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Demographic, Psychological Factors and Motives for Murder 
in Intentional Homicide Prisoners Referred to Khorasan 
Razavi Province Forensic Medicine Organization
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socio-economic factors related to the type of murder in East Azerbaijan province [5] 
Effective factors in homicides in Sanandaj city (2002-2007) [6] The study of different 
methods and the motivation of homicide in Tehran’s metropolitan city and related elements 
with it from September of 2003 to September 2004 [7] A study of different motives and 
related factors of murder in Fars province during 2002-2012 [8] Global Study on Homicide 
2019 [9] Sociological study of attitudes toward honor killings and social factors affecting it 
in Marivan [10] Investigating the causes of honor killings in 2014 (Case study: Ilam city) 
[11] Social pathology [12] Causes and factors ahead of homicide in the South of Kerman 
province [13] Assessing the methods and motives of murder cases reported in summer 
2013 [14] Homicide victimization survey in the province, from the viewpoint of time, 
location and penis crime [15] The criminological analysis murder-suicide, with emphasis to 
motivational murder-suicide [16] Criminological study of the causes of violent crimes 
(intentional molestation and kidnapping) in Kerman [17] The power of place: Immigrant 
communities and adolescent violence [18] An investigation of the effective demographic 
information on incidents of murder (Case Study: Qualitative analysis of cases of killers and 
victims in East Azarbaijan province between 2001 and 2006)

Aims Intentional homicide is one of the most violent crimes against humanity. The aim of 
this study was to investigate the demographic, psychological factors and motives for murder 
in intentional homicide prisoners referred to Khorasan Razavi province forensic medicine 
organization.
Instruments & Methods This cross-sectional descriptive study was conducted on intentional 
homicide prisoners referred to Khorasan Razavi province forensic medicine organization 
during 2018-2020, that among them 105 people participated in the study by available sampling 
method. The data collection tool was a researcher-made questionnaire with an interview. Data 
were analyzed using SPSS 21 software and descriptive statistics methods and Chi-square test.
Findings Most of intentional homicide prisoners were men, married, aged 21-30 years, with 
the educational level of cycle, self-employed, and the middle child of the family and born and 
lived in the city of Mashhad. Most of the motives for the killings were related to the killings that 
followed the fight and revenge. The most commonly used means of murder were sharp objects 
that hit the chest. Most of the murders took place in public places and the victims were mostly 
friends. The most common way to remove a corpse was to burn it. There was a significant 
relationship between gender, age category, marital status and birth rank with committing 
murder (p<0.001).
Conclusion Mental health officials must take steps to prevent homicide by addressing material 
and spiritual deficiencies, training life skills, and dealing effectively with problems.
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  رانیمشهد، ا ،یکل استان خراسان رضو یقانون یسازمان پزشک
   

  چکيده
هدف  .ه انسان دیگر استترین جرایم انسان علیقتل عمد یکی از خشن اهداف:

قتل در های شناختی و انگیزهشناختی، رواناین مطالعه، بررسی عوامل جمعیت
کننده به سازمان پزشکی قانونی استان خراسان رضوی زندانیان قتل عمد مراجعه

  بود.
این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی در بین زندانیان قتل عمد  ها:ابزار و روش
های شده به سازمان پزشکی قانونی استان خراسان رضوی طی سالارجاع داده

گیری در دسترس در صورت نمونهنفر به ١٠٥د که از میان آنها انجام ش ١٣٩٧-٩٨
ساخته همراه با نامه محققها، پرسشپژوهش شرکت کردند. ابزار گردآوری داده

های آمار توصیفی و روش SPSS 21افزار ها با استفاده از نرممصاحبه بود. داده
  و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

سال، با  ٢١-٣٠تل عمد مرد، متاهل، در رده سنی بیشتر زندانیان ق ها:یافته
تحصیالت سیکل، دارای مشاغل آزاد، فرزند وسط خانواده، متولد شهرستان و 

هایی بود که ساکن مشهد بودند. بیشترین فراوانی در انگیزه قتل مربوط به قتل
ام شده در قتل اجسکاربردهسیله بهداد. بیشترین ودنبال دعوا و انتقام رخ میبه

تیز بود که بیشتر به قفسه سینه اصابت کرده بود. محل وقوع قتل برنده و نوک
بیشتر در اماکن عمومی بود و مقتوالن نیز بیشتر دوستان بودند. بیشترین شیوه 

صورت سوزاندن بود. بین جنسیت، وضعیت تاهل، رده بردن جسد بهبرای ازبین
داری وجود داشت ری معنیسنی و رتبه تولد با ارتکاب به قتل رابطه آما

)٠٠١/٠p<.(  
مسئوالن سالمت روان بایستی از طریق رفع کمبودهای مادی و  گیری:نتیجه

ای پیشگیری از بر با مشکالت های زندگی و مقابله کارآمد معنوی، آموزش مهارت
  ارتکاب به قتل اقدامات الزم را به عمل آورند.

