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 مشروط یآزاد یتکرار جرم در اعطا ينیبشیپ یهاکارکرد روش

 **برزگر یمهر* یغالم نیحس
 )1/7/69قاهیخ پذیرش:  8/9/69قاهیخ دهیانت: (

 

 چکيده؛
 ییقضا بهابریگمیده قصا ینرااان باست که کاهبردها یشناسار مطالعات جرح یقکراه جرح بخش ینیبشیپ

بنا  نرضشیپ نیمشراط است که بر ا بمربوط به آراد هابریگمیقصا نیا نیقرنسبت به نرد مـکوح داهد. مهم

ن رادهنگاح ار رن ا بار خود نشان داد  ا پس ار آراد یهنتاه مناسب تقیداهان مـکوم یش   که نرد مـکوح ده ر

رنته که ده سه صوهت گ ینیبشیپ یچگونگ نییبه منظوه قب یکشوهها مطالعاق یمرقکب جرح نخواه  ش . ده برخ

وسط آماه ا ق ش  نهیبه ینیبال بهابودن ؛ نسل داّح که هاش ب: نسل نخست که عا قاً شهودان ینسل قابل برهس

هاستاق  نی. ده اگرنتن یها ده نظر م ای/پوایپا باههایا مع یتیبودن  ا نسل سوّح که عوامل حاا ایپا بآماه بهاهاش

قانون مجارات  11با قوجه به بن  ب مادة  رانیان . ده ااهائه ش   زین LSI-Rا  SFSاستان اهد مانن   یسنجش باههایمع

ا بستر  مشراط بآراد بار شراط اعطا یکیجرحق  قکابع ح اه ینیبشیپ نقیشیپ نیا ساب ة آن ده قوان یاسالم

 نیی. قعستیامر نراهم ن نیا ییحالق بستر قضا نیاست. با ا بآراد بده اعطا ینیبشیمطالعات پ بریبکاهگ یقانون

 بهاصها شاخ گرید ببا ده نظر گرنتن مطالعات مونق ده کشوهها قیرول باانجاح مطالعه ارمن ین اههاقیمع قیدق

 .است یبوم

بينی تکرار جرم، آزادی مشروطهای پيشروش بينی جرم،پيشواژگان کليدی: 

                                                             
 شناسی دانشگا  عالمه رباربائیدانشیاه ح وق جزا ا جرح *

 ب مسئول(:شناسی دانشگا  عالمه رباربائی )نویسن  ** دانشجوب دکترب ح وق جزا ا جرح
 mehbarzegar@gmail.com 
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 مقدّمه

 هاب نرضممی به منظوه کسممب آین   ةپژاهی اسممت که به مطالعاب ار آین  بینی جرح شمماخهپیش

ته است. ار رنشناسان نیز قراه گقارگی موهد قوجّه جرحه پردارد ا بمی آمادگی براب م ابله با آن

ق امکان هه صوهت  انویّه ا هم بلیّه صوهت اابینی جرح هم بشمناسمیق پیش  دی گا  مطالعات جرح

ه نرد پیش ار اینک اسمممت بینی اهقکماب جرح ااّلیمّه جرحق پیش منظوه ار پیش بینی  پمذیر اسمممت. 

ین حالق قکراه جرح اسممت. با ا بینیبینی  انویّهق پیشکب جرمی شمم   باشمم  ا منظوه ار پیشمرق

ردبق هاب نار آن ا امکان ن ض ح وق ا آرادب ه به پیام هاب حاصلرح با قوجّبینی ااّلیّه جپیش

ه به وجّه با قبینی  انویّاسمممت. ده حالی که پیش ااقع شممم   بیشمممتر ده سمممطح نظرب موهد مطالعه

 نظر دست ان هکاهان نظاح ع الت کیفرب ا ایرادهاب ح وقی کاترق بیشتر م ّ کاهبردهاب نرااان

 قراه گرنته است.

بینی قکراه جرحق با سمممنجش عوامل خطرق نیارها ا عوامل حاایتیق احتاال اهقکاب ده پیش

ه ه بشمود ا اق امات بع ب ده خصو  نردق با قوجّ وب مرقکب قخاین رد  مید جرح ار سم مج ّ

ایم بینی قکراه جرح ده قصمممقرین کاهبردهاب پیشق هاهبرب خواهنم  شممم . مهم بینینتمایج پیش 

گیرب ده موهد انواع نهادهاب قخفیفیق اعم یق اداهب ا م یریتی هستن . قصایمقضمای هاب گیرب

بن ب تق اعطاب آرادب مشراط ا نیز دستهار قعویق ص اه حکمق قعلیق مجاراتق قخفی  مجارا

هاب ها ار قصممایمقر مرخصممیقر ا اعطاب آسممانر بودنق نظاهت کمه به کم خطرن انیان با قوجّ

 موهد هستن . مهم ده این

 تتق ار نظر پیام ها ار اهایّه به حساسیّده میان این نهادهاب قخفیفیق آرادب مشراط با قوجّ

ریرا اعطاب آرادب مشراط ار یو سو به معناب پذیرنتن کم خطر بودن  داه استقاب برخوهایژ 

نی امرقکب براب جامعه اسممت ا ار سمموب دیگرق مسممتلزح پذیرش این دی گا  اسممت که نرد رن  

هاب رن ان ها براب هزینهقوان . ار این هاق مینیارب به اصالحق دهمان ا بارپراهب ده رن ان ن اهد

اود. نصمممرف نیار به چنین قاهی اقی داهن   هسمممتن  اقر مرقکبمانی کمه براب جمامعمه خطرنما      

 اه مهم آبینی قکراه جرح ا بکاهگیرب آن ده نراین  اعطاب آرادب مشمراط داهاب  ق پیشبنابراین



 
 
 
 

88 

 
 

 مشروط یآزاد یتکرار جرم در اعطا ینیبشیپ یهاکارکرد روش

فرب متناسب هاب کی الت کیفرب است ا به قنظیم سیاستم یریتی ا اقتصمادب براب دسمتگا  ع  

 ده موهد مـکومان ا رن انیان کاو خواه  کرد.

ه بسممیاهب ار کشمموهها ده موهد  هاب نرااانی دده صمم  سممال گذشممته پژاهش  سممانق ب ین

ه روهب که نخستین مطالعات ب ان ق راب اعطاب آرادب مشراط انجاح ش هاب موهد نظر بشاخص

ان . این رح پس ار اعطاب آرادب مشممراط بود بینی قکراه جبینی جرحق مربوط به پیشعلای پیش

ان  ا امرار  ده بسممیاهب ار کشمموههاق سممارب شمم  ال ا بهینه ان بع ب دنبها قوسممط مـ ّپژاهش

من  ه صوهت کامالً قاع  بینی قکراه جرحق بهاب پیشه به شاخصاعطاب آرادب مشمراط با قوجّ 

 8گیرد.صوهت می

ان ده شهاب نعلیی آنها ا چگونگی کاهبستهاق سمیر قکامل ها ا شماخص برهسمی این هاش 

ه به با قوجّ خصممو ه قوان  براب نظاح کیفرب ایران بسممیاه مفی  باشمم . ب می نظاح ع الت کیفرب

ق یکی ار شرایط اعطاب آرادب 8263رات اسالمی مصوب قانون مجا 11 ةاینکه مطابق بن  ب ماد

حاالت ا هنتاه مـکوح نشان ده  که پس ار آرادبق دیگر مرقکب جرمی »ست که ا مشراط این

 .«شودنای

 طوهذکر این شمرط ده عرض شمراط دیگر آرادب مشمراطق ب ان ذکر ضابطه ا شاخصق ب   

مشممراط  راه جرح ده بـث آرادببینی قکقلویـی این بااه ها که قانونگذاه ایرانی نیز بـث پیش

قکراه  بینیاب براب پیشه ح وق ایرانق ضمممابطهکن . با این حالق دنظر داشمممته ق ویت می ها م ّ

ار یو  قست. بنابراینه نش   ا مطالعات ه نان ب نیز ده این خصو  صوهت نگرنته اجرح اهائ

بینی ع ح قکراه جرح ناود  است ا ار نظر گرنتن شرط پیش ها موظ  به ده دادهسانقانون  سمو 

 ا دادهسممانعالی  ةهای هسمم به نظر می .اسممت ن اد ه اب براب انجاح آن اهائسمموب دیگر ضممابطه

 برخوهدهابباعث قوان  وع میقجربی اسممت. این موضمم  ا دادیاهان ناظر رن انق بیشممتر شممهودب 

ه ع التی دکه امکان داهد به بی شود من  ده موهد اعطاب آرادب مشمراط اب ا غیر ضمابطه سملی ه 
                                                             

 براب مطالعة بیشتر بنگری  به: 8.
McLaughlin, Eugene & Munice, John. (2001). The Sage Dictionary of Criminology. 

London, UK: Sage . PP.221-222. 
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نجام . ها نینق ماکن اسمممت منجر به آرادب رادهنگاح برخی اموهد سمممرنوشمممت رنم انیمان بی   

ااهد  داًمرقکب قکراه جرح شممم   ا ده یو چرخهق مج ّ رنم انیمان خطرنا  گردد که احتااالً  

 .شون نظاح ع الت کیفرب 

سمممارب شمممرایط اعطاب  یکپاهچها  11 ةلق براب مشمممکل نعلی حذف بن  ب مادیو ها  ح

 ه باشمم ق باقوان  جالب قوجّحل می اگرچه این ها آرادب مشممراط براب قاامی رن انیان اسممت.  

