the physical aspect. 

5. CONCLUSION 
This study showed the process of modernization 

(one-dimensional, superficial, and awkward) which 

has been penetrated in the villages of Roshtkhar 

District. Accordingly, the aim of this study was to 

review the disputes among villagers and the factors 

affecting them. According to the supplementary 

questionnaire, there were a few people, between 45 

and 65 years old, who wanted to resolve their 

disputes informally (mediation). Meanwhile, as 

modern facilities entered the villages and trust 

decreased among people, the value system in the 

villages of Iran including villages in Roshtkhar 

District has changed and resolving disputes in an 

informal way (arbitration and mediation) has given 

its way to resorting to judicial and formal 

authorities. 

Key Words: Judicalization of disputes, dispute, 

social developments, Roshtkhar Dehestan. 
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