  شناختی، انگیزهشناختی، عوامل روانقتل، عمد، عوامل جمعیت ها:کلیدواژه
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  مقدمه
تواند های اجتماعی است که میترین پدیدهخشونت یکی از مهم

شامل ابعاد جسمانی، روانی، جنسی و اقتصادی باشد و به قصد 
گیرد. در میان انواع رساندن به شخصی دیگر صورت میآسیب

تواند علیه که می آمیزخشونتم ایشدیدترین جر خشونت، یکی از 
سلب  .]1[قتل است ،ارتکاب یابدیک انسان تمامیت جسمانی 

عمدی حیات از یک انسان زنده از جمله جرایم طبیعی است که 
شناسد و همواره از قباحت و زشتی آن مرور زمانی و مکانی نمی

قانونگذار در قانون  .]2[دیدگاه عقل و شرع ممنوع بوده است
 قتل کلی دیبنمتقسی یک در ١٣٩٢ سال مصوب المیمجازات اس

ض تقسیم نموده مح خطای و عمدیشبه عمدی، نوع سه به را
 نای ٢٩٠ است که با توجه به تعریف جنایت عمدی وفق ماده

ه ک است عمدی قتل همان قتل، از منظور مطالعه این در قانون،
  .]3[شرایط ماده مذکور را داشته است

قتل نفس از یک طرف به اصل مصونیت و عدم اعتراض به حیات 
زند و از طرف دیگر لطمه میانسانی که عزیزترین ودیعه است 

پس از وقوع هر قتل . ]4[سازدمیامنیت و انتظام جامعه را متزلزل 
گرفته، احساسات و عواطف  احساس ترس و ناامنی جامعه را فرا

صدا خواهان مجازات سریع و دار شده و یکمردم شدیدًا جریحه
اثیرات نامطلوب این تشوند. با توجه به نی میقید و شرط جابی

زدن نظم عمومی، از جرم، سلب امنیت و آرامش جامعه و برهم
ی دور تاکنون همواره شدیدترین مجازات برای این جرم هاگذشته
بینی شده است. یکی از مسایل پیچیده زندگی اجتماعی که پیش

شناسان و شناسان، جرمتوجه بسیاری از محققان، جامعه
 که وال استئین سست، اشناسان را به خود معطوف داشته اروان

 ،شناختیشود و عوامل جمعیتچرا آدمی مرتکب قتل می
  تواند باشد؟چه میموثر بر قتل های شناختی و انگیزهروان

ارتکاب قتل ممکن است با تصمیم قبلی یا تحت تاثیر عوامل و 
محرکات بیرونی یا یک حالت مجزای روانی و بدون مقدمه انجام 

ا توجه به شرایط اقتصادی، اجتماعی، ی قتل بهالذا انگیزه .گیرد
قی، فرهنگی، مذهبی و سیاسی در جوامع مختلف متفاوت اخال

اندوزی، خودپرستی، یی نظیر ثروتهاطوری که انگیزهاست؛ به
دارشده، کینه و حسادت، احساسات جریحه حرص و طمع،

تر ی شدید پررنگهافات خانوادگی، بهره جنسی، انتقام و نزاعالاخت
انگیزه جنسی  ،علت قتل زنان ترینشایع ایاالت متحده. در هستند

علت قتل  ترینکه شایع در حالی ؛و کمترین آن نزاع بوده است
  .]5[مردان نزاع و کمترین آن انگیزه جنسی بوده است

ی عمدی در هر جامعه متاثر از شرایط هاهر چند وقوع قتل
اما از نظر  اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن جامعه است،

در سراسر جهان دارای وجوه  هاشناختی کلیه قتلاصول جرم
دهد. شیوع قتل به مشترکی هستند که آنها را به هم پیوند می

از جمله این عوامل میزان  که عوامل زیادی بستگی دارد
، سن و جنس قربانیان و مهاجمان، وضعیت سالحبودن دردسترس

ای که به بررسی مطالعهدر  .]6[است غیرهروانی جامعه و افراد و 
ن بیشتر در ، مقتوالاستدر ایران پرداخته  ١٣٩٢قتل در تابستان 

اند. سال بوده ٣١-٤١سال و بعد از آن در رده سنی  ٢١-٣١ یرده سن
بود و کمترین آن مربوط به  هاسرقت بیشترین علت وقوع قتل

با  %٢٣گرم و  سالحبا  %٣٤مسایل منکراتی بوده است. همچنین 
  . ]7[اندح سرد اتفاق افتادهالس

کشور جهان نشان داد که میزان قتل در مردان  ١٣٢مطالعات در 
بیشتر از زنان است که در کشورهای آمریکای جنوبی، آمریکای 
مرکزی و کارائیب گزارش شده است. از طرف دیگر در کشورهای 
آسیایی و آفریقایی زنان بیشتر توسط شرکای جنسی خود کشته 

