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پیشگفتار ناشر

پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرم شناسی 
است. این شاخه از جرم شناسی ضمن بررسی عوامل )وضعی و اجتماعی( پدیده مجرمانه، 
با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. امروزه اهمیت 
پیشگیری از جرم بر همه دولت ها و به ویژه سازمان های پلیسی و سایر نهادهای برقراری 
نظم و امنیت در جامعه، بیش از پیش مشخص شده است. از طرفی توسعة روزافزون علم و 
پیدایش فن آوری های نوین، عالوه بر تأثیر مثبت بر جنبه های گوناگون زندگی بشری آثاری 
سوء نیز در پی داشته است. از جمله این آثار سوء می توان به استفاده برخی از بزهکاران 
از جدیدترین تجهیزات رایانه ای و فن آوری های پیچیده مخابراتی در راستای ارتکاب جرم 
اشاره کرد. از این رو سازمان پلیس نیز که حسب وظیفه ذاتی، مکلف به مبارزه با بزهکاران 
است، باید تدابیری را بیندیشد تا به طور مؤثری با این گونه بزهکاران مقابله کند. از سویی 
مقابله مؤثر با بزهکاران و جلوگیری از پیدایش آثار وخیم و زیانبار ارتکاب جرم، ایجاب 
می کند که پلیس، پیشگیری از جرم را سرلوحة عملکرد خود قرار دهد. به نظر می رسد که 
مهم ترین گام برای اجرای طرح های پیشگیری از جرم،  ارتقا سطح دانش عملی و بومی 

سازی فن آوریهای مختلف و بکارگیری آن در سازمان پلیس می باشد. 
فرماندهی انتظامی تهران بزرگ به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای اجرایی در   
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران افتخار دارد که به تولید دانش نو در زمینه های 
مختلف پیشگیری از جرم و انجام امور پلیسی بپردازد. کتاب حاضر نیز از جمله کتب 
ترجمه ای است که هدف آن آموزش دوره ای راهکارها و تدابیر پیشگیری از جرم است. 
امید است که با ارائه این اثر، تغییر نگاه به پدیده جرم بعنوان اساسی ترین راه برای رسیدن 
به جامعه آرمانی و نهادینه نمودن اصل پیشگیری بعنوان اولین هدف در برخوردها و 
شرایط بازدارنده در اجتماع افزایش یابد و نیروی سرافراز اجتماعی وظایف خود را در 

این زمینه به شایسته ترین نحو انجام دهند.
   

سرهنگ ستاد پاسدار مسعود مقامی
رئیس دفتر تحقیقات کاربردی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ
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پیشگیری وضعی از جرم: مدیریت جرم شناختی خطر جرم و تکرار جرم
)دیباچه(

  1
زوج سرکوبی- پیشگیری در همه جوامع برای مقابله با بزهکاری و رفتارهای 
منحرفانه همواره برای دولت ها و مردم مهم بوده است، انسان های باستانی، به 
بین النهرین،  منطقه  در   ... و  اورنمو  هیتیت ها،  قانون نامه های حمورابی،  گواهی 
مجازات های ثابت و پاسخ هایی از نوع دیگر را برای بزهکاران پیش بینی کرده 
بودند، ولی همزمان به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به مصون کردن خود و اموالشان 
در برابر بزهکاری نیز اقدام می کردند، چنان که به نظر جرم شناسان، استفاده از قفل، پنهان 
کردن پول ، جواهرات، غالت و ... در میان دیوار یا زیر زمین از مظاهر اولیه پیشگیری 

از جرم در جوامع بشری بوده است.

2
این گونه پیشگیری، به تعبیر جرم شناسی علمی، پیشگیری وضعی- فنی از جرم 
نام گرفته است که دولت ها امروزه اعضاء جامعه را از طریق تشویق به اتخاذ 
اقدام های وضعی در تأمین امنیت خود مسئول می نمایند، چنان که مردم هستند 
بمانند.  امان  بزهدیده واقع شدن خود در  از  تدابیر وضعی  اِعمال  با  باید  که 
در کنار این گونه از پیشگیری، باید به پیشگیری اجتماعی از جرم نیز اشاره کرد که با 
هدف جلوگیری از مجرم شدن اعضای جامعه، اقدام ها فرهنگی، آموزشی، اقتصادی 
گونه  بهترین  جرم شناسی،  نظر  از  اجتماعی،  پیشگیری  می کند.  پیشنهاد  را  محیطی  و 
پیشگیری محسوب می شود؛ از این جهت که سعی دارد با شناسایی عوامل شخصی و 
محیطی جرم، زمینه های بزهکاری و بزهکار شدن انسان را به صورت ریشه ای از بین 
ببرد. اما از آنجا که نتایج اِعمال این گونه پیشگیری، با گذشت زمان آثار خود را نشان 
می دهد و با توجه به این که به عقیده برخی از جرم شناسان، پیشگیری اجتماعی تاکنون 
موفق به مهار بزهکاری و بزهکاران نشده است، دولت ها در پاسخ به مطالبات مردم در 

زمینه امنیت، به اقدام های وضعی- فنی متوسل شده اند. 
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3
امروزه جوامع به پیشگیری وضعی به دو دلیل دیگر نیز اهمیت می¬دهند؛ 
اَعمال غیرمدنی  و  رفتار  یعنی  ُخرد  نرخ جرائم  را می توان رشد  اول  دلیل 
و بی نزاکتی های اجتماعی دانست که کیفیت زندگی روزانه مردم را مختل 
می کند. دلیل دوم را باید در رشد چشمگیر جرائم تروریستی و خشونت آمیز 
جستجو کرد که بنیان نظام های اجتماعی و سیاسی را نشانه گرفته اند. بدین ترتیب جای 
دارای  که  آنگلوساکسون  کشورهای  ویژه  به  غربی،  کشورهای  در  که  نیست  شگفتی 
جوامعی باز و دولت های مردم ساالر هستند برای مقابله با این گونه جرائم خشونت آمیز 
دستاوردهای  به  پیش  از  بیش  جامعه،  امنیت  فوری  تأمین  و  تروریسم(  ویژه  )به 
فن آوری های نوین مانند دوربین، نظارت های ویدئویی و ... در سطح معابر و مکان های 

خصوصی و عمومی متوسل می شوند.