ه ده گرنتمطالعات صمموهتآرادب مشممراط ده ایران ا نیز  ةه به سمماب ه قانونگذاهب ده رمینقوجّ

 هاق به نظرمجارات سممماربده کشممموههماب دیگر ا نیز شمممرط نردب   بینی قکراه جرحموهد پیش

نی قکراه بیسارب شرط پیشمن حل دیگرق قالش براب قاع  ا هامّا  .نباش حل بهترین ها  هس می

شمم   ده این خصممو  اسممت. بنابراینق شممای  بتوان با برهسممی     ه به مطالعات انجاحجرحق با قوجّ

ان وههاب دیگرق امکاه جرح ده کشبینی قکرهاب پیشانجاح شم   ده خصو  شاخص  قـ ی ات

ات ه بمه ن  ان مطالع کماهگیرب آنهما ها ده ایران موهد مطمالعمه قراه داد. این موضممموعق بما قوجمّ      ب

 قوان  بابی براب شراع این مطالعات بگشای .می ه نان  ده ایران ده این رمینهق

بیني جرم در فرایند اعطای آزادی مشااروط در کشاایرهای  هاای پیش روش .1

 دیگر

ست ار آرادب رادهنگاح ا مشراط نردب که پیشتر براب اهقکاب ا عباهت 8مشراطنهاد آرادب  

ات اصالحی ده ری م ت جرمی مـکوح شم   پیش ار پایان م ت حبسق به شمرط نظاهت م ام  

 :Lehman, 2005شمم   )یرب حبس ده صمموهت ن ض شممرایط اعاالحبس ا ار سممرگ ةمان باقی

ر کشممموههاب قابع نظاح ح وقی بسمممیاهب ار کشممموههاق اعم ااین نهاد که ده نظاح ح وقی (. 149

رایطی مشراط به ش است ا اعطاب آن به مرقکب من ال پذیرنته ش   ضابطهژهمنی ا کامن-هامی

یو نرض نهادب اجود داهد ا آن  مشمممراطق معاوالًاسمممت. ده کناه شمممرایط عاومی آرادب  

ین ده قوان ب مشمراط است. این شرط پس ار آراد بینی ع ح اهقکاب جرح ار سموب مرقکب پیش

                                                             
1. Parole 
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ی بر این اصممل اسممت که ده صمموهت ذکر شمم   ا مبتن ی کشموهها ا ار جاله ایرانق صممراحتاً برخ

اب آرادب مشمراط اصوالً  بینی اهقکاب جرح ار سموب مرقکب پس ار آرادب مشمراطق اعط  پیش

رح پس ار قکراه ج بینیهاب پیشبا این حالق ضمممابطه پذیر نیسمممت ا نبای  صممموهت گیرد.قوجیه

به  هاب شهودب ا بالینیه ق هیج ار هاشآرادب مشراطق شاه  قغییر ا قـوالت نرااانی بود  ا ب

 ان .قر آماهب حرکت کرد یانتههاب سارمانسات هاش

 ليههای اوروش .1-1
یان ر  م . اجه مشتمن  بودنرح ا قکراه جرحق سماد  ا غیرضمابطه  بینی جنخسمتین مطالعات پیش 

اً ها عا قر ا امکان خطاب باالسمممت. این هاشپذیدقیقق قکراه ةضمممابط ةاین مطالعاتق ع ح اهائ

بینی جرحق چهاه نسمممل ها ری ده ااقعق مطالعات پیش بالینی ا یا آماهب بسمممیاه سممماد  هسمممتن .  

ق حان . ده نسممل داّهاب بالینی غیر سمماختاهب بود ها ده این حور ق هاشنخسممتین هاش ان .کرد 

عات ده . برخی مطالگرنتنظر پژاهشگران قراه  استفاد  ار آماهق به عنوان یو ابزاه سنجشی م ّ

ا  ان  استفاد سارب ش  هاب آماهب بهینههاب بالینی که قوسمط هاش هاشاین نسملق ها نان ار  

شناسانق حر. با انت اداقی که قوسط برخی جکنن هاب آماهب پایا اسمتفاد  می برخی دیگر ار هاش

که مبتنی بر هاش هاب آماهب  بر مطالعات نسل داّح ااهد ش ق نسل سوّح مطالعات 8قبونتاها ون 

(. باهبق :Hoge & Vincent, 2013 14-15) 3مبتنی بر عوامل پایا ا پویا هسممتن ق پ ی اه شمم ن  

اش ه پرداردق جهتمیح یانته ده نسل سوهاب آماهب قکاملحاضر بیشتر به هاش باگرچه م اله

 ح نیز می قوان  مفی  باش .ش ن بـثق قبیین مطالعات نسل اال ا دا

 

                                                             
1. James Bonta (1996). 

ریت اب معراف هستن ق بر م یبینی جرح که به ناح ابزاه سنجش خطر قضاات ساختاهمن  حرنه. نسل چهاهح مطالعات پیش3

ه بیان دهن . ار آنجا که مطالعاقی کها انزایش میبیشترب داشته ا اختیاه اهریاب ها ده سنجشپران   قوسط اهریاب قأکی  

اهائه  بینیب قطعی براب پیشگیرن ق ار بیان مطالعات نسل چهاهح که ضابطهخواهن  ش ق ده نسل سوّح مطالعات جاب می

 (.Ibid. PP.15-16دهن  صرف نظر ش   است. براب مطالعه بیشتر بنگری  به: )نای
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 های نسل اوّلروش .1-1-1

 همماب بممالینی اسمممتواه بودنمم . ده اینهاش ةبینی علای جرحق بر پمایمم همما براب پیشنخستین قالش

ااعیق شمممناسق م دکاه اجتدی   مانن  هاان پزشممموق هاانها نردب متخصممص ا آمورش هاش

موه به خ مات عاومی آرادب مشممراط یا متخصممص مأ  ةضممو کایتمشممااه مراکز اصممالحیق ع 

ق اماقی ا دیگرب ا ةق نراین ب بین نردب اسممت که ده آن نرد ده باهحضمموه داهد. اهریابی بالینی

گیرد. منط ی که اهاب ههیانت بالینی براب که ده موهد اب صمموهت خواه  گرنت قصممایم می 

اهریابی اجود داهد این اسممت که متخصممص بالینیق داهاب قجربهق قخصممص ا چه بسمما اسممتع اد  

هایی که ده . پرسمممشنرد دیگرب ها می ةنظر کلی ده باه اظهاه ةاسمممت کمه بمه اب اجار  ذاقی 

نسمجم ا خاهج ار ساختاه  پرسمن  اغلب شمخصمیق نام   صمان بالینی ار نرد موهد آرمون می متخصم 

 .(3: 8217 )جاللیق ها هاشن نیستت دیگرق مناسب یا مرقبط بودن پرسشهستن . به عباه

 بخصممو  ده موهد قشممخیص خطرناکی برا ه هاییق ببینیهاب بسممیاهب ار چنین پیشناونه

ه عنوان ان . ببینی دچاه اشممتبا  شمم   قوان ناح برد که ده پیشآمیز ها میاهقکاب جرایم خشممونت

اشمماه  کرد که ده سممال  8بکسممتراح جانیقوان به پران   قرین مواهدق میار نخسممتین ا مهم یکی

قـت نظر باقی مان .  جرح خودق خطرنا  قشممخیص داد  شمم  ا   ل مجاراتبا اجود قـاّ 8699

قن دیگر که خطرنا   8999دادگا  عالی به آرادب اا ا  3قهرال البته پس ار شممکایت اب علیه 

 .(Watson, 2008: 9) داددستوه ها بودن  به قأسیسات آرادقر یا بیااهستانقشخیص داد  ش   

بینی جرحق ده جاهایی که ارات اسالمی ایران ده موهد پیشهس  هایکرد قانون مجبه نظر می

 881ا  11ق 49ق49ن نسل ار مطالعات باش . مطابق مواد اشماه  کرد  است نیز مبتنی بر های  به آن

بینی موظ  اسمممت ده صممموهت پیش یا دادهس اجراب احکاح  دادهسحسمممب موهد  این قانون

ق حکم به قعویق اب اصالحاصالح مرقکب یا ع ح اهقکاب جرح ار سوب اا ا یا احرار ن امت ا 

صم اه حکمق قعلیق مجاراتق آرادب مشراطق س وط مجارات ا یا قخفی  مجارات ده . معیاه  

                                                             
1. Johnnie Baxstrom 

2. Herold 
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رد ن ةمن  اسمممت ا بر اسممماس دانش ا قجرب قشمممخیصق نردبق غیر قمابمل قکراه ا غیر سممماختاه   

 گیرد.دادهسق صوهت میده اینجا  قگرآرمون

. مطابق باربینی اسمممت شممم   رااانی مواجهبما این حالق این نسمممل ار مطالعات با انت ادهاب ن 

پیش ار آرمودن ریرا  بینی ده این موهد غیر ماکن اسمممتقشنظر ا پی اظهاه (8618) 8مونماهمان  

س ار هاب ع ح اهقکاب جرح پانتاد  اسمممت. ماکن اسمممت یانتهقّفاقات بسمممیاهب ه الیّبینی ااّپیش

اب ها نین مالحظه کرد که  بیااهسمممتانی باشمممن . هاب ه نوعی ابرار مؤ ر بودن برنامهآرادب بم 

بینی یشبینی به غیر ار ع ح قابلیت پل ااّل پیشدالیل آشممکاهب براب مون یت پایین مطالعات نسمم

چنانکه این نسممل ار   قح ار سمموب اب شمم   منجر به نراخوانی مطالعات نسممل داّ اجود داهن  که

 .(Watson, 2008: 16-17)ان  ش  قعری  دقیق  ی هستن  که به روهداهاب متغیرهای مطالعات

 های نسل دوّمروش .1-1-2

اب اب بالینیه مبتنی بر هاش مطالعاقی کهقوان به دا دسته ق سیم کرد: مطالعات نسمل داّح ها می 

آماهب  هابمبتنی بر هاش مطالعاقی کهان  ا سارب ش  هاب آماهب بهینههسمتن  که قوسط هاش 

ن  چاهچوبی نظرب با پیشمممنهاد کوشمممهاب بالینی نسمممل داّح میاانگهیق قـ یق سممماد  هسمممتن .

