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 اقتصادی مرتبط با وقوع نوع قتل در -بررسی عوامل اجتماعی

 0931-39های شرقی در سالبایجاناستان آذر
 1ابراهیم اکبری

 2محمود علمی
 4/3/0935 تاریخ دریافت مقاله:

 01/5/0931 تاریخ پذیرش نهایی مقاله:

 چکیده

ی با ارتکاب نوع قتل در بین هدف از مطالعه حاضر، تعیین رابطه بین عوامل اجتماعی و اقتصاد
جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه زندانیان شرقی بوده است. زندانیان محکوم به قتل در استان آذربایجان

باشند که های استان میشرقی طبق آمار گزارش شده مسئولین اداره کل زندانمرد و زن استان آذربایجان

شرقی محکوم و تحمل حبس های استان آذربایجاندر زندان 0931-39های به جرم قتل عمد در سال

نفر زن بود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان،  09نفر مرد و  011ها نمایند و تعداد آنمی
 ها، پرسشنامهگیری تصادفی ساده و ابزار گردآوری دادهحجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونهنفر به عنوان 39

آزمون ه با مصاحبه بود که اعتبار آن به صورت صوری و پایایی آن به صورت پیشمحقق ساخته همرا
 افراد طبقه پایین )فقیر(، کمهای تحقیق بیش از نیمی از محکومین به قتل از تایید گردید. بر اساس یافته

های ا، قتلهاند. نیمی از قتلچنین مردان بسیار بیشتر از زنان مرتکب قتل شدهسواد و مجرد بودند. هم
چنین تفاوت معنادار بین وضعیت های دسته جمعی بودند. همویژه اختالفات خانوادگی و نزاع اجتماعی به

 تاهل و جنسیت با ارتکاب به قتل به دست آمد. 
 های جنسی.های اقتصادی و قتلهای اجتماعی، قتلارتکاب به قتل، قتل واژگان کلیدی:

 

 مقدمه

باشد، تقریباً یکی یا چند تا از ها و کلیه جوامع، قتل نفس میکلیه زمان های مشترکیکی از پدیده
نوع آن نیز جرم تلقی  انواع مختلف قتل نفس درهمه جوامع تاریخ وجود داشته است و معموالً یک یا چند

                                                 
 ایران.      -تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز ،شناسیارشد جامعهکارشناسی .1

 )نویسنده مسئول(.ایران  -تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تبریز علوم اجتماعی،. گروه 2
E-mail: drmahmoodelmi@gmail.com                       

 «شناسیمطالعات جامعه»
 9317بهار ، تمشه، شماره سی و دهم سال

 539-513ص ص 
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کنند، قتل نفس شده است و لذا برخالف سایر جرایم که نسبت به زمان و مکان مفهومی نسبی پیدا می
شده است، با این تفاوت که در بعضی از مراحل و جوامع بشری بعضی از موارد ه جرم شناخته میهمیش

آن استثناء از جرم بوده است، مانند کشتن دختران در عهد جاهلیت به وسیله پدر و یا کشتن افراد پیر و 
یگری مثل مسائل های دکه پدیده پدران سالخورده به دست فرزندان در بعضی جوامع ابتدایی، در حالی

های متفاوت دارد تا در قالب جرم گنجانده شود و ممکن است در شرایط جنسی بستگی به جوامع و زمان
که قتل  حاضر یک عمل جنسی معین در کشوری جرم، ولی در کشور دیگر مشروع تلقی شود، در حالی

 هاباشد. همه قتلجازات مجرم میشود، تنها اختالف احتماالً در میزان منفس در همه کشورها جرم تلقی می
های نابخشودنی در چه از گناه شده است. مثالً اگرشود و یا حداقل همیشه جرم تلقی نمیجرم تلقی نمی

گردد، به عبارتی عدم موفقیت فرد، خودکشی مستوجب مجازاتی نمی ولی درصورت اسالم خودکشی است،
های توسعه بر اساس آمار انتشار یافته از شاخص (.93: 0931)عبدی، گرددخودکشی جرم محسوب نمی

 93هزار قتل در سراسر جهان رخ داد که  291تعداد  9109سازمان ملل در سال  9102انسانی سال 
باشد. بر اساس این گزارش آفریقا، آسیا، اروپا و اقیانوسیه کمترین ها مربوط به آمریکا میدرصد این قتل

درصد  9درصد و اقیانوسیه  5درصد، اروپا  92درصد، آسیا  90که آفریقا  وریاند. به طمیزان قتل را داشته
 ها را به خود اختصاص داده است. هندوراس در راس جدول آمار قتل اعالم شده است، به طوریکل قتل

نفر از هر صدهزار  9/1اند و کشور ژاپن و سنگاپور با این کشور کشته شده نفر از صدهزار نفر در 2/31که 
درصد  35داشته است. گفتنی است نفر از هر صدهزار نفر قتل 1/9اند و ایران نیز نفرکمترین قتل را داشته

هایی مرتبط با خشونت خانگی درصد قتل 11اند و در این میان های جهانی را مردان مرتکب شدهقتل

 0931-39های های استان در سالشود. بر اساس آمار و ارقام ارائه شده از اداره کل زندانمربوط به زنان می

مورد قتل توسط  011اندکه از این تعداد شرقی شدهنفرمحکوم به قتل عمد در استان آذربایجان 091تعداد 
کشی )جان مورد توسط زنان اتفاق افتاده است. در بین همه انواع خشونت، قتل نفس یا آدم 09مردان و 

ترین و در عین حال نادرترین نوع ترین و خوفناکخطرناک قانونی گرفتن(کسی را عمداً و به طور غیر
خشونت در جوامع است. احتمال به قتل رسیدن بسیار کمتر از آن است که شخص، قربانی جرم و جنایت 

که کسی توسط دیگری به قتل برسد از احتمال خودکشی او و خشونت عمده دیگر شود. حتی احتمال این
ترین نوع جرم و خشونت است، زیرا آسیب جدی  ر هر حال و به هر شکلکشی دنیز کمتر است، اما آدم

وارده از آن بر قربانی به هیچ روی قابل جبران نیست و برای نزدیکان و دوستان او نیز بسیار سنگین 
ترین جنایات است که امنیت اجتماع را (. قتل از بزرگ092: 0923)صدیق سروستانی، وکمرشکن است

معموالً شدیدترین کیفرها بر آن وضع شده و در برخی کشورها مجازات آن اعدام است سازد و مختل می
ها در دنیا و عقبی کیفر و عقوبتکیفر و عقوبت آن را شریعت مقدسه اسالم از شدیدترینو به همین جهت

