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Abstract   Article Info 
Aims: In the North Khorasan province with a multicultural population, the 

conflict has appeared as a notable phenomenon. The aim of this research was to 
investigate the epidemiology and demography of conflict in the forensic offices of 
North Khorasan province, Iran. 

Instruments & Methods: In this descriptive-survey research, 2258 people, 
who were referred to forensic offices of North Khorasan from the criminal and 
police courts during 4 months (May-September 2016), were investigated. In this 
regard, a questionnaire was designed and given to referrals. The data were 
analyzed, using SPSS 19 software and Chi-square test. 

Findings: 89.77% of conflicts were related to people with income less than 1 
million Toman per month. 38.09% of conflicts occurred at home and 41.67% 
occurred among relatives. 83.00% of people had diplomas and lower than 
diploma. The most common weapon used was knife (48.16%). The frequency of 
conflicts in Ramadan was lower than other days. 

Conclusion: In North Khorasan province, most of the conflicts are related to 
people with low income and low education levels due to family issues. During 
Ramadan, the conflict is less than in other months and in the cold months, it 
occurs less than the other months. The pattern of using pre-defined tools in the 
conflicts is very serious and alarming. The results on the frequency of the place of 
conflict, the existence of a kinship relationship between the assailant and the 
victim, the cause of the conflict, and the marital status of the injured may indicate 
that family in this province is threatened with violence. 

Keywords: Epidemiology, Demography, Conflict, Legal Medicine Center of 
North Khorasan 

Received: 6 May. 2018 
Accepted:  19 Oct. 2018 
Published Online: 20 Dec. 2018 
 
Descriptive Study

Sakine Beigi, MSc. Industrial Engineering Department, Engineering & Basic Sciences 
Faculty, Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran. Email: sakinebeigi@yahoo.com / Tel: 
+98-58-32262861 

  Corresponding Information: 
 

Copyright © 2018, Ir J Forensic Med. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International 
License which permits copy and redistribute the material just in noncommercial usages, provided the original work is properly cited. 

How to Cite This Article: 

   
Beigi S., Salahshour B., Mehrtash M. Epidemiological and Demographic Status of Conflicts in the Forensic Offices of North
Khorasan Province. Ir J Forensic Med. 2018; 24(3): 185-192  



   2383 – 0034شاپا الكترونيك:  –مجله پزشكي قانوني ايران 
  توصيفي مطالعه

  
 استان قانوني پزشكي هاياداره به ارجاعي نزاع موارد دموگرافيك و اپيدميولوژيك وضعيت

  شماليخراسان
      

  3مهرتاش مرضيه، 2سلحشور بابك، 1بيگي سكينه

  ايران بجنورد، بجنورد، كوثر دانشگاه پايه، علوم و مهندسي فني دانشكده صنايع، مهندسي گروه، كارشناسي ارشد. 1
  ايران بجنورد، شمالي، خراسان قانوني پزشكي سازمان، دكتراي تخصصي. 2
  ايران بجنورد، شمالي، خراسان قانوني پزشكي . كارشناس ارشد، سازمان3

     
  چكيده    اطالعات مقاله

  
  16/02/1397  تاريخ وصول:

  29/07/1397  تاريخ پذيرش:
  29/09/1397  انتشار آنالين: 

  
  نويسنده مسئول: 

  بيگي  سكينه
فني دانشكده صنايع، مهندسي گروه

كوثر دانشگاه پايه، علوم و مهندسي
  ايران بجنورد، بجنورد،
  تلفن: 

05832262861  
  پست الكترونيك: 

sakinebeigi@yahoo.com  

عنـوان بـه  اسـت،  قـوميتي چند جمعيتي بافت داراي كه شماليخراسان استان در نزاع پديده: اهداف
نزاع موارد دموگرافيك و اپيدميولوژيك بررسي تحقيق، اين هدف. است شده ظاهر سازمساله ايپديده

  .بود شماليخراسان استان قانوني پزشكي ادارات به ارجاعي
و كيفـري  هـاي دادگـاه  از شـده ارجـاع  افراد تمام پيمايشي، توصيفي تحقيق اين در :هاروش و ابزار

چهارماهـه  زمـاني  بـازه  در شـمالي خراسـان  اسـتان  هايشهرستان قانوني پزشكي ادارات به كالنتري
 راسـتا،  ايـن  در. گرفتنـد  قـرار  بررسـي  مـورد  نفـر  2258 تعـداد  بـه ) 1395 سال شهريور تا خرداد(