به  بای  هاب خودها که متخصمممصمممان بالینی ده اهریابیاب ار متغیرهاب عالکردب ا دسمممتهحور 

ق عوامل مؤ ر آمیزبینی جرایم خشونتبا قارکز بر پیش موناهانه دهن . اکتشماف آن بپردارن  اهائ 

عوامل شمممخصمممیتی ا موقعیتی ق سمممیم کرد. با این حالق اب ار    ةینی ها به دا دسمممتببراب پیش

   3گیرد.آمیز بهر  میبینی جرایم خشونتب نیز براب پیشمطالعات آماه

یا ا  بینی اهقکاب جرحتین باه ار علم آماه براب پیشبراب نخسمم هاب آماهب نسممل داّحقـ یق

که ده آنها انراد بر مبناب هایی هسمممتن  مم ل  آمماهبق هماب  قکراه جرح اسمممتفماد  کردنم . مم ل   

                                                             
1. John Monahan. 

 ب بیشتر بنگری  به:. براب مطالعه3
The Clinical Prediction of Violent Behavior. New Jersey, USA:Jason Aronson INC. 

copyright 1978 
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 ةا مالحظشون . ببن ب میکابی یا شراع هنتاه مجرمانه دستهت جرح اهقماهیّ نظیرهایشان شمباهت 

ن جرح کنن گابینی قکراهعوامل مسمممئول ده پیش هماب مختل  ا عوامل مشمممتر ق قعیین گرا 

مهم  ةتق نککنن  ماکن خواه  شمم . بنابراینقـایل میخطرب که خطرب بر جامعه پرخطر یا کم

ه ده مرقکبان جرایم خا  مشممتر  نیار به سمماخت عوامل خطرب اسممت ک  ده این هاش اینکه

مه اسممتواه اسممت که مرقکبی که هاان عوامل  بینی آماهب بر مبناب این م  ّباشممن . پسق پیشمی

  .(Taylor, 2016: 462) هنتاه خواه  کردمرقکبان دیگر ها داهد احتااالً به هاان رریق 

میالدب مطرح ش ق  1986 ةکه نخستین باه ده ده 8مفهوح ع الت آماهبق قخاینی یا سنجشی

طر جرح م یریت خ ابزاه ةشناسی به منزلبه معناب بکاهگیرب سماراکاههاب ح وق کیفرب ا جرح 

هاب که ده مخالفت با ان یشممهن هایکرد ای .(732: 8211 آبادبقا قکراه جرح اسممت )نجفی ابرن 

 هاب بالینی پ ی اه شممم ق بر ن شه به هاشدالت هنا  ده موهد امکان بارپراهب مرقکبان با قوجّ

 کن .قعیین خطر مرقکبان جرح قأکی  می هاب آماهب به منظوهمهم یانته

الق با این حان . میالدب به بع  مـبوبیت یانته 69 ةطالعات آماهب ده این حور ق ار دهم ةعا 

نظر رفقر داهد. صاب روالنیهبینی جرحق ساب هق به عنوان ابزاه سمنجش براب پیش اسمتفاد  ار آما 

یر مـوهق غیر قابل قکراه ا غبینی خطرناکی که عاوماً بالینیق شممخصقر پیشهاب سمماد ار هاش

هاب احتاال ق شممماخصها ا ابزاه آماهبهاب ج ی  بیشمممتر با قکیه بر داد علای هسمممتن ق هاش

دنق قابل سممماختاهمن  بوبینیق کننم . ایژگی اصممملی این نوع پیش میبینی اهقکماب جرح ها پیش 

ها شممماخص قوجّه به اینبینی بودن ا قمابل قکراه بودن اسمممت. ب ین معنا که هر مرقکبی با  پیش

 بینی کن .ال قکراه جرح ار جانب خود ها پیشخود ا احتا ةقوان  آین می

ا  8631بینی قکراه جرح ده آرادب مشممراط به سممال سممتین مطالعات آماهب ده موهد پیشنخ

طر قکراه جرح اهائه ج الی براب اهریابی خ بوهگسگردنم .  برمی 3اهنسمممت بوهگسقـ ی مات  

 ةرق مرقکب یو نارخط ةود هر یو ار عوامل بیسممت ا یو گانده صمموهت اج داد که ده آن

                                                             
1. Actuarial Justice. 

2. Ernest Burgess. 
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دهصممم  انرادب که  79نتن  که آماهب دهیا ةگردانش با مطالعا شممماکرد. اب مثبت دهیانت می

 شون ل ری پنج سال آین   مرقکب جرح میق ده عاکنن میباالب خطر قکراه جرح دهیانت  ةنار

(Grigorenko, 2012: 216.) 

عباهت بودن  ار: اضممعیت شممغلی پیشممینق اضممعیت    بوهگسقرین عوامل موهد مطالعه مهم 

ع اد شمممرکا ده تق نوع جرحق قاجتااعیق ملیّ ةقعیت خانهق رب قمأهلق اضمممعیت مسمممکونیق مو  

هاب انضممباری که نرد ده ری داهان حبس خود به آنها جنایی ا مجارات ةاهقکاب جرحق سمماب 

ین منظوهق اب براب هر  مـکوح شمم   اسممت. این عوامل هاگی داهاب اهرش یکسممانی نبودن . ب

حتاال ا صفر به معناب نامساع  بودن عامل ا ةنارنظر گرنت.  اب میان صمفر قا یو ده متغیر نار 

بینی ع ح اب مسممماع  بودن عامل ا باالقرین قأ یر ده پیشیمو به معن  ةبیشمممتر قکراه جرح ا نار

ی ر این عوامل ج ال. اب ا یر خنثی شممناخته شمم ن  بود. برخی ار عوامل نیز داهاب قأ قکراه جرح

یانتن عواملی بود که  کرد ا ه فانت میدهی ابیمو ار عواممل نار    هر سممماخمت کمه ده آن  

دادن . به عنوان مثالق مطالعات نشان دادن  که   ا احتاال قکراه جرح ها کاهش میمسماع قر بود 

مواهد مرقکب قکراه جرح دهصمم   81/8عامل مثبت هسممتن  قنها ده  38قا  89رن انیانی که داهاب 

دهصممم  نرخ  77عامل مثبت بودن  داهاب  4قا  3ان ق ده حالی که رن انیانی که قنها داهاب شممم  

رن انی که  2999اب این مطالعه ه(. Hurwitz & Christiansen, 1983: 356) قکراه جرح بودن 

هاب بع  با سممال ء شمم   بود آرمود  شمم  ا ده آرادب مشممراط به آنها اعطا 8639 ةده ااایل ده

 بوهگسروهب که خود اجه ش ق به ها مور سوب نظاح آرادب مشراط ده رن اناسمت بال ریادب ا 

 هابماهب مشممابهی براب بسممیاهب ار حور  قوان ار الگوب آپیشممنهاد کرد که می 8618ده سممال 

هایی که اگرچه هاش گیرب نردب داهن ق اسممتفاد  کرد.یمدیگر ح وق کیفرب که نیار به قصمما

 .(Harcourt, 2007: 2) اب قوصی  کرد  بود مـ اد به اعطاب آرادب مشراط بودن 

 99انجاح دادن . این دا ابت ا با  بوهگسمطالعات بیشترب بر هاب هاش  8بوا  هونانبع ها 

عامل  6موهد کاهش دادن . این  6دا ساله عوامل ها به  ةل شراع کردن  ا ده ری یو مطالععام

                                                             
1. Hoffman & Beck. 
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 8قن مـکومیتق سممرقت خودهالیحبسق سممن رمان ااّ ةبودن  ار: مـکومیت قبلیق سمماب  عباهت

 شغلق اضعیت مصرف مواد مخ هق میزان قـصیالت ا ةآرادب مشمراط ده گذشمتهق ساب   ابطال 

  .(Harcourt, 2007: 71) رن گی ده رمان آرادب

ا ابت ا ده بود. این د بوهگسمطالعات  ةدهن نیز ادامه 3النوه گلو ا  شمممل انکاه قـ ی ی 

نهایی کتاب  ةنسخ 8616ه دادن  ا ده سال بینی آماهب خود ها اهائپیش ةااّلین نسمخ  8629سمال  

بینی ن . ده این کتاب ج االی براب پیشبه چاپ هسان  «بینی بزهکاهب ا جرحپیش»با ناح  ها خود

اب نن  کبینیا ابزاه پیش شممم  ها قعبیه سمممارب مجاراتهنگاح اهقکاب جرح به منظوه نردب راد

ی خود ه اصل. این کتاب که قوجّش   استبراب قعیین مجارات ا اعطاب آرادب مشراط پیشنهاد 

 بینی هنتماه نوجوانمان ده مراحمل گونمماگون   ق بر پیشها بر بزهکماهب نوجوانمان متارکز کرد  بود  

پردارد ا براب قربیتی می هابقعلیق مجماراتق آرادب مشمممراطق هنتماه ده رنم ان ا سمممایر نهماد     

 2گیرد.بینی هنتاه دختران ا پسران بزهکاه معیاههاب متفااقی ده نظر میپیش

ق هر 8یا  9هی داسمممت. ریرا به جاب نار  بوهگسقر ار هاش کای پی ی   هما گلو هاش 

مل ال بر مبناب عوشمممون . آنها سمممه ج ا کنن   ج اگانه اهریابی میبینیدسمممتمه ار عواممل پیش  

 & Mclvor) ه دادن هاب هاان پزشکی نرد اهائهاب شمخصمیتی ا خصیصه  اجتااعیق خصمیصمه  

Raynor, 1988: 132.) 

