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و عوامل اجتماعي  هاي ناموسي نگرش به قتل شناختي جامعهبررسي 
  مؤثر بر آن در شهر مريوان

  
  2وحيد اسمعيلي 1محمداسماعيل رياحي، 

  
  )15/10/97 ، تاريخ پذيرش18/04/97(تاريخ دريافت 

  
  چكيده

 و گوناگون هاي لتحو با وجود وقوع كه استي هنجار اجتماعي ديرپايي ناموس قتل
هدف اصلي . است مانده پابرجا چنان همعميق در ابعاد حيات اجتماعيِ جوامع امروزي 

زمان ساختارهاي اجتماعي و فرآيندهاي يادگيري بر  اثر همتحقيق حاضر بررسي 
صورت مقطعي و با استفاده از روش  هاي ناموسي است. اين پژوهش بهنگرش به قتل

سال  18پيمايش انجام شده است. جامعة آماري پژوهش، تمام مردان و زنان باالي 
منزلة نمونة تحقيق  نفر از آنان به 384اند كه  شهر مريوان در استان كردستان بوده
هاي  نامه، داده اي و با ابزار پرسش گيري خوشه انتخاب شدند. با استفاده از روش نمونه

يادگيري اجتماعي ـ  الزم گردآوري شد. چارچوب نظري تحقيق، نظرية ساختار اجتماعي
پنجم از  دهد كه يك نتايج توصيفي تحقيق نشان ميرونالد ايكرز بوده است. 

 5,3درصد مردان و  27.6( اند هاي ناموسي داشته ش مثبتي به قتلنگر پاسخگويان،
درصد زنان)  55,6درصد مردان و  28,1درصد ( 2/38كه نگرش  درصد زنان)، درحالي

منفي بوده است. نتايج آزمون تحليل رگرسيون نيز حاكي از آن است كه متغير 
كنندة مستقيم نگرش مثبت به قتل  بيني ترين پيش ترين و مهم يادگيري اجتماعي، قوي
عوامل ساختاري، متغيرهاي احساس نابرابري جنسيتي، پذيرش  ناموسي است. از ميان

ترين  ترتيب، مهم بندي به باورهاي ديني سنتي، به باورهاي مردساالرانه، و پاي
متغيرهاي اند. اثرگذاري  كنندة نگرش مثبت به قتل ناموسي بوده بيني متغيرهاي پيش
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تغيرهاي يادگيري گري مساختار اجتماعي بر نگرش به قتل ناموسي، با ميانجي
 گيرد.  اجتماعي انجام مي

نگرش به قتل ناموسي، ساختارهاي اجتماعي، يادگيري اجتماعي،  واژگان كليدي:
  مريوان.  

  
  مقدمه و بيان مسئله

دسته از مفاهيمي است كه در  اي اجتماعي، جزء آن مثابة برساخته يا شرف، به 1اصطالح ناموس
اي دارد و تعريف يگانه، جامع و استانداردي از اين مفهوم وجود اي بار معنايي ويژه هر جامعه

دست  بايد از مفهوم ناموس در بستر فرهنگي و اجتماعي هر جامعه تعريفي به"ندارد. درواقع، 
شده از ناموس محسوب  دامني زن از عناصر اصلي تمام تعاريف ارائه حال، عفت و پاك داد. بااين

آن، اعمال كنترل مردان بر رفتارهاي اجتماعي و جنسي زنان  ) كه نتيجة1994شود (درن، مي
طور كامل، در ساختارهاي مردساالرانة  توان گفت مفهوم ناموس، به رو، مي در جامعه است؛ ازاين

جرايم مرتبط با شرف و  ).479: 2009(گيل،  "كند جوامع سنتي ريشه دارد و از آن تغذيه مي
علت  شود به دسته از زنان خانواده است كه تصور مي عليه آنبار  ناموس، شامل اقداماتي خشونت

اند (ايسنر و  بار آورده آبرويي به شرمانه و رسواكننده، براي خانواده شرم و بي انجام اعمال بي
هاي خشن در  واكنش 2محور، گرا و شرف در جوامع داراي فرهنگ جمع). 405: 2013غنيم، 

دارشدن يا مورد ترديد قرارگرفتن شرف يا  رفتاري سبب لكهمقابل كساني كه با هرگونه اقدام يا 
  ).6: 2005(ولچمن و حسين،  شده خواهد بود بيني طور ويژه، زنان) عملي پيش ناموس شوند (به

اي نادر نيست. صندوق جمعيت سازمان ملل برآورد كرده است كه ناموسي، پديده وقوع قتل
: 1387افتد (زارع و غانمي، اموسي اتفاق ميقتل ن 5000در هر سال در سراسر جهان حدود 

هاي ناموسي در ايران در  ). متأسفانه، هيچ آمار رسمي و دقيقي دربارة ميزان شيوع قتل135
مربوط  ناموسي و جنسي مسائل به ها قتل ترين ها، شايع دست نيست. مطابق برخي بررسي

شود (عبدي،  مي شامل را خانوادگيهاي  از قتل درصد 50 و ها قتل كل درصد از 20 كه شود مي
قتل در ايران  2500دهد كه ساليانه حدود  ها نشان مي ). نتايج برخي پژوهش43- 42: 1367

مورد).  450تا  375درصد از آنها به امور ناموسي مربوط است (بين  18تا  15افتد كه  اتفاق مي
رسند كه  قتل مي نزديكشان بهدست اعضاي خانواده يا خويشاوندان  درصد از زنان مقتول، به 62
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نقل از پليس، طي  ها و به ها بسيار قوي است. بنا به برخي پژوهش گرايش ناموسي در اين قتل
قتل ناموسي گزارش شده است كه همة قربانيان آن  340ميالدي،  2012تا  2011هاي  سال

اي كه برآورد  گونه به هاي خوزستان و كردستان اتفاق افتاده است، اند و بيشتر در استان زن بوده
معناي عام،  ها در استان خوزستان، به مسائل ناموسي، به درصد از كل قتل 40شده حدود 

بودن در كل كشور، در  ها، با وجود شايع). اين نوع قتل2015، 1مربوط است (طرح سونتاوس
اي فرهنگ قبيلهافتد كه تبعيض عليه زنان، در  ميان اقوام كرد، لر، بلوچ و ترك بيشتر اتفاق مي

  ).8: 2009آنان ريشه دارد (لند اينفو، 
هاي ناموسي عوامل گوناگوني در سطوح خُرد (فردي)، ميانه (روابط  گرچه در وقوع قتل

هاي داخلي و خارجي  اند، اكثر پژوهش شخصي و گروهي)، و كالن (ساختارهاي اجتماعي) دخيل بين
هاي ناموسي،  وقوع قتل توان گفت كه مي اند، چنان شتهاي بر عوامل فرهنگي و اجتماعي دا تأكيد ويژه

خواه،  ؛ دولت1395(بهرامي، اجتماعي جامعه دارد ـ  پيوند تنگاتنگ و نزديكي با ساختارهاي فرهنگي
؛ 2013؛ اوش و همكاران، 1392؛ بهمئي، 1393نژاد،  ؛ اميري1394؛ عشايري و عجمي، 1394
اي،  قبيلهـ  متغيرهايي نظير باورها و تعصبات شديد قومي طالعات،. با استناد به اين م)2010الـله،  ضياء

گرايي، ساختار قدرت، وجود  حاكميت باورهاي مردساالرانه و شيخوخيت، سلطة فرهنگ جمع
ويژه  پرستي، نگرش منفي به زنان و دختران، و...، به هاي نادرست همسرگزيني و ازدواج، ناموس سنت

هاي واقع در غرب (آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل،  ر استاندر ميان اقوام ايراني ساكن د
ها  كردستان، ايالم)، جنوب (خوزستان، فارس) و شرق (سيستان و بلوچستان) كشور، در وقوع قتل

هاي تجربي هرچند اندك داخلي، كه غالباً در ميان اقوام عرب  حال، پژوهش نمود بيشتري دارد. بااين
؛ زارع و غانمي، 1392؛ بهمئي، 1394نژاد،  ؛ اميري1395ر صورت گرفته (بهرامي، زبان كشو و ترك
؛ 2002پور،  اند (مجاب و حسن )، توجه زيادي به اين مسئله در ميان كردهاي ايران نكرده1387
  ).1391پور،  رستم
هاي مرزي با استان كردستان عراق، اقتصاد شهرستان مريوان بسيار  دنبال رواج مبادله به

متحول شد كه نتيجة آن، دگرگونيِ بسياري از نمادهاي اجتماعي و فرهنگي سنتي ساكنان اين 
توان گفت سبك زندگي مردم اين شهر تغيير كرده است. زنان  كه مي طوري منطقه بوده است، به

اند و در پي افزايش امكان حضور در  ها تاثير پذيرفته كُرد ساكن اين شهر نيز از اين تحول
عمومي، اعم از شغلي، تحصيلي و تفريحي، امكان دسترسي به منابع مصرفي متنوع فضاهاي 

براي آنها افزايش يافته است. قرارگرفتن زنان در موقعيت جديد، گسترش فزايندة تغيير در ابعاد 
________________________________________________________ 
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دنبال داشته است كه در غالب موارد، با ساختار  گوناگون سبك زندگي و هويتي آنان را به
جانبه است؛  ها و هنجارهاي شهر مريوان در تضادي بنيادين و همه ي و ارزشفرهنگي عام و سنت

هويت "اي كه حاصل اين تغييرات ظهور نوعي هويت در ميان اين زنان، با عنوان  گونه به
  ).1393است (محمدپور و همكاران،  "زا تنش