  .]8-10[شوندمی
ی مختلف هادر پژوهشی به مطالعه انگیزه ]7[و همکاران جفین

به این  و قتل و عوامل مرتبط با آن در استان فارس پرداختند
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نتیجه رسیدند که بیشترین و کمترین شیوع قتل مربوط به 
ترین . شایعه استسال بود ٦٠- ٦٩سال و  ٢٠-٢٩ی سنی هاگروه

دم  یقتل در مواردی که توسط اولیای احتمالی هاعلت و انگیزه
درگیری و نزاع ناشی از حالت  )%٣٤( نفر ٤٧٣در بود،  شدهابراز 

. در سطح جهانی، غیرطبیعی پس از مصرف الکل یا مواد مخدر بود
هزار و مردان در ١٠٠در  ٦/١٦سال با میزان  ١٥-٢٩جوانان بین سنین 

ین ریسک را برای هزار باالتر١٠٠در  ٦/١٤سال با میزان  ٣٠-٤٢سنین 
  .]8[رسیدن دارندقتلبه

در پژوهشی که در تهران انجام داده بودند  ]6[و همکاران افتخاری
 ٣٢تا  ١١ن بین به این نتیجه رسیدند که میانگین سنی مقتوال

 )%٣١(های منجر به قتل و بیشترین انگیزه قتل، نزاع هسال بود
مختلف منجر  یهاو انگیزه هاهمچنین بین روش .ذکر شده است

به قتل و سن، جنس، وضعیت تاهل، وضعیت اعتیاد، شغل و 
  داری وجود داشت.ن ارتباط معنیملیت مقتوال

 خبرگزاری با گفتگویی طی قضاییه قوه فناوری و مركز آمار رییس
 جرایم راس در را عمدی جرح ضرب و ١٣٨٩ سال ماه دی در فارس
 كه گفت توانمی جرایم آمار به نگاهی با .کرد عنوان كشور

است.  باالیی حد در شهر كرمان در خصوصبه و ایران در خشونت
 مورد ٨٥/٦با  ١٣٨١ تا ١٣٧٥ یهاسال طول در قتل نرخترین بیش

 و بلوچستان و سیستان استان جمعیت) به نفر هزار١٠٠ قتل (در
گیرد. می تعلق كرمان استان به قتل مورد ٥٦/٤با  آن از پس

 یهاسال در جمعیی دستههانزاع فراوانی میانگین همچنین
 هایاول نزاع رتبه كه است مطلب این دهندهنشان ١٣٨١ تا ١٣٧٦
 از آن با و پس كرمان استان مورد به ٤/٣١ساله با ٦ جمعیدسته
  .]11 ,12[گیردمی تعلق خوزستان استان به مورد ٢٢
شناختی و ، روانشناختیمطالعه عوامل جمعیت که از آنجا

ریزی برای کنترل و سپس برنامه وقوع قتل عمدموثر بر های انگیزه
بنابراین  ،ثر باشدتواند در کاهش وقوع قتل مواین عوامل می

بر وقوع قتل این عوامل هدف توصیف و بررسی پژوهش حاضر با 
 ایضمن ترسیم فضانجام شد تا  خراسان رضویدر استان عمد 
ی راهنما بتواند، خراسان رضوی استان در یعمد قتل جرم عمومی

  ربط باشد.تدوین سیاست مناسب پیشگیرانه توسط مسئوالن ذی
  

  هاابزار و روش
نفر از زندانیان قتل  ١٠٥این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بین 

لغایت  ١٣٩٧عمد در استان خراسان رضوی که طی فروردین سال 
مرتکب قتل عمد شده و برای بررسی قوه تمییز  ١٣٩٨اسفند سال 

و اراده به پزشکی قانونی این استان ارجاع داده شده بودند، انجام 
گیری در دسترس و کامًال ت نمونهصور گیری بهشد. روش نمونه

ماندگی ذهنی و داوطلبانه بود. نداشتن عالیم سایکوتیک و عقب
عنوان معیار ورود به سال تمام به ١٨همچنین داشتن حداقل سن 

عنوان مطالعه و عدم تمایل آزمودنی برای شرکت در پژوهش به

  معیار خروج آزمودنی از مطالعه در نظر گرفته شد.
ساخته نامه محققهای پژوهش از پرسشآوری دادهبرای جمع

های همراه با مصاحبه که روایی و پایایی آن به کمک آزمون
مربوطه و توسط افراد متخصص تایید شده بود و در آن متغیرهایی 

های نظیر جنسیت، سن، تحصیالت، وضعیت تاهل، علل و انگیزه
کرد، ص میاحتمالی قتل، وقوع قتل، محل سکونت و غیره را مشخ

نامه شامل شناختی در این پرسشاستفاده شد. اطالعات جمعیت
آیتم و اطالعات انگیزه  ٢٦شناختی شامل آیتم، اطالعات روان ١٤

آیتم بود. این  ١٥های آن در زندانیان قتل عمد شامل قتل و شیوه
ها شناس باتجربه در این زمینه از آزمودنیاطالعات توسط یک روان

نامه از روش اعتبار صوری منظور سنجش اعتبار پرسشاخذ شد. به
و برای سنجش پایایی نیز از روش آلفای کرونباخ که براساس 

به  ٧٥/٠پایداری درون آزمون است، استفاده شد که میزان پایایی 
  دست آمد. 