به  که فرماید، هرکس دیگری را بدون اینسوره مائده خداوند عزوجل می 90مقرر نموده است، در آیه 
که او را زنده  لحاظ قصاص و فساد، او را در زمین بکشد مثل این است که تمام مردم را کشته است و آن
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کند )از قصاص و مجازات او را عفو کند( مثل این است که همه مردم را زنده ساخته است. با اندک 
و افرادجامعه به منزله  گرددکه همه مردم یک پیکر واحد محسوب شدهتعمقی در این آیه شریفه معلوم می

اعضای آن پیکرند و قتل یک فرد در ارتباط با این پیکر عظیم است، در حقیقت هجوم به حیاط اجتماعی 
(. در گذشته این دیدگاه حاکم بود که رفتار اجتماعی فرد، از جمله 009: 0929)شامبیانی، یک جامعه است

های ظاهری و فیزیولوژیکی فردی و احیاناً ویژگیرفتارهای بزهکارانه وی را بیشتر ناشی از خصوصیات 
های مختلف پیشانی، اندازه جمجمه و نیز تاثیر وراثت و نقش خلقت و موارد بدانند و در این راه شکل

شناسانه و تبیین رفتار اجتماعی فرد از های جامعهدیگر مورد مطالعه قرار گرفتند، اما به مرور زمان دیدگاه
عظالت اجتماعی و مربوط نمودن این رفتار به ساختار اجتماعی و پایگاه طبقاتی طریق فهم مسائل و م

چون  عامل رفتار اهمیت یافت و در این تحقیق سعی خواهد شد با بررسی نقش عوامل اجتماعی هم
چون سرقت،  ای و عوامل اقتصادی هماختالفات زناشویی، اختالفات خانوادگی، اختالفات قومی و قبیله

ای نسبت شود راهبرد پیشگیرانهکه موجب بروز قتل درجامعه میو مالی و طلبکاری و ارث ت ملکیاختالفا
به بزهکاری، خشونت اجتماعی و قتل ارائه نمود، بر این اساس تدابیر پیشگیرانه باید عوامل فردی، 

 بر داشته باشد. اجتماعی و اقتصادی را در
اتل و هم برای خانواده مقتول به همره دارد، وقوع یک قتل پیامدهای گوناگونی هم برای خانواده ق

پدیده قتل، گرچه شاید در نگاه اول برای خانواده قاتل یک مصیبت قلمداد نگردیده و تنها خانواده مقتول 
دهدکه خانواده قاتل در یک مخمصه گرفتار را در یک مصیبت و ماتم قرار دهد، ولی واقعیت امر نشان می

خواهد داشت و ابعاد متفاوتی برای  ها در پیشنفی به مراتب باالتر از یک قتل برای آناندکه تبعات مشده
بر داشته است  چنان که وقوع قتل برای خانواده قاتل تبعات و نتایجی را در آن باید در نظر گرفت. هم

یت امر، پدیده قتل تواند آثار و تبعاتی را داشته باشد، اگرچه باید گفت درکلنیز می برای خانواده مقتول
برای طرفین دعوا به طور نسبی، غالبا دارای آثار منفی خواهد بود. ولی آثار منفی که این پدیده برای 
خانواده مقتول دارد جز آالم درد و رنج از فراق شخص از دست رفته، شاید در سایر ابعاد اقتصادی و ... 

های نفر زندانی در زندان 995مار موجود تعداد (. بر اساس آ003: 0921)بیات، کمتر خود را نشان دهد
نفر  031نفر زن و  92نمایند که از این تعداد شرقی به جرم ارتکاب قتل تحمل حبس میاستان آذربایجان

که چه عوامل اجتماعی و اقتصادی ها هستیمدراین تحقیق به دنبال این پرسش باشند. بدین ترتیبمیمرد 
 باشند؟مرتبط با وقوع نوع قتل می

 

 اهداف تحقیق

 هدف کلی 

تعیین رابطه بین عوامل اجتماعی و اقتصادی با ارتکاب نوع قتل در بین زندانیان محکوم به قتل در 

  .0931-39های شرقی در سالاستان آذربایجان
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 اهداف جزئی 

 . تعیین تفاوت بین جنسیت محکومین با ارتکاب نوع قتل 0
 حکومین با ارتکاب نوع قتل . تعیین تفاوت بین وضع تاهل م9
 . تعیین رابطه بین سن محکومین و ارتکاب نوع قتل 9
 . تعیین تفاوت بین محل سکونت )شهر و روستا( محکومین با ارتکاب نوع قتل 2
 . تعیین تفاوت بین میزان تحصیالت محکومین با ارتکاب نوع قتل 5
  . تعیین تفاوت بین نوع شغل محکومین با ارتکاب نوع قتل3
 . تعیین تفاوت بین سابقه جرایم قبلی )تکرار جرم( محکومین با ارتکاب نوع قتل 1
 .. تعیین رابطه بین میزان کنترل اجتماعی )جامعه( با ارتکاب نوع قتل2
 

 مبانی نظری

 پرخاشگری درتبیین خشونت و پرخاشگری، -های رفتار غریزی و ناکامیکامیابی نسبی تئوریپس از عدم
ندیشمندان علوم انسانی و اجتماعی معطوف به رهیافتی گردید که در آغاز در قالب تئوری محور توجه ا

ازجانب آلبرت باندورا مطرح گردید. مبنای این تئوری براین اساس استوار « یادگیری اجتماعی»موسوم به 
لید، است که پرخاشگری و خشونت رفتار و کنشی اجتماعی است که از طریق فرایندهای اجتماعی، تو

باندورا با نقد رفتارگرایی افراطی اسکینر بر این باور تاکید دارد که عوامل . شودبازتولید، فرا گرفته می
دهنده شخصیت افراد هستند. به عبارت دیگر، رفتار،  رفتاری، ادراکی و محیطی در تعامل با یکدیگر شکل

 پذیرند. باندورا، برو از هم تاثیر می عوامل فردی و نیروهای اجتماعی جملگی بر یکدیگر تاثیر گذاشته
که تقریباً به طور کامل به یادگیری ازطریق تجربه مستقیم توجه داشتند، و سایر رفتارگرایان خالف اسکینر

کند. در واقع، متمایزترین جنبه نظریه ای در آشنایی با رفتار میای بر نقش یادگیری مشاهدهتاکید ویژه
. شوندمثالی آموخته می ازطریق مشاهده یا الگوهایاور وی بیشتر رفتارهای انسانی که به بباندورا این است

