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مقدمه
قتل سریالی از جملد سنیگنترین جرای علگد تمایگت جسماظی و از دستد ج ای
خیوظت ریگ است هد ظتگجد رن سلب ارزشمندترین حقود اظسانها یعنی حق حگات
است هد غگر قابل جبران است و یوجب احساس عدم اینگت در جایعد ییشود لذا
توجد بر شگییگرز و عی و اظتمایی با هدف تحدید یوقعگتهاز ارتکاب جرم در
این ظول ب ه یوثر است.

هاه

شگییگرز از جرم در چند دهد اخگر یکی از یو وعات یت در یطالعات جرمشناسی
تلقی ییشود .بصورت سنتی در علوم اجتماعی و جرییناسی از لحاظ ظمرز بد یس لد
علت شناسی جرم و تبگگن علل جرم بگیتر شرداختد شده است تا بد یطالعد و بررسی
اظوال و ظحوه شگییگرز از جرم در یقایسد با لسفد یجازت ظگ  ،شسفد حقود عشقد
همترز بد یو ول شگییگرز از جرم ظیان دادهاظد .با این وجود از دهد  60یگشدز و
وستر

جرییناسی اظتقادز «در طو دهد  60و  70یگشدز» شگییگرز از جرم در

یفتوم هارهردز یورد توجد قرار ور تد است ).(Gilling, 1994: 232
شگییگرز از جرم را ییتوان یجموعد اقدایات و تکنگکهاز اتخاذز توسط جایعد و
دولت هد با هدف هاه

یگ ان وقول جرای

اتخاذ ییشود ،تعریف هرد

).(McLaughlin & Muncie, 2013: 63
بدین شگوههاز یختلف شگییگرز از جرم ،شگییگرز و عی در هنار شگوههاز
شگییگرز اجتماعی ،از اواخر دهد  1970یگشدز یطرح ،ظمریدشردازز شد و بد اجرا
دررید .اقدام هاز شگییگراظد و عی ظاظر بد او ال ،احوا و شرایطی است هد یجرم را
در رستاظد ارتکاب جرم قرار ییدهند .این او ال و احوا هد در جرییناسی ،و عگت
یاقبل ب هکارز یا و عگت شگ

جنایی ظام دارظد ،رریند وذار از اظدیید بد عمل

یجریاظد را تحریک یا تستگل ییظماید ).(Gilling, 1994: 232

پیشگیری وضعی و انتظامی از وقوع قتل سریالی243......................................................................

در راستاز شگییگرز از وقول جرال تدابگر اساسی شگ

بگنی شده است هد عبارت است

از -1 :تدابگر اساسی واهنیی -2 .تدابگر اساسی هنیی .در تدابگر یبتنی بر شگییگرز
واهنیی ییتوان بد رویکردهاز یبتنی بر شگییگرز هگفرز و رویکردهاز یبتنی بر
شگییگرز اظتمایی اشاره هرد .و در تدابگر یبتنی بر شگییگرز هنیی ییتوان بد شگییگرز
و عی و اجتماعی اشاره هرد هد این تدابگر ظاظر بد یرحلد قبل از وقول جرم است .در
این یقالد درصدد تبگگن و بررسی ظق

شگییگرز و عی و شگییگرز اظتمایی در وقول

قتل سریالی بودهای  .همچنگن در این یقالد از رو

هتابخاظداز و رو

یگداظی در زیگند

شگییگرز و عی استفاده شده است .در این تحقگق  60ظفر بد عنوان جایعد ریارز ظموظد
اظتخاب شدهاظد هد از طریق شرس ظاید از ظمرات وهشز شاید یک و قضات و اساتگد
داظییاه استفاده شده است .شگییگرز اظتمایی بد عنوان «شگییگرز شلگسی» ظایگده یی-
شود هد عبارت است از هنتر جرم از طریق اقدایات شلگسی یاظند ا ای

ویتهاز

اظتمایی .لذا در این یقالد بد دظبا بررسی سازوهارهاز شگییگرز و عی و اظتمایی در
شگییگرز از وقول قتل سریالی هستگ .
 -1مفهوم پیشگیری وضعی
اقدام هاز شگییگراظد و عی ظاظر بد او ال ،احوا و شرایطی است هد یجرم را در
رستاظد ارتکاب جرم قرا یی دهند .این او ال واحوا هد درجرییناسی و عگت یا قبل
ب هکارز یا و عگت شگ

جنایی ظام دارظد 1.رریند وذار از اظدیید بد عمل یجریاظد را

تحریک یا تستگل ییظماید( .خاظعلی شور و اجارواه. 74 :1390 ،
عدهاز از جرییناسان ،شگییگرز و عی رایجموعد اقدایاتی ییداظند هد با یحوریت
اشکا خاصی از جرم و با اتخاذ تدابگرز ازقبگل یدیریت ،طراحی یا یداخلد ورز در
1