شده، نسبت به ثبت آنها پس از اطمینان از صحت اطالعات تکمیل
 SPSSافزار آماری با استفاده از نرمدر رایانه اقدام شد و اطالعات 

های آمار توصیفی (درصد و فراوانی) و و با استفاده از روش 21
  آزمون آماری مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  

  هایافته
سال بود.  ۸۵/۲۹±٢٥/٨میانگین سنی زندانیان مورد مطالعه 

، محدوده بیشترین درصد فراوانی مربوط به مردان، افراد متاهل
تحصیلی سیکل، مشاغل آزاد، در فرزندان  سال، مدرک ٢١-٣٠سنی 

ها، ساکن شهر وسط خانواده از نظر ترتیب تولد، متولد شهرستان
مشهد، وضعیت سکونت شخصی، بدون سابقه کیفری، بدون سابقه 
مصرف مواد، بدون سابقه مشروبات الکلی و بدون خالکوبی بود 

  ). ١(جدول 
 اختالالت سابقه بدون %٧٧٫١شناسی، در زمینه اطالعات روان

. نداشتند خودکشی سابقه %٨٣٫٣. بودند پزشکیروان
 و هیجانی ثباتیبی و %٥٨٫١ آنها در پرخاشگری و پذیریتحریک
 قابل فراوانی متغیرها دیگر در. شد گزارش %٥٠٫٥ رفتاری
  ).٢(جدول  نشد مشاهده ایمالحظه

های ناشی از های آن در حوزه قتلقتل و شیوهدر خصوص انگیزه 
اختالفات خانوادگی بیشترین فراوانی مربوط به قتل همسر بدون 
دالیل ناموسی، ناشی از دعوا و انتقام و توسط اجسام برنده 

  ).٣تیز بود (جدول نوک
شناختی جنسیت، وضعیت تاهل، رده سنی و متغیرهای جمعیت

دار داشتند بطه آماری معنیرتبه تولد با ارتکاب به قتل را
)٠٠١/٠p<فراد متاهل نسبت اطوری که مردان نسبت به زنان، )؛ به

ه سایر بسال نسبت  ٢١-٣٠به افراد مجرد یا مطلقه، رده سنی 
های سنی و فرزندان وسط خانواده نسبت به فرزندان اول و آخر رده

  بیشتر مرتکب قتل شده بودند.
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شناختی زندانیان قتل توزیع فراوانی مطلق و نسبی اطالعات جمعیت) ١جدول 
  نفر)  ١٠٥عمد (

  درصد  تعداد  شناختیمتغیرهای جمعیت
  جنسیت

  ۶/۸۷  ۹۲  مرد
  ۴/۱۲  ۱۳  زن

  وضعیت تاهل
  ۲/۳۶  ۳۸  مجرد
  ۱/۵۷  ۶۰  متاهل
 ۷/۶  ۷  مطلقه

  (سال)رده سنی 
۲۰-۱۱  ۱۰  ۵/۹  
۳۰-۲۱  ۴۹  ۷/۴۶  
۴۰-۳۱  ۳۶  ۳/۳۴  
۵۰-۴۱  ۹  ۶/۸  
۶۰-۵۱  ۰  ۰  
  ۹/۰  ۱  به باال ۶۱

  سطح تحصیالت
  ۸/۳  ۴  سوادبی

  ۹/۲۱  ۲۳  ابتدایی
  ۲/۳۵  ۳۷  سیکل
  ۶/۲۸  ۳۰  دیپلم

  ۷/۶  ۷  فوق دیپلم
  ۹/۱  ۲  لیسانس

 ۹/۱  ۲  فوق لیسانس
  وضعیت شغلی

  ۸/۳  ۴  بیکار
  ۱/۵۸  ۶۱  آزاد
  ۸/۲۴  ۲۶  کارگر
  ۷/۶  ۷  کارمند
  ۰۹/۰  ۱  نظامی
  ۹/۰  ۱  محصل
 ۸/۴  ۵  دارخانه

  رتبه تولد
  ۰/۱۹  ۲۰  فرزند اول
  ۱/۷۷  ۸۱  فرزند وسط
  ۸/۳  ۴  فرزند آخر
  محل تولد
  ۲/۳۶  ۳۸  مشهد