های اجتماعی و محیطی به افراد رهیافت یادگیری اجتماعی بر این موضوع تاکید دارد که چگونه وضعیت
ایی آموزند تا پرخاشگرایانه رفتار کنند. در این رهیافت، پرخاشجویی و پرخاشگری به مثابه رفتارهمی

ها و شوند که بر اساس پاداششوند، بلکه به عنوان رفتارهایی در نظر گرفته میناپذیر تلقی نمیاجتناب
ها و کنند توجه دارد، بلکه افزون بر آن پاداشتنبیهات مستقیمی که افراد به طور مستقیم تجربه می

شان د به سبب رفتار پرخاشگرایانهگیرنتنبیهاتی که الگوهای نقش افرادی که راهنمای عمل رفتار قرار می
ها رفتار الگوها و پیامدهای رفتار آن دارند، توجه دارد. براین اساس، افراد به مشاهده و تامل دردریافت می

کننده مورد  های مشابه از طرف مشاهدهپردازند؛ اگر این پیامدها مثبت باشد، رفتار مذکور در وضعیتمی
کارهای فیزیولوژیکی در بروز پرخاشگری و  و رغم اذعان به وجود ساز ا علیباندور. گیردتقلید قرار می
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دهد. وی پرخاشگری را مورد انتقاد قرار می -خشونت، به شدت فرضیات دو تئوری رفتار غریزی و ناکامی

 کند: معنا تلقی کردن مفروضات دو تئوی مذکور، دو فرضیه زیر را مطرح میبا بی
. پرخاشگری 9از چند واکنش احتمالی در قبال تجربه ناکامی ناخواسته است. . پرخاشگری تنها یکی 0

دارد. به این ترتیب، براساس  پذیر رفتار قراربینیغریزی است و در نتیجه تاثیر پیامدهای پیشواکنشی غیر
 (.023: 0929کریمی،  )تئوری یادگیری اجتماعی، خشونت و پرخاشگری رفتاری آموختنی است

 
 و قتل عمد پرخاشگری

گیرد. تعریفی که از پرخاشگری قتل عمد از جمله جرایمی است که با توسل به پرخاشگری صورت می
دهد که سبب آسیب رسیدن به کند. شخص قاتل عملی را انجام میویژه این نظر را تایید می کردیم به

چند که  گردد، هرل میشود، این آسیب قطعاً از نوع آسیب بدنی است و منجر به مرگ مقتومقتول می
 رویقدر زیاده ممکن است قاتل قصد کشتن نداشته باشد و بر اثر اشتباه یا عامل دیگری در ایجاد آسیب آن

کرده باشد که منجر به مرگ مقتول گردد. این رفتار دقیقاً یک رفتار پرخاشگرانه است و غالباً از موارد 
ها شرایط و (. به طور کلی همه قتل91: 0931دی، )عبشودبسیار حاد و شدید پرخاشگری محسوب می

 حببندی مشخص و واحدی از قتل موجود نیست و صاهای یکسانی ندارند. از این رو یک سنخویژگی
اند. ای از این پدیده انجام دادههای ویژهبندیهای خاص، دستهنظران مختلف با توجه به عالیق و مالک

دسته تقسیم  9های رسمی را به در تحلیل خرده فرهنگ خشونت، قتلبرای مثال ولفگانگ و فراکونی 
ها های که تروریستهای عقالنی، طراحی شده، تعمدی، جنایی و با قصد قبلی مانند: قتل. قتل0اند: کرده

که به قصد آسیب . قتل در حالت احساسات، خشم و کینه شدید یا کشتن در نتیجه عملی9دهند. انجام می
 که نیت و قصد معینی برای کشتن وجود داشته باشد. مانند اغلب همسرگیرد بدون اینجام میو صدمه ان

 (.032: 0922ها)احمدی، کشی
 

  تحقیقپیشینه 

های اقتصادی و در ایران و ویژگی ،(0913و عبدی) ،(0910طبق تحقیقات انجام شده توسط فرجاد)
خانوادگی، سن، جنس و وضعیت تحصیلی با  اجتماعی محکومین، عوامل اقتصادی و فرهنگی، روابط

های اخیر رخ داده است رابطه معناداری داشته است. بر اساس این مطالعات، نرخ قتل هایی که در دههقتل
اند. میزان سال انجام داده 21های سنی زیر ها را گروهدر میان زنان کمتر از مردان بوده است و اکثر قتل

منفی با قتل داشته است. بر اساس تحقیق انجام یافته توسط محمدعلی زکی در  ایتحصیالت باال نیز رابطه

در استان اصفهان نتایج ذیل به  0911-19های استان اصفهان مربوط به عوامل اجتماعی موثر در قتل سال

ر های ارتکاب قتل زیاند و زمینهدست آمده است که عبارت است از: مردان بیشتر از زنان مرتکب قتل شده
سال بسیار بوده است، متاهالن بیشتر از مجردان و محکومین شهری بیشتر از محکومین روستایی  91

اند. از نظر ساخت روابط اجتماعی قاتل و مقتول بیشترین موارد از نوع روابط دوست و آشنا بوده است. بوده
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های ارتکاب قتل انواع قتل یزهاند، از نظر انگسواد یا در سطح خواندن و نوشتن بودهدرصد محکومین بی 91
ای در رتبه اول اهمیت و اجتماعی مثل اختالفات زناشویی، خانوادگی، نزاع دوستانه و اختالفات قومی و قبیله

چون سرقت و اختالفات مالی در رتبه سوم های اقتصادی همهای جنسی و ناموسی در رتبه دوم و قتلقتل
های استان کهگیلویه که در زنداناز زندانیانی ،(0930)وسط جهان بینقرار دارند. طبق تحقیق انجام گرفته ت

نمودند هر قدر سطح تحصیالت افراد باالتر رود احتمال ارتکاب و بویراحمد به اتهام قتل تحمل حبس می
درصد محکومین با مقتول رابطه  51باشند، قتل به مراتب کمتر خواهد بود، اکثر محکومین متولد شهر می

اند. اکثر هزار تومان داشته 211درصد محکومین دارای درآمد ماهیانه کمتر از  2/33اند. وندی نداشتهخویشا
ها بر اثر نزاع به وقوع پیوسته و بیشتر محکومین از ها با سالح سرد به وقوع پیوسته است. بیشتر قتلقتل