آزمـون  و SPSS 19 افزارنرم با اطالعات. شد گذاشته ارجاعي افراد اختيار در و طراحي اينامهپرسش
  . گرفت قرار تحليل مورد دوكاي
%09/38 بـود. ميليون تومان در مـاه  تر از يكها مربوط به افراد با درآمد پاييننزاع %77/89 ها:يافته
افـراد مـدرك %00/83بـود.  آنها بين افراد با نسبت خويشاوندي رخ داده  %67/41ها در منزل و نزاع

ـ   %16/48كاررفتـه چـاقو (  ترين سالح بهفراوان .تر از آن داشتندديپلم و پايين زاع در) بـود. فراوانـي ن
  روزهاي ماه رمضان كمتر از ساير روزها بود.

ها مربوط به افـراد بـا سـطح درآمـد و تحصـيالتبيشتر نزاع شمالي،خراسان در استان گيري:نتيجه
در و نزاع در ايام مـاه مبـارك رمضـان كمتـر از سـاير روزهـا      علت مسايل خانوادگي است. پايين و به

ها بسـيارشده در نزاعتعيينالگوي استفاده از آالت ازپيش ها است.هاي سرد سال كمتر از ساير ماهماه
آمـده در خصـوص فراوانـي محـل نـزاع، وجـود نسـبتدسـت تـايج بـه  ن .جدي و هشداردهنده اسـت 

ه ايـندهندتواند نشانخويشاوندي بين ضارب و مضروب، علت نزاع و وضعيت تاهل افراد مضروب مي
  هاي افراد قرار دارد. مساله مهم باشد كه كانون خانواده در اين استان مورد تهديد خشونت

  شماليخراسان قانوني پزشكي نزاع، دموگرافيك، اپيدميولوژيك، ي:كليد كلمات

  
 



  187همكاران     و بيگي سكينه

  1397 پاييز 3 - شماره 24 دوره                                 ايران                                                                                        قانوني پزشكي همجل

  مقدمه:
قسـمت قابـل تـوجهي از تـاريخ مـدون انسـان پيرامــون       

عامل انحطاط اخالقي و  .)1( خشونت و نزاع رقم خورده است
ها و جوامـع، خشـونت و    سقوط معنوي بسياري از افراد، گروه

پرخاشگري است و جنگ، نزاع، تجاوز، ترور، ضرب و جـرح و  
 آينـد  شمار مي  قتل، مصاديق بارز اين جنبه از رفتار انسان به

دنبال  نزاع و درگيري پيامدهاي اجتماعي گوناگوني را به .)2(
تـوان بـه كـاهش ابعـاد      ترين آنها مـي  ه مهمدارند كه از جمل

عنـوان   بـه گوناگون امنيت در جامعه اشاره نمود. پديده نـزاع  
سالمت، علـت بـيش از    كنندهترين عوامل تهديد يكي از مهم

وميـر در   ترين علـل مـرگ   ميليون مرگ در سال و از مهم نيم
  .)3( سنين جواني است

شـدت   بـه  هاي فردي در مناطقي از كشور كـه  پديده نزاع
هاي سنتي خود هستند و گـرايش و پايبنـدي    متاثر از ارزش

كمتري نسبت به قانون دارند، بيشتر مشهود اسـت. از سـوي   
ديگر، متاسفانه هنـوز خشـونت و نـزاع از جملـه موضـوعاتي      

هـا، شـاخص قـدرت يـا دفـاع از       است كه در برخي فرهنـگ 
منزلت اجتمـاعي، فرهنگـي و حيثيـت خـانوادگي محسـوب      

  .)4( دشو مي
 1395مطابق آمار سازمان پزشكي قانوني كشور، در سال 

هزار نفر) مصدوم نزاع به مراكـز  547ميليون نفر ( بيش از نيم
انـد. بـه عبـارتي ديگـر،      پزشكي قانوني كشور مراجعـه كـرده  

علت نزاع به مراكز پزشكي  نفر به 1500طور متوسط روزانه  به
رقـم در اسـتان    ايـن  .)5( انـد  قانوني كشـور مراجعـه داشـته   

 نفـر در روز اسـت   20طور متوسط بيش از  شمالي، به خراسان
% كل ارجاعات مراكز پزشـكي قـانوني كشـور    30حدود  .)6(