  ۰/۵۹  ۶۲  شهرستان
  ۹/۱  ۲  روستا

  ۹/۲  ۳  افغانستان
  محل سکونت

  ۶/۴۸  ۵۱  مشهد
  ۷/۴۵  ۴۸  شهرستان
  ۷/۵  ۶  روستا

  وضعیت سکونت
  ۷/۲۵  ۲۷  ایاجاره

 ۳/۷۴  ۷۸  شخصی
  سابقه کیفری

 ۰/۴۱  ۴۳  دارد
  ۰/۵۹  ۶۲  ندارد

  

شناختی زندانیان توزیع فراوانی مطلق و نسبی اطالعات جمعیت) ١جدول ادامه 
  نفر)  ١٠٥قتل عمد (

  درصد  تعداد  شناختیمتغیرهای جمعیت
  سابقه مصرف موادمخدر

  ۸/۴۳  ۴۶  دارد
  ۲/۵۶  ۵۹  ندارد

  نوع ماده مخدر مصرفی
  ۲/۱۵  ۱۶  تریاک
  ۹/۲  ۳  شیشه
  ۹/۰  ۱  حشیش

  ۰/۸۱  ۸۵  سایر مواد مخدر
  سابقه مصرف مشروبات الکلی

  ۳/۳۳  ۳۵  دارد
 ۷/۶۶  ۷۰  ندارد

  خالکوبی
  ۴/۳۲  ۳۴  دارد
 ۶/۶۷  ۷۱  ندارد

  
شناختی زندانیان قتل عمد توزیع فراوانی مطلق و نسبی اطالعات روان) ٢جدول 

  نفر)  ١٠٥(
  درصد  تعداد  متغیرها

  پزشکیاختالالت روانسابقه 
  ۹/۲۲  ۲۴  دارد
  ۱/۷۷  ۸۱  ندارد

  پزشکسابقه مراجعه به روان
  ۱/۱۸  ۱۹  صورت سرپاییمراجعه به

  ۷/۶  ۷  پزشکیبستری در بیمارستان روان
  ۲/۷۵  ۷۹  سابقه نداشته است.

  سابقه اقدام به خودکشی
  ۲/۱۶  ۱۷  دارد
  ۸/۸۳  ۸۸  ندارد

  نحوه اقدام به خودکشی
  ۷/۶  ۷  داروسوءمصرف 
  ۸/۳  ۴  طناب دار

  ۹/۲  ۳  سموم شیمیایی
  ۹/۲  ۳  هاسایر روش

  سابقه دروغ و کالهبرداری
  ۳/۳۴  ۳۶  دارد
 ۷/۶۵  ۶۹  ندارد

  پذیری و پرخاشگریتحریک
  ۱/۵۸  ۶۱  دارد
  ۹/۴۱  ۴۴  ندارد

  توجهی به امنیت خود و دیگرانسابقه بی
  ۸/۴۳  ۴۶  دارد
  ۲/۵۶  ۵۹  ندارد
  به خود و دیگران نسبت مسولیت پذیرش احساس عدم
  ۳/۳۴  ۳۶  دارد
  ۷/۶۵  ۶۹  ندارد

  مشکالت انضباطی در مدرسه
  ۸/۴۴  ۴۷  دارد
 ۲/۵۵  ۵۸  ندارد
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شناختی زندانیان توزیع فراوانی مطلق و نسبی اطالعات روان) ٢جدول ادامه 
  نفر)  ١٠٥قتل عمد (

  

  درصد  تعداد  متغیرها
  رفتارهای خود عدم احساس گناه و پشیمانی نسبت به

  ۶/۲۸  ۳۰  دارد
  ۴/۷۱  ۷۵  ندارد

  ثباتفردی بیروابط بین
  ۰/۳۹  ۴۱  دارد
  ۰/۶۱  ۶۴  ندارد
  ثباتی هیجانی و رفتاریبی
  ۵/۵۰  ۵۳  دارد
  ۵/۴۹  ۵۲  ندارد