تار و روابط ويژه تجارت مرزي، تغييراتي نيز در ساخ تغييرات اقتصادي در اين منطقه و به
صورت افول ابعاد سنتي و پيدايش شكل مدرن خانواده ايجاد كرده است (قادرزاده و  خانوادگي به

رسد ساختار سنتي و مردساالر حاكم بر اين منطقه، هنوز  نظر مي به). اما، 1392همكاران، 
خته رسميت نشناخته است و زنان نماد ناموس، شرف و آبروي مردان شنا ساختار جديد را به

 در دهد كه اين مفهوم،  شناختي مفهوم ناموس در كردستان نشان مي جامعه واكاويشوند.  مي
 پيوند سبب همين و شود مي اطالق خانواده "مردان" با نسبت در "زنان" به اوليه، تعريف
 پدرساالر، جامعة ساختار و سلطه بر مبتني نظام ازجمله زندگي، ديگر اجزاي به ناموس فرهنگ

 و ندارد را الزم مشروعيت زن نظام، اين است. در سلطه نظام از شكلي ناموس شود. مي
 مبادله نظام از شكلي گيرد. ناموس مي و تحت خشونت قرار فرودست موقعيت در دليل، همين به
 محسوب مبادله موضوع نيز و اجتماع و خانواده مذكر مردان زنان داراييِ جمعيِ: هست نيز
 هايي مجازات موجود، پدرساالرانة هاي سنت و عرف از آنها تعدي و سركشي هرگونه و شوند مي

  ).1391پور،  داشت (رستم خواهد پي در برايشان
هاي اخير، در نظام جنسيتي  رسد در ميدان اجتماعي پژوهش حاضر، طي سال نظر مي به

سو،  ازيك نما در رابطة مردان و زنان هستيم: گيري وضعيتي متناقض سنتي شاهد شكل
كنند و ازطريق  دامني زن را نماد شرف و آبروي مرد تعريف مي ساختارهاي سنتي عفت و پاك

كه،  شوند؛ درحالي مثابة داراييِ مردان به موضوعي براي مبادله تبديل مي نظام سلطه، زنان به
فرهنگي در حوزة سبك زندگي و هويت زنان كُرد، ـ  ازسوي ديگر، تغييرات عميق اجتماعي

هاي ارتباطي و اطالعاتي در  هاي اقتصادي و نيز گسترش فناوري دليل تحول بنيادين حوزه به
گيري سبك زندگي غيرسنتي و هويتي متفاوت با گذشته براي آنان  هاي اخير، به شكل سال

ـ زنانه و تضاد منافع آنان دامن زده است. در چنين وضعيتي،  منجر شده و به دوگانة مردانه
طور خاص،  طور عام، و ارتكاب يا تهديد به قتل ناموسي، به خشونت عليه زنان، به شايد اعمال

گيري سلطه و قدرت، و نيز تداوم و تحكيم نظام  منظور بازپس بردي مردانه، به مثابة راه به
  مردساالر، دور از انتظار نباشد.

 و گن هم نهاديكُرد نيز  فرهنگحال، بايد توجه كرد كه همانند ساير فرهنگ ها،  اين با
 ها، مؤلفه از يكي است: متضاد جزء كم شامل دو دست كُردي، جنسيتي فرهنگ. نيست پارچه يك
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كلمه،  يك در و رفتارها ها، لطيفه ادبيات، زبان، عامه، فرهنگ در كه است ستيزي زن و پدرساالري
نمايش  موسي بهصورت قتل نا به آميزترين شكلش، خشونت در دارد و وجود افراد در تجربة زيسته

 فرهنگ است، و نامصوب تأييدنشده، كه عموماً ناشناخته، كردي، فرهنگ ديگر اما، جزء آيد. درمي
). تقابل اين اجزاي متعارض و متضاد 2002پور،  است (مجاب و حسن جنسيتي برابري براي مبارزه

داده باشد كه اي شكل  فرهنگ كُردي در تعامل مردان و زنان، ممكن است به ميدان اجتماعي
يكي از پيامدهاي بسيارِ آن، ارتكاب خشونت افراطي عليه زنان در قالب قتل ناموسي باشد؛ 

رو، فهم نگرش و رفتار كنشگران مرد و زن كُرد در قبال قتل ناموسي در متن بافت و ساختار  ازاين
  .شناختي قلمداد شود اجتماعي شهر مريوان، قابليت دارد كه موضوعي كامالً جامعه

عنصري، نگرش نظامي بادوام است كه شامل عنصر شناختي (اعتقادات و  برطبق تعريف سه
گيري عاطفي)، و عنصر تمايل به عمل (آمادگي براي  باورها)، عنصر احساسي (احساس و جهت

ها در علوم  ). اهميت مطالعة نگرش224: 1395اي خاص) است (كريمي،  شيوه پاسخگويي به
سو، اعمال بر  معني كه ازيك اين اط تنگاتنگ و دوسوية نگرش و رفتار است؛ بهدليل ارتب اجتماعي به

هاي خود را با اعمالشان منطبق كنند. ازديگرسو و  ها تأثيرگذارند و افراد سعي دارند نگرش نگرش
كنند كه به موضوعات و  گذارند و حكم مي ها نيز بر اعمال تأثير مي با توجه به موقعيت، نگرش

). 337: 1392كاري انجام دهيم (اسميت و مكي،  ، چگونه بينديشيم و درباب آنها چهاهداف نگرش
كنندة ميزان آگاهي و شناخت آنان از قتل  رو، شناسايي نگرش افراد به قتل ناموسي، تعيين ازاين

عالقگي عاطفي آنان، و درنهايت تمايل رفتاري  گيري عاطفي و احساس عالقه يا بي ناموسي، جهت
زمينه  كنندة رفتار آنان دراين بيني هاي ناموسي و پيش گرفتن از قتل دادن يا فاصله ي انجامآنان برا

هاي  گيري، بسط، تحكيم يا تضعيف نگرش ترتيب، با شناسايي عوامل مؤثر در شكل بدين است.
هاي فردي و شخصيتي)، مياني  هاي ناموسي در سطوح خرد (ويژگي مثبت يا منفي به قتل

ها)، و كالن (ساختارهاي اجتماعي)، امكان توصيف و تبيين علمي اين  املي در گروه(فرآيندهاي تع
هاي دقيق  ريزي بردهاي كالن و برنامه هاي الزم جهت طراحي راه آيد و زمينه پديده فراهم مي

  شود. منظور كنترل اين مسئلة اجتماعي فراهم مي به
يادگيري اجتماعي رونالد ـ  ار اجتماعينوشتار حاضر درصدد است تا با استفاده از نظرية ساخت

هاي ايكرز، به شناسايي برخي از عوامل ساختاري و فرآيندي مؤثر بر نگرش به انجام قتل
ناموسي در شهر مريوان، در استان كردستان، بپردازد. هدف اصلي اين پژوهش آن است تا در 

مثابة  هاي ناموسي، به بستر اجتماعي و فرهنگي كردستان، تبيين كند كه احتمال وقوع قتل
فردي) متأثر  اي اجتماعي، تا چه حد از متغيرهاي يادگيري اجتماعي (سطح خرد و بين مسئله

  است و سهم متغيرهاي ساختار اجتماعي (سطح كالن) چقدر است. 
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 پيشينة مطالعاتي
نظر  هاي ناموسي در كشور و پيامدهاي فردي، خانوادگي و اجتماعي منفي آن، به با وجود قتل

شناسان  ويژه جامعه هاي مختلف علمي و به رسد كه اين مسئله، چندان توجه پژوهشگران حوزه مي
ها و  و برخي مصاحبه شناختي هاي جرم در كنار برخي پژوهشحال،  را جلب نكرده است. بااين

ويژه در  شناختي، به اي در مطبوعات كشور، تعداد محدودي پژوهش جامعه هاي روزنامه گزارش
هاي ناموسي صورت گرفته  نامة دانشجويي، در زمينة قتل صورت پايان هاي اخير و اغلب به سال

خواه،  ؛ دولت1393نژاد،  ؛ اميري1392؛ بهمئي، 1391پور،  ؛ رستم1387است (زارع و غانمي، 
). با استناد به نتايج اين 1397؛ شرفي، 1395؛ بهرامي، 1394و عجمي، ؛ عشايري 1394
اند از: تعلق به جامعة  ترين عوامل اجتماعي مؤثر بر وقوع قتل ناموسي عبارت ها، مهم پژوهش
اي؛ تعلق به طبقة اجتماعي پايين؛ حاكميت مردساالري و توزيع نامناسب قدرت در خانواده؛  قبيله

پرستي؛ كانون  هاي قومي و ناموس اي، سنت صب شديد به باورهاي طايفهفقر شديد فرهنگي؛ تع
هاي نادرست  شكل فشار هنجاري؛ سنت خانوادگي نامناسب، دخالت و تحريك ديگران به

مثابة دارايي مردان و موضوع مبادله. با  هاي اجباري؛ و درنظرگرفتن زنان به همسرگزيني و ازدواج
مطالعات غالباً به بررسي نقش مسائل فرهنگي و اجتماعي در  وجود اهميت نتايج، اين دسته از

زمان به  هاي ناموسي (در سطح كالن و ساختاري) پرداخته و از توجه جداگانه يا هم وقوع قتل
سازي نقش عامليت كنشگران اجتماعي در  فردي و برجسته سهم فرآيندهاي اجتماعي و روابط بين

منزلة يك  هاي ناموسي به ها، غالباً، به وقوع قتل اين پژوهش اند. ضمن اينكه اين پديده غفلت كرده
به قتل ناموسي يا  "گرايش"سراغ بررسي  اند و كمتر به جمعي پرداخته "كنش"فردي يا  "رفتار"