تنها هـر روز   اين پديده اجتماعي نه .)5( مربوط به نزاع است
هاي سنگيني را به سيسـتم بهداشـت و درمـان كشـور      هزينه

المي و معيارهـاي  كند، بلكه از منظر مـوازين اسـ   تحميل مي
  شده نيست. ارزشي و فرهنگي جامعه نيز پذيرفته

شناختي و فردي تاثيرگذار بر گـرايش   يكي از عوامل روان
 .)7( به نزاع، عدم برخورداري از مهارت كنترل خشـم اسـت  
هـاي   نشان داده شده اسـت كـه بـين برخـورداري از مهـارت     

جمعـي ارتبـاط منفـي     كنترل خشم و گرايش به نـزاع دسـته  
بين متغيرهـاي سـن، رضـايت از     .)8( داري وجود دارد معني

زنـدگي، دسترسـي بــه امكانـات رفـاهي و نــزاع نيـز ارتبــاط      
همچنـين   .)9( ها گـزارش شـده اسـت    داري در تحقيق معني

گرايـي بـا    گرايي، تعهـد و خـانواده   اجتماعي، قومبين انسجام 

 .)10(وجـود دارد  داري  هـاي جمعـي رابطـه معنـي     وقوع نزاع
بين دوستان و بروز را داري  متعدد همبستگي معني اتتحقيق

يعنـي افـراد پرخاشـگر دوسـتان      ،انـد  هنشـان داد پرخاشگري 
همچنـين در مطالعـات نشــان داده    .)11( پرخاشـگري دارنـد  

ان زــ ميرت آنهـا بـا   نظاو لدين وابه دلبسـتگي  ن كه بيشده 
ــخ ــندر داشونت ـ ــين   شـ ــوزان همبســتگي معكــوس و ب آم

ــختگيري و  ــاد واندزلدين با فرري وافتاربدس لدين با ان و تض
آمـــوزان همبســـتگي  شندر داخشونت ان ميزهمـــديگر بـــا 

در تحقيقي در شهر قم نشـان داده   .)12( مستقيم وجود دارد
ـ  %90شد كه بيش از  نشـينان شـهر    كننـدگان از حاشـيه   زاعن

اي  قبيله  -قــوميت يش تعصباافزبودنـد. در ايـن بررســي بـا ا   
 .)13( يافتـه بــود يش ازــ فت ااــ عزمنااد در فراشركت ان ميز

ــي ــاط معن ــوم  ارتب ــين ق ــزاع،    دار ب ــي ن ــه عين ــي، تجرب گراي
پرخاشگري و گرايش به نزاع نيز در سـاير مطالعـات گـزارش    

  .)14( شده است
هاي مـردان ارجـاعي بـه     قيقي كه با بررسي پروندهدر تح

سازمان پزشكي قانوني كشور در مدت سـه مـاه انجـام شـد،     
ها در خيابان رخ داده و  مشخص شد كه بيش از نيمي از نزاع

از نظر توزيع فراواني سن فرد ضارب و مضـروب، اكثـر افـراد    
ســال ســن دارنــد. در توزيــع شــغلي اكثــر   30تــا  20بــين 
  .)14( ان شغل آزاد داشتندكنندگ نزاع

  

و همكاران در پژوهش خـود نشـان دادنـد كـه      مهاجرپور
گـردان   كننـدگان مـواد روان   مي ماننـد نـزاع در مصـرف   يجرا

مختلفـي ماننـد تجـرد،    مل اعوبيشترين فراوانـي را داشـته و   
ــتا، مد پايينصـــيالت كـــم، بيكـــاري، درآتح دن و جربومسـ
سـاز بـروز جـرايم خشـن در      زمينه گيادخانوگسيختگي  مهاز

  .)15( گردان بوده است كنندگان مواد روان ميان مصرف
  تعداد موارد نزاع ،طبق آمار سازمان پزشكي قانوني كشور

در كشـور و اسـتان    1395تا  1392هاي  شده طي سال ارجاع
  .)5( شمالي تا حدودي كاهش داشته است خراسان

  

هـاي   سـتفاده از ابـزار  در مقاله حاضر، با نگاهي علمـي و ا 
مختلف علم آمـار بـه بررسـي اپيـدميولوژيك و دموگرافيـك      

پزشــكي قــانوني اســتان  هــاي همــوارد نــزاع ارجــاعي بــه ادار
شمالي پرداخته شده است. الزم به ذكر است از آنجـا   خراسان