ینمور از (و عگت شگ

جنایی او ال و احوالی است هد براز یجرم احتمالی شگ

ریده و یجرم را

در رستاظد ارتکاب جرم قرار ییدهد .بنابراین وقول ارتکاب جرم از ابتدا تا اظتتاز رن بستد بد و عگتی
است هد شخص را تحت تاثگر قرار داده است( .صشحی. 45 :1380 ،
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یحگط بد صورت هد مند و دالمی اجرا ییشوظد ،بد ووظداز هد تا حد یمکن یوقعگتها
و رصت هاز جرم را هاه

داده وخطرات رن را هد توسط طگف وسگعی از ب هکاران،

یلموس و عگنی است ،ا ای

ییدهد ).(V. Clark, 1995: 88

بد تعبگر این جرم شناسان ،شگییگرز و عی از جرم بد دظبا هاه
وروه هاز خاصی از جرای همراه با ا ای
و هاه

رصتها براز

خطرات و ییکشت ارتکاب چنگن جرایمی

سود ظاشی از رن است ).(V. Clark, 1995: 91

لذا هدف از شگییگرز و عی ایجاد وقفد در (وذار از اظدیید بد عمل یجریاظد یی-
باشد و این ظول از شگییگرز دربروگرظده تدابگر و اقدامهایی ییباشد هد با یداخلد در
و عگت شگ

جنایی بد دظبا دستگابی بد هاه

یا از یگان بردن رصتها و یناسبهاز

ارتکاب جرم است .بد عبارت دییر این ظول از شگییگرز با در ظمر ور تن تدابگر و
اظجام یک سلسلد اقدامهاز نی بد حمایت از ریاجهاز جرم و ب هدیدوان احتمالی یی-
شردازد .لذا شگییگرز و عی ،عشوه بر ظیاه جرم یدار ،رویکرد ب هدیده یحور ظگ دارد
هد در این راستا یکی از اهداف شگییگرز و عی از بگن بردن یوقعگتهاز ب هدیدوی
یی باشد .یره بگن المللی شگییگرز از جرم در تعریفی ،شگییگرز و عی را باال بردن
تش

الزم و خطر ارتکاب جرم براز ب هکاران بالقوه از طریق اقدایاتی ظمگر سخت

هردن هدف ،هنتر دسترسی و ظمارت و همچنگن هاه

ینا ع حاصل از جرم (بد

وسگلد از دسترس خارج هردن ریاج جرم و از بگن بردن اظیگ هها یعر ی هرده است.
(شاشایی. 134 :1391 ،
 -2نظریههای پیشگیری وضعی
شگییگرز و عی را ظخستگن بار واحد تحقگقات شگییگرز از جرم وزارت هیور
اظیلگس بد دظبا شژوهیی درباره بازشرورز زظداظگان یطرح هرد هد در این تحقگق ظیان
داده شده هد یحگط سکوظت ظق

اثروذارز بر تکرار جرم ا راد دارد و بدین ترتگب،

شژوهییران بد اهمگت رصتهاز یناسب براز ارتکاب جرم ویوقعگتهاز شگ

از
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ب هکارز شیبردظد (ظگازشور . 184 :1387 ،لذا وروهی ظمرید و ین

عقشظی ،برخی

ظمرید شگوه وسبک زظدوی ،عدهاز ظمرید عالگت روزیره و برخی ظمرید ضاز یصون
از تعرض را یطرح هردظد.
 )2-1گزینش عقالنی
ت ورز اظتخاب یعقو توسط (هشرک و هورظگ
ساختار هلی ت ورز اظتخاب یعقو یا و ین

در سا  1985ارالد وردید.

عقشظی بر روظد تصمگ وگرز ب هکار

تمره دارد و رض بر این است هد جرم در ظتگجد اظتخاب عقشظی ب هکار ،با تحلگل
شگ

بگنی ه یند و ینا ع رن تحقق یییابد ).(Matthews, 1990: 347

لذا این ظمرید بر این شاید استوار است هد ب هکاران احتمالی تصمگ وگرظدوان عاقلی
هستند هد با هدف تایگن ینا ع اقتصادز یرتکب جرم ییشوظد.
 )2-2نظریه شیوه و سبک زندگی
برخی از شژوهییران از جملد هایدالظگ 1بر تاثگر و شگوه و سبک زظدوی ب هدیدوان
بر ارتکاب جرم تاهگد ییورزظد ،بد ووظداز هد رو

و سبک زظدوی ا راد رظان را در

یوقعگتهاز خطرساز قرار ییدهد .رن چنان هد سبک زظدوی ا راد سبب حضور رظان
در ینطقدها و یحلد هاز شرخطر و تماس بگیتر با ب هکاران احتمالی را راه رورد
(خالقی. 34 :1379 ،
شگوه و سبک زظدوی ا راد یعموالً تحت تاثگر ظق

اجتماعی ا راد جایعد ،یوقعگت

ا راد در ساختار اجتماعی و عقشظگت هد سبب ییشود ا راد درباره ر تارهاز شسندیده و
ظاشسند تصمگ بیگرظد ،قرار دارد (ک .اس. 412 :1384 ،

Hodlong.