  اند. به اين پديده رفته "نگرش"نوع 
هاي ناموسي، مطالعات فراواني  هاي داخلي در زمينة قتل برخالف تعداد اندك پژوهش

؛ كاردام، 2001ويژه كشورهايي نظير تركيه (سوِر و يورداكُل،  باره در كشورهاي جهان، به يندرا
شيخ و  ؛ علي2010)، پاكستان (واستي، 2017؛ كاليك و همكاران، 2008؛ ايسيك، 2008

؛ ايسنر و غنيم، 2010)، اردن (كاراداشه، 2017؛ رحيم، 2010؛ ضياءالـله، 2010همكاران، 
)، يا در ميان مهاجران 2013)، افغانستان (بالدري و همكاران، 2009حمد، )، عراق (م2013

؛ اوش و همكاران، 2010شيخ و همكاران،  ؛ علي2009ساكن در كشورهاي چندفرهنگي (گيل، 
دهد كه با وجود پراكندگي جغرافيايي  ها نشان مي ) صورت گرفته است. مرور اين پژوهش2013

هاي  كشورهاي مسلمان خاورميانه و شمال آفريقاست و پژوهش ها، بيشتر آنها مربوط به پژوهش
همت مهاجران به اين مناطق انجام  شده در كشورهاي غربي و چندفرهنگي نيز اكثراً به انجام
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هاي فرهنگي و اثر آن  اي به تفاوت فرهنگي، توجه ويژه ها، با مقايسة بين شده است. اين پژوهش
ها، گرايش به قتل  اند. برطبق اين پژوهش تكاب آن نشان دادههاي ناموسي يا ار بر گرايش به قتل

ناموسي يا ارتكاب اين رفتار، در ميان مردان معنادارتر از زنان بوده و زنان و دختران، غالباً 
هاي سنتي  اند. ميزان وقوع قتل ناموسي يا گرايش به آن، در جوامع و فرهنگ قربانيان اين اتفاق

ها معنادارتر  محور، مردساالر، و مذهبي از ديگر فرهنگ مدار، شرف يفهگرا، ايلياتي و طا و جمع
هاي ناموسي، باورهاي فرهنگي است. بعد توان گفت انگيزة اصلي قتل اي كه مي گونه است، به

است  "نگرش به قتل ناموسي"هاي خارجي، توجه پژوهشگران به مطالعة  ديگري از پژوهش
؛ بالدري و 2013؛ ايسنر و غنيم، 2016؛ ايليچ، 2017؛ رحيم، 2017(كاليك و همكاران، 

كه در مطالعات داخلي،  )، درحالي2008؛ ايسيك، 2010شيخ و همكاران،  ؛ علي2013همكاران، 
  ).1387ندرت در كانون توجه بوده است (زارع و غانمي،  اين مسئله به
به بررسي  هاي داخلي توان گفت تعداد بسيار اندكي از پژوهش بندي كلي، مي در جمع

شناختي (تجربي و ميداني) در اين  هاي جامعه اند. كمبود پژوهش هاي ناموسي پرداخته قتل
كه بيشتر  طوري طور خاص، نيز مشهود است؛ به طوركلي، و در ميان قوم كُرد، به زمينه، به

اند، و برخي ديگر بيشتر به  زده بوده شده غيرتجربي و گاه مطبوعاتي و شتاب كارهاي انجام
هاي  اند. ازسوي ديگر، با اينكه پژوهش مفهوم ناموس در فرهنگ كرد، و نه قتل ناموسي، پرداخته

هاي تحقيق كمي  هايي نظير پراكندگي جغرافيايي و مكاني وسيع، كاربرد روش خارجي با ويژگي
 اند، اما چون در هاي ارزشمندي داشته به قتل ناموسي، يافته "نگرش"و كيفي، و توجه ويژه به 

سادگي  اند، تعميم نتايج به فضاي فرهنگي و اجتماعي متفاوت با جامعة ايراني اجرا شده
در كنار اين موارد، نكتة ديگري كه ضرورت اجراي چنين پژوهشي را  رسد. نظر نمي پذير به امكان

زمان عوامل خرد و كالن  نگر جهت بررسي اثر هم كارگيري نگاه كل كند، لزوم به برجسته مي
كارگيري رويكرد  هاي ناموسي است. پژوهش حاضر سعي دارد تا با به تر قتل ور فهم دقيقمنظ به

  يادگيري اجتماعي ايكرز، به اين مهم دست يابد.  ـ ساختار اجتماعي
با عنايت به اهميت مفهوم نگرش به قتل ناموسي در احتمال وقوع اين رفتار، تأكيد نظريات 

گيري نگرش و انجام  زمان ساختار و عامليت بر شكل هم شناختي بر اثر تعاملي و مدرن جامعه
ويژه  هاي ناموسي در كشور و به شناختي در زمينة قتل هاي جامعه رفتار، و نيز كمبود پژوهش

گيري نگرش  استان كردستان، پژوهش حاضر بر آن است تا دربارة اثر ساختار و عامليت بر شكل
ين كشور در استان كردستان (شهر مريوان)، هاي ناموسي در يكي از مناطق كردنش به قتل

  شناختي انجام دهد. بررسي جامعه
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  نظري مباني
هاي ناموسي را در ميان ساكنان كُرد شهر مريوان بايد شناختي، پديدة قتل از منظر جامعه

ناموسي  حال، قتل برطبق بسترهاي اجتماعي و فرهنگي جامعة كردستان مطالعه كرد؛ بااين
- گيرد. ازاين هاي اجتماعي در سطح خرد صورت مي دست كنشگران اجتماعيِ ايفاكنندة نقش به

جا  زمان نقش و تأثير عوامل فردي و ساختاري را يك اي كه بتواند هم كارگيري نظريه رو، به
 پذيري جنسيتي، هاي جامعه هاي مرتبط (ازجمله نظريهتبيين كند ضرورت دارد. با مرور نظريه

هاي جمعي، فرهنگي، ساختار اجتماعي، و...)، نظرية ساختار  فمينيستي، پدرساالري، رسانه
  تر تشخيص داده شد. هاي ناموسي مناسبيادگيري اجتماعي ايكرز براي تبيين قتلـ  اجتماعي

يادگيري در بسط نظرية  ساختار اجتماعي و يادگيري اجتماعي) در كتاب 2009ايكرز (
زمان يادگيري اجتماعي و ساختار  دهد كه ميزان جرم متأثر از تأثير هم اجتماعي توضيح مي

كه نظرية  نامد. درحاليمي 1يادگيري اجتماعيـ  اجتماعي است. او اين نظريه را ساختار اجتماعي
 به تأثير سطوح اين نظريهيادگيري اجتماعي بر رفتار شخصي و فردي در يادگيري تأكيد دارد، 

كند. فرض اساسي نظريه اين است كه عوامل  ادگيري فردي توجه ميكالن و محيطي بر ي
ساختار اجتماعي، بر انجام رفتارهاي فردي تأثيري غيرمستقيم دارند. آنها بر متغيرهاي 

گذارند كه اين  يادگيري اجتماعي (پيوند افتراقي، تقويت افتراقي، تعاريف، و تقليد) اثر مي
هاي عبارت ديگر، متغير ). به50: 2009قيم دارند (ايكرز، متغيرها نيز بر رفتار فردي اثر مست

شود، سبب ايجاد  ساختاري ازطريق تأثيرگذاري بر فرآيندي كه طي آن رفتار ياد گرفته مي
شوند. جايگاه و موقعيت افراد در ساختار اجتماعي و نوسان در ميزان جرم و جنايت مي

جنسيت، نژاد، وضعيت اجتماعي، ساختار جمعيتي متفاوتي نظير سن، ـ  هاي اجتماعي ويژگي
منزلة متغيرهاي ساختاري، بر يادگيري رفتارهاي مجرمانه و  خانواده، و جامعة محل اقامت، به

هايي  ها و عامل كه متغيرهاي ساختار اجتماعي، شاخص گذارند (همان). درحالي انحرافي تأثير مي
، متغيرهاي يادگيري اجتماعي هاي بنيادين جرم در سطوح كالن و ميانه هستند از علت

دهند كه رابطة ميان ساختار اجتماعي  واسطة مهمي از رفتار مجرمانه را بازتاب مي هاي بي علت
). نظرية يادگيري اجتماعي ايكرز بر چهار 322كنند (همان،  گري مي و ميزان جرم را ميانجي

  مفهوم اساسي استوار است: 

________________________________________________________ 
1. Social Structure- Social Learning 
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هاي انحرافي آنان شوند كه تعداد تماسمنحرف مي ) پيوند افتراقي: افراد به اين دليل1
-شان است. تفاوت در فراواني تعامل افراد با كساني كه انديشههاي غيرانحرافيبيشتر از تماس

نوايانه برخوردارند، علت اصلي  هاي همرفتارانه دارند نسبت به افرادي كه از انديشه هاي كج
 ). 63: 2009انحراف افراد است (ايكرز، 

كشيدن از يك عمل، به ميزان  ) تقويت افتراقي: شروع انجام يك عمل انحرافي، يا دست2
تكرار آن و احتمال وقوع آن رفتار در گذشته و پاداش و تنبيهي كه آن رفتار به دنبال داشته 

بيني نتايج يك رفتار و نيز پاداش و تنبيه مربوط است. پس، تقويت افتراقي شامل پيش
آن رفتار در پي دارد، و احتمال وقوع يك رفتار در آينده نيز به آن وابسته  اي است كه واقعي

 ). 67- 66است (همان، 

هايي است كه  ها و نگرشگيري، توجيهات عقالني، ارزش) تعريف: تعريف دربردارندة جهت3
اي  هاي اجتماعيدر قبال يك رفتار وجود دارد. اين تعاريف در قبال يك رفتار، در داخل گروه