هـاي خـاص    كه موضوع مورد مطالعه بيشتر مرتبط با زمينـه 
وف بـه مقـاالت و   مطرح در ايران است، بررسـي متـون معطـ   

 از . بنابراين هدف)14( نوشتارهاي موجود به زبان فارسي بود
 نـزاع  مـوارد  دموگرافيك و اپيدميولوژيك بررسي تحقيق، اين
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 شـمالي  خراسـان  اسـتان  قـانوني  پزشكي هاي اداره به ارجاعي
  .بود

  

    ها روشابزار و 
و به شـيوه مطالعـه    پيمايشياين تحقيق از نوع توصيفي 

است. پس از كسب مجوزهـاي   (case series)مجموعه موارد 
شـمالي، تمـام    الزم از اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان

هاي كيفـري و كالنتـري اسـتان در     شده از دادگاه افراد ارجاع
به تعداد ) 1395بازه زماني چهارماهه (خرداد تا شهريور سال 

  .ندار گرفتمورد بررسي قرنفر  2258
اي طراحـي شـد و در اختيـار     نامـه  در اين راستا، پرسـش 

دليل نـزاع گذاشـته شـد. متغيرهـايي ماننـد       افراد ارجاعي به
جنسيت ضارب و مضروب و وجود نسبت فـاميلي بـين آنهـا،    
تاريخ وقوع نزاع، تاريخ مراجعه به پزشـكي قـانوني، قوميـت،    

عوامـل  محل نزاع، شـغل، درآمـد، تحصـيالت، علـت نـزاع و      
نامـه گنجانـده شـد.     ايجادكننده ضرب و جرح در اين پرسش

كننده و توسـط   تمامي متغيرها براساس اظهارات فرد مراجعه
واحد پذيرش مراكز پزشـكي قـانوني هـر شهرسـتان ثبـت و      

مـورد   SPSS 19افزار  تكميل شد. سپس اطالعات افراد با نرم
  تحليل قرار گرفت.  تجزيه و 

مقادير برخـي متغيرهـا    بين دار نيمعتفاوت براي بررسي 
دو استفاده شد. در ايـن آزمـون كـه     از آزمون ناپارامتري كاي

براي متغيرهاي اسمي كـاربرد دارد، فراوانـي مـورد انتظـار از     
شـده مقايسـه    مقادير يك متغير محاسبه و با فراواني مشاهده

  شود.   مي
  
  ها يافته

سـال   21/34±79/13 طالعـه افراد مـورد م  ميانگين سني
 1551نفري كه در نزاع مصـدوم شـده بودنـد،     2258از بود. 

نفر زن بودند. بيشترين فراوانـي شـغل افـراد     705نفر مرد و 
و سـپس   %)29/42( نفـر  955 با فراواني مربوط به شغل آزاد

 بـا فراوانـي   دار و خانـه  %)28/20( نفـر  458 با فراواني كارگر
ــراد  %) 45/17(نفــر  394 ــه اف ــوط ب ــي مرب و كمتــرين فراوان

ــي   ــا فراوان ــاورز ب ــر  20كش ــود.%) 89/0(نف ــدومان  ب از مص
) سابقه مراجعه قبلـي بـه   %91/80نفر ( 1827كننده،  مراجعه

ــه  ــانوني ب ــكي ق ــتند و   پزش ــزاع را نداش ــت ن ــورد  454عل م
 ها در روزهـاي مـاه رمضـان رخ داده بـود.     ) از نزاع11/20%(

) نسبت فاميلي با ضارب يـا  %67/41( نفر از افراد 941تعداد 
كننـده   افـراد مراجعـه   %)77/89( نفر 2027 ضاربين داشتند.

 184ميليون در مـاه بودنـد.    مزد كمتر از يك بيكار يا با دست
مابقي  %)04/2( نفر 46 ميليون و ) بين يك تا دو%15/8نفر (

  .)1(جدول  بيش از دو ميليون تومان درآمد ماهيانه داشتند
  

 كهاي دموگرافي ويژگيتوزيع فراواني مطلق و نسبي ) 1جدول 
شمالي  افراد ارجاعي به ادارات پزشكي قانوني استان خراسان