4
بدین سان هدف اقدام های پیشگیرانه وضعی، قبل از هر چیز تأمین امنیت، 
باال بردن کیفیت امنیت و جلب رضایت اعضای جامعه در فضاها و مکان های 
کاماًل  انحصاری  دیگر  پیشگیری،  این گونه  در  امنیت  تأمین  است.  عمومی 
دولتی نیست بلکه دولت¬ها با آگاه سازی مردم نسبت به جنبه های مختلف 
بزهکاری، مناطق جرم خیز، محله های خطرناک، شیوه های مصون سازی، روش های دفاع 
شخصی از خود و اموال خود آنها را در حفظ و برقراری امنیت تشویق و حتی مشارکت 
می دهند. بنابراین در تأمین امنیت، چه دولت و چه مردم و چه تشکل های مدنی، هر 
یك نقشی را به عهده می گیرند و به این ترتیب است که ریسك )خطر( ارتکاب جرم 
و تکرار جرم را کاهش می دهند. در چنین بستری است که سیاست جنایی جوامع باز 
و مردم ساالر در سه دهه اخیر، بر اصل »پیشگیری، سرکوبی، همبستگی« استوار شده 

است.
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5
امروزه برداشت دولت ها از رکن پیشگیری در این اصل، بیشتر پیشگیری از 
گونه وضعی و فنی آن است. در سال های اخیر، سخن از کنترل و نظارِت 
بزهکاران، در چارچوب سیاست و رویه مدیریت ریسك جرم مطرح  شده 
که به دنبال منزوی و دور کردن گروه هایی از جامعه است که ریسك ارتکاب 
جرم در میان آنها بیشتر از گروه های دیگر است. در چارچوب سیاست جنایِی مدیریتی، 
عدالت کیفری در خدمت مهار گروه های انسانی خطردار است )مدیریت کیفری ریسك 
به خنثی کردن فرصت های  ، عمدتًا  مدیریت جرم شناختی ریسك جرم1  جرم(. ولی 
از  فرصت گیری  و  کردن عرصه  تنگ  و  گروه های خطردار  بر  نظارت  ارتکاب جرم، 
مجرمانه،  سابقه  ملیتی،  اجتماعی، جنسیتی،  موقعیت  لحاظ سنی،  به  که  است  افرادی 

اعتیاد و ... بیشتر در معرض ارتکاب جرم یا تکرار آن قرار دارند.

6
ناگفته پیداست که »مدیریت جرم شناختی ریسك جرم« آثار خود را همچون 
بهایی؟  چه  به  ولی  می دهد  نشان  سریع  دردمن،  بیمار  برای  مسّکن  داروی 
در بستر چنین مدیریتی، حقوق و آزادی های فردی و خلوت افراد، خواسته 
به  می گیرد، مشکل جرم  قرار  و سوءاستفاده  نقض  معرض  در  ناخواسته  یا 
صورت ریشه ای حل نمی شود، عوامل جرم به قوت خود باقی می مانند و از همه مهم تر 
مدیریت جرم شناختی ریسك جرم، اقدام های نظارتی، فنی و وضعی در سطح خیابان ها، 
کوچه ها، ساختمان های اداری و مسکونی، شهر و جامعه را به تدریج به دِژی سراسربین 
زیر  و مجازی  با چشم های حقیقی  آن همواره  مکان های  و  اعضاء  که  تبدیل می کند 

نظارت مستمر قرار دارند.
*************

1- رک به: پاک نهاد، امیر، سنجش و مدیریت ریسك جرم، پایان نامه مقطع دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق 
دانشگاه شهید بهشتی، مهرماه 1388.
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7
پیشگیری، به طور کلی و به ویژه پیشگیری وضعی و تدابیر مختلف آن در 
سال های اخیر، بیشتر از نظر مبانی، نظریه ها و اصول در چارچوب ترجمه 
و تالیف مقاله و کتاب و نیز پایان نامه های مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری 
دانشجویان  و  پژوهشگران  توجه  مورد  جرم شناسی  و  کیفری  حقوق  رشته 
ایرانی قرار گرفته است، ولی رویه ها و تجربه های عملی پیشگیری از جرم در کشورهای 
دیگر که از منظر »جرم شناسی پیشگیری تطبیقی« مهم می نماید و می تواند به نوعی در 
رویه ها و راهکارهای عملی پیشگیری از جرم در کشور ما دست کم مورد الهام قرار 
گیرد، کمتر مطالعه شده است. این خالء با ترجمه های یك سال اخیر1 ، از جمله برگردان 
حاضر »جرم شناسی پیشگیری: 60 رویه و راهکار برای پیشگیری از جرم« تا اندازه ای 

پُر شده است. 