مثبت يا منفي درباب يك رفتار، احتمال  گيرد كه فرد در آنها عضو است. ارائة تعاريف شكل مي
 ). 81كند (همان، وقوع آن رفتار را مشخص مي

) تقليد: تقليد به الگوبرداري از يك رفتار خاص ازطريق مشاهدة الگوهاي نقش اشاره دارد؛ 4
كند آن رفتار را همانند الگو فتار الگو، سعي مييعني فرد ازطريق مشاهدة مستقيم يا غيرمستقيم ر

انجام دهد. فرآيند تقليد فرد، هم ازطريق افرادي كه با آنها كنش متقابل مستقيم دارد و هم ازطريق 
  ).76گيرد (همان، افرادي كه ممكن است با آنها تعامل مستقيم نداشته باشد (مانند رسانه) شكل مي

وجودآمدن فرآيندي  اي از متغيرهايي است كه باعث بهعهچهار مفهوم مزبور در حكم مجمو
گيرد. شود كه برطبق آن، هر فرد رفتار خاصي را در زندگي خود و در تعامل با ديگران ياد مي مي

هاي ايجادشده براي وقوع يك رفتار در سطح خرد و كالن را نيز نشان متغيرهاي چهارگانه، فرصت
تماعي ايكرز، احتمال اينكه فردي مرتكب رفتارهاي انحرافي دهند. مطابق نظرية يادگيري اجمي

شود، تابعي از نگرش فرد به آن عمل انحرافي است. اگر در فردي نگرش منفي به يك عمل 
يابد، ولي اگر نگرش به يك عمل وجود آيد، احتمال اينكه آن رفتار را انجام دهد كاهش مي به

كه در گروه شكل  هاييكند. بنابراين، نگرشپيدا ميمثبت باشد، احتمال وقوع آن رفتار افزايش 
  ).302: 2011گذارد (رادر و هاينس،  گيرد، تأثير معناداري بر ارتكاب جرم برجاي مي مي

كنندة  كند كه تعيين ) چهار بعد از ساختار اجتماعي را نيز معرفي مي1998ايكرز (
  كنند: عمل ميهايي هستند كه متغيرهاي يادگيري اجتماعي در آنها  زمينه
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شده يا  اين بعد از ساختار اجتماعي، به پيوند شناخته 1) سازمان اجتماعي افتراقي:1
هاي ناشناختة ارتباط ساختار اجتماعي با ميزان جرم مربوط است و به آن دسته از ويژگي

كند كه بر ميزان جرم و بزهكاري در جامعه تأثير  ساختاري جرم در اجتماع يا جامعه اشاره مي
  ).332: 2009گذارد (ايكرز،  مي

هاي هاي اجتماعي و ويژگي بندي نظر ايكرز، گروه به 2جايگاه افتراقي در ساختار اجتماعي: )2
هاي افراد در ساختارهاي اجتماعي كالن است. اگرچه شناسايي اي افراد، نمودي از تفاوت زمينه

سازماني، خانواده و ديگر سن، جنسيت، نژاد، طبقه، مذهب، وضعيت تأهل، شغل، فقر، بي
ها را زير عنوان ساختارهاي  هاي افراد مهم است، ايكرز مجموعة مركبي از اين ويژگيويژگي

شمارد (همان). جايگاه افتراقي در ساختار اجتماعي،  اجتماعي معرفي كرده و آنها را مهم مي
ب جرم را تغيير هاي افراد است كه در ساختارهاي اجتماعي، ميزان ارتكاجمع ويژگي حاصل

  ).18: 2004دهد (لي و همكاران، مي
اين بعد به موقعيت خاص مفهوميِ  3شكل نظري: شده به ) متغيرهاي ساختاريِ تعريف3 

سازماني يا تضاد) كه به ارتباط بين ميزان جرم با وضعيت اي اشاره دارد (مانند بي شده تعريف
د. اين بعد برپاية چند ويژگي ساختاري شو اقتصادي معين، مربوط ميـ  جمعيتي يا اجتماعي

تري  توانند جرم جدي سازماني اجتماعي استوار است كه مي هنجاري، فشار طبقاتي و بي مانند بي
  كنند (همان).توليد 
ساالن، مدرسه، محل كار و هاي همخانواده، گروه 4) موقعيت (مكان) اجتماعي افتراقي:4 

آورند كه وجود مي هايي محيطي بهيي هستند. چنين شبكههايي از چنين ساختارها كليسا نمونه
دهند و زمينه را براي هاي اجتماعي شكل مي رفتار افراد را ازطريق كنترل غيررسمي در محيط

  ).33: 2008كنند (وريل، رفتار مجرمانه آماده مي
بر شوند، ازطريق متغيرهاي يادگيري زماني كه اين چهار بعد ساختاري با هم تركيب مي

عقيدة ايكرز، ساختارهاي اجتماعي علت غايي و نهايي رفتار  گذارند. به رفتار فرد تأثير مي
دهند، بعد احتماالً افراد  مجرمانه هستند. اين ساختارها ابتدا افراد را در مقابل هنجارها قرار مي

ي شوند شوند كه افراد مرتكب رفتارهاي انحراف كنند و درنهايت باعث ميهنجارها را نقض مي
  ).473: 1999(كروهن، 

________________________________________________________ 
1. Differential Social Organization 
2. Differential Location in the Social Structure 
3. Theoretically Defined Structural Variables 
4. Differential Social Location 
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توان گفت گزارة اصلي نظرية ايكرز اين است كه تنوع در ساختار،  بندي كلي، مي در جمع
دهد و اين هاي اجتماعي، تفاوت در ميزان جرم و جنايت را توضيح مي ها و گروهفرهنگ، مكان

). فرض اساسي 322: 2009گذارد (ايكرز،  تفاوت ساختار، بر يادگيري اجتماعي افراد تأثير مي
حاصل از اين نظريه براي پژوهش حاضر آن است كه متغيرهاي يادگيري اجتماعي (پيوند 

منزلة سازوكارهاي ميانجي، بين ساختار اجتماعي  افتراقي، تقويت افتراقي، تعريف و تقليد)، به
واده، نظام اجتماعي، احساس نابرابري جنسيتي، ساختار خانـ  (جنسيت، سن، پايگاه اقتصادي

نظمي فيزيكي و اجتماعي محل سكونت)، با  بندي به باورهاي ديني سنتي، بي مردساالرانه، پاي
شوند و اين رابطه را تبيين  هاي فردي (در زمينة قتل ناموسي) واسطه ميها و رفتار نگرش

ش به يادگيري اجتماعي، با تمركز بر چگونگي يادگيري نگرـ  كنند. نظرية ساختار اجتماعي مي
كند كه منشأ يادگيري اين نگرش  ها و بسترهايي را نيز بررسي ميزمان، زمينه قتل ناموسي، هم

كند. با عنايت به جامعيت اين هستند؛ يعني متغيرهاي ساختار اجتماعي را نيز تبيين مي
گيري نگرش به قتل ناموسي در شهر  كارگيري آن براي تبيين چگونگي شكل نظريه، به

  كند.  يوان توجيه علمي پيدا ميكُردنشين مر
  

  تحقيقهاي فرضيه
اجتماعي، نابرابري جنسيتي، ـ  ) متغيرهاي ساختار اجتماعي (جنسيت، سن، پايگاه اقتصادي1

سازماني اجتماعي)، بر نوع نگرش به  داري، و بي ساختار خانواده، باورهاي مردساالرانه، دين
  ثير دارند.هاي ناموسي (مثبت، بينابين، منفي) تأ قتل

طور  متغيرهاي يادگيري اجتماعي (پيوند افتراقي، تقويت افتراقي، تعريف و تقليد)، به )2
 مستقيم بر نوع نگرش به قتل ناموسي تأثير دارند.

متغيرهاي ساختار اجتماعي ازطريق متغيرهاي يادگيري اجتماعي بر نوع نگرش به قتل  )3
 گذارند.ناموسي تأثير مي

  
  شناسي تحقيق روش

صورت مقطعي  پژوهش حاضر در زمرة تحقيقات كمي است كه با استفاده از روش پيمايش و به
سال شهر مريوان (برابر  18جامعة آماري پژوهش حاضر، تمام ساكنان باالتر از  .انجام شده است

منزلة نمونة  نفر به 361گيري كوكران،  اند كه با استفاده از فرمول نمونه نفر) بوده 113329با 
اي استفاده  گيري خوشه منظور انتخاب پاسخگويان، از روش نمونه ايي تحقيق انتخاب شدند. بهنه

هاي شهر مريوان، كه شهرداري تهيه كرده بود، نُه  ابتدا از روي نقشة بلوك ترتيب كه شد؛ بدين
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صورت تصادفي انتخاب شد. در مرحلة بعد، از هر منطقه، دو  منطقه از مناطق مختلف شهر به
هاي مختلف و از ميان خانوارها،  ها در بلوكصورت تصادفي برگزيده شد و سپس، نمونه به بلوك

با تكيه بر چارچوب نظري تحقيق و با استفاده از صورت كامالً تصادفي انتخاب شدند.  به
ها طراحي شد كه همراه با مصاحبه و با  اي جهت گردآوري داده نامه تحقيقات پيشين، پرسش

منظور اعتباريابي  ديدة بوميِ كُردزبان، در سطح شهر تكميل شد. به آموزشكمك پرسشگران 
استفاده شد. براي سنجش پايايي ابزار  2و اعتبار صوري 1هاي اعتبار سازه زمان، از روش ابزار، هم

هاي مورد استفاده، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد كه مقدار آن براي هر  تحقيق و مقياس
  مستقل، در انتهاي تعريف عملياتي هر مفهوم گزارش شده است.  طور مقياس، به