  نفر) 2258( دليل نزاع به
  درصد  تعداد  هاي دموگرافيك ويژگي

  جنس مصدوم
 69/68  1551  مرد

 22/31  705  زن

 09/0  2  نامشخص

  جنس ضارب
 40/86  1951  مرد

 96/9  225  زن

 63/3  82  نامشخص

  وضعيت تاهل
 63/72  1640  متاهل

 75/26  604  مجرد

 62/0  14  نامشخص

  قوميت
 30/33  752  فارس

 00/45  1016  كرد يا كرمانج

 85/15  358  ترك

 44/2  55  تات

 92/2  66  تركمن

 48/0  11  ساير و نامشخص

  گروه سني (سال)
10-0  27  19/1 

20-10  233  32/10 

30-20  745  00/33 

40-30  498  05/22 

50-40  293  98/12 

60 -50  186  24/8 

 00/5  113  سال 60بيش از 

 22/7  163  نامشخص

  تحصيالتسطح 
 71/19  445  سواد بي

 29/63  1429  ابتدايي تا ديپلم

 64/8  195  ديپلم فوق

 69/6  151  ليسانس

 66/0  15  ليسانس فوق

 09/0  2  دكتري

 93/0  21  نامشخص
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هاي  ويژگي) توزيع فراواني مطلق و نسبي 1جدول ادامه 
افراد ارجاعي به ادارات پزشكي قانوني استان  كدموگرافي

  نفر) 2258( دليل نزاع شمالي به خراسان
  درصد  تعداد  هاي دموگرافيك ويژگي

  علت نزاع سابقه مراجعه به
78/18  424 وجود سابقه  

91/80  1827 عدم وجود سابقه  

31/0  7 نامشخص  

  شهر
 21/35  795  بجنورد

 62/26  601  شيروان

 26/14  322  اسفراين

 51/11  260  مانه و سملقان

 64/6  150  فاروج

 59/3  81  جاجرم

 17/2  49  راز

  محل نزاع
 58/36  826  خيابان

 09/38  860  منزل

 18/12  275  محل كار

 09/0  2  مدرسه

 79/7  176  باغ

  17/2  49  پارك
 10/3  70 نامشخص

  
سال بيشترين فراواني نزاع را داشت.  37تا  19بازه سني 

ترين فرد  مورد) و مسن 5ساله ( ترين فرد مضروب يك سن كم
هـا فـرد مصـدوم از     نـزاع  %00/45مـورد) و در   يكساله (88

  قوميت كرد يا كرمانج بود.
) و %72/27ل خـانوادگي ( يترين علت نزاع را مسـا  فراوان

ــو    ــت حق ــدم رعاي ــي از ع ــزاع ناش ــس از آن ن ــران پ ق ديگ
) به خود اختصاص دادنـد و خصـومت شخصـي بـا     92/15%(

 %51/70موارد در رتبه سوم علت نـزاع قـرار داشـت.     23/8%
افراد حداكثر دو روز بعـد از وقـوع نـزاع بـه پزشـكي قـانوني       

ند و متوسط فاصله زماني بين وقـوع نـزاع و   بود  مراجعه كرده
  روز بود. 20/3زمان مراجعه به پزشكي قانوني 

ا درنظرگرفتن تعداد هر يـك از روزهـاي هفتـه در بـازه     ب
داده در  رخ  كـه تعـداد نـزاع   شد زماني مورد مطالعه، مشاهده 

% بيشـتر از  14/7و  %72/10ترتيب  روزهاي جمعه و شنبه به
تعداد مورد انتظار بوده؛ اما اين اخـتالف در سـطح اطمينـان    

  ).  p=12/0دار نبود ( از نظر آماري معني 95%
 407از عوامـل طبيعـي و در    %)،71/67( مورد 1529 در

بـود.  شده استفاده شده  تعيين ) از آالت ازپيش%02/18مورد (
جسـم   بـود و كاررفته در نزاع، چاقو  ترين سالح سرد به فراوان

  .)2(جدول  دشتنهاي بعدي قرار دا برنده، ميله و قمه در رتبه
  

آالت و  وسايل اتفاقي نسبيفراواني توزيع ) 2جدول 
شده ايجاد ضرب و جرح در افراد مضروب مورد  تعيين پيشاز