1
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لذا ر ت و رید در یحلد هاز جرم خگ  ،همنیگنی با یردان ولیرد ،ثروتمند و ...احتما
ب هدیدوی ا راد را ا ای

ییدهد زیرا اینیوظد ا راد بد تبع شگوه و سبک زظدوی خود

با هاظونهاز بحران و ب هکاران احتمالی تعایل بگیترز دارظد.
 )2-3نظریه فعالیت روزمره
در ظمرید عالگت روزیره اعتقاد بر این است هد جرم ارتکاب یا تد و ب هدیدوی با
طبگعت خصوصگات زظدوی یعمولی اظسان یا بد عبارتی تعایلها و هن هاز اجتماعی
در ارتباط است و هم یان با تغگگر این تعایلها و خصوصگات ،ظرخ جرای ظگ تغگگر
یییابد .بد عبارت دییر همان یتغگرهایی هد رصتهاز برخوردارز از ی ایاز زظدوی
را ا ای

ییدهد ،رصتهاز وقول خیوظت و تعدز را ه

وظی ییبخید (یحمد

ظسل. 296 :1386 ،
دیدواه عالگت روزیره بر این رض یبتنی است هد براز تحقق جرم باید یگان
حداقل سد عایل ،تقارن زیاظی و یکاظی وجود داشتد باشد .این سد عایل عبارتند از:
(وجود ب هکار احتمالی تحریک شده( ، 1وجود ریاج جرم یناسب 2و ( قدان یحا ظ
هاررید براز جلووگرز از وقول جرم( 3ظوروزز و ظبی زاده. 33 :1393 ،

A likely and motive offender.

1

A suitable target.

2

The lack of a suitable guardian to prevent the crime.

3
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offender

Place
جرم
Crime

Target/ victim
ظمودار ررای

تحلگل جرم

لذا در این ظمرید با تاهگد بر رهن یوقعگت بد دظبا شگییگرز از ب هکارز هستگ .
ا ین ظمرید عالگت روزیره ا راد را در ا ای

احتما ب هدیدوی رظان یوثر ییداظد براز

یثا شلگس بد یوجب شغل خود در یعرض بگیترز از ب هدیدوی قرار دارد.
 )2-4نظریه فضای مصون از تعرض (فضای قابل دفاع)
این ظمرید در راستاز اظدییدهاز شگییگرز از جرم از طریق طراحی یحگط در سا
 1972توسط یعمارز بد ظام (اسکار ظگوین 1یطرح وردید .این ظمرید ظگ  ،در بروگرظده
جلووگرز از جرم در یکان هاز ویژه است و بد دظبا شرداختن بد هاه

جرم در هان-

هاز ویژه از طریق ترهگب راهبردهاز گ یکی و سازیاظدهی شگییگرز از جرم ،یاظند
سگاستوذارز در اجتمال و شگییگرز از جرم در جایعد ییباشد .ظگوین در این ظیر ،
یفتوم طراحی را با تغگگرات صورت ور تد در یدیریت و استفاده از یکان ترهگب یی-
ظماید (قالگباف و دییران. 26 :1389 ،
بد عبارت دییر رویکرد ضاز یصون از تعرض بر ظق

و تاثگر یحگط گ یکی بر

ب هکارز تاهگد یی ورزد .بر اساس این ظیر  ،با تغگگر یحگط گ یکی و یداخلد در
طراحی ضاهاز یسکوظی و تجارز ییتوان ب هکارز را هااه

داد .با رغاز ساخت و
Oscar Newman.

1
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ساز ایاهن عمویی ،داظیمندان علوم اجتماعی و جرم شناسان ،ایجاد تغگگر و تحوالت در
یحگط گ یکی را بد عنوان شگوهاز براز رویارویی با جرم بررسی و یعر ی هردظد
(رزظبام و دییران. 148 :1379 ،
 -3تکنیکهای پیشگیری وضعی در جهت پیشگیری از قتل سریالی
شگییگرز و عی براز رویارویی با ب هکارز و هاه

رصتهاز جرمزا از رو -

ها و اقدامهایی استفاده ییهند هد در ذیل بد یوثرترین این رو ها در ارتباط با قتل
سریالی ییشردازی .
 )3-1تکنیکهای مبتنی بر افزایش تالش و زحمت ارتکاب جرم
هدف از بد هاروگرز این تکنگک اتخاذ تدابگرز است تا تحقق جرم با زحمت و
بگیترز اظجام وگرد .ظیارظده یعتقد است با استفاده از شرسیناید یطرح شده در

تش

این زیگند ،رو هاز زیر ییتواظد در زیگند شگییگرز از قتل سریالی همک شایاظی
بکنند.
ا ای

تش

و زحمت در جتت شگییگرز از قتل سریالی

یگاظیگن

 -1 -1هنتر یحلهاز جرم خگ (حاشگدهاز یتروهد .

4/62 -2

 -2 -3شناسایی و هنتر ا راد شرور.