8
خانم  سرکار  و  مقیمی  مهدی  آقای  جناب  قلم  به  که  حاضر  کتاب  در 
انگلیسی به فارسی ترجمه شده است، نویسندگان،  مهدیه تقی زاده از زبان 
و  پیشگیری  جرم شناسی  کرده اند  سعی  اِک  جان  و  کاِلرک  رونالد  استادان 
بزهدیده شناسی علمی را با معرفی و ارائه نمونه های عملی به زبان ساده برای 
عموم مردم بیان کنند. نویسندگان محترم کتاب حاضر با تشریح نمونه های مختلفی از 
وقایع مجرمانه، مناطق جرم خیز، کیفیت بزهدیدگی، نوع رفتار در ارتکاب جرم، فرایند 
فیزیکی( جرم، روش  )اجتماعی، شیمیایی،  تسهیل کننده های  ارتکاب جرم،  مراحل  و 
تحقیق و تحلیل وقایع مجرمانه و ... اعضای جامعه را که همواره در معرض بزهکاری 
واقع شدن، چگونگی  بزهدیده  فرایند  ارتکاب جرم،  فرایند  از  هستند،  بزهدیدگی  و 
برگردان  این  مطالعه  ترتیب،  بدین  کنند.  آگاه  شدن  بزهدیده  و  بزهکار  از  پیشگیری 
اجتماعی،  مددکاران  پلیس،  مانند  پیشگیری  دست اندرکاران  برای  تنها  نه  می تواند 
1- مانند: ابراهیمی، شهرام )مترجم( مجموعه رویه های بین المللی پیشگیری از جرم، بنیاد حقوقی میزان، تابستان 1388؛ گلوکوهن 
ایان، طراحی عاری از جرم، ایجاد مناطق امن و پایدار، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی و حمیدرضا عامری، بنیاد حقوقی میزان، 1387؛ ؛ 
محمدنسل، غالم رضا، پلیس و پیشگیری از جرم، انتشارات معاونت آموزش ناجا و پلیس پیشگیری ناجا، 1387؛ کاِلرک، رونالد، پیشگیری 
از جرم: مطالعه موردی سرقت از فروشگاه ها، ترجمه مهدی مقیمی و حمید جربانی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، 1388؛ پیشگیری از 

جرم: مطالعه موردی بی نظمی جوانان در اماکن عمومی، ترجمه مهدی مقیمی و حمید جربانی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، 1388.
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شهرداری ها و ... بلکه برای والدین، آموزگاران، مربیان تربیتی و دانش آموزان نیز مفید 
و راه گشا باشد.

آقای مهدی مقیمی و سرکار خانم مهدیه تقی زاده، برای برگردان حاضر، از تجربه 
انتظامی و نیز دانش جرم شناختی خود با انگیزه فراوان برای ترجمه درست مفاهیم و 
رویه ها استفاده کرده اند و به نوبه خود نوشتگان جرم شناسی و بزهدیده شناسی را غنی 
نموده اند. در اینجا جادارد از این پژوهشگران که آثار دیگری نیز در زمینه جرم شناسی 

پیشگیری در کارنامه علمی خود دارند1 قدردانی کرد.
علی حسین نجفی ابرندآبادی
تهران، 16 مرداد ماه 1388

1- کاِلرک، رونالد، پیشگیری از جرم: مطالعه موردی سرقت از فروشگاه ها، ترجمه مهدی مقیمی و حمید جربانی، انتشارات دانشگاه 
علوم انتظامی، 1388؛ پیشگیری از جرم: مطالعه موردی بی نظمی جوانان در اماکن عمومی، ترجمه مهدی مقیمی و حمید جربانی، انتشارات 
دانشگاه علوم انتظامی، 1388؛ کاِلرک، رونالد، بستن معابر و کاهش جرم، ترجمه مهدی مقیمی و مجید قورچی بیگی، فصلنامه دانش 
انتظامی، سال هفتم، شماره چهارم؛ مهدی مقیمی، تکرار بزهدیدگی و راهکارهای پیشگیری از آن، همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم، 

1378 و ...
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پیشگفتار مترجمان

در گذشته ای نه چندان دور، پلیس را صرفًا مأمور اجرای قانون یا ضابط دادگستری تلقی 
می کردند و از آنجا که این نهاد یا سازمان از جمله ارکان حکومت است، خط مشی ها 
و سیاست های مربوط به نحوه عملکرد و وظایف او غالبًا در همین حیطه پیش بینی 
و تدوین می شد. در این حیطه، اقدام های پلیس بیشتر به پس از وقوع جرم معطوف 
بود و در برگیرنده اَشکال سنتی امور پلیسی نظیر عملیات های غافل گیری، دام گستری، 
این  از  قوه قضاییه کشور می شد.  با  آن  تعامالت  با شدت عمل و  توأم  عملیات های 
منظر، انجام امور پلیسی صرفًا ناظر بر ابعاد حقوقی مسئله های اجتماعی می شد که در 
قوانین کیفری به عنوان »جرم« پیش بینی شده بودند. اما هم اکنون پلیس نه تنها به انجام 
این گونه امور )سنتی( می پردازد بلکه به عنوان نهادی اجتماعی و در تعامل مستقیم 
با جامعه و شهروندان، به عنوان یکی از نهادهای حّل مسئله نیز وارد عمل می شود. 
پلیس امروزی در راستای تحقق اصل جامعه محوری و برای جلب هرچه بیشتر اعتماد 
شهروندان، به دنبال رفع هر گونه دغدغه ای است که از سوی جامعه به عنوان مسئله 
تلقی می شود و در این راستا عالوه بر توجه به قوانین مدّون کشور و جرم انگاری های 
انجام شده، با توسل به معیارهایی معین و بهره گیری از علوم مختلفی نظیر جرم شناسی 
)روان شناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، زیست شناسی جنایی(، آمار، پزشکی و ... 
و  ترمیم  و  آنها  زیان بار  آثار  از  کاستن  اجتماعی،  های  مسئله  از  پیشگیری  در  سعی 
بازسازی کلیه اموری است که به واسطه پیدایش این مسئله ها آسیب دیده اند. به طوری 
که امروزه مامور پلیس را می توان کارشناس جرائم، تحلیل گر جرم، حل و فصل کننده 
مسئله های اجتماعی و فردی دانست که به واسطه برخورداری از تعامالت مثبت و 
سازنده با سایر نهادهای اجتماعی، نقشی چشمگیر در پیشگیری از مسئله های اجتماعی 