  همطالع
  درصد  متغيرها

  وسايل اتفاقي ايجاد ضرب و جرح
  40/0  خاك
  81/1  شن

  65/5  شاخه درخت
  30/62  چوب
  63/28  سنگ

  شده  تعيين آالت ازپيش
  79/11  ميله
  16/48  چاقو

  23/1  مواد منفجره
  86/7  شيشه

  21/2  تيغ
  32/10  قمه

  94/17  جسم برنده
  
  بحث

هـا مربـوط    نزاع %77/89در اين پژوهش مشخص شد كه 
كه  بودهميليون تومان در ماه  تر از يك به افراد با درآمد پايين

تواند قابـل تامـل باشـد. همچنـين طبقـات كـاري آزاد و        مي
 هـا بـه   و بيشتر نزاع بودندكارگر داراي بيشترين فراواني نزاع 

. بود) رخ داده %58/36) و خيابان (%09/38منزل (ترتيب در  
؛ چرا كـه خـانواده محـل    استاين مساله بسيار هشداردهنده 

رشد و تعالي افراد يك جامعـه اسـت و چنانچـه بـه فضـايي      
زا تبديل شود، افـرادي بـا اخـالق ناپسـند      رتنش و خشونتپ

جانبه يك  د يافت و قطعاً پيشرفت كالن و همهنپرورش خواه
. در تحقيقـي كـه در   كـرد د نرا با مشكل مواجه خواهجامعه 

ها در خيابـان انجـام    شهر تهران انجام شده است، بيشتر نزاع
بودن روابـط   رنگ دليل كم رسد به نظر مي  كه به )14( اند شده

شهري مانند تهران ايـن نتيجـه حاصـل     خويشاوندي در كالن
راد بـا  ها مربوط به افـ  نزاع %67/41شده باشد. در اين تحقيق 

و اسـت  كه ايـن ميـزان قابـل توجـه      بودنسبت خويشاوندي 
هـاي ارتبـاطي بـين افـراد       تواند حاكي از ضعف در مهارت مي

هاي بسيار جدي در ايـن زمينـه را    ريزي باشد و نياز به برنامه
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  . سازد نمايان مي
داري در خصوص ماه وقوع نزاع (از خرداد تا  تفاوت معني

اما با بررسي آمـار موجـود در سـايت     ،شهريور) مشاهده نشد
و مقايسـه تعـداد    )16( شمالي پزشكي قانوني استان خراسان

شـود كـه    هاي مختلف سال مشـاهده مـي   داده در ماه رخ  نزاع
داري كمتـر از سـاير    طور معني هاي سرد به در ماه  تعداد نزاع

هاي سازمان پزشكي قانوني  ها است. اين نتيجه در گزارش ماه
آمـدن   شـدن هـوا و پـايين    . گـرم )17( ز آمده اسـت كشور ني

هاي  تواند از داليل افزايش نزاع در ماه آستانه تحمل مردم مي
  گرم سال باشد. 

شـده در سـايت پزشـكي قـانوني اسـتان       طبق آمار ارايـه 
 افراد مضـروب مـرد   %69/68شمالي، در منازعاتي كه  خراسان
مــردان  افــراد ضــارب نيــز مــرد بودنــد و %23/86، انــد بــوده

هـاي   اند. اين نسـبت طـي سـال    برابر زنان مضروب شده20/2
طور متوسط همـين مقـدار گـزارش شـده      به 1395تا  1390
رضـوي   كه اين نسبت در استان خراسان  در حالي )،16( است
 . درانـد  برابر زنان ضارب بوده73/8و مردان  )18( است 77/1
اسـت.   موارد فرد ضارب مرد و فرد مضروب زن بوده 27/26%
طور كلي، با درنظرگرفتن جمعيت زنان و مردان در هر يك  به

ها طبق آمار سرشـماري نفـوس و مسـكن سـال      از شهرستان
هـا   توان نتيجـه گرفـت كـه در تمـامي شهرسـتان      مي 1395

انـد   مردان بيش از زنان ضارب و بيش از زنان مضـروب بـوده  
)001/0=pقبلـي،  هـاي   آمده از تحقيـق  دست ). طبق نتايج به

ها در مردان به نحو چشـمگيري بيشـتر    بروز حوادث و آسيب
  .)14( از زنان است

هـاي اسـتان    با درنظرگرفتن نسـبت جمعيـت شهرسـتان   
بر آمار سرشماري نفوس و مسـكن سـال    شمالي (بنا خراسان
مورد انتظار در هر شهرسـتان و    ) و محاسبه تعداد نزاع1395

شود كه فراوانـي نـزاع    دو نتيجه مي سپس محاسبه آماره كاي
داري متفـاوت   طـور معنـي   در هر شهرستان از اين اسـتان بـه  