  
  تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم
  متغيرهاي ساختار اجتماعي

يادگيري اجتماعي بر اين فرض تأكيد دارد كه ساختار ـ  نظرية ساختار اجتماعي ر خانواده: ساختا
گذارد (لي و ايكرز، رمانه تأثير ميهاي يادگيري و فرآيند يادگيري رفتارهاي مجخانواده بر متغير

گويه  20). در اين تحقيق، از يك مقياس دوبعدي (استبدادي، دموكراتيك) متشكل از 2004
براي سنجش روابط خانوادگي و ساخت قدرت در خانواده استفاده شد (ضريب پايايي آلفاي 

  ).87/0كرونباخ = 
خانوادگي، اجتماعي، ايدئولوژيكي و پذيرش باورهاي مردساالري: مردساالري يك نظام 

كارگيري آيين و مراسم، قانون و زبان، آداب  سياسي است كه در آن مردان با زور و فشار يا با به
كنند كه زنان چه نقشي را و سنن، آموزش و ساختارهايي كه در جامعه وجود دارد، تعيين مي

). در پژوهش حاضر، براي سنجش 277: 1382توانند ايفا كنند (مشيرزاده، توانند يا نميمي
بودن،  ميزان پذيرش باورهاي مردساالرانه، مقياسي چهاربعدي (قدرت، عقالنيت، عاطفي

  ).90/0كار گرفته شده است (آلفا=  برداري) متشكل از دوازده گويه به فرمان
اندازة مردان از  زنان به شيوع و رواج اين احساس است كه احساس نابرابري جنسيتي:

منزلة  مند نيستند. متغير احساس نابرابري جنسيتي، به هاي الزم در جامعه بهرهانات و فرصتامك
هاي ناموسي مؤثر  گيري نگرش به قتلهاي شكلمتغيري ساختاري، ممكن است بر بروز زمينه

________________________________________________________ 
1. Construct Validity 
2. Content Validity 
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باشد. براي سنجش اين متغير مقياس چهاربعدي (نابرابري جنسيتي در ابعاد حقوقي، اقتصادي، 
  ).75/0اجتماعي) متشكل از شانزده گويه مورد استفاده قرار گرفته است (آلفا=  سياسي، و

سازماني اجتماعي بيشتر باشد، ميزان جرم ايكرز معتقد است كه هر قدر مقدار بي نظمي:بي
سازماني ازطريق ). در تحقيق حاضر، مفهوم بي380: 2009يابد (ايكرز،  و جنايت نيز افزايش مي

اي از محيط فيزيكي و اجتماعي است نظمي هر جنبهبي«نجيده شده است. نظمي س متغير بي
هاي ها و خواستهدهندة فقدان كنترل بر محيط و فقدان توجه به ارزش كه براي هر ناظري نشان

طور  است كه بههايي  دهندة فرسايش هنجارها و ارزش اند و نشان ديگراني است كه در فضا سهيم
). 232: 1389زاده و گيالني، نقل از سراج ، به2007(فرال و همكاران،  »اندسنتي پذيرفته شده

) و تعديل برخي 1389زاده و گيالني،  در پژوهش حاضر، با استفاده از تحقيقات پيشين (سراج
نظمي، در دو بعد فيزيكي و اجتماعي و با چهارده گويه، در نسبت با مشكالت  ها، متغير بي گويه

ها، سروصداي زياد، و...) و اجتماعي (مصرف  ساز، ديوارنوشته وبه يا نيمههاي مخر فيزيكي (خانه
كشي، مزاحمان نواميس، و...) در محل سكونت  يا خريدوفروش مواد مخدر، مستي و عربده

  ).88/0گيري شده است (آلفا=  پاسخگويان اندازه
ي يادگيري ايكرز با تأكيد بر نقش فرهنگ در چگونگ بندي به باورهاي ديني سنتي: پاي

). با 2009كند (ايكرز،  رفتار، اهميت آن را در كنار ديگر متغيرهاي ساختاري برجسته مي
شود، و نيز برطبق نتايج  هاي اساسي فرهنگ محسوب مي عنايت به اينكه دين از مؤلفه

تواند  داري افراد مي )، دين2001؛ علي، 2008؛ كاردام، 2010هاي پيشين (واستي،  پژوهش
بندي به باورهاي  بيني كند؛ بنابراين، سعي شد تا ميزان پاي فتار قتل ناموسي را پيشنگرش يا ر

داري گالرك و  گيري اين متغير، از مقياس دين منظور اندازه ديني سنتي سنجيده شود. به
اند،  سازي و استفاده كرده ) بومي1383زاده و همكاران، استارك، كه پژوهشگران داخلي (سراج

ده است. اين مقياس ابعاد چهارگانة اعتقادي، عاطفي، پيامدي و مناسكي دارد و بهره گرفته ش
  ).97/0گويه است (آلفا=  28شامل 

  
  متغيرهاي يادگيري اجتماعي

پيوند افتراقي: براي سنجش اين بخش از نظرية يادگيري اجتماعي، از سه بعد پيوند افتراقي با 
هاي مناسب براي هر يك منظور طراحي گويه به دوستان، بستگان، و رسانه استفاده شده است.

؛ ايكرز و 2009؛ ايكرز، 2004هاي پيشين (لي و همكاران، از ابعاد مزبور نيز به برخي از پژوهش
ها سازي گويه ) مراجعه و در صورت نياز، تغييراتي جهت بومي2008؛ وريل، 1979همكاران، 

  ).83/0ي تشكيل شده است (آلفا= انجام شده است. اين مقياس از پانزده گوية ليكرت
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هاي پيشين  منظور سنجش مفهوم تقويت افتراقي، با استفاده از پژوهش تقويت افتراقي: به
) مقياسي با ابعاد 2008؛ وريل، 1979؛ ايكرز و همكاران، 2009؛ ايكرز، 2004(لي و همكاران، 

صورت  گويه، به 28از   و بازدارندگي، و واكنش) و متشكل گانه (پاداش و تشويق، هزينه سه
  ).93/0ليكرتي طراحي شده است (آلفا= 

كردن مفهوم تعريف، از سه بعد استفاده شده است: تعريف مثبت  تعريف: براي عملياتي
(يعني اينكه فرد نگرش، عقيده يا رفتاري را مطلوب و مجاز ارزيابي كند)، تعريف منفي 

ب نداند و آن را نادرست ارزيابي كند)، (هنگامي كه فرد رفتار يا عقيده و نگرشي را مطلو
منظور كاستن از اثر منفي  كردن يا طرفداري از يك عمل انحرافي به سازي تعريف (توجيه خنثي

  ).92/0اند (آلفا=  اي را تشكيل داده گويه آن). درمجموع، اين ابعاد مقياسي دوازده
ز دوستان، بستگان، و رسانه) بعدي (تقليد ا سه  تقليد: براي سنجش متغير تقليد، از مقياسي

ساخته، سعي شد ميزان تأثيرپذيري  استفاده شده است كه در آن، ازطريق شش گوية محقق
  ).95/0گيري شود (آلفا=  هاي ناموسي اندازه ها در زمينة قتل پاسخگويان از بستگان، دوستان، و رسانه

  
  )متغير وابستهنگرش به قتل ناموسي (

آشكار و عملي باشد، حالتي دروني و نوعي آمادگي رواني است؛  نگرش، بيش از آنكه حالتي
شرط رفتار است. مفهوم چندبعدي از نگرش، كه شامل يعني نگرش رفتار نيست، بلكه پيش

)؛ 224: 1395ترين تعريف نگرش است (كريمي، عناصر شناختي، عاطفي و رفتاري است، مقبول
- ز آمادگي دروني فرد براي انجام عمل قتل هاي ناموسي، حاكي ا ترتيب، نگرش به قتل بدين

دهد. براي تعريف نگرش به قتل هاي آن عمل را در فرد نشان ميشرطناموسي است و پيش
ساختة ليكرتي، در ذيل سه بعد شناختي (باورهاي  گوية محقق 25ناموسي، در تحقيق حاضر، از 

قبال قتل ناموسي)، و  گيري احساسي در پاسخگويان دربارة قتل ناموسي)، عاطفي (جهت
  ).96/0رفتاري (آمادگي براي انجام قتل ناموسي در صورت لزوم) استفاده شده است (آلفا= 

  
  هاي تحقيق يافته

درصد)  2/63سال) بوده و اكثر آنها را ( 72- 18سال (دامنة سني  32ميانگين سني پاسخگويان 
درصد) مجردند و تحصيالت بيش از نيمي  2/48اند. حدود نيمي از پاسخگويان ( مردان تشكيل داده

هاي درآمدي متوسط قرار دارند. درنهايت، بيش از نيمي از  تر است و در گروه از آنان ديپلم يا پايين
  پايين قرار دارند. اقتصادي در رتبة متوسط روبهـ  لحاظ پايگاه اجتماعي درصد) به 1/54پاسخگويان (
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درصد از پاسخگويان به قتل ناموسي نگرش  4/42حاكي از آن است كه  1نتايج جدول 
درصد بوده است. در مقابل،  2/38بينابين (نه مثبت و نه منفي) دارند و سهم نگرش منفي 

حال، توزيع  اند. بااين درصد از پاسخگويان به قتل ناموسي نگرش مثبت اظهار كرده 4/19
معني كه بيش از نيمي از پاسخگويان  زمينه متفاوت است؛ بدين جنسيتي پاسخگويان در اين

كه اين رقم در ميان مردان فقط  رحالي درصد)، به قتل ناموسي نگرش منفي دارند، د 6/55زن (
  درصد است.  1/28