و کاهش آنها دارد.
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با اوصاف پیش گفته می توان به نقش مهم پلیس در صحنه اجتماع و برخورد با هر گونه 
جرم، مسئله و یا مسئله اجتماعی پی برد. اما پیش از هر گونه اقدامی الزم است در زمینه 
یکی از ارکان اساسی در هر سازمان یا نهاد به نام »آموزش« گامی اساسی برداشت. 
هم اکنون آموزش پیشگیری از جرم و نحوه برخورد با مسئله های اجتماعی، با رویکرد 

جرم شناختی دچار فقری کمابیش بنیادین است. 
که  طوری  به  انتظامی،  نیروی  در  جرم  از  پیشگیری  کامل  نسبتًا  ای  مجموعه  فقدان 
مباحث مهم، کلیدی و در عین حال، پلیسی و اجرایی پیشگیری از جرم را بیان کند، از 
جمله ضرورت ها و نیازهای اساسی ناجا به شمار می رود. گر چه در این زمینه گام هایی 
برداشته شده است و محققان محترم در قالب تألیف و ترجمه کتاب یا مقاله، به غنای 
منابع موجود پرداخته اند اما عرصه پیشگیری از جرم به قدری وسیع است که انجام 
تحقیقات جامع تری را ایجاب می کند. با این وصف و با توجه به موارد مشروحه زیر، 

ضرورت ترجمه این اثر و اهمیت آن تا حدودی روشن می شود.
1- کتاب حاضر، مجموعه نسبتًا کاملی از مباحث پیشگیری از جرم است که با امور 
انتظامی و پلیسی به صورتی خاص مرتبط است. از سویی مطالب این کتاب و نحوه 
چینش و ارائه آن به گونه ای است که می توان آن را یك دوره نسبتًا جامع آموزش 

پیشگیری از جرم دانست.
2- این کتاب بیشتر به علل نزدیك بزهکاری و عواملی می پردازد که پلیس با توجه به 
آنها و عملکرد مؤثر خود، قادر به کنترل جرائم خواهد شد، همان طور که مولفان 
پی  در  نظریه های جرم شناسی  »بیشتر  داشته اند:  ابراز  راهبرد شماره هشت  در  آن 
تربیت  نظیر  بزهکاری  دور  علل  آنها  هستند.  اشخاص  شدن  بزهکار  علل  کشف 
امر  این  عامل  را  اجتماعی  و  روان شناسی  و علل  ژنتیکی  دوران کودکی، ساختار 
می دانند. ارزیابی این تئوری ها بسیار مشکل است، چرا که بسیار متفاوت بوده و 
از نظر علمی معین نیست. از طرف دیگر، آورده های  آنها  اعتبار و صحت  میزان 
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نظریه های مذکور اغلب مبهم و پیچیده بوده و فراتر از قلمرو فعالیت های پلیسی 
است. اما دستاوردها و مفاهیم جرم شناسی محیطی )که شاخه جدیدی از علم جرم 
است( در عملکرد روزانه پلیس بسیار مؤثر است. پلیس با عوامل آنی ایجادکننده 
موقعیت جرم سر و کار دارد، علل مذکور عبارت است از: اغواگری ها )وسوسه ها(، 

موقعیت ها و عدم حمایت کافی از آماج جرم.« 
3- اثر حاضر ارائه دهنده شصت راهبرد و رویه اجرایی و عملی است که هر راهبرد 
با توضیحی نسبتا اجمالی )حدود چهار صفحه(، صریح و گویا، هر یك از کارکنان 
می سازد.  رهنمون  جرم  از  پیشگیری  راستای  در  و  مطلوب  مسیری  در  را  پلیس 
بنابراین از بیان مطالب اضافی و غیرمهم پرهیز شده است. از این رو هر یك از 
کارکنان پلیس چه در سطح کالن و مدیریتی و چه در سطوح میانی، ُخرد و اجرایی، 
می توانند با اختصاص اندک زمانی برای مطالعه، به اهداف مورد نظر کتاب دست 
یابند. در این زمینه مولفان این اثر در راهبرد شماره یك بیان می دارند: »هدف اصلی 
این نوشتار این است که شما را با انجام امور پلیسی مسئله محور و نقش مهمی که 
شما به عنوان یك پلیس می توانید در اجرای آن داشته باشید، آشنا کند. از طرف 
دیگر به شما نشان می دهد که چگونه انجام امور پلیسی مسئله محور می تواند از 
انجام  واقع  واقع شود. در  مؤثرتر  پیشگیری وضعی  و  طریق جرم شناسی محیطی 
امور پلیسی مسئله محور، چهار مرحله یك طرح مسئله محور، شامل »بررسی مسئله 
جرم«، »تحلیل دقیق مسئله مورد نظر«، »پاسخ به مسئله از طریق اجرای راهکارها« 
و »ارزیابی نتایج حاصل از طرح« را توصیف می کند. همچنین اطالعات مورد نیاز 
در مراحل فوق را ارائه داده، نهایتًا استدالل هایی را در اختیارتان می گذارد که در هر 

چهار مرحله بتوانید عضو مؤثری از تیم حل مسئله باشید.« 
4- شصت راهبرد و رویه اجرایی ارائه شده در این اثر، زیر هشت بند با عنوان هایی 

کلی و در قالب عبارت هایی دستوری به شرح زیر بیان شده است:
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الف( خودتان را آماده کنید: زیر این اصل، سه راهبرد اجرایی )راهبرد 1-3( آموزش 
داده شده است.

اجرایی  راهبرد  چهار  اصل،  این  زیر  بیاموزید:  را  محور  مسئله  پلیسی  امور  ب( 
)راهبرد 4-7( آموزش داده شده است.