ــتر از       ــتان بيش ــز اس ــزاع در مرك ــي ن ــه فراوان ــت. گرچ اس
هاي ديگر است و ادعا شده كه سـاكنان شـهرهاي    شهرستان

 بزرگ بيش از ساير شهرها در معـرض درگيـري قـرار دارنـد    
نـزاع در مركـز   اما با توجه به جمعيت هر شهر، تعـداد   ،)19(

داري كمتـر از تعـداد مـورد انتظـار بـود       طور معنـي  استان به
داده در  هـاي رخ  كمتر از تعداد مورد انتظـار) و نـزاع   65/9%(

 %93/12% و 56/52شهرستان شـيروان و فـاروج بـه ترتيـب     
  بيش از تعداد مورد انتظار بود.

هاي سني مختلف مشـاهده   با بررسي فراواني نزاع در بازه
ها مربوط به افراد در دوره نوجواني تـا   د كه بيشتر نزاعشو مي

شـدن سـن افـراد، فراوانـي      جواني بوده و پس از آن با بيشـتر 
رسد افزايش سن باعـث   نظر مي  ها كاهش يافته است. به نزاع

 برايهاي اجتماعي و اشتغال آنها  پختگي افراد، كسب مهارت
در اين سنين  تامين مخارج معيشتي خانواده شده و لذا افراد

  كنند.   كمتر گرايش به نزاع و درگيري پيدا مي
  

كننـده تحصـيالت    بخش قابل تـوجهي از افـراد مراجعـه   
دانشگاهي نداشتند و درصد قابل توجهي از آنهـا درآمدشـان   

ميليون تومان در ماه بود. در تحقيق ديگر نشـان   كمتر از يك
سـاز   زمينـه توانـد   داده شد كه تحصيالت و درآمد پايين مـي 

 دشـو گـردان   كنندگان مواد روان م خشن در مصرفيبروز جرا
)15(.  

  

افراد مضروب متاهل بودند. احتماالً ايـن ميـزان    63/72%
هـا   ناشي از اين مساله است كه بخش قابـل تـوجهي از نـزاع   

ل خانوادگي بوده و افراد متاهل بيشتر درگيـر  يمربوط به مسا
از مـواردي كـه نسـبت     %25/33ل هسـتند. در  ياين نوع مسا

افراد مشخص شده، فرد ضـارب همسـر فـرد مضـروب بـوده      
مـوارد نسـبت افـراد بيـان     % 39/18است. از آنجا كه تنها در 

هـا   كـل نـزاع   %11/6توان نتيجه گرفت كه حـداقل   شده، مي
توانـد رقـم قابـل تـوجهي      مربوط بـه زوجـين بـوده كـه مـي     

  محسوب شود.
  

داري كمتر  طور معني بهتعداد نزاع در ماه مبارك رمضان 
هـاي   ) و تعـداد كـل نـزاع   p=0001/0از تعداد مورد انتظـار ( 

كمتر از تعداد مـورد   %23/12شده مربوط به ماه رمضان  ثبت
كمتـر از تعـداد    %89/31انتظار بوده است (در مركـز اسـتان   

  مورد انتظار).
  

در پزشكي قانوني عوامل ايجادكننده ضرب و جرح به سه 
شوند: الف) عوامل طبيعي مانند دسـت، پـا،    ميدسته تقسيم 

هـا؛ ب) وسـايل اتفـاقي ماننـد سـنگ،       ها و ساير انـدام  دندان
شده  تعيين خاك؛ ج) آالت ازپيش چوب، شاخه درخت، شن و

هاي گرم و سرد مانند اجسام برنـده، سـخت و مـواد     و اسلحه
ــره ــي و در   %71/67در  .)14( منفج ــل طبيع ــوارد، از عوام م

بـود.  شده استفاده شده  تعيين از آالت ازپيش رد،موا 02/18%
شده بسيار هشداردهنده  تعيين الگوي استفاده از آالت ازپيش

كاررفتـه در نـزاع، چـاقو     تـرين سـالح سـرد بـه     است. فـراوان 
) و %79/11)، ميلـه ( %94/17جسم برنـده (  بود و) 16/48%(

ند. ميــزان شــتهــاي بعــدي قــرار دا ) در رتبــه%32/10قمـه ( 
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گـزارش   %64و همكـاران،   كيانياستفاده از چاقو در تحقيق 
  .)14( شده است