  . توزيع پاسخگويان برحسب نوع نگرش به قتل ناموسي1جدول 

  منفي بينابين مثبت  نگرش به قتل ناموسي
  درصد  تعداد  درصد تعداد رصدد تعداد

  جنسيت
  1/28  64  3/42 101 6/27 63 مرد
  6/55  74  1/39 52 3/5 7 زن
  2/38  138  4/42 153 4/19 70 كل

  
دهد كه تمام متغيرهاي ساختاري و يادگيري، با نگرش به قتل  نشان مي 2هاي جدول  داده

معني كه  روابط متفاوت است؛ بدينحال، شدت و جهت اين  ناموسي رابطة معناداري دارند؛ بااين
) و احساس 627/0ترتيب، پذيرش باورهاي مردساالرانه ( در ميان متغيرهاي ساختاري، به

اي با نگرش به قتل ناموسي دارند. اين در حالي  بستگي قوي ) هم509/0نابرابري جنسيتي (
بستگي  ) هم340/0) و مردبودن (437/0بندي به باورهاي ديني سنتي ( است كه متغيرهاي پاي

)، 294/0اند. درنهايت، متغيرهاي ساختار استبدادي خانواده ( متوسطي با اين نگرش نشان داده
بستگي نسبتاً ضعيفي با متغير وابسته دارند.  ) هم- 259/0)، و پايگاه اجتماعي (296/0سن (

ز تر ا بستگي تمام متغيرهاي يادگيري اجتماعي با نگرش به قتل ناموسي قوي شدت هم
ترتيب  اي كه به گونه متغيرهاي ساختاري است و همگي جهت مستقيم و مثبت دارند؛ به

) و پيوند افتراقي 724/0)، تقويت افتراقي (768/0)، تقليد (846/0متغيرهاي تعريف اجتماعي (
 اي با متغير وابسته دارند. بستگي قوي ) هم701/0(

  نگرش به قتل ناموسي بستگي متغيرهاي مستقل با متغير . ضرايب هم2جدول 
  سطح معناداري  بستگيضريب هم متغيرهاي مستقل

متغيرهاي 
  ساختاري

  000/0  627/0 پذيرش باورهاي مردساالري
  000/0  509/0 احساس نابرابري جنسيتي

  000/0  437/0 بندي به باورهاي ديني سنتيپاي
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  سطح معناداري  بستگيضريب هم متغيرهاي مستقل
  000/0  340/0 (مردبودن)1جنسيت

  000/0  294/0 ساختار استبدادي خانواده
  000/0  266/0 سن

  000/0  - 259/0 اقتصادي-پايگاه اجتماعي
  000/0  244/0 نظمي فيزيكي و اجتماعيبي

متغيرهاي 
  يادگيري

  000/0  846/0 تعريف اجتماعي
  000/0  768/0 تقليد

  000/0  724/0 تقويت افتراقي
  000/0  701/0 پيوند افتراقي

  

  به قتل ناموسيتحليل رگرسيون چندگانة نگرش 
دهد كه نُه متغير واردشده در رگرسيون چندگانة خطي، در سطح نشان مي 3هاي جدول داده

معادل  بستگي چندگانه بستگي دارند (ضريب هم بسيار قوي، با نگرش به قتل ناموسي هم
هاي نگرش به قتل ناموسي،  درصد از نوسان 7/85دهد كه  ريب تعيين نيز نشان مي). ض926/0

مشخص شده است كه از بين نُه متغير  بيني دارد. ازطريق اين نُه متغير قابليت تبيين و پيش
، احساس نابرابري جنسيتي، پذيرش واردشده در رگرسيون، اثر چهار متغير يادگيري اجتماعي

لحاظ  ي، بر نگرش به قتل ناموسي بهسنت ينيد يباورها به يبند يپاباورهاي مردساالرانه، و 
شود كه در  مشخص مي ،با مقايسة ضرايب رگرسيوني استاندارد بتاعنادار بوده است. آماري م

ترين  قوي 794/0يادگيري اجتماعي با ضريب تأثير رگرسيوني ميان تمام متغيرهاي مستقل، 
توان ادعا كرد كه ميزان يادگيري  مي ترتيب، بدينكنندة نگرش به قتل ناموسي است.  بينيپيش

در مرتبة  شود. تر به قتل ناموسي منجر ميتر و موافقاجتماعيِ بيشتر، به ايجاد نگرش مثبت
قرار گرفته است كه  133/0با بتاي نسبتاً ضعيف معادل  احساس نابرابري جنسيتيدوم، متغير 

ن پاسخگوياني است كه احساس هاي ناموسي در ميا حاكي از باالتربودن نگرش مثبت به قتل
اند. در مرتبة سوم، متغير ميزان پذيرش باورهاي مردساالرانه با  نابرابري جنسيتي بيشتري داشته

قرار گرفته است كه حاكي از اثر مستقيم و فزايندة ميزان  096/0ضريب تأثيري ضعيف معادل 
________________________________________________________ 

شده  استفاده رامرزهاي كاي اسكوئر و وي ك ، از آزمونقتل ناموسيبستگي جنسيت با نگرش به  آزمون همبراي  .1
  است.
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است. قرارگرفتن ميزان پذيرش باورهاي مردساالرانه در ايجاد نگرش مثبت به قتل ناموسي 
در ردة چهارم  062/0ترين ضريب تأثير معادل  ي با ضعيفسنت ينيد يباورها به يبند يپا

ي سنت ينيد يباورها به ي بيشتربند يپاتأثيرگذاري، حاكي از آن است كه پاسخگوياني كه 
  اند. تري به قتل ناموسي اظهار كرده اند، نگرش مثبت داشته

  كنندة نگرش به قتل ناموسي رگرسيوني و ضرايب تأثير تبيين. خالصة الگوي 3جدول 
ضريب تأثير متغيرهاي مستقل

 غيراستاندارد (بتا)

ضريب تأثير
  استاندارد (بتا)

مقدار 
 آزمون تي 

سطح 
 معناداري

 000/0 57/20 794/0 980/0 يادگيري اجتماعي

 000/0 62/4 133/0 229/0 احساس نابرابري جنسيتي

 010/0 61/2 096/0 105/0 مردساالرانهپذيرش باورهاي

ينيديباورهابهيبند يپا
 يسنت

073/0 062/0 19/2 029/0 

نظمي (فيزيكي وبي
 اجتماعي)

042/0 039/0 46/1 145/0 

 355/0 - 927/1 -028/0 -058/0 (مردبودن)1جنسيت

 348/0 940/0 026/0 040/0 ساختار استبدادي خانواده

 575/0 557/0 015/0 002/0 سن

 848/0 - 192/0 -005/0 -002/0 اقتصادي-پايگاه اجتماعي

بستگيمجذور هم بستگي چندگانه هم
  چندگانه

بستگي چندگانة مجذور هم
  شده  تصحيح

تحليل 
  واريانس 

سطح 
  معناداري

926/0  857/0852/04/163  000/0  
  

  ناموسيتحليل رگرسيون چندمتغيرة يادگيري اجتماعيِ نگرش به قتل 
دهد كه هشت متغير واردشده در الگو، در سطحي بسيار قوي، با نشان مي 4هاي جدول داده

معادل  بستگي چندگانه بستگي دارند (ضريب هم يادگيري اجتماعيِ نگرش به قتل ناموسي هم
ها در ميزان يادگيري  درصد از نوسان 9/60دهد كه  ضريب تعيين نيز نشان مي). 780/0

________________________________________________________ 
 كد و انزن به صفر كد اختصاص با بود، شده ميتقس زن و مرد ةدست دو به انيپاسخگو جنسيت نكهيا به توجه با. 1
 ،يا. يد دواس،( دش يونيرگرس ةمعادل وارد و ساخته) Dummy Variable( يظاهر ريمتغ ،مردان به كي

1991 :218.(  
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 بيني دارد. ش به قتل ناموسي، ازطريق اين هشت متغير قابليت تبيين و پيشاجتماعيِ نگر
اجتماعي، اثر متغيرهاي ديگر بر يادگيري ـ  غير از پايگاه اقتصادي مشخص شده است كه به

  لحاظ آماري معنادار بوده است. اجتماعيِ نگرش به قتل ناموسي به
شود كه در ميان تمام متغيرهاي  مشخص مي ،با مقايسة ضرايب رگرسيوني استاندارد بتا

- ترين پيش قوي 387/0مستقل، ميزان پذيرش باورهاي مردساالرانه با ضريب تأثير رگرسيوني 

توان ادعا كرد  ترتيب، مي كنندة ميزان يادگيري اجتماعيِ نگرش به قتل ناموسي است. بدين بيني
تواند سبب افزايش يادگيري اجتماعيِ  كه ميزان باالتري از پذيرش باورهاي مردساالرانه، مي

 ينيد يباورها به يبند يپانگرش مثبت به قتل ناموسي در ميان پاسخگويان شود. متغيرهاي 
)، 120/0)، جنسيت (149/0)، سن (166/0)، احساس نابرابري جنسيتي (176/0ي (سنت

محل سكونت نظمي فيزيكي و اجتماعي در  )، و احساس بي106/0ساختار استبدادي خانواده (
هاي دوم تا هفتم تأثيرگذاري بر ميزان يادگيري اجتماعيِ نگرش به قتل  ) در رده103/0(

  ناموسي قرار دارند.
  كنندة يادگيري اجتماعي . ضرايب تأثير الگوي تبيين4جدول 

ضريب تأثير  متغيرهاي مستقل
 غيراستاندارد

ضريب تأثير
 استاندارد

مقدار آزمون 
 تي

سطح 
 معناداري

 000/0 93/6 387/0 342/0 پذيرش باورهاي مردساالرانه

 000/0 86/3 176/0 168/0 يسنتينيديباورهابه يبند يپا

 000/0 57/3 166/0 231/0 احساس نابرابري جنسيتي

 001/0 49/3 149/0 013/0 سن

 016/0 42/2 120/0 201/0 جنسيت (مردبودن)