پ( جرم شناسی محیطی را بیاموزید: زیر این اصل، شش راهبرد اجرایی )راهبرد 
8-13( آموزش داده شده است.

ت( مسئله ها را شناسایی کنید: زیر این اصل، پنج راهبرد اجرایی )راهبرد 18-14( 
آموزش داده شده است.

ن( به طور دقیق تحلیل کنید: زیر این اصل، نوزده راهبرد اجرایی )راهبرد 37-19( 
آموزش داده شده است.

و( راهکارهای اجرایی بیابید: زیر این اصل، هشت راهبرد اجرایی )راهبرد 45-38( 
آموزش داده شده است.

اجرایی  راهبرد  هشت  اصل،  این  زیر  کنید:  ارزیابی  را  راهکارها  تأثیر  میزان  ه( 
)راهبرد 46-53( آموزش داده شده است.

ی( به صورتی مؤثر اقدام کنید: زیر این اصل، هفت راهبرد اجرایی )راهبرد 60-53( 
آموزش داده شده است.

بیان شده، از مصادیق و  بیشتر مطالب  اثر به منظور درک هر چه  این  5- در سراسر 
مثال های عینی استفاده شده است. از جمله محاسن این کتاب در این زمینه، بررسی 
ناکارآمدی  علل  تحلیل  و  تشریح  و  جرم  از  پیشگیری  پروژه های  موفقیت  علل 
پروژه های ناموفق است. که در این راستا از آمارهای رسمی، سی و هشت نمودار، 
سی و یك جدول، پنجاه و دو  باکس آموزشی- تجربی و تحلیل های آماری – 
مدیریتی به وفور استفاده شده است. مولفان محترم در راهبرد شماره یك به نقش 
مهم مأموران پلیس در جمع آوری صحیح اطالعات به منظور تحلیل دقیق آنها اشاره 
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می کنند: »البته شمائید که اطالعات را به سرعت در اختیار آن دسته از کسانی قرار 
می دهید که در پی یافتن راه های بهتر برای دستگیری بزهکاران هستند. شمائید که 
پاسخ  آمار سرقت خودرو  آخرین  در خصوص کسب  کارشناسان  درخواست  به 
می دهید. شمائید که نقشه های حاوی اطالعات جرائم را در مالقات های هفتگی 
نیاز  بیشتری  کار  به  کدام قسمت ها  در  که  بدانند  پلیس  تامأموران  می کنید  مطرح 
است. شمائید که آمار ماهیانه ای را که دیگران برای تنظیم گزارشاتشان نیاز دارند، 

جمع آوری می کنید.«
6- مؤلفان این اثر، یعنی پرفسور رونالد وی کاِلرک1  و جان اِک2 که هر دو استاد 
دانشگاه و رئیس پلیس سابق چند کالن شهر بوده اند، بیش از چهل سال به تدریس 
علوم جرم شناسی و به ویژه جرم شناسی پیشگیری از جرم )پرفسور کاِلرک( پرداخته 
و تجربه های مدیریتی و اجرایی فراوانی در زمینه امور پلیسی )جان اِک( داشته اند 

که جا دارد در همین رهگذر مراتب تقدیر و تشکر خود را از ایشان ابراز کنیم.
درباره مؤلفان مذکور الزم به ذکر است که هم اکنون کتاب »جرم شناسی« اثر الری 
ثیگل، از جمله معتبرترین کتاب ها در زمینه علوم جرم شناسی و پلیسی است که 
در  مرجع  کتاب  عنوان  به  و  می گیرد  قرار  استناد  محل  اروپا،  سراسر  در  تقریبًا 
دانشگاه ها معرفی می شود. به لطف خداوند متعال این کتاب در پلیس آگاهی ناجا 
از مؤلفان،  ترجمه شده است. در صفحه 205 این کتاب )ترجمه( در مورد یکی 
یعنی پرفسور کاِلرک نوشته شده که »رونالد کالرک در سال 1992 کتاب پیشگیری 
تاکتیك های کاهش وقایع جنایی  تدابیر و  نمود که مشهورترین  منتشر  را  وضعی 
و  ها  راهبرد  مورد  در  گسترده ای  طور  به  کاِلرک  است.  شده  جمع آوری  آن  در 

تاکتیك های کاهش رویدادهای جنایی مطلب نوشته است.«
7- شایان ذکر است که در سراسر این اثر، مسائلی برای بومی سازی مطالب مذکور در 

1- Ronald V. Clarke        
2 - John E. Eck
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کتاب ذکر شده است تا به این واسطه بتوان راهکارها و امور مذکور در آن را با 
ایجاد بستر و زمینه مناسب به اجراء در آورد.  

در ترجمه این اثر مترجمان سعی کرده اند بسته به موضوع مورد نظر، از کارشناسان 
عمران  مهندسان  جامعه شناسان،  آمار،  تحلیل گران  نظیر  مختلفی  متخصصان  و 
اینجا  در  ببرند.  بهره   ... و  انگلیسی  زبان  کارشناسان  زیست شناسان،  معماری،  و 
جادارد مراتب تقدیر و تشکر خالصانه خود را از استادان گرانقدر جناب آقای دکتر 
علی حسین نجفی ابرندآبادی، دکتر علی صفاری، دکتر باقر شاملو، دکتر سیدمحمد 

حسینی و همه عزیزانی که در ترجمه این اثر ما را یاری دادند ابراز نمائیم. 