 اند. نظر عاطفی در سطح زیاد و متوسط دچار ناکامی شده
شناختی با انجام یافته توسط زارع و کفاح غانمی در خوزستان پژوهشی از منظر جامعه براساس تحقیق

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر گرایش به قتل به خاطر شرف در دشت آزادگان انجام یافته که بر اساس 
ا عنوان ای با گرایش به قتل به خاطر شرف رابطه دارد. تحقیقی بهای تحقیق تعلق به جامعه قبیلهیافته

( توسط 0925-23های بررسی عوامل دخیل در وقوع قتل عمد )مطالعه موردی استان اردبیل بین سال

های تحقیق، بیشترین عوامل دخیل در رجاهد، ستوده و دیندار بوسجین صورت گرفته که بر اساس یافته
ازجمله نزاع و درگیری،  های اجتماعیوقوع قتل عمد درگستره جغرافیایی و بازه زمانی تحقیق، بروز آسیب

ای شود، به عبارت دیگر وقوع پدیدهاختالفات، مسائل اخالقی، سرقت و انتقام موجب وقوع قتل عمد می
باشد. بر اساس تحقیق انجام یافته توسط اجتماعی با میزان وقوع قتل عمد دارای روابط معناداری می

های خراسان صیتی زندانیان قتل عمد در زندانهای شخپوستچی و ابراهیمی ثانی با عنوان بررسی ویژگی
ها را در پزشکی در زندانشناسی و روانهای پژوهش ضرورت استفاده از خدمات روانشمالی، یافته

 91نماید. در تحقیقی با عنوان مقایسه نیمرخ روانی قاتلین عمدی )پیشگیری از اختالل روانی را تایید می
 توان گفت که محکومینت عادی توسط کرمی دهباغی با توجه به نتایج میساله( شهر تهران با جمعی 21تا 

از وضعیت سالمت روانی مطلوبی نسبت به جمعیت عادی برخوردار نیستند و در بین محکومین، زنان 
برند. ها حداقل از یک نوع اختالل روانی رنج میکه تمام آنهای روانی بیشتری دارند به نحوینابهنجاری
ه تحقیق انجام یافته توسط ابراهیمی قوام با عنوان بررسی شیوه ارتکاب قتل، نوع قتل و با توجه ب

های قاتالن سریالی ایران در سه دهه اخیر بر اساس مستندات موجود، نتایج به دست آمده حاکی از انگیزه

 گریزی،جامعه اقتصادی، کودکی آشفته، -خانوادگی و طبقه اجتماعی -های فردیکه توجه به ویژگیآن است
 هایگیری شخصیتتواند از جمله عوامل در شکلپروری میجو نامناسب حاکم بر روابط والدین و سبک فرزند

دهد که محکومین ایرانی اکثراً مرد، خطرناک باشد. به طور کلی، تحقیقات انجام یافته در ایران نشان می
 ند. سواد، مجرد و از طبقات محروم جامعه هستسواد یا کمبی
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تعداد  9109سازمان ملل، درسال  9102های توسعه انسانی سال بر اساس آمار انتشار یافته از شاخص
باشد. بر اساس این ها مربوط به آمریکا میدرصد این قتل 93هزار قتل در سراسر جهان رخ داد که  291

درصد، آسیا  90که آفریقا ه طوریاند بگزارش آفریقا، آسیا، اروپا و اقیانوسیه کمترین میزان قتل را داشته
ها را به خود اختصاص داده است. هندوراس در درصد کل قتل 9درصد و اقیانوسیه  5درصد، اروپا  92

اند و نفر از هر صد هزار نفر در این کشور کشته شده 2/31که  راس جدول آمار قتل اعالم شده، به طوری
نفر از هر  1/9د هزار نفر کمترین قتل را داشته و ایران نیز نفر از هر ص 9/1کشورهای ژاپن و سنگاپور با 

اند و در این میان های جهانی را مردان مرتکب شدهدرصد قتل 35صد هزار نفر داشته است، گفتنی است 
شود. بر اساس بررسی سازمان ملل اگر های مرتبط با خشونت خانگی مربوط به زنان میدرصد قتل 11

ی کاهش یافته است اما آمار قتل هنوز در ایاالت متحده بسیار و در بخشی از آفریقا چه میانگین قتل جهان
 باالست.

باشد و اکثر بر اساس تحقیقات به عمل آمده در مورد قتل، نرخ قتل در میان زنان کمتر از مردان می
سواد و ن افراد کمها در بیچنین اکثر قتلسال بوده و هم 21های سنی زیر های انجام گرفته بین گروهقتل

از طبقات محروم و پایین جامعه به وقوع پیوسته است. با توجه به نتایج تحقیقات پیشین، بیشترین موارد 
های اجتماعی مانند: اختالفات خانوادگی، نزاع دسته جمعی، های ارتکاب قتل، انواع قتلقتل از نظر انگیزه

 چون سرقت و اختالفاتهای اقتصادی همموسی و قتل هتلهای ناباشد و قتلای میاختالفات قومی و قبیله
های انجام یافته با استفاده از سالح سرد بوده که های بعدی قرار دارند. در ضمن اکثریت قتلمالی در رتبه

بر اثر نزاع دسته جمعی اتفاق افتاده و اکثر قاتلین از وضعیت سالمت روانی نسبت به جمعیت عادی 
دهد که محکومین ایرانی اکثراً که تحقیقات انجام گرفته در ایران نشان می نهایتاً اینبرخوردار نیستند و 

سواد، مجرد و از طبقات محروم جامعه هستند. برابر تحقیقات انجام گرفته در خصوص سواد یا کممرد، بی
ه به شرایط رسد که تحقیقات مذکور به صورت موردی و در نقاط مختلف با توجقتل در ایران به نظر می

کدام از تحقیقات انجام یافته قابل  جغرافیایی و فرهنگی آن مناطق مورد مطالعه قرار گرفته است و هیچ
یابی باشد و در ضمن تحقیقات صورت گرفته در راستای دستتعمیم به مناطق دیگر و یا کل جامعه نمی

 به یک هدف خاصی نبوده است. 
 