 021/0 31/2 106/0 131/0 ساختار استبدادي خانواده

 019/0 35/2 103/0 090/0 نظمي (فيزيكي و اجتماعي)بي

 701/0 - 384/0 -018/0 -006/0 اقتصادي-پايگاه اجتماعي

بستگي هم
 چندگانه

بستگيمجذور هم
 چندگانه

بستگيمجذور هم
سطح   تحليل واريانس شدهچندگانة تصحيح

  معناداري
780/0  609/0  596/0  8/47  000/0  

  
شرح ذيل ترسيم شده است  ، الگوي تحليل مسير به4و  3هاي  هاي جدول با استناد به داده

ترين  دهد متغيرهاي يادگيري اجتماعي و احساس نابرابري جنسيتي، قوي كه نشان مي
كنند. اين در  بيني مي طور مستقيم نگرش به قتل ناموسي را پيش متغيرهايي هستند كه به
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اورهاي مردساالرانه، باورهاي ديني سنتي، و نابرابري جنسيتي حالي است كه متغيرهاي ب
  اند. بين نگرش به قتل ناموسي بوده ترين متغيرهاي غيرمستقيمِ پيش ترتيب قوي به

    
  
  

    
      

                    
               

                
    

                 
    

  
  
  
  
  
  

  ضرايب مسير الگوي تحليلي نگرش به قتل ناموسي .1نمودار 
  

 گيريبحث و نتيجه
شده در شهر مريوان، نگرش  پنجم جمعيت بررسي نتايج توصيفي تحقيق نشان داد كه حدود يك

هاي ناموسي دارند؛ يعني از هر پنج شهروند مريواني، يكي از آنان به انجام  مثبتي به انجام قتل
زديك به نيمي از آنان، نگرشي بينابين (نه مثبت و نه منفي) دارند. چنين رفتاري تمايل دارد. ن

اين ارقام حاكي از ميزان گستردگي و مقبوليت اجتماعي نسبي اين پديده در اين منطقه است و 
  كند. گذاري اجتماعي و فرهنگي را گوشزد مي ضرورت سياست

نظمي (فيزيكي و بي
 اجتماعي)

 يباورها به يبنديپا
يسنت ينيد  

 جنسيت

احساس نابرابري 
 جنسيتي

ساختار استبدادي 

پذيرش باورهاي 
 مردساالرانه

 سن

نگرش به قتل
 ناموسي

 يادگيري اجتماعيِ
نگرش به قتل ناموسي   

79/0 

10/0 

10/0 

06/0 

39/0 

18/0 

10/0 

15/0 

12/0 

17/0 

13/0 
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اكنان دشت آزادگان ) گرايش شديد به قتل ناموسي را در ميان س1387زارع و غانمي (
آباد پاكستان نيز  اي از ساكنان اسالم اند. نزديك به دوسوم از نمونه اندكي بيشتر گزارش كرده

بستري زنش با مرد غريبه، حق دارد زن را به قتل  اند كه شوهر درصورت مشاهدة هم موافق بوده
درصد  40دني (). درصد درخور توجهي از نوجوانان ار2010شيخ و همكاران،  برساند (علي

آبرو كرده است  رساندن زن يا دختري كه خانواده را بي قتل درصد دختران) با به 20پسران و 
تري به  حال، مردان، در مقايسه با زنان، نگرش مثبت ). بااين2013اند (ايسنر و غنيم،  موافق بوده

خوردن مسئلة  ي و گرههاي ناموس بودن زنان در قتل اند كه با توجه به قرباني قتل ناموسي داشته
هاي  پذير است. پژوهش آبرو و حيثيت با مفاهيم ناموس و زن براي مردان، اين وضعيت فهم

؛ گليك و همكاران، 2016كنند (ايليچ،  صورت گسترده پشتيباني مي پيشين نيز اين يافته را به
  ).2008؛ ايسيك، 2011؛ كولژيسكي و ويندل، 2014؛ كافارو و همكاران، 2015

متغيرهاي ساختاري (سطح كالن) ضمن تاثيرگذاري «بق فرض اساسي پژوهش حاضر، مطا
مستقيم، به طور غير مستقيم نيز به واسطه ي متغيرهاي يادگيري اجتماعي (سطح خرد)، بر 
وقوع رفتار انحرافي و جرم (در اين پژوهش، نگرش مثبت به انجام قتل ناموسي) تأثير 

ل شناسايي اثرهاي مستقيم و غيرمستقيم عوامل ساختاري، دنبا پژوهش حاضر به». گذارند مي
در كنار اثر مستقيم متغيرهاي يادگيري اجتماعي بر نگرش به قتل ناموسي بوده است كه 

  شرح قابل بحث است: اين ترين نتايج به مهم
شده در اين تحقيق، فقط سه متغير احساس  از ميان تمام متغيرهاي ساختاري بررسي

داري، بر نگرش به قتل  ي، ميزان پذيرش باورهاي مردساالرانه، و ميزان ديننابرابري جنسيت
اند و مابقي متغيرهاي ساختاري، صرفاً اثر غيرمستقيم  ناموسي اثر مستقيمِ معنادار داشته

بيني كرد كه آن دسته از پاسخگوياني كه باورهاي  توان پيش ترتيب، مي اند. بدين داشته
بندي بيشتري دارند، و احساس  ي پايسنت ينيد يباورها اند، به رفتهمردساالرانه را بيشتر پذي

  تري به انجام قتل ناموسي دارند. كنند، درمجموع، نگرش مثبت نابرابري جنسيتي بيشتري مي
شديدترين ميزان تأثيرگذاري مستقيم بر نگرش به قتل ناموسي، متعلق به متغيرهاي 

هاي چهارگانه، متغير تعريف بيشترين اثر مستقيم و يادگيري اجتماعي است. در ميان اين متغير
تري براي انجام قتل  دهد آن دسته از پاسخگوياني كه توجيه مثبت مثبت را دارد كه نشان مي
دانند، نگرش  اند و اين عمل را اقدامي ارزشمند مي شان آموخته ناموسي از گروه اجتماعي

  تري نيز به اجراي قتل ناموسي دارند. مثبت
هاي بعدي  متغير تعريف، متغيرهاي تقويت افتراقي، تقليد، و پيوند افتراقي در رده پس از

بيني نتايج مثبت براي انجام قتل ناموسي  دهد پيش تأثيرگذاري مستقيم قرار دارند كه نشان مي
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هاي اجتماعي بيشتر با موافقان انجام قتل ناموسي (پيوند  (تقويت افتراقي)، برقراري تماس
هاي جمعي در تأييد  هاي رسانه و الگوبرداري از رفتار دوستان، بستگان، و برخي برنامهافتراقي)، 

طور  و پذيرش انجام قتل ناموسي (تقليد)، نگرش مثبت افراد را به انجام قتل ناموسي به
سو است و  ها، با نظرية يادگيري اجتماعي ايكرز هم كنند. اين يافته معناداري تقويت مي

اند  نيز نشان داده) 2011؛ كاتهلن و همكاران، 1985(تورنبري و همكاران،  هاي پيشين پژوهش
هنگام استفاده از متغيرهاي يادگيري اجتماعي در الگوهاي تركيبي، اين مقاديرِ مفاهيم كه 

  ترين اثر خالص و اصلي را بر بروز رفتارهاي انحرافي دارد.يادگيري اجتماعي است كه قوي
كنندة نگرش به قتل ناموسي، ميزان پذيرش باورهاي  بيني ساختاريِ پيشترين متغير  قوي

اش،  ) در يكي از ابعاد متغيرهاي ساختاري نظريه2009گونه كه ايكرز ( مردساالرانه است. همان
گونه كه  مردساالري را عاملي در جهت يادگيري رفتار انحرافي معرفي كرده است، و نيز همان

خواه،  ؛ دولت1395اخلي و خارجي در كشورهاي مختلف (بهرامي، هاي پيشين د نتايج پژوهش
الـله،  ؛ ضياء2013؛ اوش و همكاران، 2013؛ ايسنر و غنيم، 2016؛ ايليچ، 1392؛ بهمئي، 1394
اند،  ) نشان داده2001؛ سور و يورداكل، 2007؛ هايلي، 2009؛ محمد، 2010؛ كاراداشه، 2010

ها و  گيري و تقويت نگرش رانه در جامعه، بر شكلها و باورهاي مردساال حاكميت نگرش
رفتارهاي منجر به ارتكاب قتل ناموسي تأثيرگذار است. نتايج پژوهش حاضر نيز نشان داد كه 

تر به انجام قتل ناموسي در ميان  بين ميزان پذيرش باورهاي مردساالرانه و داشتن نگرش مثبت
مثابة يك نظام  رسد مردساالري، به نظر مي بهساكنان شهر مريوان رابطة مستقيمي وجود دارد. 