يكي از نقاط ضعف مطالعه حاضـر، درنظرنگـرفتن محـل    
سكونت افراد و همچنين مصرف يا عدم مصرف مـواد مخـدر   

هـاي آتـي، ايـن     بود. نويسندگان در نظر دارند تا در پـژوهش 
ه ايـن ترتيـب،   هاي خود وارد نمايند. ب موارد را نيز در بررسي

توان نقشه جرم استان را تهيه و نقـاطي از شـهرها را كـه     مي
  دهد، شناسايي نمود. نزاع در آنجا بيشتر رخ مي

شده در آمارها، پديده خشـونت   گزارش  فارغ از تعداد نزاع
شمالي كه داراي بافت جمعيتـي   و درگيري در استان خراسان

از ظـاهر شـده   سـ  اي مساله عنوان پديده چندقوميتي است، به
شده از سازمان پزشكي قانوني  است. با مراجعه به آمار گزارش

، استان 1395كشور و نتايج سرشماري نفوس و مسكن سال 
شمالي رتبه نهم را در كشور از نظر نسبت موارد نزاع  خراسان

به جمعيت دارد. اميد است كه بررسي و تحليـل متغيرهـايي   
هـاي   ر طراحـي برنامـه  انـد، د  كه در بروز نـزاع نقـش داشـته   

پيشگيرانه، تخصيص و توزيع منابعي مانند بودجـه و نيـروي   
انساني براي مـداخالت ثمـربخش در آينـده مـوثر باشـد. بـا       

ــ   ــتان، مس ــزاع در اس ــعيت ن ــناخت وض ــيئش ــد  والن م توانن
كارهايي بـراي كـاهش وقـوع نـزاع و اثـرات منفـي آن در        راه

  استان ارايه دهند.
  

  گيري نتيجه
ها مربوط به افراد بـا   بيشتر نزاع شمالي، خراسان در استان

علـت مسـايل خـانوادگي     سطح درآمد و تحصيالت پايين و به
 و نزاع در ايام ماه مبارك رمضان كمتر از سـاير روزهـا  است. 
الگـوي   هـا اسـت.   هاي سرد سـال كمتـر از سـاير مـاه     در ماه

هـا بسـيار جـدي و     شده در نزاع تعيين استفاده از آالت ازپيش
هشداردهنده است؛ چرا كه در حدود نيمي از مـوارد افـراد از   

ل خانوادگي و عدم رعايت حقوق ياند. مسا چاقو استفاده كرده
ديگران بيشترين دليل وقوع نزاع بـين افـراد مصـدوم عنـوان     

آمده در خصوص فراواني محل نزاع،  دست شده است. نتايج به
نـزاع و  وجود نسبت خويشاوندي بين ضارب و مضروب، علت 

دهنده اين مسـاله   تواند نشان وضعيت تاهل افراد مضروب مي
مهم باشد كه كـانون خـانواده در ايـن اسـتان مـورد تهديـد       

  هاي افراد قرار دارد.   خشونت
  

 تمـامي  از مقالـه  ايـن  نويسـندگان  تشكر و قـدرداني: 
 اسـتان  هـاي  شهرسـتان  قـانوني  پزشـكي  هـاي  اداره كاركنان

 دوره دانشـجوي  ابوالحسـيني  فاطمـه  خانم و خراسان شمالي
 هـاي  داده آوري جمع در كه بجنورد كوثر دانشگاه كارشناسي

  .نمايند مي تشكر و تقدير اند داشته همكاري تحقيق
 تحقيـق  ايـن  در اخالقـي  اصـول  تمام تاييديه اخالقي:

  .است شده رعايت
 نويسندگان توسط منافع تضاد هيچ گونه تعارض منافع:

  .است نشده گزارش مقاله اين
بيگي (نويسنده اول)، نگارنده  سكينهسهم نويسندگان: 

شناس/پژوهشـگر اصـلي/تحليلگر آماري/نگارنـده     مقدمه/روش
سلحشــور (نويســنده دوم)، پژوهشــگر   %)؛ بابــك70بحــث (
مهرتاش (نويسـنده سـوم)، پژوهشـگر     %)؛ مرضيه15كمكي (
  %)15كمكي (

 مركـز منـابع مـالي ايـن مطالعـه، توسـط       منابع مـالي: 
 كشور تامين شده است. قانوني پزشكي تحقيقات
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