 هافرضیه

 ( محکومین و ارتکاب نوع قتل تفاوت وجود دارد. . بین جنسیت )زن یا مرد0
 . بین وضع تاهل محکومین و ارتکاب نوع قتل تفاوت وجود دارد. 9
 . بین میزان سن محکومین و ارتکاب نوع قتل رابطه وجود دارد. 9
 . بین محل سکونت )شهر و روستا( محکومین و ارتکاب نوع قتل تفاوت وجود دارد. 2
 ت محکومین و ارتکاب نوع قتل تفاوت وجود دارد. . بین میزان تحصیال5
 . بین نوع شغل قبل از وقوع قتل محکومین و ارتکاب نوع قتل تفاوت وجود دارد. 3
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 . بین سابقه جرایم قبلی )تکرار جرم( محکومین و ارتکاب نوع قتل تفاوت وجود دارد. 1
 رد. . بین میزان کنترل اجتماعی با ارتکاب نوع قتل رابطه وجود دا2
 

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

  متغیرمستقل
، عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با وقوع قتل است. در خصوص عوامل اجتماعی متغیر مستقل تحقیق

و اقتصادی مرتبط با قتل به متغیرهای جنس، سن، محل سکونت، وضعیت تاهل، سطح تحصیالت، شغل، 
 میزان کنترل اجتماعی، سابقه جرم و تکرار جرم توجه شده است. میزان درآمد، ساخت روابط اجتماعی، 

 
 متغیر وابسته 

توان باشد، میدر تحقیق حاضر متغیر وابسته نوع قتل است و نوع قتل توجه به انگیزه ارتکاب قتل می
قتل : قتل ناشی از اختالفات زناشویی، . قتل اجتماعی شامل0های ارتکاب قتل را در سه نوع کلی انگیزه

ای، ناشی از اختالفات خانوادگی، قتل ناشی از اختالفات دوستانه و قتل ناشی از اختالفات قومی و قبیله
. قتل جنسی یا ناموسی شامل: قتل ناشی از عمل منافی عفت، قتل ناشی از دفاع از ناموس، قتل ناشی 9

. قتل اقتصادی شامل: قتل ناشی از 9از روابط عاشقانه و قتل ناشی از اتهام عمل منافی عفت به همسر، 
بکاری، قتل ناشی از ارث. سرقت )پول، ماشین و اموال(، قتل ناشی از اختالفات ملکی، قتل ناشی از طل

 توان در سایر موارد قرار داد. همها را میگیرد و آنبندی جای نمیها در این سه طبقهالبته برخی از قتل
هایی که برای پنهان کردن خطا یا جرم دیگری به وقوع پیوسته، قتل بر اثر یک شوخی ساده، چون قتل

 . های مواد مخدر و قتل رقابت عاشقانهقتل
 

 قتل

باشد و در جوامع ترین جرایم علیه اشخاص است و در کلیه قوانین کشورها جرم میقتل عمد از مهم
بشری با واکنش شدید رو به رو شده و از نظر اخالل در نظم، جنبه عمومی دارد و از جهت حقوق اولیاء 

ده به وسیله انسان سلب آزادی حیات از انسان زن»دم دارای جنبه خصوصی است، قتل عمد را عبارت از 
 (.905: 0931اباذری فومشی، «)انددیگر بدون مجوز قانونی تعریف کرده

 گردد: در این تحقیق انواع ارتکاب قتل در سه نوع کلی بیان می
: قتل ناشی از اختالفات زناشویی، قتل ناشی از اختالفات خانوادگی، قتل ناشی . قتل اجتماعی شامل0

 ای.تل ناشی از اختالفات قومی و قبیلهاز اختالفات دوستانه و ق
. قتل جنسی یا ناموسی شامل: قتل ناشی از عمل منافی عفت، قتل ناشی از دفاع از ناموس، قتل 9

 ناشی از روابط عاشقانه و قتل ناشی از اتهام عمل منافی عفت به همسر.
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از اختالفات ملکی،  . قتل اقتصادی شامل: قتل ناشی از سرقت )پول، ماشین و اموال(، قتل ناشی9
گیرد و بندی جای نمیقتل ناشی از طلبکاری و قتل ناشی از ارث. البته برخی از قتل در این سه طبقه

هایی که برای پنهان کردن خطا یا جرم دیگری به چون قتلتوان در سایر موارد قرار داد. همها را میآن
 د مخدر، قتل رقابت عاشقانه و موارد دیگر. های مواوقوع پیوسته، قتل بر اثر یک شوخی ساده، قتل

 
 تکرار جرم

های ایران محکومیت جزایی داشته باشد و که کسی به موجب حکم قطعی یکی از دادگاهمنظور این
 (.991: 0920بعداً مرتکب جرمی شود که مستلزم محکومیت جزایی گردد)باهری، 

 محکومیت جزایی روانه زندان شده است. منظور تعداد دفعاتی است که شخص به علت ارتکاب جرم و 
 

 کنترل اجتماعی 

شود که جامعه برای وا داشتن اعضایش به سازگاری و هایی اطالق میکنترل اجتماعی به مکانیسم
که یک جامعه در برد. در واقع به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسیجلوگیری از ناسازگاری به کار می
که به قصد جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی برد و مجموع موانعیمی جهت حفظ معیارهای خود به کار

و تعریف دیگر مفهومی کنترل اجتماعی،  ،(091: 0939شود)ستوده، دهد، گفته میدر راه آنان قرار می
هایی است که با استفاده از آنان یک گروه یا یک واحد اعضای خود را به پذیرش مجموع وسایل و شیوه

کند، چه گروه مطلوب تلقی مینجارها، قواعدی در سلوک و حتی آداب و رسومی منطبق با آنرفتارها، ه
 (.922: 0911)بیرو، دهدسوق می

با توجه به تعاریف فوق از کنترل اجتماعی، انواع کنترلی که در این تعاریف مشخص است عبارت است 
ه رویارویی اجتماعی اعضای جامعه در رسمی، شکلی از کنترل اجتماعی است که در عرص: کنترل غیراز

کند از سوی ها دیر به منزل مراجعه مییابد، مثالً وقتی فردی شبخانواده، مدرسه، محل کار و ... تحقق می
گردد و یا کنترل مسئولین مدرسه بر عملکرد والدین مورد بازخواست قرار گرفته و رفت و آمد وی کنترل می

احترامی آبرویی یا بیباشد. افزون براین، ترس از بیه دیگرکنترل اجتماعی میآموزان درمدارس از نموندانش
دارد تا از انجام کارهای ضد اجتماعی سرباز زنند و کنترل اعتباری بسیاری از افراد جامعه را وا میو بی

ضای رسمی مبتنی بر عنصر حقوقی و قانونی کنترل اجتماعی است. قوانینی وجود دارند که راهنمای اع
ها کجروان باشد، آنشان اعمال این قوانین و مقررات در جامعه میهایی هستند که شغلاند و گروهجامعه