راب ب بوهگسق این هاش ها گسترش داد. اب برخالف بوهگسنیز با الهاح ار هاش  4ااهلین

 ظرکنن   ده نبینیها براب هر یمو ار متغیرهاب پیش  (-8( ا )9+(ق )8) دهی نردق سمممه نار نار 

                                                             
رمانی  هابهس  این عامل با عوامل دیگر هاخوانی چن انی ن اهد. ده این خصو ق بای  ده نظر داشت که ایژگیبه نظر می .8

ق ماکن است ق مانن  ملیّتبوهگسقوانن  ده قعیین متغیرها مؤ ر باشن . هاان روه که برخی عوامل پیشنهادب ا مکانی نیز می

 بینی نباش .جامعه داهاب ملیّت ایرانی هستن  داهاب ق هت پیشده کشوهب مانن  ایران که اکثریت 
2. Sheldon Glueck & Elenor Glueck. 

 . براب مطالعة بیشتر ده این موهد بنگری  به:2
Glueck, Sheldon. & Glueck, Elenor. (1959). Predicting Delinquency and Crime. 
Cambridge. UK:Harvard University Press  

4. Ohlin (1951). 
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باط ها با نظر گرنت که بیشممترین اهق بینیق قنها متغیرهایی ها دههاب پیشگرنت. ها نین ده نار 

ه اهقباط ک اه ابکنن  بینیاست الل کرد که متغیرهاب پیش معیاه سمنجه داشتن . اب ده این موهد 

دهی اضمممانی منظوه اجتناب ار اهرشقوان به میدیگر داهن   ةکنن بینینزدیکی با متغیرهاب پیش

بم ین منظوه اب جم الی بمما   (. Farrington & Tarling, 1985: 10بمه هر متغیر حمذف کرد )  

 هد مون یته اصملی خود ها به عوامل اسماسمی ا مست یم ده مو   داارد  عامل پیشمنهاد داد که قوجّ 

 8سایلینویان ایالتی کن . بر هاین اسممماسق ج الی که بع ها ده رن آرادب مشمممراط متارکز می

 :Schessler, 1955) عامل بود 83براب اعطماب آرادب مشمممراط به کاه گرنته شممم ق متکی بر   

430).  

ن  بسیاه قوانبع ب ساد  هستن ق می ةهاب پیشنهادش نسبت به برخی هاش هااگرچه این هاش

کراه جرح به بینی قهایی که به منظوه پیشبا برهسممی قاامی هاش هاژها  نرینگتونکاها باشممن . 

هد. به ها داها بسممتگی به داد هسممی ن  که کاهایی قااح این هاشان  به این نتیجه کاه گرنته شمم  

تن  ها بیشممتر متکی هسممهایی که به داد ابل اعتاادقر باشممن ق هاشها قعنوان مثالق رمانی که داد 

ت ها ا آماه ده نظاح ع البه ایرادهایی که به داد ه با قوجّ قکنن . با این حالاحتااالً بهتر عال می

ها متکی هستن . ء کنیم که کاتر به کیفیت داد هایی اقکاکیفرب ااهد اسمتق بهتر است به هاش 

تی قر ا یا حهاب پی ی  هاش ةبه ان ار هاگلو ا  بوهگسهاب هسممم  هاشبه نظر می قبنابراین

  .(Farrington & Tarling, 1985: 94) ار آنها کاها هستن  تربیش

مل است. شت مـکومانق ده ایران نیز قابل قأبینی ا قعیین سمرنو براب پیش به آماه ءاقکا ةنکت

هایی که ماکن اسمممت ده ق اشمممتبا ه به هایکردهایی که ده موهد آماه جنایی اجود داهدبا قوجّ

ده جاع آاهب آماهق شای   هان  گردآاهب آماه پیش بیاین  ا گا  ع ح مهاهت کانی متخصصان

ع  قوان نکات ضقر باش . با این حالق نایل قبولقر آماهب ده ایران قابهاب ساد ء به هاشاقکا

 یاها نادی   گرنت. قأکی  بیشتر بر عوامل پا مطالعات نسل داّح ا به خصو  پویایی عوامل خطر

ها ش . ها منجر به اصالح این هاش ها ده م یریت پران بینیا کاهایی کاتر عالی این نوع پیش

                                                             
1. Illinois. 
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هاق اد قر به دقر ا سریعسمارب ا دسمترسی ساد   امکان ذخیر  هاب آماهب ا نیزها نین پیشمرنت 

 کنن .ش   ها قوجیه میقر پیشنهادهاب پی ی  اشاستفاد  ار برخی ه

 يافتههای تکاملروش .1-2
بینی هایی هستن  که ار یو سوق صرناً بر پیشهاشبینی قکراه جرحق یانته پیشهاب قکاملهاش

وهها شصوهت عالی نیز ده بسیاهب ار که ان  ا ار سموب دیگرق امرار  ب قکراه جرح قارکز کرد 

هسمتن  که االی متعلق به نسل داّح   LSI-Rا  SFSها قرین این هاششمون . مهم به کاه گرنته می

 بینی جرح هستن .مطالعات پیشمطالعات ا داّمی متعلق به نسل سوّح 

1-2-1. (SFS)1 

اب است که براب کاو به هیأت آرادب مشراط ق م یاس سنجه(SFS) دهی عامل باهرابزاه نار 

که ده ایاالت متـ   آمریکا ا  3ت آرادب مشممراطهیأ ها رراحی شمم   اسممت.گیربده قصممایم

  شمم   ع الت کیفرب قعری حبعضممی کشمموههاب دیگر مانن  انگلسممتانق کانادا ا نیوریلن  ده نظا

یا خودداهب ار اعطاب آرادب مشممراط ا نیز نظاهت بر انرادب اسممت که با  ءول اعطااسممتق مسممئ

ناگونی که هاب آرادب مشراط ده کشوههاب گوتان . هیأاط ار رن ان بیران آم  آرادب مشمر 

ق ءاقرکیب ا قع اد اعضمممان  ا نیز ده ایاالت مختل  ایاالت متـ   آمریکا ار نظر آن ها پذیرنته

ت گیربق اختیاهات ا ... متفااقن . اعضاب هیأت ماکن اسقصایم ةنتصابی یا انتخابی بودنق نـوا

یا  ءپزشممکانق اکالشممناسممانق پزشممکانق هاان هاس ع الت کیفرب ده دانشممگا ق جرحاسممتادان د

موع  ار  رادقر ار انرادب که ها به جرایم اهقکابی ار سوبهسانه ةه به عالقباشن . با قوجّ دادهسان

ن سنگی ةء یا ع ح اعطاب آرادب مشراطق اظیفگیرب ده موهد اعطاشون ق قصایمرن ان آراد می

قصممایم  ق دسممتیابی به یوءه به قرکیب اعضممابا قوجّ قت اسممت. ها نینا پرمسممئولیتی براب هیأ

                                                             
8( .Salient Factor Score ابزاه نار :) دهی عامل باهر. با قوجّه به نامأنوس بودن این عنوان ده ربان ناهسی ا به کاهگیرب

 ش   ده کتب انگلیسیق ده این م اله نیز ار عنوان کوقا  ش ة آن استفاد  ش   است.آن به صوهت کوقا 
2. Parole Board or Parole Commission. 
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 گیرب دهبراب قصایماگرچه استان اهدهایی ااح  ده موهد آرادب مشراطق کاه دشواهب است. 

تق نیار ح ایالگیرب ده سطدق ها نان بـث یکپاهچگی ده قصایمشوقراه داد  می ءاختیاه اعضا

هاب هیأت آرادب مشمممراط سمممارب قصمممایم به منظوه یکپاهچه SFSقر داهد. به معیاههایی دقیق

  .(Champion, 1994: 57-64) استرراحی ش  

 8618قرین آنها ده سال د باربینی قراه گرنته است که مهمموهق چن ین باه SFSدهی ده نار 

باشممن .  89قا  8ن ماکن اسممت بی SFS 81معراف شمم . نارات  SFS 81صمموهت گرنت ا با ناح 

 8دهی ده این ابزاه ده ج ال ذیل آاهد  ش   است.معیاهها ا نار 

 

 هاب سابق. مـکومیت8

 نار ( 2هیچ )

 نار ( 3یو موهد )

 نار ( 9موهد یا بیشتر )چهاه 

 اهقکاب جرح ده بیش ار سی هار گذشته ة. ساب 3

 نار ( 3هیچ )

 موهد( 8یو یا دا موهد )

 نار ( 9سه موهد یا بیشتر )

 . سن رمان اهقکاب جرح نعلی2

 نار ( 3بیست ا پنج سال یا بیشتر )

 نار ( 8بیست قا بیست ا پنج سال )

 نار ( 9نورد  سال یا کاتر )

 مانی ع ح اهقکاب جرح ده سه سال اخیرر ة. بار4

                                                             
 .Ibid. P.65 ج ال به ن ل ار: 1.