  احساس مزمن پوچی
  ۳/۳۴  ۳۶  دارد

  ۷/۶۵  ۶۹  ندارد

  سوءظن ناموجه نسبت به همسر
  ۹/۲۱  ۲۳  دارد
  ۱/۷۸  ۸۲  ندارد

  ها بدخواه و فریبکارنداشتغال ذهنی نسبت به این که انسان
  ۰/۲۰  ۲۱  دارد

  ۰/۸۰  ۸۴  ندارد

  بینیاحساس خودبزرگ
  ۴/۱۱  ۱۲  دارد
  ۶/۸۸  ۹۳  ندارد

  ضعف در مهارت همدلی با دیگران
  ۲/۱۶  ۱۷  دارد
  ۸/۸۳  ۸۸  ندارد

  عقاید عجیب و غریب
  ۴/۱۲  ۱۳  دارد
  ۶/۸۷  ۹۲  ندارد

  طردشدناشتغال ذهنی به 
  ۷/۲۵  ۲۷  دارد
  ۳/۷۴  ۷۸  ندارد

  ناپذیری و لجاجتانعطاف
  ۸/۴۴  ۴۷  دارد
  ۲/۵۵  ۵۸  ندارد

  رسیدن به لذت جنسی از طریق ایجاد درد در قربانی
  ۰/۱۹  ۲۰  دارد
  ۰/۸۱  ۸۵  ندارد

  رسیدن به لذت جنسی از طریق ایجاد درد در خود
  ۱/۱۷  ۱۸  دارد
  ۹/۸۲  ۸۷  ندارد

  جنسی در کودکی سابقه سوء استفاده
  ۲/۱۵  ۱۶  دارد
  ۸/۸۴  ۸۹  ندارد

  سابقه سوء استفاده جسمی در کودکی
  ۷/۲۶  ۲۸  دارد
  ۳/۷۳  ۷۷  ندارد
  بودن از محبت والدینمحروم
  ۳/۳۴  ۳۶  دارد
  ۷/۶۵  ۶۹  ندارد

  افتخار به اعمال خود بعد از رهایی از زندان
  ۴/۱۲  ۱۳  دارد
 ۶/۸۷  ۹۲  ندارد

 و قتل مطلق و نسبی اطالعات مربوط به انگیزه توزیع فراوانی) ٣جدول 
  نفر)  ١٠٥زندانیان قتل عمد ( آن در هایشیوه

  درصد  تعداد  متغیرها
  قتل ناشی از اختالفات خانوادگی

  ۶/۸  ۹  همسر به دالیل ناموسی
  ۵/۹  ۱۰  همسر بدون دالیل ناموسی

  ۹/۲  ۳  فرزند
  ۷/۵  ۶  والدین

  ۹/۱  ۲  سایر افراد
  نزاع و انتقامقتل ناشی از 

  ۱/۵۷  ۶۰  ناشی از دعوا و انتقام
  ۷/۶  ۷  ناشی از تسویه حساب

  های سریالیقتل
  ۹/۰  ۱  از نوع خیالپردازانه

      قتل توام با جرایم دیگر
  ۸/۴  ۵  سرقت

  ۹/۰  ۱  تجاوز جنسی
  ۹/۰  ۱  تصادف
  ۹/۰  ۱  سایر

  طریقه قتل
  ۳/۱۳  ۱۴  چوب، چماق یا میله فلزی

  ۹/۰  ۱  لگد و مشت
  ۵/۴۹  ۵۲  تیز (شیشه یا چاقو)اجسام برنده نوک
  ۵/۹  ۱۰  سالح گرم (تفنگ)

  ۹/۰  ۱  سوزاندن
  ۷/۶  ۷  خفگی با دست
  ۸/۳  ۴  خفگی با طناب

  ۹/۰  ۱  زنجیر
  ۹/۱  ۲  برخورد با اتومبیل

  ۹/۰  ۱  رباییآدم
  ۹/۱  ۲  مسمومیت با دارو

  ۸/۳  ۴  سایر موارد
  محل اصابت ضربه به مقتول

  ۷/۲۶  ۲۸  سر
  ۹/۲۱  ۲۳  گردن

  ۲/۳۶  ۳۸  قفسه سینه
  ۷/۵  ۶  شکم

  ۵/۹  ۱۰  هاسایر اندام
  محل وقوع قتل

  ۹/۴۲  ۴۵  منزل
  ۶/۴۷  ۵۰  اماکن عمومی

  ۶/۸  ۹  محل کار
  ۹/۰  ۱  باغ

  خویشاوندان نسبی درجه اول
  ۸/۳  ۴  پدر
  ۸/۴  ۵  مادر
  ۷/۵  ۶  برادر
  ۸/۳  ۴  فرزند
  ۶/۸  ۹  سایر

  خویشاوندان سببی
  ۳/۱۳  ۱۴  همسر
  ۹/۱  ۲  هوو

  ۷/۶  ۷  خویشاوندان همسر
  ۸/۳  ۴  شوهر خواهر

  ۹/۰  ۱  سایر
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 و قتل توزیع فراوانی مطلق و نسبی اطالعات مربوط به انگیزه) ٣جدول ادامه 
  نفر)  ١٠٥زندانیان قتل عمد ( آن در هایشیوه

  درصد  تعداد  متغیرها
  دوستان و آشنایان

  ۳/۱۳  ۱۴  همسایه
  ۹/۰  ۱  همکار
  ۲/۱۵  ۱۶  دوست
  ۹/۰  ۱  بدهکار
      غریبه
  ۷/۵  ۶  رهگذر
  ۸/۴  ۵  راننده
 ۶/۸  ۹  سایر