فرستند. مثالً افراد از ترس گرفتار ها میکنند و برای مجازات به دادگاهاجتماعی و مجرمان را دستگیر می
ها از سوی قانون مرتکب جرم و جنایت شدن در دست قانون و افتادن به زندان و یا اعمال سایر مجازات

 شوند. نمی
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 روش تحقیق
های پیمایشی از طرح همبستگی یا مقطعی در پژوهش حاضر از روش تحقیق پیمایش و از بین طرح

( استفاده شده که این امر به وسیله استفاده از تهیه پرسشنامه همراه با مصاحبه )با محکومین به قتل
 .باشدز پاسخگویان میآوری اطالعات اجهت جمع

 

 گیریابزارهای اندازه

ای، ها از روش کتابخانهآوری اطالعات مربوط به ادبیات و مبانی نظری، تدوین فرضیهبرای جمع
های اطالعاتی اینترنتی استفاده شده است، های پژوهشی و بانکها، مقاالت، مجالت، طرحمطالعه کتاب

پژوهش بیشتر شناخته شده و در رسیدن به هدف پژوهش بسیار  که با مطالعه موضوعات مربوطه مختلف
گیری در این پژوهش روش پیمایشی از نوع همبستگی و از باشد با این حال ابزار اندازهمثمر ثمر می

چنین از نظر باشد. همطریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته همراه با مصاحبه )با محکومین به قتل( می
و از نظر وسعت پهنانگر، از نظر دامنه یک مطالعه خرد و از نظر زمانی یک  هدف یک بررسی کاربردی

 بررسی مقطعی است. 
جهت سنجش اعتبار پرسشنامه، از روش اعتبار صوری و جهت سنجش پایایی نیز از روش آلفای 

 شد.بامی ٪10باشد استفاده شده است. میزان پایایی نیز کرونباخ که بر اساس پایداری درون آزمون می
 

 جامعه آماری 

شرقی طبق آمار گزارش شده جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه زندانیان مرد و زن استان آذربایجان

های در زندان 0931-39 هایباشند که به جرم قتل عمد در سالهای استان میمسئولین اداره کل زندان

باشد که نفر زن می 09نفر مرد و  011 هانمایند و تعدا آنشرقی محکوم و تحمل حبس میاستان آذربایجان
گیری پرسشنامه برای زنان به شیوه نمونه 3پرسشنامه برای مردان و  29بر اساس جدول مورگان تعداد 

 تصادفی ساده پر شده است. 
 

 نتایج توصیفی

( از پاسخگویان مورد مطالعه %31نفر ) 29نفر(،  39در بررسی حاضر کل نمونه آماری مورد مطالعه )
( %1/23نفر ) 29نفر مورد مطالعه  39( زن بودند. بر اساس نتایج توصیفی پژوهش، از %01نفر ) 3رد و م

( بدون %09نفر ) 00( مطلقه و %1/2نفر ) 2( متاهل، %3/99نفر ) 91از پاسخگویان مورد مطالعه مجرد، 
های مجرد بوده است. نمونههای تحقیق بیشترین فراوانی با محکومین همسر بودند. بنابراین از بین نمونه

 سواددرصد بی 09درصد دارای تحصیالت دیپلم و باالتر )کاردانی و کارشناسی(،  93تحقیق ازنظر تحصیالت 
های تحقیق حاضر از نظر وضعیت شغلی در چنین نمونهدرصد دارای تحصیالت زیر دیپلم بودند. هم 30و 
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 هایدان بیشترین فراوانی با کارگران بوده است. بر اساس یافتهدار و در مرزنان بیشترین فراوانی با زنان خانه
درصد دارای سابقه قبلی )تکرار  93درصد از محکومین بدون سابقه قبلی )تکرار جرم( بودند و  12تحقیق 

 2/55جرم( بودند. در این میان وقوع قتل به دالیل اجتماعی بیشترین دلیل ارتکاب به قتل بوده و در 
ها تا سال های تحقیق تعداد قتلطبق یافتهاند. د قتل، مقتولین هیچ نسبتی با محکوم نداشتهدرصد از موار

به طور چشمگیری کاهش یافته است که این امر به دلیل  39سیر صعودی داشته است. اما در سال  39
 هایرای پروندهباشد که تا زمان تحقیق، بمی 39های مربوط به اتهام قتل سال در حال رسیدگی بودن پرونده

های نیز نسبت به سال 39مذکور حکم قطعی صادر نشده بود، ولی براساس آمار و ارقام جرم قتل در سال 
 چنان سیر صعودی دارد. قبلی هم

 

 نتایج تحلیلی 

 فرضیه اول: بین جنسیت )زن یا مرد( محکومین و ارتکاب قتل تفاوت وجود دارد.  -

استفاده گردید. بر اساس نتیجه  2Xبر اساس جنسیت از آزمون جهت آزمون تفاوت در ارتکاب قتل 
اند. آزمون بین ارتکاب به قتل و جنس تفاوت معنادار وجود دارد و مردان بیشتر از زنان مرتکب قتل شده

در  "نقطه دگردیسی"ها بر این نظرند که باشد. آنیافته تحقیق با نظریه سمپسون ولوب همراستا می
زدواج و یافتن شغل ثابت مرز رابطه افراد با جرم و انحرافات است. ازدواج از طریق رابطه چون ازندگی هم

دهد. با های بین افراد آشنا رفتار کجروانه را کاهش میچنین پیوندخانوادگی و عاطفی نزدیک و هم
 عه انسانی سالهای توسو آمار انتشار یافته از شاخص ،(0919)(، زکی0913(، عبدی)0910های فرجاد)یافته

 باشد. ، همسو می9109سازمان ملل در سال  9102

 فرضیه دوم: بین وضع تاهل )ازدواج( محکومین و ارتکاب قتل تفاوت وجود دارد.  -

استفاده گردید. بر اساس  2Xجهت آزمون تفاوت در ارتکاب قتل بر اساس وضعیت تاهل از آزمون 
های ت تاهل تفاوت معنادار وجود دارد. با توجه به پاسخیافته تحقیق بین ارتکاب به نوع قتل و وضعی

دهند، بنابراین تری نشان میرسد، افراد مجرد، رفتارهای متعصبانه و احساسی افراطیمحکومین به نظرمی
باشد. ناهمسو می ،(0919)های زکیارتکاب به قتل در بین افراد مجرد بیشتر مشاهده شده است، با یافته