  
   
  

 

11 

  

 1397 پاییز، وچهارمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

ع ح اهقکاب جرح ده بیش ار سممی هار اخیر یا آرادب براب اهقکاب جرمی که  

 نار ( 8بیش ار سه سال پیش ار جرح نعلی اهقکاب یانته )

 نار ( 9هاب دیگر )حالت

 . ن ض قعلیق مجاراتق آرادب مشراطق حبسق نراه1

 نار ( 8ده هیچ حالت )

 نار ( 9) هاب دیگرحالت

 . اعتیاد به مواد انیونی9

 نار ( 8اعتیاد ) ةع ح ساب 

 نار ( 9هاب دیگر )حالت

 

الزامی نیسممت ا مطابق اصممالحاقی که ده قوانین شمموهاب  هاب این ههناودته پیراب ار نار الب

صوهت گرنتق امکان ع ح پیراب شوها ار این ههناودها  8611آرادب مشمراط ده سمال    هیأت

 . (Champion, 1994: 57-64) به شرط قوجیه کتبی دلیل ع الق اجود داهد

هاب سمه دسممته ار مرقکبانی که   SFSم ت پیگیرب روالنی 8قهونانق SFSده موهد کاهایی 

هسمم  که این سممنجه ری بیش ار  ا به این نتیجه میکن  گزاهش می ار رن ان آراد شمم   بودن  ها

 تان ق دهسمتی ا دقّ ب گوناگونی ار رن انیان آراد شم   هامطالعه که ده ری آن ناونههف   سمال  

  .(Mclaughlin & Munice, 2001: 221) خود ها  ابت کرد  است

 . بینی جرح هسممتنهاگی پایا ا متعلق به نسممل داّح مطالعات پیش SFS با این حالق معیاههاب

با  ن هاشق ایگیرن . بنابرایناین معیاههاق امکان قغییر هنتاه اشممخا  ده ری رمان ها ده نظر نای

قصممایم ده  خاذسممارب اقّهاب پیشممین ا مون یت ده یکپاهچهاجود کاهایی بیشممتر نسممبت به هاش

 .رات نیستق قاده به سنجش قغییبوهگسهاش پیشنهادب مانن  موهد اعطاب آرادب مشراطق 

                                                             
1. Hoffman (1994). 
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گیرب ده موهد اعطاب آرادب مشراط دادهسان ده قصایمبرخی  هسم  ده ایران نیز به نظر می

 ةاملق اعتیاد به مواد مخ ه ا ساب قرین این عودهن . مهمنظر قراه می ها م ّ SFS برخی ار عوامل

ه نظر اب دکه عاملی پویاسممتق نار  براب قر  مواد مخ ه SFSکیفرب هسممتن . با این حالق ده 

گیرب ن قغییر مثبت ها ده قصممایمای دادهسممانده ایران بسممیاهب ار  شممود. ده حالی کهگرنته نای

 .گیرن ده نظر می 11 ةدب مشراطق به استناد بن  ال  مادخود ده موهد اعطاب آرا

مل خطرق ده کناه عوا قرکیب عوامل پایا ا پویاب خطر ا نیز ده نظر گرنتن نیارهاب مرقکبق

 است. LSI-Rقرین هاش ده این نسلق ح گردی . مهمهاب نسل سوّمنجر به اب اع هاش

1-2-2. (R-LSI)1  

R-LSI رراحی  3اران ها  بونتااب براب قخاین خطر ا نیار مرقکبان است که قوسط ابزاهب سنجه

دهی صممفر یا کن . ده هر عاملق امکان نار عامل خطر ا نیار ها نهرسممت می 14که رراحی شمم  

ق جنایی ةها عباهقن  ار: ساب ریر شاخه هستن . این ریرشاخه 89 یو اجود داهد ا هر یو داهاب

اضمعیت مالیق اضمعیت خانوادگی/قأهلق اضمعیت مسکونیق قفریـاتق    قـصمیالت/ اشمتغالق   

. هارایشها/گ هق اضعیت نردب/احساسی ا نگرشنشینانق مشکالت مرقبط با الکل/ مواد مخهم

که  مرقکبان خطرناکی است قرین کاهبرد این ابزاه ده قخصمیص دادن نهادهاب نظاهقی براب مهم

طر پویاق را ا خیارهاب جرحه به نان . با قوجّهاب مجرمانه ده جامعهئول بیشترین نعالیتمس احتااالً

 .(Andrews & Bonta, 1994: 316) نهایی خطر برخی مرقکبان ماکن است کاهش یاب  ةدهج

با  آم  نتایج ب سمممت ماکن اسمممت قپویما هسمممتن . بنابراین  LSI-R ةاکثر عواممل سمممارنم   

ن  قوانن  ناشی ار هخ ادهایی عادب باشن  )ماننن . این قغییرات مید قغییر پی ا کهاب مج ّاهریابی

ات دهمان باشن  )مانن  قر  نوشی ن الکل(. این ارالع ةرقکب شمغلی پی ا کن ( ا یا نتیج اینکه م

                                                             
1( .Level of Service Inventory- Revised)ش   قرار نهرست خ مات. به دالیل ذکر ش   ده : نگاهش باربینی

 گردد.ق این عامل نیز با هاین عنوان قبیین میSFSموهد 

2. Bonta & Andrews. 
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ظاهت قوانن  براب نراه جرح اهقباط داهن ق میها با قکدهن  قغییرات ده نار ده صموهقی که نشان  

  .(Andrews & Bonta, 1994: 316) بر بهبود یا اخیم ش ن اضع مرقکبان مفی  باشن 

 نظرب بنا ش   است. ةخطر است که بر پای هاب سنجشیکی ار مع اد ابزاه LSI-Rها نینق 

ده  ونتابا  ان هارشمخصمیت اجتااعی هنتاه جنایی که قوسط    ةعاومی شمخصمیت ا نظری   ةنظری

ها ده موهد دگیرب اجتااعی هسممتن  که با پژاهشه شمم ن ق دی گاهی ده موهد یااهائ 3992سممال 

هاب نتاه جنایی ار رریق رمینهنظریه هاهریمابی مرقکمب ا دهمان اب هاخوانی داهن . مطابق این   

اسیعی ار  ةهاب مبتنی بر پاداش ا قنبیه که ده گسمتر شمود. پاسمخ  گوناگون اجتااعی آموخته می

مـیط قفریـی( با عوامل نردب )مانن  قکانشی  ااعی )مانن  کاهق م هسهق خانواد  اهاب اجترمینه

ود کنن ق هنتاه ها به اجپی ا میسمممنگم لی( قعماممل     یین ابودنق مماجراجو بودنق خودکنترلی پما  

ی ا جنای ةموج  هنتاه جنایی ده کناه سمماب هاب آاهن . حاایت اجتااعی ار هنتاه ا شممناختمی

 Mclvorهستن  )اجتااعی آاهن   هنتاه ض ّ امل شمخصمیتیق عوامل اساسی به اجود  مجاوع عو

1411988:  Raynor, &).8 

هی ده موهد دهستی به نتایج جالب قوجّ 2پیتر هاینوها  3آهنول  قوماسها ون  پژاهشمگرانی 

LSI-R   ساسی قی که برخی قرکیبات اها حاکی ار آن هسمتن  که ده صوه یانتن . این یانتهدسمت

 ق)مانن  خصممموصمممیات کاهبردب ا قاهیخ ه اب ا ...(  بینی کاها ده نظر گرنته شمممون یو پیش

ناگون هاب گوشمممکنی ده میان ناونهههماب قمانون  نرااانی ار هنتما  ةبینی گسمممترقوان بمه پیش می

این آرمون ده موهد مرقکبان رن ا  .(Andrews & Bonta, 1994: 317) ناود اق اح مرقکبمان 

یزان مانم  ا نیز کودکمان ا نوجوانان با   هماب قومی دیگر ا مهماجران بود   ا مرقکبمانی کمه ار گر  

                                                             
صفـه  19ده  LSI-R دهی به هر یو ار عوامل خطر ا عوامل حاایتیده موهد آمورش چگونگی نار  . گزاهشی کامل8

 ده قاهنااب اینترنتی ریر قابل باریابی است:
http://dhs.sd.gov/drs/recorded_videos/training/lsi-r/doc/LSI-R introductory training 

Participant Manual.pdf 
2. Thomas Arnold. 