مترجمان 
مهدی مقیمی، مهدیه تقی زاده

پاییز 1388
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پیشگفتار مولفان

امروزه در کشور امریکا یکی از نگرانی های قابل پیش بینی محدودیت شدید در 
هزینه ها و بودجه است. بیشترین سهم بودجه پلیس صرف هزینه های کارکنان می شود. 
در نتیجه، بسیاری از سازمان های پلیسی قباًل به شکل گسترده ای توسط قدرت حاکم 
بر کشور اداره می شدند. به دست آوردن سرمایه الزم برای استخدام مأموران جدید در 
راستاي تأمین نیازهای رو به رشد کار بسیار سختی است. به ویژه مرتبط ترین مسئله 
در اینجا، اَشکال سنتی امور پلیسی است )که به شدت به نیروی انسانی وابسته هستند( 
که رفته رفته کم تر انجام می شوند. تماس ها نمی توانند به خوبی و با سرعت گذشته 
اداره شوند. نیروی انسانی نمی تواند با آسودگی و به منظور افزایش حضور پلیس در 
خیابان ها در شگردهایی که نیاز به نیروی انسانی است، مثل عملیات هاي توأم با شدت 

عمل، تجسس و نیروی های عملیات ویژه به مأموریت اعزام شود. 
انجام  نحوه  در  نظر  تجدید  برای  است  قدرتمندي  جدید  رویکرد  واقعیت  این 
امور پلیسي توسط ما. این مطلب با تالش های قبلی به منظور افزایش توجه بیشتر به 
اثربخشی فعالیت های پلیس، ارتباط می یابد و انگیزه ای تازه برای رویارویی با نیازی 
ایجاد می نماید که مدت هاست به آن توجهی نشده یعني لزوم تجهیز کردن پلیس به 
توانایی و ظرفیت نهادینه شده برای بررسی نتیجه کار؛ و همچنین پرسش همیشگي و 
روزمره قبل از اقدام به کارهای مشابه، انتظار می رود که پلیس چه کارهایی انجام دهد 

و پلیس چگونه می تواند این اقدام ها را مؤثرتر انجام دهد.
از نقش و وظیفه پلیس در هر  بازاندیشي رایج مستلزم درک جدیدی  روش های 
بسیار ضروری است که  ارائه خدمات عمومی است.  پلیسی و  امور  انجام  دو بخِش 
تشخیص دهیم عملکرد پلیس به آن سادگی که گاهی اوقات به تصویر کشیده می شود 
نیست بلکه به طور باورنکردنی بسیار سخت و پیچیده است. این نقش شامل عملکردي 
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منحصر به فرد نیست که عمومًا به عنوان اجرای قانون از آن یاد می شود، بلکه مستلزم 
با  کاماًل  آنها  از  رفتاری است که هر یك  از مشکالت  دامنه اي گسترده  حل و فصل 
دیگری متفاوت است. وظایف پلیس فقط شامل اجراي راهکار براي رفع یك سری 
حوادث همیشگي نیست. درحال حاضر جامعه از پلیس انتظار دارد در وهله نخست 

از آنها محافظت نماید. 
برخورداري از دیدگاهي جدید درباره انجام امور پلیسی مستلزم موارد زیر است: 
)1( پلیس هر یك از مشکالت رفتاری را عمیقًا بررسی نماید که در صورت همسو 
شدن با یکدیگر، گرفتاري ایجاد مي کنند؛ )2( پلیس به حوزه ای وسیع از تدابیر برای 
پیشگیری، کاهش و حذف هر یك از این مشکالت توجه کنند؛  )3( پلیس اثربخشی 
کار خود را بر اساس انتخاب راهکاري هدفمند و جدید به طور دقیق تر بسنجد. این 

ماهیت و جوهر انجام امور پلیسی مسئله محور است. 
شد،  مطرح   1979 سال  در  محور،  مسئله  پلیسی  امور  انجام  مفهوم  که  زمانی  از 
بسیاری از پیشرفت ها در سایه آن به دست آمده است. ولی آنها روند و گرایش کلی 
و  نامناسب  ناهمگن،  آنها  کاربرد  نیستند.  محور(  مسئله  پلیسی  امور  انجام  زمینه  در 
بدون پایه و اساِس محکم و دیرپاست. آنها از نظر امور سنتي پلیسی که به شدت به 
گشت زني تعداد زیادی از مأموران پلیس و دستگیری های متعدد وابسته است، با قبول 

مسئولیت های برتر و مستمر تحت الشعاع قرار می گیرند.
توجه و نگرانی بیشتر درباره اثربخشی فعالیت ها و اقدام های پلیس در حل و فصل 
گسترده  حوزه  درباره  ما  کل،  در  شود.  شروع  از صفر  نباید  معین  رفتاری  مشکالت 
مشکالت رفتاری که کار و مشغله کارکنان پلیس را شکل می دهند و درباره چگونگی 
بهترین نوِع پیشگیری از آنها، اطالعات زیادی در اختیار داریم. این آگاهی می تواند در 
ادبیات غنی درباره جرم و پیشگیری از آن، به خصوص در ادبیات مبتنی بر پیشگیری 
وضعي از جرم موقعیتی یافت شود. بسیاری از مطالب با ارزش،  همچنین می توانند 
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در میان اقدام های سازمان های پلیسی و در ذهن مأموران با تجربه آنها پیدا شوند، هر 
چند که این تجربه ها و کارشناسان باید تحت تجزیه و تحلیل بسیار دقیق و همه جانبه 

قرار گیرند. 
www. :به آدرس اینترنتی )POP Center( مرکز انجام امور پلیسی مسئله محور
popcenter.org، با توجه به مسئله هایی که پلیس معموالً با آن ها برخورد می نماید، 

به عنوان مکانی برای جمع آوری بدنه اصلی و رو به رشد اطالعات به کار می رود. این 
مرکز، اطالعات یاد شده را به طرق مختلف پخش می کند، ولی در وهله اول ازطریق 
انتشار کتاب هاي راهنماي مسئله محور اطالعات را منتشر می کند. هر دلیل یا راهنمایی، 
اطالعات موجود را با هم تلفیق می کند و سپس اقدام های انجام شده را با توجه به 
مسئله ای معین ارزیابی می نماید و مأموران پلیس را به منظور تقویت نحوه اندیشیدن 