  شده برای ارتکاب به قتلریزیتصمیم قبلی و برنامه
  ۲/۱۶  ۱۷  دارد
 ۸/۸۳  ۸۸  ندارد
  بردن جسدهای ازبینشیوه
  ۷/۲۶  ۲۸  دارد
  ۳/۷۳  ۷۷  ندارد

  بردن جسدنحوه ازبین
  ۹/۰  ۱  کردنمثله

  ۶/۸  ۹  سوزاندن
  ۹/۱  ۲  کردندفن

  ۸/۴  ۵  رهاکردن در بیابان
  ۸/۳  ۴  انداختن در چاه

  ۹/۰  ۱  شدهعبور عمدی از روی عابر پیاده مصدوم
  ۹/۲  ۳  کردنپنهان

  ۹/۲  ۳  هاسایر روش
  احساس گناه و پشیمانی بعد از ارتکاب به قتل

  ۶/۸۷  ۹۲  دارد
 ۴/۱۲  ۱۳  ندارد

  
  بحث 

شده به زندانیان قتل عمد ارجاعاین پژوهش از طریق مصاحبه با 
ررسی عوامل ببا هدف  ١٣٩٧-١٣٩٨سازمان پزشکی قانونی در سال 

های آن های قتل و شیوهشناختی و انگیزهشناختی، روانجمعیت
  در استان خراسان رضوی انجام شد.

نفر زندانی قتل عمد نشان  ١٠٥شناختی مربوط به اطالعات جمعیت
انی مربوط به مردان، افراد متاهل، داد که بیشترین درصد فراو

تحصیلی سیکل، مشاغل آزاد، در  سال، مدرک ٢١- ٣٠محدوده سنی 
ها، فرزندان وسط خانواده از نظر ترتیب تولد، متولد شهرستان

ساکن شهر مشهد، وضعیت سکونت شخصی، بدون سابقه کیفری، 
بدون سابقه مصرف مواد، بدون سابقه مشروبات الکلی و بدون 

ی بود. نتایج حاصل از این پژوهش همسو با نتایج پژوهش خالکوب
، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر ]7[و همکاران نجفی ابراندآبادی
و غالمی ، ]14[اشرافی، ]13[نژادموسیو محمدی ، ]8[سازمان ملل
  است. ]16[و همکاران میرزابیگیو  ]15[همکاران

افراد مورد مطالعه شناختی همچنین نتایج مربوط به اطالعات روان
پزشکی بودند. بدون سابقه اختالالت روان %٧٧٫١نیز نشان داد که 

پذیری و پرخاشگری در سابقه خودکشی نداشتند. تحریک %٨٣٫٣
گزارش شد. در  %٥٠٫٥ثباتی هیجانی و رفتاری و بی %٥٨٫١آنها 

ای مشاهده نشد. نتایج حاصل دیگر متغیرها فراوانی قابل مالحظه
و  نجفی ابراندآبادیژوهش همسو با نتایج پژوهش از این پ
  است. ]18[و همکاران فتحیو  ]17[کوبرینو دسموند ، ]7[همکاران

های آن در زندانیان قتل اطالعات مربوط به انگیزه قتل و شیوه
عمد نشان داد که بیشترین فراوانی انگیزه قتل مربوط به حوزه 

وا و انتقام و سپس ع دعهای ناشی از نزاع و انتقام از نوقتل
های خانوادگی از نوع قتل همسر بدون دالیل ناموسی و قتل قتل

همسر با دالیل ناموسی است. بیشترین طریقه قتل اجسام برنده 
نوک تیز، محل اصابت ضربه در قفسه سینه و محل وقوع در اماکن 
عمومی گزارش شده است. بیشتر مقتوالن به ترتیب فراوانی در 

و همسایه، خویشاوندان همسر و برادر و رهگذر دوستان، همسر 
، %١٦٫٢ریزی برای قتل با فراوانی بود. تصمیم قبلی و برنامه

و بیشترین روش در  %٢٦٫٧بردن جسد تصمیم برای ازبین
بردن جسد روش سوزاندن بوده است. از طرف دیگر، احساس ازبین

ونه گناه و پشیمانی پس از ارتکاب به قتل در بیشتر افراد نم
و  افتخاریگزارش شد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش 

  همسو است. ]7[و همکاران جفی ابراندآبادینو  ]5[همکاران
نتایج آزمون مجذور کای نیز نشان داد که جنسیت مرد، 

همراه قرارگرفتن در رده بودن، فرزند وسط خانواده بودن بهمتاهل
ت. نتایج حاصل از این در وقوع اقدام به قتل موثر اس ٢١-٣٠سنی 

 جفی ابراندآبادین، ]6[و همکاران افتخاریهای پژوهش با پژوهش
 ]16[و همکاران میرزابیگیو  ]13[نژادموسیو  محمدی، ]7[و همکاران

همسو است. ضمنًا در خصوص ترتیب تولد و نقش آن در وقوع 
اشاره نمود.  ]16[و همکاران میرزابیگیتوان به پژوهش قتل می

های برای تایید تاثیر این متغیر و نتیجه آن نیاز به انجام پژوهش
  مشابه است.