3/97 -4

 -3 -5از بگن بردن ایاهن و یحل وردهمایی و تجمع

3/70 -6

ولیردان.
 -4 -7استقرار ظگروهاز اظتمایی در اطراف شارکها،

4/08 -8

یدارس ،یگادین.
 -5 -9ایجاد ویتهاز یحلد.

هدف اساسی تکنگکهاز یبتنی بر ا ای

4/30

تش

و زحمت ارتکاب جرم در جتت

شگییگرز از وقول شدیده قتل سریالی ،هنتر یحلهاز جرم خگ ییباشد؛ در واقع تاثگر
زظدوی یا حضور در یحگطهاز حاشگداز بر ب هکارز ،در اظدیید برخی جرییناسان و
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جایعد شناسان بد طور خاص و جدز وارد شده است .از جملد (شارک و (بروسل
ج و شگییایان شژوه هایی یبتنی بر این اظدیید هستند رظتا چنگن ظتگجد ور تداظد هد
در یناطقی هد ظرخ ب هکارز باالست ،ر تار ب هکاراظد ه و بگ

بصورت جنبدهاز

سنتی زظدوی اجتماعی درریده است و این سنتهاز ب هکارز ،از طریق برخوردهاز
ردز و وروهی ینتقل ییشوظد؛ بد ووظداز هد از ظمر این دو ،یتمترین عایل ب هکارز،
از ه شاشگدوی سگست یکپارچد ظمارت دقگق و یستمر بر یحگط است (ولد و دییران،
 . 51 :1388لذا او ال و احوا و شرایط خاص یحل زظدوی ا راد تاثگر بد س ایی در
ر تار رظتا دارد .ظموظد تاثگر این ووظد یحگطها در وقول قتلهاز سریالی ،قتلهاز واقع
شده توسط یسعود رجی ییباشد هد در حاشگداز یتروک شترستان ربگک ق وین رخ
داده بودظد و ظیان دهنده عف هن تر اجتماعی (اع از هنتر رسمی و یررسمی در
هنتر عملکرد ظتادهاز دولتی و عملکرد غگررسمی یعطوف بد خاظوادهها و ظتادهاز
یحلی و یردیی است ییباشد (عبدالرحماظی و چیگنی. 26 :1394 ،
لذا تکنگک ا ای

تش

و زحمت در ارتکاب جرم ییتواظد در شگییگرز از قتل-

هاز سریالی یوثر باشد.
 )3-2افزایش خطرات بزهکاری
هدف از بد هاروگرز این تکنگک اتخاذ تدابگرز است تا تحقق ب هکارز با خطر توام
باشد ،لذا هر چد خطر ب هکارز همتر باشد عده بگیترز از ب هکاران اقدام بد ب هکارز
خواهند هرد و بالعکس.
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یوارد ا ای

خطرات ب هکارز در جتت شگییگرز از قتل سریالی بد شرح ذیل یی-

باشد:
ا ای

خطرات ب هکارز در جتت شگییگرز از قتل سریالی

یگاظیگن

 -1ظصب دوربگن یدار بستد در یحلهاز یستعد جرم قتل.

4/53

 -2حمایت از و ارشیران وقایع یجریاظد.

4/22

 -3برخورد شدید با دارظدوان سشح غگریجاز.

4/5

 -4تقویت روشنایی در یکانها و یعابر خلوت و تاریک.

4/13

 -5برچسب شناسایی خودرو.

4/20

هدف از بکاروگرز این تکنگک در شگییگرز از قتل سریالی ا ای

خطرات

ب هکارز ییباشد براز یثا در اثبات هارریدز ظصب دوربگنهاز یدار بستد بد ینمور
شگییگرز و عی (از طریق ا ای

خطرات از وقول قتلهاز سریالی ،شاید ذهر این

یورد عملی ها ی باشد هد در سا  1992و در ایالت یگیگیان ،قاتلی قصد هیتن تمایی
شگرزن هاز ساهن در رسایییاه را داشتد و اقدام بد هیتن سد شگرزن در رسایییاه
سالمندان هرده ،از طریق دوربگن یدار بستداز هد باالز درب باظک یجاور رسایییاه
ظصب شده بود او را شناسایی هردظد ).(Scott, 2005: 267
 )3-3کاهش منافع بزهکاری
هدف از بد هاروگرز این دستد از رو ها ،اتخاذ تدابگرز است براز هاه
دستاوردهاز یورد اظتمار از جرم ،یا از بگن بردن سود حاصلد از جرم ،تا از این طریق از
تحقق و عگت شگ

جنایی جلووگرز شود (ظوروزز و ظبی زاده اصل. 122 :1393 ،

پیشگیری وضعی و انتظامی از وقوع قتل سریالی251......................................................................

یوارد هاه

ینا ع ب هکارز در جتت شگییگرز از وقول قتل سریالی بد شرح ذیل

است:
یوارد هاه

ینا ع در جتت شگییگرز از قتل سریالی

 -1ا ای

ظمارت بر قاچاد سشح غگر یجاز.

یگاظیگن
3/93

 -2استفاده از تجتگ ات شگیر تد بد وسگلد شلگس.

4/23

 -3ایجاد یأین براز زظان بیسرشناه.