خود درباره چگونگی بهترین شیوه برخورد با مسئله در هر زمینه آن برمی انگیزاند. 
هر چند مرکز انجام امور پلیسی مسئله محور، صدها مورد موفقیت آمیز در این زمینه 
را به صورت مستند ثبت کرده، اما فقدان توانایی تحلیل در سازمان های پلیس همواره به 
عنوان مانعي بزرگ برای پیشبرد این مفهوم وجود داشته است. بسیاری از سازمان های 
پلیسی یك یا چند تحلیل گر جرم را استخدام می نمایند، ولی برخی از بزرگ ترین و 
پیشرفته ترین سازمان های پلیسی چنین کاری انجام نمی دهند. پس از استخدام تحلیل گر، 
وظیفه او معموالً به تهیه فهرستي دقیق از جرم های انجام شده محدود می شود. در موارد 
دیگر، این وظیفه به شناخت الگوهای جرائم با هدف اولیه شناخت بزهکار احتمالی 
وظیفه  آن،  شکل  عالی ترین  در  شود.  دستگیر  بزهکار  که  آنجایی  تا  می یابد  توسعه 
ولی  باشد،  نیز  جرم  الگوی  پیدایش  عوامل  شناخت  شامل  می تواند  جرم  تحلیل گر 
وظیفه تصمیم گیری در مورد چگونگی پاسخ )راهکار( به این عوامل معموالً به کارکنان 
عملیاتی واگذار می شود که آنها نیز به استفاده از وسائل و ابزار سنتی در مواجه با این 

عوامل تمایل دارند. 
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در عین حال، حوزه تحلیل جرم به خودی خود بسیار پیچیده و موشکافانه رشد 
بالقوه آن در دست  از آن به صورت  ادبیاتي بسیار قوی  کرده است. در حال حاضر 
است. توانایی جمع آوری، ذخیره و بازیابی حجم عظیمی از اطالعات که پلیس به طور 
روزانه و به صورت الکترونیکی جمع می کند، به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در 
یك دهه قبل وجود داشت. استعداد طراحی نقشه جغرافیایی جرم حیرت آور است و 
در حال حاضر یکی از رشته های اصلی و ابزاری اجتناب ناپذیر در تجزیه و تحلیل جرم 
به شمار می رود. رویکردهای استاندارد به منظور جمع آوری، تجزیه و تحلیل و انتشار 

اطالعات در سراسر حوزه هاي مجزاي اطالعاتي ایجاد شده اند. 
در این کتاب رونالد کاِلرک و جان اِک یك برنامه و دستور کار مؤثر، بسیار هدفمند 
و بالقوه برای تحلیل گران تنظیم کرده اند. آنها وظیفه ای را تعیین می نمایند که تحلیل گر 
جرم در قالب آن به شدت به دنبال راهکارهای جدید براي رفع مسئله هایی است که 
شناسایی شده اند و خودشان مستقیمًا در تالش های انجام شده جهت آزمودن و اجرای 
آنها شرکت می نمایند. از تحلیل گر جرم انتظار می رود در تحقیق و بررسی راه جدیدتر، 
این  انجام وظایفش یاری نماید. کالرک و اِک در  بالقوه تر، پلیس را در  خالقانه تر و 
کتاب نشان می دهند چگونه تحلیل گری که به خوبی آموزش دیده و از آموزه هایش 
به خوبی استفاده کرده، دارای استعدادی بالقوه برای افزایش کارایی و بهره وری صدها 
مأمور پلیس است. با این نگرش، سرمایه گذاری روی تحلیل گران جرم می تواند راهي 
صرف  جوامع،  که  باشد  سرمایه ای  اصل  بازگشت  احتمال  افزایش  برای  هوشمندانه 

مأموران سوگند خورده پلیس می کنند. 
کالرک و اِک با ترکیب مهارت آنها به عنوان محققان و آشنایی آنها با انجام امور 
را  هستند  دسترس  در  و  موضوع  به  مربوط  که  روش هایی  و  اطالعات  همه  پلیسی، 
جمع آوری کرده و آن  را در شصت راهبرد یا گام کوچك که منطقًا بر اساس یکدیگر 
استوار هستند، قرار دادند و بین مطالب موجود در هر روش که دقیق و کاربردی هستند، 
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ارتباط برقرار نمودند. کتاب مملو از اطالعات مهم و موشکافانه است که آن را تبدیل 
به یکی از نشریات چشمگیری نموده که در چند دهه گذشته، حوزه انجام امور پلیسی 

را مورد توجه قرار داده است. 
سریع ترین هدف این کتاب کمك به توسعه عملکرد عده نسبتًا کمی از اشخاص 
است که این روزها معموالً به عنوان تحلیل گران جرم در سازمان های پلیسی استخدام 
می شوند و از این طریق اثربخشی عملیات سازمان های آنها افزایش می یابد. یکي از 
مهم ترین اهداف این کتاب، آموزش دادن تحلیل گران جرم یا حل کنندگان مسئله ها، 
توصیه به افزایش تعداد آنها و توسعه کار آنها به عنوان حرفه اي حیاتی و متمایز است. 
ولی تجزیه و تحلیل مسئله یك قلمرویي انحصاری برای کارشناسان تخصصي نیست. 
ما امیدواریم هر شخص دیگری در سازمان پلیس، از مأموران پلیس که در حال انجام 
وظیفه هستند تا مأموران اجرایی، و حتی به طور وسیع تر کسانی که در هر دو قسمت 
دولتی و خصوصی نگران وقوع جرم هستند، در خط فکری که کتاب حاضر از پیش 

تعیین نموده، با یکدیگر متحد شوند.
ِهرَمن ُگلِدشتاین

Wisconsin-Madison(.( استاد بازنشسته حقوق دانشگاه ویسُکنسین َمدیِسن
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اول این بخش را بخوانید