3. Peter Raynor. 
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 . )Raynor, & Mclvor :1988 142(بینی قکراه جرح بود  اسمممتاعتاماد بماالیی قاده به پیش  

ه ه این نتیجه هسمی ن  که این معیاه بهترین سنج قجربی ب ةا هاکاهانش نیز ده یو مطالع 8جن ها

 .(Mclaughlin & Munice, 2001: 221) قکراه جرح ده میان بزهگسمماالن اسممتبینی براب پیش

روه ه ب 3991قا  8666هاب بین سممال رن انی مرد که ده ایالت ااشممنگتن 8844ده قـ یق دیگرب 

 LSI-Rمشراط ار رن ان آراد ش   بودن  موهد برهسی قراه گرنتن . نتایج برهسی نشان داد معیاه 

هاب روالنی بینی قکراه جرحق میمان مرقکبان رن انیان عادب ا رن انیانی مـکوح به حبس ده پیش

  .(Manchak et al, 2007: 480-486) ستم تق کاهآم  بود  ا

قنها شامل معیاههاب  SFS گردد کهمالحظه می این مطلب SFSا  LSI-Rاب میان ده م ایسه

بسیاه  LSI-Rده م ایسه با  SFSشمود. معیاههاب  شمامل معیاههاب پایا ا پویا می  LSI-R پایاق الی

ق کن قر میبراب انراد عادب سممماد با آنها ها سمماد  هسممتن . سممادگی معیاههاق گرچه کاه کردن    

ها ن اشته باش . شای  به  LSI-Rقر مانن  قفصمیلی  ت معیاههاب سمنجشمی  ماکن اسمت اعتباه ا دقّ 

ان اعطاب آرادب مشمممراط براب سممنجش امک  ده سممه ایالت آمریکا ار این معیاه هاین دلیل قنها 

هاب بسیاه دیگرب گیرن . ایالتکاو می LSI-Rشودق ده حالی که هشت ایالت ار اسمتفاد  می 

 :Harcourt, 2007) کنن بینی قکراه جرح استفاد  میهاب آماهب به منظوه پیشنیز ار سمایر ابزاه 

78).  

هاب اخیر ده براب اعطاب آرادب مشمممراط ده دهه 3کماهگیرب ابزاه سمممنجش خطر آمماهب  ب

ق 3994 سمال متـ   آمریکا قا هی داشمته اسمت. ده ایاالت   بسمیاهب ار کشموهها انزایش قابل قوجّ  

گیرب ده موهد آرادب سمممنجش خطر آماهب ده نراین  قصمممایم بیسمممت ا هشمممت ایالت ار ابزاه

تق ایلینویز ه قانونی پذیرنروه لین ایالتی که استفاد  ار این ابزاه ها ب. ااّان کرد مشمراط استفاد   

                                                             
1. Gendreau. 

3( .Actuarial Risk Assessment Toolsناظر به پیش :)پویا هاب آماهب پایا ا یا پایا/بینی قکراه جرح با استفاد  ار هاش

 است که ده ادامه قشریح خواهن  ش .
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این ابزاه ها ده 8619ا  8679ب هابسیاهب ار ایاالت دیگرق ار دهه بود. با این حالق 8629 ةده ده

 .(Harcourt, 2007: 77) ان صوهت قانونان  پذیرنتهه نراین  آرادب مشراط خود ب

مبنی بر نشممان   قانون مجارات اسممالمی  11 ةنکته جالب اینکه شممرط مذکوه ده بن  ال  ماد

بینی ا ار عوامل اب براب پیشمهقوان  م  ّمی حسممن اخالق ا هنتاه ار سمموب مـکوح دادن م ااح

اب ضمممابطه LSI-Rبینی جرح باشمم . با این حالق بر خالف کلی بودن بن  نوقق معیاه  پویاب پیش

نتیجه  ده .ه میبینی قکراه جرح اهائم معیماه ا ده نتیجمه پیش  دقیق براب چگونگی قشمممخیص این 

بینی جرح ده نراین  اعطاب آرادب مشمممراطق شهاب پیبا قوجه به کاهبرد گسمممترد  هاش آنکمه 

 قوان امکان بکاهگیرب آن ده ایران ها موهد برهسی قراه داد.می

 بينی تکرار جرم در ايرانهای پيشسنجی بکارگيری روشامکان .2
 ق8631ق یعنی ار سمممال پیش 69روه علای ار ح اد بینی قکراه جرح به بما اینکمه مطمالعات پیش   

خصممو  ده موهد اعطاب آرادب ه هاب قضمماییق بقصممایمان  ا هم اکنون ده گذاهب شمم  پایه

 بسممانهچهسمم  چنین مطالعاقی ده ایران بسممیاه نوپا ا شممون ق به نظر میمشممراط به کاه گرنته می

ه ده بسمممیاهب ار مطالعات ده موهد آرادب مشمممراطق این نهاد ب  قوضمممیح آنکه .ان مان   مغفول

بیشمممتر  اصمموهت قطبی ی با کشمموههاب دیگر یا با نهادهایی مانن  قعلیق مراقبتی برهسمممی شمم      

راه جرح بینی قکنته استق ده حالی که ده موهد پیشموهد برهسمی قراه گر  هاب ح وقی آنجنبه

به  هبا قوجّاانگهیق  شمناسمی کاهبردب سراکاه داهیم.  دب مشمراط با مباحث جرح ده اعطاب آرا

ی هاب پیش بینقوان بسممترها ا ضممابطه هاب عالی ا مالحظات اقتصممادب میهوجودق هایقوانین م

 قکراه جرح ده ایران ها موهد برهسی قراه داد. 
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 بسترها. 2-1
اجود  بینی قکراه جرحق برهسیهاب پیشسنجی بکاهگیرب هاشنخسمتین مسمئله ده موهد امکان  

بستر مناسب جهت بکاهگیرب این نهاد است. ده بـث حاضرق این بسترها شامل بسترهاب قانونی 

 .هستن ا قضایی 

 بستر قانونی. 2-1-1
ده  ده قاامی مواد برهسمممی قاهیخی مواد قانونی مربوط به آرادب مشمممراط ده ایران نشمممان می 

 ةرح اجود داشممته اسممت. ده ماد  ااح  بینی ع ح قکراه جشهادق شممرط پیقانونی مربوط به این ن

که براب نخسمتین باه نهاد آرادب مشراط   8227آرادب مشمراط رن انیان مصموب    قانون هاجع به

ار »ست ار اینکه ا عباهت ق یکی ار شراط اعطاب آرادب مشراطها ااهد نظاح قضمایی ایران ناود 

. «ار آرادبق دیگر مرقکب جرمی نخواه  شمم  بینی شممود که پسااضمماع ا احوال مـکوح پیش

ق 8298این شمرط ده بسممیاهب ار قوانین بع بق ار جاله قانون هاجع به مجارات اسمالمی مصمموب   

-93: 8218)غالمیق  8277اصالحی مصوب  21 ةا نیز ماد 8279ارات اسالمی مصوب قانون مج

 اه ش   است.قکر 8263قانون مجارات اسالمی مصوب  11 ة(ا ده نهایت ده ماد93

بینی ق میان م ت یا بلن  م ت بودن پیشبینی جرحق کوقا  م تنظر ار چگونگی پیشصممرف

ان  ا مواد قانونی دیگر مانن  ب که براب آرادب مشراط آاهد  ش  ا اهقباط آن با شمراط دیگر 

 قکراه این شمممرطان ق نظر قراه داد  بینی جرح ها م ّه نوعی پیشهاین قانون که ب 881ا  49 ةماد

 یقوان  بسممتر قانونی مناسممب می قا کنون 8227آرادب مشممراط ار سممال  ده مواد قانونی مربوط به 

 بینی قکراه جرح باش .هاب پیشبراب هاب آاهدن به هاش

دادهس مکل  اسمممت شمممرط  8263قانون مجارات اسمممالمی  11 ةقوضمممیح آنکه مطابق ماد

راط احرار کن ق ب ان اینکه یر شمممراط آرادب مشممم بینی ع ح قکراه جرح ها ج اب ار سممماپیش

اسممتناد به اصممل  گرچه اه شمم   باشمم .  ب براب احرار این شممرط قوسممط قانونگذاه اهائ اضممابطه

 ةع ح قکراه جرح ا اختیاهات گسممترد بینیها ا اختیاه دادگا  ده پیشجاراتسممارب مشممخصممی 



  
   
  

 

11 

  

 1397 پاییز، وچهارمبیست، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال هفتم

باشمممن ق به نظر  11 ةی مادنعل خوانش ةکنن قواننم  قوجیمه  هماب قعزیرب می دادهس ده مجمارات 

اح قر است ا ار ص اه احکبینی ع ح قکراه جرحق عادالنهسارب چگونگی پیشمن هس  قاع  می

 گذاهب ایران نشممان داد  اسممتق قانون ةچنانکه سمماب کن . تناقض ده مواهد مشممابه جلوگیرب میم

واه  گامی مثبت ده نظاح قضممایی ایران من  کردن آنهاق هادادهسممان ا ضممابطه قـ ی  اختیاهات 

 بود  است.

است بینی جرح ده آرادب مشراط ده ایرانق نه قنها سالهبراینق بستر قانونی بکاهگیرب پیشبنا

ت. ذکر ش   اس مربوط قانونی ةان شرری ج اگانه ا الزامی ده مادکه موجود استق بلکه به عنو

هی بممه موهد غفلممت قراه گرنتممه ا قوجّ هسمممم  این شمممرط هاواه  ق بممه نظر میاینبمما اجود 

سارب من سوب بستر قضایی امکان ضابطه ذهن ها به سارب آن نش   است. این موضوعمن ضابطه

 ده .بینی جرح سوق میپیش

 بستر قضايی .2-1-2

ت عیّاکاهبق کابود نیرا ا امکانات ا قوهّح جنظاح قضمممایی ایران با مشمممکالقی ها ون قراکم  

داهب ار برهیزب ا گا  الگو  ق بیرق برنامهم ابله با این مشمممکالتق نیارمنهما هابراسمممت.  رنم ان 

است مـکوح داهاب ده موهد آرادب مشمراطق ماکن   قجاهب مونق ده کشموههاب دیگر اسمت.  