4/13

 -4عدم استفاده بگ

از حد یتعارف زیوررالت توسط زظان.

 -5یحرویگتهاز یدظی براز یرتکبان اعما خیوظت.

4/17
4/05

 )3-4کاهش تحریکها
اظیگ ه ظق

بد س ایی در ارتکاب جرم ایفا ییهند .واهی ،ب هدیدوان و شرایط شگرایوظی

جرم در براظیگختن ا ظیگ ه یجریان احتمالی بسگار یوثر هستند .بنابراین ،اور ب هدیدوان
احتمالی در هردار و وفتار خوی

تغگگراتی بد وجود رورظد ،ییتوان بد هاه

وسوسد و

اظیگ ه در ب هکاران ایگدوار بود (ظگازشور . 200 :1387 ،لذا در زیگند استفاده از تکنگک
هاه

تحریکها براز شگییگرز از وقول قتل سریالی ابتدا باید بد شناسایی اظیگ ههاز

یختلف قاتشن سریالی بپردازی .
(جس 1یکی از اولگن یحققاظی است هد ووظد شناسی روان شناساظد از اظیگ ههاز
یختلف براز قتل ارالد ظموده است .او ش

اظیگ ه شخصی را براز قتل ییخص ظموده

است هد عبارت است از -1 :ینفعت یالی -2 .2اظتقام -3 .3از بگن بردن -4 .4حسادت.1
Jess.

1

Gain.

2

Revenge.

3

Elimination.

4
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 -5شتوت هیتن (بدون اینکد ارتباط جنسی با قرباظی داشتد باشند -6 .2ار اء (ار اء
جنسی با قرباظی.(Godwin, 2000: 33) .3
هردهاظد

در طو دهدهاز وذشتد ،یجریان قاظون و یحققان رشتدهاز یختلف تش

تا اظیگ ههاز خا ص قاتشن سریالی را شناسایی هنند و از طریق رن ،وروههاز قاتشن
سریالی را طبقدبندز هنند .این دستدبندزها از ظول ساده تا ید هاز شگچگده و چند
دستداز را شایل یی شود .در واقع ،شناسایی اظیگ ه در رریند تحقگقات ،یس لداز بسگار
یت خصوصاً براز یجریان قاظون است( .بطور یعمو  ،شناسایی اظیگ ه ،شلگس را قادر
ییسازد تا بتواظد تواظاییهاز یمنون را یحدود ظماید.(J Morton, 2006: 17) .
یوارد هاه

تحریکها در جتت جلووگرز از قتل سریالی بد شرح ذیل است:

یوارد هاه

یگاظیگن

تحریکها در جتت شگییگرز از قتل سریالی

 -1ایجاد رصت اشتغا زایی (شایگن روردن ظرخ بگکارز .

4/05

 -2هنتر سشحهاز غگریجاز.

3/97

 -3ینع اهاظت بد ظژادها و یذاهب.

3/98

 -4هنتر ا راد شرور یستعد اعما خیوظت ریگ .

4

 -5خوددارز از استفاده بگ

از حد یتعارف زیوررالت.

لذا دقت بگیتر در ایر شناخت یحرکهاز ا ای
شناسایی در هاه

ورای

3/83

یرتکبان قتل سریالی همک

تحریکها و شگییگرز از این ظول قتلها ییظماید.

Jealousy.

1

Lust of killing.

2

Conviction.

3
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 )3-5حذف و رفع عذرها و بهانهها
رخرین وروه از تکنگکهاز شگییگرز و عی از جرم ،از بگن بردن بتاظدها ییباشد؛
هدف از بد هار وگرز این تکنگک تدابگرز است تا عذرها و بتاظدهایی هد یمکن است
ب هکاران در قبا ر تار ب هکاراظد خود ابراز هنند از بگن برود .یوارد حذف و ر ع
عذرها و بتاظدها در جتت شگییگرز از قتل سریالی عبارت است از:
یوارد حذف و ر ع عذرها و بتاظد ها در جتت شگییگرز از قتل سریالی

یگاظیگن

 -1ارالد برظایدهاز ریوزشی یفگد و جایع بد شلگس.

4/50

 -2اطشل رساظیهاز یفگد از طریق وسالل ارتباط جمعی بد عموم.

4/50

 -3ظمارت بر ظحوه توزیع یواد الکلی.

3/38

 -4تحریک وجدان جمعی جایعد از طریق دستورات اسشیی و 4/33
ریوزههاز دینی.
4/38

 -5استفاده از دوربگن یدار بستد.