بسیاری از کسانی که مرتکب جرایم مختلف از جمله جرایم 
های شوند افرادی هستند که در درجهمی ی چون قتلآمیز خشونت

برند. حال رنج میو شخصیتی شناختی مختلف از مشکالت روان
ای است که توجه چندانی به این ر قوانین ما به گونهآن که بست

مورد را جرم آنها  ندارد و صرفاً  و شخصیتی شناختیمشکالت روان
وقوع انواع جرایم از از طرف دیگر، . دهدبررسی و تاکید قرار می

های خیابانی، خشونت علیه زنان و کودکان، تجاوز، قبیل نزاع
 که هستند پرخطری رفتارهای یرهو غنشده آنی ریزیهای برنامهقتل
 حتی و قضایی و امنیتی سیستم و جامعه بر ی زیادیهاهزینه
طور قطع با جلوگیری از هب آن که حال. کنندمی وارد کشور درمانی

ناپذیری ضایعات جبرانچنین توان از وقوع این قبیل اتفاقات می
پیدا کند اگر سالمت روان جامعه افزایش بنابراین، پیشگیری کرد. 

یابد. ریشه بسیاری از خود پرخاشگری و بزهکاری کاهش میخودبه
اختالالت  ،افسردگی ،رفتارهای پرخاشگرانه در اختالالت اضطرابی

همان گونه های زندگی است. یا نداشتن مهارتو شخصیتی  خلقی
، اگر قرار است پیشگیری کنیم الزمه پیشگیری شودکه مالحظه می



 ۹۱ ...قتل عمد نایقتل در زندان یهازهیو انگ یشناختروان ،یشناختتیعوامل جمع ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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های نگهداری از فضای جامعه، آموزش صلاین است که در سرف
های زندگی، مهارت مدیریت هیجانات، تشکیل پرونده مهارت

سالمت و پیگیری سالمت افراد و آموزش چگونگی حفظ و 
که اولین هایی انجام دهیم ها فعالیتانساننگهداری سالمت برای 

ها در آموزش و اقدام بایستی از طریق آموزش رسمی این مهارت
های سنی مختلف صورت گیرد. همچنین در مراکز ش در گروهپرور 

صورت رایگان برای عموم های زندگی بهبهداشت، آموزش مهارت
شود در این صورت، این نگاه تبدیل به فرهنگ میمردم برگزار شود. 

ها انسانهای آورد که جدلو این فرهنگ فضایی را به وجود می
آمیزی همچون ی خشونتنه رفتارها تبدیل به حل مساله شود

صالح در خصوص موارد ذکرشده، قتل. امید است که مسئوالن ذی
 اقدامات و تمهیدات الزم را به عمل آورند.

 در نمونه انتخاب به توانمی مطالعه این هایمحدودیت جمله از
 خاطربه تصادفی انتخاب امکان چون کرد، اشاره دسترس
 پژوهش اين همچنین. نبود مقدور مطالعه مورد نمونه بودنخاص
 قانونی پزشکی به کنندهمراجعه عمد قتل مجرمان جامعه روی

 ساير به آن نتايج تعميم در پس شده، انجام رضوی خراسان
 پیشنهاد بنابراین،. کرد عمل احتياط با بايد عمد قتل مجرمان
 قابلیت با ترمتقن نتایج کسب برای امکان حد در شودمی

 مطالعات در پژوهش این هایمحدودیت تر،وسیع پذیریتعمیم
 پژوهش از حاصل هاییافته است بدیهی. گیرد قرار مد نظر بعدی
 ابعاد از بعدی حوزه، این تحقیقات سایر نتایج کنار در حاضر

 و نموده تبیین را عمد قتل مرتکبین شناختیروان مشکالت
 هایدرمانیروان ایجاد و ایمداخله هایپژوهش راهگشای تواندمی

  .باشد مطالعه مورد جامعه بر متمرکز کارآمد

  
  گیرینتیجه

روانی و ریشه بسیاری از رفتارهای پرخاشگرانه در اختالالت 
آموزش با  که های زندگی استیا نداشتن مهارتشخصیتی 

یگیری سالمت پ و های زندگی، مهارت مدیریت هیجاناتمهارت
 آمیزی چون قتلرفتارهای خشونتوقوع توان از افراد میروان 

  .نمودپیشگیری 
  

الزم است از همکاری تمام افرادی که در این پژوهش  تشکر و قدردانی:
  همراه و راهنمای ما بودند، کمال سپاس و قدردانی را داشته باشیم.

 جمله از اخالقی موارد تمامی پژوهش این در تاییدیه اخالقی:
 رضایت نیز و شده رعایت فردی مشخصات و اطالعات بودنمحرمانه
  .است شده اخذ پژوهش این در کنندگانشرکت
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