تواند به خاطر تفاوت در جامعه آماری و منطقه و نیز فاصله زمانی زیاد مورد بررسی می دلیل این تفاوت

رسد انجام شده بود. به نظر می 0911-19های باشد. زیرا تحقیق زکی در شهر اصفهان و در مقطع سال

که های فرهنگی زیادی در این دو منطقه وجود دارد سال و تفاوت 91بر فاصله زمانی حدود  عالوه
 ها را تحت تاثیر قرار دهد.تواند نتایج تحقیقمی
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 فرضیه سوم: بین میزان سن محکومین و ارتکاب قتل رابطه وجود دارد.  -

جهت آزمون رابطه بین ارتکاب به قتل با سن محکومین به قتل از آزمون همبستگی اسپرمن استفاده 
های تحقیق ارتکاب به قتل مشاهده نشد. یافتهگردید. بر اساس یافته تحقیق رابطه معناداری بین سن و 

 باشد. همسو می ،(0913)و عبدی ،(0910)های مطالعه فرجادبا یافته

 فرضیه چهارم: بین محل سکونت )شهر و روستا( محکومین و ارتکاب به قتل تفاوت وجود دارد.  -

های ده گردید. طبق یافتهاستفا 2Xجهت آزمون تفاوت در ارتکاب قتل بر اساس محل سکونت از آزمون 
تحقیق تفاوت معناداری بین محل سکونت و ارتکاب به قتل به دست نیامد. الزم به ذکر است، بر اساس 

نشینان بودند. درصد روستاییان مهاجر و حاشیه 99درصد محکومین ساکن شهر  15های محکومین از پاسخ
 ،(0930)بینهای تحقیق جهانهمسو و با یافته ،تا()بیو ابراهیمی ،(0919)های زکیبا یافته های تحقیقیافته

 باشد. ناهمسو می

 فرضیه پنجم: بین میزان تحصیالت محکومین و ارتکاب به قتل تفاوت وجود دارد.  -
 جهت آزمون تفاوت ارتکاب قتل بر اساس سطح تحصیالت محکومین به قتل از آزمون تحلیل واریانس

اری بین سطح تحصیالت و ارتکاب به قتل به دست نیامد. الزم به یادآوری استفاده گردید و تفاوت معناد
کاردانی درصد دارای مدرک 1تر از دیپلم بودند و فقط تحصیالت پاییندرصد محکومین دارای  12که است

توان گفت محکومین به قتل از سطح تحصیالت تقریباً یکسانی برخوردار و کارشناسی بودند، بنابراین می
 ،(0919)های زکیناهمسو اما با یافته ،(0913)و عبدی ،(0910)های فرجادهای تحقیق با یافتهد. یافتهبودن

 همسو بوده است. 

 فرضیه ششم: بین نوع شغل قبل از وقوع قتل، محکومین و ارتکاب قتل تفاوت وجود دارد.  -

ستفاده گردید. بر اساس یافته ا 2Xجهت آزمون تفاوت در ارتکاب به قتل بر اساس نوع شغل از آزمون 
های که در پیشینه تحقیق تفاوت معناداری بین شغل و ارتکاب به قتل به دست نیامد. با توجه به این

 مطالعاتی تحقیق در این مورد به دست نیامد، امکان مقایسه نیز میسر نشد. 

 قتل تفاوت وجود دارد. فرضیه هفتم: بین سابقه جرایم قبلی )تکرار قتل( محکومین و ارتکاب به  -

جهت آزمون تفاوت ارتکاب به قتل بر اساس سابقه قبلی محکومین به قتل از آزمون تحلیل واریانس 
استفاده گردید. طبق یافته تحقیق تفاوت معناداری بین سابقه قبلی و ارتکاب به قتل به دست نیامد. الزم 

اند. در بررسی مطالعات پیشین به ی نداشتهدرصد محکومین هیچ سابقه قتل قبل 12به یادآوری است که 
 تحقیق در زمینه متغیر حاضر جهت مقایسه به دست نیامد. 

 فرضیه هشتم: بین میزان کنترل اجتماعی با ارتکاب قتل رابطه وجود دارد.  -

آزمون همبستگی  جهت آزمون رابطه بین ارتکاب به قتل بامیزان کنترل اجتماعی محکومین به قتل از 
ن استفاده گردید. طبق نتایج آزمون رابطه معناداری بین ارتکاب به قتل و کنترل اجتماعی به دست اسپرم
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و  03/92گونه که در آمار توصیفی مالحظه شد، حداقل کنترل اجتماعی از نظر محکومین  نیامد. همان
یری نماید. یافته بوده است، بنابراین کنترل اجتماعی نتوانسته از ارتکاب به قتل پیشگ 32میانگین آن 

باشد. زیرا طبق نظریه پیتر بلوو قتل معرف میزان همراستا نمی ،(0333)های بلوو و کلیرنتحقیق با نظریه
کنترل اجتماعی و نظارت اجتماعی است در صورتی که وسایل کنترل اجتماعی چه اشکال رسمی و چه 

رفتار انحرافی و به خصوص ارتکاب قتل  های بروزای تضعیف گردد، زمینهرسمی آن در جامعهاشکال غیر
افزایش خواهد یافت و طبق نظر کلبرن ژنتیک ممکن است به صورت بالقوه فرد را به خشونت وادارد، اما 

توانند تبدیل آن را کنترل نمایند. اما یافته تحقیق حاضر نشان داد که با عوامل فرهنگی و اجتماعی می
ها پیشگیری اند و کنترل اجتماعی نتوانسته از آنها اتفاق افتاده، قتلکنترل اجتماعیوجود باالبودن میزان

افتد هایی که اتفاق میکه بسیاری از قتلتوان چنین بیان کرد که با توجه بر اینکند و دلیل آن را می
شود. که منجر به قتل میریزی شده نیست و این فحاشی، عصبانیت و خشونت افسار گسیخته استبرنامه

شود م دستی انجام میشود و قتل با ابزار دبسیاری موارد در قتل خانوادگی چیزی از پیش طراحی نمی در
عوامل افزایش قتل که کند. در نهایت اینهای خانوادگی حکایت میکه این موضوع از تشدید نابهنجاری

 ا عامل اصلی دانست. توان یکی رهای متصل به هم هستند و نمیخانوادگی حلقهچه خانوادگی و چه غیر
 