 )4تاثیر تکنیکهای پیشگیری وضعی در وقوع قتل سریالی
در این یبحث بد دظبا بررسی تاثگر تکنگکهاز شنجواظد شگییگرز و عی در وقول قتل
سریالی هستگ .
 ) 4-1تاثیر روش افزایش تالش و زحمت پیشگیری وقوع قتل سریالی
یگاظیگن

اظحراف استاظدارد

اظحراف استاظدارد از یگاظیگن

یقدار ریاره T

4/41

0/710

0/092

12/491

درجد رزادز

سطح یعنیدارز

اختشف از یگاظیگن

59

0/001

1/15

2
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 ) 4-2تاثیر روش افزایش خطر برای قاتالن در پیشگیری وقوع قتل سریالی
یگاظیگن

اظحراف استاظدارد

اظحراف استاظدارد از یگاظیگن

4/23

0/394

0/051

درجد رزادز

سطح یعنیدارز

اختشف از یگاظیگن

59

0/001

1/16

یقدار ریاره
T
22/734

 ) 4-3تاثیر روش کاهش منافع در پیشگیری وقوع قتل سریالی
یگاظیگن

اظحراف از استاظدارد

اظحراف استاظدارد از یگاظیگن

4/10

0/449

0/058

درجد رزادز

سطح یعنیدارز

اختشف از یگاظیگن

59

0/001

1/10

یقدار ریاره
T
19/046

 )4-4تاثیر روش تحریکپذیری در پیشگیری وقوع قتل سریالی
یگاظیگن

اظحراف از استاظدارد اظحراف استاظدارد از یگاظیگن

3/96

0/387

0/050

درجد رزادز

سطح یعنیدارز

اختشف از یگاظیگن

59

0/001

1/16

یقدار ریاره T
23/126
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 )4-5تاثیر روش حذف بهانهها در پیشگیری از وقوع قتل سریالی
یگاظیگن

اظحراف استاظدارد

اظحراف استاظدارد از یگاظیگن

4/13

0/710

0/092

درجد رزادز

سطح یعنیدارز

اختشف از یگاظیگن

59

0/001

1/15

یقدار
ریاره T
12/491

سطح یعنیدار بد دست ریده از ر گات در زیگند شگییگرز و عی  0/001ییباشد هد
در یقایسد با یگ ان خطاز یجاز  0/05ییتوان بد درستی ر گات یطرح شده اطمگنان
حاصل ظمود.
 )5مفهوم پیشگیری انتظامی
یطالعد شگرایون وظایف شلگس ظیان ییدهد هد در بسگارز از هیورهاز جتان،
یتمترین وظگفد شلگس ،شگییگرز از جرم است .اهمگت اعما تدابگر و اقدایات بازدارظده
از جرم توسط شلگس از دیرباز یورد توجد یحا ل و یجایع بگن المللی بوده است .بد
همگن ینمور ،در بگست و یکمگن قطعناید یجمع عمویی سازیان یلل ،بر ل وم توسعد
عالگت هاز شلگس در راستاز شگییگرز از جرم تاهگد شده است .بدین ترتگب ،شگییگرز
از جرم از طریق اقدایات و سازوهارها و راهبردهاز شلگسی ،ترجمان شگییگرز اظتمایی
و از جملد راهکارهاز یت در زیگند شگییگرز از جرم قلمداد شده است (یحمد ظسل،
. 27 :1382
در هیورهاز خارجی (شلگس ادارز یا تایگنی یا (شلگس ظم

یوظف بد جلووگرز

از وقول جرم و حفظ ظم و اینگت است( .شلگس قضایی وظگفد هیف جرم و
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یساعدت بد دادسرا در تحقگقات یربوط بد جرم را برعتده دارد (عمگ زاده:1384 ،
 . 213ایا در ایران اقد این تقسگ بندز براز ساختار شلگس هستگ .
الزید شگییگرز از جرم ،همکارز و هماهنیی یگان سازیانها و ظتادهایی است هد
شاید هگچ سنخگتی از ظطر ساختار ،سازیان ،رهنگ سازیاظی ،ترهگب هارهنان و اهداف
سازیاظی ،با یکدییر ظداشتد باشند .یتاسفاظد رهنگ هارهاز وروهی ،بسگار

عگف

است.
 )5-1تکنیک نیمرخ سازی
ظگمرخ سازز جنایی 1در اصطشح عبارت است از« :ایجاد یک ظما و طرح هلی از
ویژویهاز احتمالی ب هکاران ظاشناختد از وذر یاهگت جرم ارتکابی ،ویژویهاز
ب هدیدوان وشواهد وردرورز شده از صحند ارتکاب جرم(Matsumoto, 2009: ».
).401
تکنگک ظگمرخ سازز ،ساز و هار جدیدز است هد بگ

از هر رو

دییر ،یحصو

ییارهت عا جرییناسان ،رواظیناسان و یتخصصان علوم ر تارز است .این تکنگک
ییتوا ظد در جرالمی هد شناسایی یرتکبان رظتا دشوار است در هنار اب ارهاز سنتی،
یارز رسان یایوران شلگس باشد.

رورت هاربست تکنگک ظگمرخ سازز در جرال

سریالی ،از رن روست هد از یک سو ،یاهگت سریالی و تکرار شوظده این جرال سبب
ییشود هد ب هکار ،تا زیاظی هد اظیگ ههاز شخصیا

بررورده ظیود ،از تکرار رظتا

دست ظکید .ا ون بر این ،از رظجا هد اغلب قتلهاز سریالی ،بصورت اظفرادز و بدون
ییارهت دییران واقع ییوردظد ،شناسایی یرتکبان رظتا دو چندان دشوار ییوردد
) .(Mclaughlin & Mucie, 2013:202این تکنگک در واقع درصدد است تا از
طریق بد تصویر هیگدن ویژوی هاز وروهاز خطرظاک ذیل یک عنوان واحد ،توصگف،
Criminal profiling.