قانون مجارات اسمالمی باش ق الی با دهص  باالیی ار   11 ةبینی شم   ده ماد شمرایط عاومی پیش 

 ن صمموهتق اعطاب آرادب مشممراط به ابق باشمم . ده ای بینییشاینانق قکراه جرح اب قابل پار

ه کاه ق الی دها میت کیفرب رن انار اردحاح جاعیّ به روه موقتاهناقی نابجاسمممت که گرچه 

هاب بیشمممتر جهت پیگیرب جرایم بع ب اب خواه  شممم . ده حال نهایت منجر به صمممرف هزینه

مرقکب  داًمشراط ار رن ان خاهج ش   ا مج ّ حاضر ده ایران آماهب ار مـکومانی که با آرادب

هسمم  این امر غیر معاول نیسممت. هااج قکراه شممون  اجود ن اهد. با این حالق به نظر میجرح می

موضوع داللت قوان  بر دا ان ق میمشراط ار رن ان خاهج ش  جرح ده میان انرادب که با آرادب 
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هی به شممرط هد اعطاب آرادب مشممراط قوجّگیرب ده موباشمم : نخسممت آنکه ده قصممایم داشممته

 نته است.دهستی صوهت نگره بینی بآنکه پیش داّح بینی ع ح اهقکاب جرح نش   است؛ یاپیش

بینی جرح ده این موهد بیشتر مبتنی بر مالحظات شهودبق قجربی ا ذهنی هس  پیشبه نظر می

انق اظر رن ا دادیاهان ن دادهسمممان بیشمممتربینی جرح اسمممت. نسمممل ااّل مطالعات پیشا متعلق به 

ن موهد بینی ده نظر بگیرن  ن اهن . ده ایبراب این پیش چه معیاهب ها بای  قصمموهب ار اینکه دقی اً

ا این بمثبت یا منفی نیسممتن .  ةنارهلق قـصممیالت ا سممن داهاب اب مانن  قأحتی معیاههاب سمماد 

اجود ع ح ذکر ده قانونق هاواه  عواملی  اهقکاب جرح ا اعتیاد به مواد مخ هق با ةحالق سممماب 

هس  بسیاهب بینی قکراه جرح نیز دقیق نیستق گرچه به نظر میپیش ةبار  .نشومنفی مـسوب می

 ةکتن گیرن .پس ار آرادب مشممراط ها ده نظر می ت ا بالناصمملهبینی کوقا  م ّدادهسممان پیشار 

ی با هر دلیل رادب مشمراط باش ق الی به یط دیگر آمهم اینکه ده صموهقی که مـکوح ااج  شمرا  

موضوع  خواه  بود. این 11 ةاین مخالفت به استناد بن  ب ماد قمخالفت شودآرادب مشراط اب 

باعث ها قابل قوجیه اسمممتق ده موهد مـکوح سمممارب مجاراتگرچه با قوسمممل به اصمممل نردب 

ا نان عامل هبینی جرحق پیشهاب قرین هاشقوضیح آنکه گرچه ده پی ی   .شمود می ع التیبی

کنن   گذاهدق این عامل قنها عامل قعیینهاب گوناگون قأ یر میینی ار ها بانسمممانی بر نتمایج پیش 

 ن ش اساسی است.یو داهاب  بینی جرحنیست ا قنها ده نسل ااّل مطالعات پیش

گیرب ح براب بکاهتر قضممایی الرهنور بسمم ار نظر قضمماییده ایران هسمم  سممانق به نظر میب ین

ل نیارمن  ااّ ةده اهل .  این امربینی قکراه جرح ده آرادب مشمممراط نراهم نیسمممتهاب پیشهاش

ها ده نظاح قضایی ایران است که شای  ده این هاستا بتوان به آماه قوجیه لزاح قوسل به این هاش

ا  ساربمن ضابطهها ده کشموههاب دیگر اشاه  کرد. گاح بع ب  ا دسمتااهدهاب مونق این هاش 

 هاب پیشنهادب است.سارب هاشبومی
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 سازیها و بومیضابطه .2-2
نه ار نظر  ابینی قکراه جرحق نه ار نظر قانونی ع ح اجود معیاههاب مشخص براب پیشه به با قوجّ

نی است. این بیسماربق قعیین معیاههاب پیش من ضماییق نخسمتین گاح براب ضمابطه   عالی ا ق ةهای

 ق خواه  ش .سارب آنها مـ ّهاب مونق ا بومیو برداهب ار هاشبا الگامر 

 هاضابطه .2-2-1
رادب هب ار انشناسانق ح وق انان ا بسیابینی جرح ا امکان انجاح آن هاواه  موهد انت اد جرحپیش

هاب نردب ها داهن  بود  است. با این حالق این انت ادها ده هاب ن ض ح وق ا آرادبکه دغ غه

ده  سو هستن ق ریرا ار یو ه جرحلیّبینی ااّمشراط به نرد بسیاه کاتر ار پیش موهد اعطاب آرادب

باه خطرنا  بودن خود ها نسمممبت به جامعه  ب یوج ّ ن حالت نرد با اهقکاب جرمی نسمممبتاًای

هاان گونه  قنشمان داد  است ا با نردب که پیشتر مرقکب هیچ جرمی نش   قفاات داهد. بنابراین 

ده نظر گرنتن برخی ق ابیر براب جلوگیرب ار قکراه 82268مینی مصوب ه ده قانون اق امات قأک

 11 ةقوان اسممتناد به بن  ب مادودق میمجرمان خطرنا  به هسممایت شممناخته شمم   ب ةباه جرح ده

 آرادب مشراطار دیگر سوق نظر قراه داد.  ها نیز ده هاین هاستا م ّ قانون مجارات اسمالمی نعلی 

گیرد. تگی استفاد  ار آن هستن  قعلق مینهادب قخفیفی اسمت که به مـکومانی که داهاب شمایس  

خطرنا  اهریابی شممود ا یا شممرایط دیگر اسممتفاد  ار این  ق ب یهی اسممت که اگر مـکوحبنابراین

ه ش   ده حکم ها نهاد ها ن اشته باش ق به اب آرادب مشراط اعطا نخواه  ش  ا بای  داهان م رّ

 رن ان بگذهان . ده

بینی قکراه جرح به منظوه اعطاب آرادب مشراط با سمانق ار نظر ح وقی ا اخالقیق پیش ب ین

سممارب یکپاهچهبه منظوه  سمماربمن . با این حالق نیار به ضممابطههاب ریادب هابرا نیسممتچالش

مطالعهق  خودق نیار به بینی شم   است. این امر قر کردن نتایجق پیشدقیقده این موهد ا  هاقصمایم 

 . داهدهاب حاصل ار پژاهش سارب یانتهبومیپژاهش ا 

                                                             
 نسخ ش   است. 8263قانون مجارات اسالمی مصوب  731. این قانون به موجب مادة 8
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 سازیبومی .2-2-2
اش . بینی قکراه جرح بهاب نوین پیشقوان  هاان معیاههاب هاشمی هاشمراع قعیین ضمابطه   ةن ط

 بینییشپ ت نرااان است. قوضیح آنکه ده نظر گرنتن معیاههابز اهایّارب آنها نیز حائسومیب امّا

لعاتق ااب بسمیاه روالنی داشته است. برخی ار این مط قکراه جرح ده بسمیاهب ار کشموهها سماب ه   

 ها دنبال کرد  است ا ده نهایتق پژاهشی رولی بود  ا انراد ها سالهاگلو مانن  کاه قـ ی ی 

 .استبینی جرح ش   ها ا ج االی براب پیشسنجه ةمنجر به اهای هانتیجه این پژاهش

هاب هاین مطالعات براب پیشنهاد ضابط هابقوان ار برخی یانتهب یهی است که ده ایران نیز می

اهقباط  ه به اینکه بسممیاهب ار این معیاههاقخصممو  با قوجّه بینی قکراه جرح اسممتفاد  کرد. بپیش

ها  هها ن اهن  ا ار اینعی ا اقتصادب کشوریادب با خصموصیات بومیق نرهنگیق مذهبیق اجتاا 

ه یز داهد. بن ابلیت اجرا داهن . البته این امر استثنائاقیکشموهها ق  بیشمتر قوان قصموه کرد که ده  می

رد مـکوح ت پ ه نجرحق ملیّ ةکنن بینیق یکی ار عوامل خطر پیشبوهگسده قـ یق  قروه مثمال 

انه پرسممتآن ها نژادنظر ار انت ادهاب نرااانی که به این شممرط ااهد شمم   ا بسممیاهب اسمت. صممرف 

انی ت ایرداهاب ملیّ آن که اکثر انراد ایران ةهسممم  چنین شمممرری ده جامعان ق به نظر میدانسمممته

ذف رانگیزب ده قـ ی ات بع ب حچنین شممراط انت اد بالبته . نباشمم هسممتن ق چن ان قابل اعاال 

ی هسممتن  ا شممای  بتوان گفت ا نراملّ بسممیاه دقیق LSI-Rمعیاههاب سممنجش ده  انکهچن. شمم ن 

ادب بینی جرح براب اعطاب آرذاه ایرانی براب قعیین ضممموابط پیشگم بخش قمانون قواننم  الهماح  می

ار به ینی قکراه جرحق نیبها نان پیشمممنهاد ج الی براب پیشق با اجود این مشمممراط قراه گیرن .