 گیریبحث و نتیجه

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین رابطه بین عوامل اجتماعی و اقتصادی با ارتکاب نوع قتل در بین 
کشی )جان کسی را عمداً و شرقی بوده است. قتل نفس یا آدمزندانیان محکوم به قتل در استان آذربایجان

مورد بررسی  از زوایای مختلف درعلوم اجتماعیکه موضوعاتی استقانونی گرفتن(. قتل یکی از به طور غیر
کدام با نگرشی شناسی هرشناسی و انسانشناسی، حقوق، جرمشناسی، روانقرار گرفته است. تاریخ، جامعه

توان بیان نمود که قتل را با توجه به ابعاد دهند. بنابراین میخاص این موضوع را مورد مطالعه قرار می
شود، چرا که اجتماعی آن باید مطالعه کرد. در وهله اول قتل به عنوان انحراف اجتماعی تلقی می گسترده

رعایت حقوق دیگران به عنوان یک هنجار مورد نظر بوده و تعدی به جان دیگران انحراف از این هنجار 
کیم بر اساس توان به عنوان یک واقعیت اجتماعی در نظر گرفت، دوراست و از سوی دیگر قتل را می

مکتب کارکردگرایی تاکید خاصی بر این مسئله داشت که خودکشی به عنوان یک پدیده اجتماعی تلقی 
شناختی توان به تحلیل جامعهگردد، در صورتی که خودکشی، یک پدیده اجتماعی مورد نظر باشد، میمی

اجتماعی بایستی تصور کرد تا توان نتیجه گرفت که قتل را به عنوان پدیده نائل آمد. بر این اساس می
شناختی نظریه شناختی درباره علل و عوامل بروز آن بیان داشت. طبق نظریات جامعهبتوان تحلیل جامعه

 پرخاشگریکه درخرده فرهنگ خشونت، ضرب و شتم افراد و توسل به خرده فرهنگ خشونت مدعی است
شود و خشونت جزء ها محسوب میی محرکبه لحاظ اجتماعی مورد تایید و پذیرفته است و پیامد برخ

آشنا و مرگبار تالش برای زندگی است. این رویکرد، خرده فرهنگ خشونت را مسبب اصلی نرخ باالی 
ها، با الگوی ها و خرده فرهنگداند. افراد در این همسایگیهای فقیرنشین میکشی در همسایگیآدم
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شود، پیوند دارند و در دامنه وسیعی از یر ارائه میخشونت که توسط والدین، همساالن و همسایگان فق
گیرند. از همین رو، خشونت شیوه زندگی و شیوه کنند و از آن هویت میمیبار شرکت خشونت رفتارهای

حل مسائل این گونه افراد و نه تنها بهنجار، بلکه الزم تلقی شده و کسی اصالً در مورد پرخاشگری خود 
 های توصیفی تحقیق نیز بر همین امر تاکید دارد. زیرا بیش از نیمی از محکومینفتهکند. یااحساس گناه نمی

هابه به قتل افراد با سطح تحصیالت پایین، درآمد کم، خانواده آشفته و سن پایین بودند و نیمی از قتل
باور است های خانوادگی و یا دسته جمعی بودند. اما هیرشی در نظریه خود بر این دالیل شرکت در نزاع

به جامعه است.  رابطه پیوستگی و تقید افرادهای انحرافی نتیجه کسستگی یا تضعیف که رفتارها و کنش
هنگامی که پیوستگی و رابطه با دیگر اعضای جامعه قوی است افراد کنترل خواهند شد و متعاقباً احتمال 

 هایها اهمیت پیوستگیفقند اما آنشود. سمپسون ولوب با نظر هیرشی موانقض قوانین و انحراف کمتر می
 "نقطه دگردیسی"دانند. آنان بر این نظرند که های مختلف زندگی متغیر میاجتماعی گوناگون را در دوره

چون ازدواج و یافتن شغل ثابت مرز رابطه افراد با جرم و انحرافات است. ازدواج از طریق در زندگی هم
دهد و های بین افراد آشنا رفتار کجروانه را کاهش میچنین پیوندمرابطه خانوادگی و عاطفی نزدیک و ه

 کند. دهد. یافته تحقیق حاضر نیز این نکته را تایید میبه واسطه آن کنترل اجتماعی را افزایش می
 

 پیشنهادهای کاربردی

گ در اسالم اقدام به قتل به عنوان یکی از حادترین انواع بزه و جرم و به عنوان یکی از گناهان بزر
های تواند انجام گیرد، اما در مجموع و با توجه به یافتهجایی که در هر گروه سنی می باشد و از آنمی

ها و نتایج تحقیق در سنین جوانی تا میانسالی احتمال وقوع آن بیشتر است، بنابراین با توجه به داده
 گردد: ائه میتحقیق پیشنهادهای کاربردی به قرار ذیل در جهت پیشگیری ار

شود، دولت باشند، پیشنهاد میسواد جامعه می بیش از نیمی از محکومان به قتل افراد کارگر و کم -

چنین فراهم نمودن حداقل چون فقر، محرومیت از تحصیل و همهای جرم، همبا از بین بردن زمینه
 ل اثر گذار باشد. تواند در کاهش آمار قتامکانات زندگی و رفاهی برای افراد جامعه می

های دسته های اجتماعی از قبیل اختالفات خانوادگی و نزاعهای اتفاق افتاده شامل قتلنیمی از قتل -

اند. بنابراین الزم است، مراکز آموزشی از جمله مدارس از همان دوران ابتدایی، برای جمعی صورت گرفته
 آموزش داده شود. آموزان رفتارهای اجتماعی از جمله کنترل خشونت دانش

های تلوزیونی ویژه خانواده از طریق برنامه چنین رفتارهای مناسب و صمیمانه با افراد دیگر و بههم -

 آموزش داده شود. 

شود به تولید و ویژه قتل پیشنهاد میهای اجتماعی بهها و جرمبرای پیشگیری از شیوع خشونت -

های خشن و جنایی، کاسته شود ها و فیلمد و ازپخش برنامهمناسب توجه شو های تلویزیونیپخش برنامه
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های آموزش رفتارهای اجتماعی و خانوادگی توسط متخصصین به صورت ها و فیلمها برنامهو به جای آن
 فیلم و سریال تولید و پخش شوند. 

 ها و هنجارها جهت تقویت کنترل اجتماعی درونی. درونی کردن ارزش -

 قضایی جهت حل مشکالت و اختالفات جنسی، اخالقی، ملکی و مالی. تقویت نهادهای  -

 ارتقاء سطح فرهنگ عمومی در موضوع روابط اجتماعی.  -
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