1
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بازجویی و تحقگق از بد ظاهر دارظدوان این ویژویها را توجگد هند تا بتواظد در ساید
این اقدام شناسایی و شگییگرز زود هنیام از وقول قتل توسط چنگن ب هکاران
خطرظاهی را رسان سازد .تطبگق ویژویهاز شخصی یمنون با ظگمرخ یربوطد ،ظیاظیر
ارتباط وز با جریی است هد دارظدوان رن ظگمرخ یرتکب ییشوظد .در قتلهاز سریالی،
با استفاده از تکنگک ظگمرخ جنایی سازز ییتوان ظیاظدهایی براز شناسایی ب هکاران بد
دست رورد ).(H Holmes, 2011: 94
در ظگمرخ سازز وروه سنی ،ظژاد ،و عگت تاهل ،یذهب ،جاییاه اجتماعی،
تحصگشت ،اعتگاد بد یواد یخدر و الکل ،یگ ان وابستیی بد خاظواده ،اختشالت ر تارز-
رواظی ،سطح روابط اجتماعی و ...همد باید بد طور شفاف توسط یک طراح بد تصویر
هیگده شود .در یک شروظده ،یایوران شلگس بد طراحی ظگمرخ یک قاتل سریالی شرداختند
هد در یک دوره زیاظی چتار یاهد ،چتار زن جوان را بد قتل رساظده بود .هگچ یک از
رظتا یورد تجاوز جنسی قرار ظیر تد بودظد ایا شگوه قتل هر چتار ظفر ،بریدوی از ظاحگد
ولو بود .این ظگمرخ ،اطشعاتی در یورد خصوصگات رواظی-اجتماعی یرتکب ارالد داد و
بطور دقگق شگ

بگنی ظمود هد حتی در چد روزز ،قتل بعدز ارتکاب خواهد یا ت.

بدیتی است اطشعاتی در این سطح بد خوبی ییتواظد ینتتی بد شناسایی قاتشن سریالی
شود ) . (Gregory, 2005: 32بدین ترتگب ،چناظچد یایوران شلگس و طراحان ظگمرخ
بتواظند با یکدییر تعایل سازظدهاز داشتد باشند ،اجتمال رظتا ییتواظد بتترین شگوه در
تتگد یک ظگمرخ جنایی واقعی و علمی باشد زیرا از یک سو ،طراحان از تجربگات
یایوران شلگس بتره یی برظد و از سوز دییر ،یایوران از تخصص طراحان بد ینمور
شناسایی بسگارز از قاتشن سریالی شده است ).(A Muller, 2000: 79
 )5-2حضور مستمر پلیس در مناطق جرم خیز با نگاه پیشگیری از وقوع جرم
شتروظدان از شلگس اظتمار دارظد عشوه بر بازداشت یجریان شس از وقول جرم ،براز
جلووگرز از وقول جرم ظگ تش

هنند .یتار و هنتر جرم از طریق اقدایات شلگسی

...........258تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بینالملل ،سال یازدهم ،شماره سی و نهم ،بهار1397

ظمگر ا ای

ویتهاز اظتمایی و حضور یلموس و یوثر شلگس در سطح شتر همک

شایاظی جتت جلووگرز از اعما یجریاظد و هاه

تکرار جرم ییظماید.

ظموظد تاثگر یحگطهاز جرمخگ در ارتکاب قتلهاز سریالی ،قتلهاز ارتکابی توسط
یحمد بسگجد (یعروف بد بگجد در یناطق حاشگداز شاهدشت در هورهش خاظد ییباشد.
خاظوادههاز یقتوالن از ا ینکد رزظداظیان بخیی از اوقات راغت خود را در هوره یی-
وذراظند ،یطلع بودظد ایا ظسبت بد بازز رزظدان خود در این یحلها بیتوجد بودهاظد.
یحل هوره ها حداقل چند هگلویتر از اولگن بلوک یسکوظی شاهدشت اصلد داشتد و
یحگط اطراف رن بگابان و هارواههاز صنعتی بوده است و هگچ اینگتی براز هودهان در
این ینطقد وجود ظداشتد است .لذا این ینطقد یکی از یساعدترین یناطق براز (جرم
خگ ز تلقی ییشده است.
یا تدهاز یحتواز شروظده یحمد بسگجد ظیان ییدهد هد عوایل ینطقد سکوظت،
رصت ،عف قرباظگان ،وجود یکانها و زیانهاز خطرظاهی هد هنتر اجتماعی (هنتر
رسمی و غگررسمی در هنتر عملکرد ظتادهاز دولتی و عملکرد غگررسمی یعطوف بد
خاظواده و ظتادهاز یحلی و یردیی است