پذيرند كه فقط  كند كه در آن، مردان و حتي بخشي از زنان مي اجتماعي، بستري فراهم مي
مردان قادرند دربارة رفتارهاي زنان تصميم بگيرند و تخطي از هنجارهاي مردساختة حاكم بر 

  همراه داشته باشد. روابط اجتماعي، ممكن است عواقب خطرناكي براي زنان به
اي مردساالر، كه آبرو و حيثت خانواده و مردان آن پيوندي  ترتيب، در جامعه بدين

شود،  ناگسستني با مفهوم ناموس دارد و ناموس نيز مترادف با زنان خانواده در نظر گرفته مي
برو و دارشدن آ منزلة لكه هرگونه رفتار جنسي زنان كه خارج از هنجارهاي اجتماعي باشد، به

ويژه مردان، به چنين زناني نگرش  شرف خانوادگي است. درنتيجه، اعضاي خانواده و جامعه و به
آميز داشته باشند.  يابند عليه آنان تا سرحد مرگ رفتار خشنونت كنند و تمايل مي منفي پيدا مي

 ـ   و الگوي ساختار اجتماعيهاي پيشين  اين يافته، مؤيد فرضية تحقيق است و با پژوهش
  سو است. ) نيز هم2004لي و همكاران، ؛ 2008(وريل، يادگيري اجتماعي ايكرز 

از ديگر نتايج پژوهش حاضر، اثرگذاري مستقيم احساس نابرابري جنسيتي بر نگرش به قتل 
هاي  مثابة يكي از انواع ديرينه و نهادينة نابرابري ناموسي است. نابرابري مردان و زنان به
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يخ و در تمام جوامع سنتي و مدرن به اشكال و درجات گوناگون وجود اجتماعي در طول تار
اند تا از برتري  داشته است و مردان، در جايگاه جنس برتر در اين تعامل جنسيتي، تالش كرده

هاي مراقبت  ترين شيوه خود نسبت به زنان با سازوكارهاي گوناگون محافظت كنند. يكي از شايع
منظور  رانه در جوامع مختلف، اعمال خشونت عليه زنان است كه بهمردان از نظام سلطة مردساال
عبارت ديگر، جهت شروع و تداوم رفتارهاي  كار گرفته شده است. به توجيه نابرابري جنسيتي به

هاي ذهني (نگرش)  بار عليه زنان (و ازجمله قتل ناموسي)، مردان بايد بتوانند زمينه خشونت
كردن، و  شمردن، ناتوان محسوب را فراهم كنند. كوچك مساعد و مناسب با اين رفتار

آورد تا به انجام  دانستن زنان، زمينة فكري و نگرش مساعدي براي مردان فراهم مي وابسته
رو، دور از انتظار  آميز عليه زنان مبادرت ورزند و اين رفتار را توجيه كنند. ازاين اقدامات خشونت

تر به  رابري جنسيتي بيشتر، آمادگي بيشتر و نگرشي مثبتنخواهد بود كه دارندگان احساس ناب
  انجام قتل ناموسي نيز داشته باشند.

بندي به باورهاي  يكي ديگر از نتايج تحقيق حاضر حاكي از اثر مستقيم و مثبت ميزان پاي
هاي ناموسي در  ديني سنتي بر نگرش مثبت به قتل ناموسي است. با عنايت به اينكه اكثر قتل

دهد، همواره اين پرسش مطرح بوده است  ي اسالمي خاورميانه و شمال آفريقا رخ ميكشورها
گونه كه نتايج تحقيقات پيشين  هاي ناموسي وجود دارد؟ همان كه آيا نسبتي بين اسالم و قتل

) نيز 2001؛ علي، 2007؛ هايلي، 2009؛ لند اينفو، 2010؛ ضياءالـله، 2013(ايسنر و غنيم، 
هاي ناموسي در كشورهاي اسالمي، در دين  با وجود باالتربودن ميزان قتلنشان داده است، 
شود و اين رفتار، كه بيشتر در جوامع  ها ديده نمي اي به انجام اين نوع قتل اسالم هيچ توصيه
هاي  شود. سنت قلمداد مي "اي طايفهـ  قومي"شود، اساساً امري  محور ديده مي مردساالر و شرف

در زمينة ناموس و شرف و ضرورت حفظ آن در جوامع مردساالر و دار اجتماعي  ريشه
يابند كه برخي باورها و  آميزند و تقدس مي محور، گاه، چنان با باورها و احكام ديني درمي شرف

علت مسائل ناموسي، ممكن است  رفتارهاي نامعقول و غيرشرعي، ازجمله لزوم قتل زنان به
  طور صريح به دين نسبت داده شود. به

بيني كرده است، اثرگذاري متغيرهاي ساختاري بر رفتار يا نگرش،  گونه كه ايكرز پيش همان
طور  دهد. در اين پژوهش، به غالباً، غيرمستقيم و ازطريق متغيرهاي يادگيري اجتماعي رخ مي

معني كه از بين هشت متغير ساختار  اي اثبات شده است؛ بدين مشخص و عيني، صحت چنين نظريه
طور مستقيم بر نگرش مثبت به قتل ناموسي  ي، فقط سه متغير، آن هم در سطحي ضعيف، بهاجتماع

صورت تركيبي، بر  اند. اين در حالي است كه متغيرهاي يادگيري اجتماعي، به تأثير گذاشته
  اند. گيري نگرش مثبت به قتل ناموسي اثري مستقيم، معنادار، و بسيار قوي داشته شكل
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كند، متغيرهاي يادگيري در تأثير ساختارها و فاكتورهاي اشاره مي گونه كه ايكرزهمان
اجتماعي بر ميزان جرم و رفتارهاي انحرافي نقش واسط و مياني دارد؛ يعني رابطة معنادار و 
مستقيم بين متغيرهاي اجتماعي و ميزان جرم، انعكاسي از تأثير ساختارهاي اجتماعي بر 

در اين نظريه اين است كه يادگيري اجتماعي در فرآيند  فرض اساسيرفتارهاي انحرافي است. 
دهد. متغير يادگيري در اين  ابتدايي، ساختارهاي اجتماعي را به رفتارهاي فردي پيوند مي

هاي اين تحقيق تحقيق واسط بين متغيرهاي ساختاري و نگرش به قتل ناموسي است. يافته
) و نيز 2004لي و همكاران ()، و 2008وريل ( )،2013كيم و همكاران ( هايمطابق پژوهش

  است. يادگيري اجتماعي ايكرزـ  ساختار اجتماعيمؤيد الگوي 
بندي نهايي بايد گفت كه با وجود تمام تمهيدات قانوني و جزايي، در برخي از  در جمع

رف اي نادر است، نامتعا داليل ناموسي، اگرچه پديده كشورها، كشتن ديگران و ازجمله زنان به
ها منجر شود. اين  نيست و حتي ممكن است به افزايش جايگاه اجتماعي مرتكبان اين قتل

شود،  دهند، مجرمانه و غيراخالقي محسوب نمي ها را انجام مي اقدام، از نظر مردمي كه اين قتل
رسد  نظر مي رو، به شود. ازاين داري از ناموس و شرف تلقي مي منظور پاس بلكه اقدامي مشروع به

ها در فرهنگ جامعه و يادگيري اين رفتار در خالل تعامالت اجتماعي با ديگرانِ  اين نوع قتل
دادن احتمال  هاي ناموسي ياكاهش كردن قتل منظور متوقف مهم ريشه داشته باشد؛ بنابراين، به

 كند. بايد با زارع و كارگيري سازوكارهاي قانوني و جزايي شديد كفايت نمي وقوع آن، صرفاً به
صدا شد كه  ) هم2009)، و محمد (2008)، كاردام (2001)، سور و يورداكل (1387غانمي (

منظور كنترل اين پديده، ايجاد تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي و فرهنگي جامعه و  به
دانند.  حل اين رفتار خشن، غيرانساني و غيرشرعي مي هاي ناموسي را راه بازتعريف پديدة قتل

هاي علميه تا  ها و حوزه گذاران و مجريان كالن فرهنگي كشور، از دانشگاه سياستبايسته است 
سمت اين  هايي متفاوت به سازمان صداوسيما و مطبوعات، همگي، در مسيري واحد ولي با روش

  هدف مهم پيش بروند.
ي كننده و بازدارنده، آنچه بسيار ضروري و حيات در كنار سازوكارهاي قانوني و حقوقي كنترل

منظور تغيير نگرش  مند، به هاي اجراييِ نظام بردهاي كالن و تدوين برنامه است، طراحي راه
براين، اين پيشنهادها نيز ممكن است بتواند براي  هاي ناموسي است. عالوه عمومي به پديدة قتل

تر كشور،  ويژه در مناطق محروم كنترل و كاهش اين پديده و اصالح نگرش به قتل ناموسي، به
هاي مربوط  گذاري براي تقويت برابري جنسيتي، توانمندسازي سازمان مفيد واقع شود: سياست
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فعال در زمينة مسائل خانواده و زنان،  1هاي به امور زنان و خانواده، گسترش كمي و كيفي سمن
هاي  يافتگان احتمالي قتل ويژه زنان در جايگاه قربانيان و نجات افزايش سواد حقوقي مردم و به

  آوردن سازوكارهاي حمايتي الزم براي زنان و دختران تهديدشده. ناموسي، فراهم
هاي اجرايي براي اصالح نگرش شهروندان  بردها و سياست گونه راه بديهي است كه اتخاذ اين

هاي خاص ساختاري  ازهرچيز نيازمند درنظرگرفتن ويژگي مريواني به قتل ناموسي، پيش و بيش
اي كه  گونه امنيتي، و قومي است؛ بهـ  فرهنگي، سياسيـ  تصادي، اجتماعيلحاظ اق اين منطقه به

ها، تضاد منافع و  هاي اتخاذشده، بايد بر كاهش تنش گذاري سياست گيري و هدف جهت
هاي جنسيتي، خانوادگي، و اجتماعيِ برآمده از تغييرات ژرف اقتصادي و فرهنگي در  تعارض

نظام جنسيتي فعلي را، كه به مردساالري تمايل دارد، ميان ساكنان اين شهر متمركز شود و 
شناختن حقوق شهروندي  رسميت ها و جايگاه زنان در جامعه و به سمت پذيرش توانمندي به

  آنان هدايت كند. 
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