قوان رن انیانی ها که با رن انیان داهد. ده این پژاهشق میرولی ده میان  ةگسمممترد ةیمو مطمالع  

دنبال کرد. با  8رمانی ح اکثر پنج سممماله ةان  براب یو باررن ان آراد شممم   آرادب مشمممراط ار

                                                             
باه آنها با قوجّه شون  ا اعتم ت مـسوب میهاب بلن بینیهاب بیش ار پنج سالق پیشبینیبینی جرحق پیشمطالعات پیش. ده 8

م تق ار نظر بسیاهب ار پژاهشگران موهد قردی  است. براب مطالعة بیشتر ده موهد به قغییر شرایط ا عوامل خطر ده روالنی

بینی. قهران: موسسة نرهنگی ابراه (. ننون پیش8269ا اعتباه آنها بنگری  به: عب  اله خانیق علی. )بینی بن ب رمانی پیشرب ه

 .21-22معاصر قهران. چاپ اال. صص. 
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اب که نرد ده این آرمون اعم ار عوامل پایا ا پویاق نار  برهسمممی عواممل خطر ا نیمارهاب انرادق  

هاب قوان ده موهد معیاهات اب با قوجّه به عوامل پویاق میکن  ا چگونگی قغییر نارکسمممب می

تصمممادب مانن  قوجیه اق اانگهیق با اجود مشمممکالقی روه دقیق اظهاه نظر کرد.ه ب جرحبینیپیش

انجاح چنین قـ یق رولی ا نیز مشکالت مربوط به آماهها ا ع ح امکان دسترسی به انرادب که با 

قوان این مشکالت ها هنع ا چنین ررح هس  می ق به نظر میان  مشمراط ار رن ان هها ش  بآراد

 قـ ی اقی ها عالی کرد.

دادهس یا دادهس اجراب احکاح بای  است که آیا  این گیرب ده این موهدگاح بع ب قصمایم 

د دیگرب ا به نر  این امر هنقوانبینی اهقکاب جرح قصمممایم بگیرن  یا میشمممخصممماً ده موهد پیش

شمممود که ده برخی کشممموهها هیأت آرادب  پرسمممش ار این جهت مطرح میمـول نااین ؟ این 

ا ... ده موهد آرادب مشممراط  دادهسممانق ءشممناسممانق پزشممکانق اکال مشممراطق متشممکل ار جرح

ق ادهسانده به قراکم کاهب قی با قوجّا شمای  سمپردن این امر به چنین هیأ  کنن  گیرب میقصمایم 

چنین م رّه  8263قانون آیین دادهسی کیفرب مصوب  984 ةده ایرانق ماد قصمایم مناسمبی باش .  

ت اده مواهدب که هسممی گی به امرب ار نظر علایق ننیق مالیق نظامی ا یا سممایر جه» کن  کهمی

نظر  کنن   ار کاهشناس یا هیأت کاهشناسی کسبنیار به کاهشناسی داشته باش ق مرجع هسی گی

 .«ناای می

بینی قکراه جرح ار سموب نردق ار اموه کاهشناسی ا  به اینکه اظهاه نظر ده موهد پیش هبا قوجّ

هاب سمنجشق نیار به صممرف رمان کانی ا مطالعه ده  قخصمصممی اسمت که حتی با اجود ضممابطه  

 انونق چاهچوبهس  ده ها داهدق به نظر میانیان به منظوه قعیین نارات سنجهموهد قو قو رن 

جارات قانون م 11 ةادنعلیق منعی براب نظرخواهی ار کماهشمممنماسمممان بمه منظوه احرار بن  ب م    

شممم ن نراین  هسمممی گی به   بمه منظوه اجتناب ار روالنی  اسمممالمی اجود نم اهد. بما اجود اینق  

اجراب احکاحق با  دادهسب آرادب مشمراطق شمای  بهتر باشم  پیشمنهاد دادستان یا     هادهخواسمت 

 ا  شود.خطرنا  بودن رن انیق ق  یم دادگ ةمبتنی بر مـاسب من ِضابطه ةاهشناسانه به نظر کقوجّ
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 قشکیل هیأت قان هسم  ار آنجا که معیاههاب سمنجش به روه دقیق مشمخص شم      به نظر می

ه ه بدی   با قوجّن اهد ا کانی اسمت یو متخصممص آمورش آرادب مشمراط ده ایران ضمراهقی   

نظر ناای .  ا احتاال قکراه جرح اب پس ار آرادب ار رن ان اظهاههاق ده موهد رن انی شممماخص

ه به دشواه بودن هسی ن به قصایم ااح  ار سوب اعضاب هیأت آرادب خصو  با قوجّاین امر به 

گیرب ده خصو  آرادب مشراط ار دسمت هنتن رمان ده موهد قصایم مشمراط ا جلوگیرب ار  

  .هسحل مناسبی به نظر می انیانق ها رن

اهش نظر قراه گیردق احتاال ک گیرب ده این موهد م ّمسئله دیگرب که شای  بای  ده قصایم

اه من سممارب معیت کیفرب پس ار ضممابطهانزایش نرخ جاعیّ ةعطاب آرادب مشممراط ا ده نتیجا

عنوان  هها شرط من هج ده بن  ب ها نه ببینی قکراه جرح است. قوضیح آنکه قا کنون دادگا پیش

ا گرنتن . الی بشممراط دیگر آرادب مشممراط ده نظر می بلکه ده هاسممتا ا ده کناه  رری مجزاشمم

صممموهت مجزا ده موهد قو قو رن انیان ه بای  این شممرط ها ب  رب ده این موهدمن سمما ضممابطه 

هاب خوبی ده معیاههاب سنجشی که ماکن است برخی رن انیان نار  برهسمی کرد. ب یهی است 

اه  شمم  حذف شممون . خو ءنهرسممت انرادب که آرادب مشممراط به آنها اعطاکسممب نکنن  ا ار 

به  هت کیفرب ایران ها انزایش ده ق با قوجّصممموهت بال و  جاعیّه قوانم  ب گرچمه این پیمامم  می   

ارب سانق اصمالح ا بارپراهب یا ناقوان ه نان  بودن آن ا اینکه ه ف نگا  داشمتن انراد ده رن  

 ابل قوجیه است.رن انیان خطرنا  استق ق

 ؛نتيجه

اهکرد قوان  منجر به کبینی قکراه جرح ده نراین  آرادب مشراط نهادب کاهآم  است که میپیش

من  ا ه نان قر سممارد. با اینکه بهتر نظاح قضمایی ایران شممود ا اعطاب آرادب مشممراط ها ضممابطه 

 ةقانون مجارات اسالمی ا ماد 11 ةبینی قکراه جرح به موجب مادبسمتر قانونی مناسمب براب پیش  

ه هایی مواجقانون آیین دادهسی کیفرب موجود استق این کاه ماکن است ده عال با چالش 98

سارب هاق میل به ساد شمود. ده ااقعق کابود نیراب متخصص انسانی ده این رمینهق قراکم پران   
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اعیّت هاب مبتنی بر کاهش جیاسممتهاب قضممایی به منظوه نیل به آماه بهتر ا باالقر ا سممقصممایم

کیفربق به هر قیاتیق ار موانع بال و  پذیرش چنین نهادب ده نظاح قضممایی ایران هسممتن . با اجود 

ون ق شم ت به سرنوشت مـکومانی که با آرادب مشراط ار رن ان هها میاینق با نگاهی روالنی

 ها شمممو کرد. به کاهگیربیمقوان ده قوجیه مفی  بودن ا حتی اقتصمممادب بودن این قصممما می

معیاههاب اسمممتان اهدق هاه جانبه ا پویاق نه قنها به نظاح قضمممایی ده قشمممخیص بهتر اعطاء یا ع ح 

قوان  مفی  اعطماب آرادب مشمممراط کامو خواه  کردق بلکه براب مـکوح نیز ار دا جهت می  

وهت اجود ینکه ده صکن  ا داّح ابینی میاش ها قابل پیشباش : نخست اینکه سرنوشت پران  

شمممرایط دیگرق بیشمممتر ده جهت اصمممالح ا بارپراهب مرقکب خواه  بودق ریرا ده این معیاههاق 

ون  ا شمممعواممل حاایتی ا نیارهاب مرقکب نیز جهت کاو به بارپراهب اب ده نظر گرنته می 

رادب آ نهایی مربوط به خطر مـکوح ا اعطاب ةهاواه  بما ایجماد قغییرات مثبتق امکان قغییر نار  

الهاح  قوان  باایران می ةمشراط به اب اجود داهد. البته قعیین دقیق عوامل خطر ا نیارها ده جامع

صوهت گیردق الی نیارمن   LSI-Rار معیاههاب سمنجشی مونق ده برخی کشوههاب دیگر مانن   

وجّه به با ق دهی به هر معیاهقر معیاههاب خطر ا نار انجاح قـ ی ی رولی به منظوه سمممنجش دقیق

 بومی است. هابایژگی
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Abstract 

The prediction of recidivism is a part of criminological studies which has many 

functions in the juristic decision about the convicted. One of the most important 

decisions deals with parole and is based on the hypothesis that the convicted will 

have a due attitude during his conviction and will not commit any criminal offence 

after early release from prison. Several studies have been conducted about such 

clause which might be divided into three generations: First generation methods 

that were mostly intuitional and clinical; second generation methods, which 

included clinical methods, improved by actuarial studies and static actuarial 

methods, and third generation methods which considered risk/need and 

static/dynamic factors. Hence, standard tables like SFS and LSI-R are provided 

which are applied to grant parole. In Iran, according to the second clause of Article 

58 of the Islamic Penal Code (enacted in 2013) and its precedence in older 

criminal codes, prediction of non-commission of crime is one of the conditions of 

granting parole which is a legal context to apply prediction studies in parole. Yet, 

juridical context is not provided. The exact definition of factors needs longitudinal 

research with regard to successful studies in other countries and localising them. 
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