عف داشتد از جملد عوایلی بودهاظد هد

ارتکاب جرم قتل را تستگل ییهردظد .لذا ییتوان با استفاده از راهبردهاز یراقبتی از
یکان بد ویژه در یناطق حاشگداز از وقول قتلهاز سریالی شگییگرز ظمود.
 )5-3تهیه بانک اطالعاتی قتلهای سریالی در پلیس
شلگس ییتواظد باظک اطشعاتی جایعی در یورد قتلهاز سریالی رخ داده و یرتکبان
این قتلها تتگد هند .شلگس درا ریریکا در این زیگند باظک اطشعاتی جایعی را از
قاتشن سریالی تتگد ظموده است هد شایل اطشعات ذیل ییباشد:
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 -1یناطقی هد بد دالیل وجود ییکشت و یعضشت یاظند سطح شایگن رهنیی و
یعگیتی و ساخت ظایطلوب جغرا گایی ،بگیترین احتما وقول قتلهاز سریالی
در رظتا هست و یا اساساً یناطق یساعدز براز این ایر بد شمار ییروظد.
 -2علل و عوایل یوثر در وقول قتلهاز سریالی از جملد عوایل اجتماعی ،ردز
و. ...

1

 )5-4بررسی علمی صحنه وقوع جرم
در قتل هاز سریالی بررسی علمی صحند وقول جرم یتمترین یعگار براز هیف
هویت قاتل ،است .ظموظد بارز رن در قتلهاز ارتکابی یتگن قدیرز ییباشد هد با
استفاده از صحند جرم و یختصات رن ییتوان سن قاتل و یقتو  ،اظفرادز یا جمعی
بودن ظحوه ارتکاب قتل سریالی -شگوه ارتکاب قتل -جنسگت قاتل و یقتو را تعگگن
هرد هد در جدو ذیل ظموظداز از بررسی صحندهاز جرم قتل سریالی بد تصویر هیگده
شده است.

Johnson BR, Becker JV, "natural born killers?: the development of the sexually

1

sadistic serial killer," journal of American academy of psychiatry and law 25،1997,
P.P 335- 348.
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حاالت و شگوههاز قتل

سن

تو گحات
 -1یقتولد با خود یبلغ  2یگلگون

داراز رثار دروگرز بر

75

تویان وجد ظقد داشتد هد با

روز جسد ،خفیی و

هیف جسد همد رظتا سرقت

یار بد عناصر حگاتی

شده بودظد.

وردن.

 -2یقتولد با خود طشجات زیادز

خفیی و

یار بد

همراه داشتد هد با هیف جسد

عناصر حگاتی وردن-

همد رظتا سرقت شده بودظد.

ایجاد یسمویت غذایی.

 -3یقتولد با خود طشجات و

ایجاد

یسمویگت

ووشی یوبایل و هارت عابر

غذایی -خفیی و یار

باظک داشتد هد با هیف جسد

بد عناصر حگاتی وردن.

یوظث

یذهر

65

66

همد رظتا سرقت شده باشند.
 -4یقتولد با خود طشجات و

خفیی و

یار بد

یقدارز وجد ظقد و یک دستیاه

عناصر حگاتی وردن-

ووشی یوبایل داشتد هد با

ایجاد یسمویگت غذایی.

54

هیف جسد همد رظتا سرقت
شده بودظد.
 -5یقتولد با خود طشجات زیادز

خفیی و

یار بد

داشتد هد با هیف جسد همد

عناصر حگاتی وردن-

رظتا سرقت شده بود.

ایجاد یسمویگت غذایی.

76

51

 -6یقتولد با خود طشجات زیادز

ربات یتعدد و عمگق

داشتد هد با هیف جسد همد

با اجسام سخت و ظوک

(عبدالرحماظی،

رظتا سرقت شده -هگچیوظد رثار

تگ بر سر یقتولد -یار

. 45 :1394

اخشقی وجود ظداشت.

بد عناصر حگاتی.

لذا بررسی علمی صحند جرم قتل از بعد شگییگرز از جرم و تکرار جرم یوثر یی-
باشد واین تکنگک را در زیره شگییگرز اظتمایی از جرم ییتوان تلقی هرد هد با
شناسایی قاتشن و شگیرد رظان ییتوان از وقول قتلتاز ییابد شگییگرز ظمود.
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تحریک یی باشد و خوددارز از استفاده بگ
یگاظیگن  3/83بد عنوان عگفترین تکنگک هاه

از حد یتعارف زیوررالت با
تحریک در قتل ییباشد.

 -5ارالد برظایدهاز ریوزشی یفگد و جایع بد شلگس و اطشلرساظیهاز یفگد از
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یگاظیگن  3/38بد عنوان عگفترین تکنگک حذف و ر ع عذرها و بتاظدها در
قتل ییباشد.
با توجد بد سطح یعنادارز هد در جداو داده شده برابر با  0/001است و یقایسد رن با
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قتل سریالی ییباشد هد این یطلب بد یعنی تایگد ر گدهاز تحقگق حا ر ییباشد.
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