شصت راهبرد ذکر شده در این کتاب فرض را بر این می گذارد که شما تحلیل گری 
با تجربه هستید و به طور معمول اطالعات مورد نیاز برای پشتیبانی از عملیات های 

پلیسی را تهیه و آماده بهره برداری می نمائید. این بدان معنی است که:
1. شما محاسبه های جدید و به روز را به کار می برید و می دانید چگونه به پایگاه 

داده ها دسترسی پیدا کرده و آنها را کنترل نمائید.
2. شما می دانید به منظور تهیه نقشه جرم و تشخیص کانون های بحران چگونه از 
نرم افزارها استفاده کنید و چگونه میان آنها و اطالعات جمعیت شناسی و دیگر 

اطالعات ارتباط برقرار نمائید. 
 ،CompStat 3. شما به طور منظم و شاید به منظور پشتیبانی از عملیات های به شیوه
ماهانه  و  هفتگی  تغییرهای  نشان دهنده  که  نمودارهایی  واحد سازمانی خود  در 

وقوع جرمند را تهیه می کنید.
4. شما به طور معمول ارتباط میان موضوع هایی نظیر شیوه عمل بزهکاران معروف 

و شیوع محلی سرقت خودرو و سرقت از منازل را تجزیه و تحلیل می کنید.  
5. ممکن است قبل و بعد از عملیات های توأم با شدت عمل )پلیس(، برای مثال در 

مورد سرقت از منازل یا سرقت خودرو ارزیابی هایی به عمل آورید. 
6. شما دارای اطالعات پایه ای از آمار و روش تحقیق هستید تقریبًا مانند آنچه که 

توسط یك دانشجوی دوره کارشناسی رشته علوم اجتماعی تهیه می شود. 
کتاب حاضر بر این تجربه استوار است که شما را برای یك نقش تحلیلی متفاوت، 
به عنوان عضو کلیدی تیم حل مسئله آماده نماید. در حقیقت، آخرین نوشته ها در مورد 
انجام امور پلیسی مسئله محور، تحلیل گران جرم را به عنوان هسته اصلی و مرکزی این 
روش جدید انجام امور پلیسی اجتماعی می پندارند. این نویسندگان معتقدند که بسیاری 
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و  آموزش دیده  تحلیل گران  ناکافی  از حضور  ناشی  رایج،  روش های  نقاط ضعف  از 
کارآمد جرم ، در هر یك از مراحل فرآیند حل مسئله است. 

این کتاب با تهیه اطالعات اساسی درباره انجام امور پلیسی مسئله محور و حوزه های 
مربوط به جرم شناسی محیطی و پیشگیری وضعی از جرم، شما را برای انجام این وظیفه 
جدید آماده می سازد. بدون آشنایی با این حوزه ها، نمی توانید به خوبی به عنوان یك 
تحلیل گر جرم در تیم حل مسئله عمل نمائید. شما نمی توانید بدون تجدید نظر درباره 
که  توضیح می دهد  کتاب  این  اولیه  کنید. بخش های  را تصاحب  این شغل  خود  کارِ 
چگونه می توانید رویکردی مبتکرانه تر اتخاذ نمائید. شما نمی توانید به سادگی منتظر 
همکاران پلیس خود باشید تا بیایند و از شما درخواست اطالعات نمایند. بلکه شما 
باید در هر مرحله از پروژه از جمله در تعریف حیطه تالش برای حل مسئله، کوشش 
برای تجزیه و تحلیل علت مسئله، کمك به یافتن راهکاری مؤثر و راه اندازی پروژه 
پیشقدم شوید؛ به طوری که پروژه را بتوان ارزیابی کرد و کارکنان پلیس بتوانند از نتایج 
آن مسائل زیادی بیاموزند. این یعنی این که شما باید عضوی جدایی ناپذیر از تیم حل 
مسئله باشید؛ منابع اطالعات و داده ها را فراتر از آن چیزهایی کشف نمائید که معموالً 
در کار خود از آنها استفاده می کنید، ؛ یك پروژه معین را خیلی بیشتر از آنچه معموالً 
انجام می دهید، پیگیری نمائید و نهایتًا شما باید افتخار موفقیت یا غم شکست پروژه را 

به طور مساوی با دیگر اعضای گروه تقسیم نمائید.
این کتاب چنین فرض می کند که تحلیل گرانی که وظیفه جدید را تقبل می نمایند 
عالقمندند شغل و حرفه خود را توسعه بخشند. با کمك بسیار وسیع پایگاه پیشرفته 
داده ها و نرم افزارها و سخت افزارهای قدرتمند محاسبه ای، تجزیه و تحلیل جرم در 
امر تجزیه و تحلیل جرم  پر شور و هیجان است. حقیقتًا  به تخصصی  تبدیل  آستانه 
تاکنون شروع به جذب مجموعه ای از افراد حرفه ای کرده که به خوبی آموزش دیده 
اند، دارای انگیزه باالیی هستند و وجودشان برای توسعه هر چه بیشتر انجام امور پلیسی 
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در قرن بیست و یکم، حیاتی و حائز اهمیت است. شما می توانید با اعالم نتایج کار 
خود در جلسه های تخصصی و جراید، به رشد و توسعه حرفه خود کمك نمائید به 
این ترتیب، نه تنها به طور کلی به شغل خود و انجام امور پلیسی کمك کرده اید، بلکه 

تبدیل به منبعی مطلع تر و ارزشمندتر برای سازمان خود شده اید. 
کتاب حاضر آن قدر کوتاه و مختصر است که می توان آن را در تعطیالت آخر هفته 
مطالعه نمود. این کار سختی خواهد بود و احتماالً ارزش انجام دادن را دارد، ولی این 
کتاب قطعًا برای خواندن و کنار گذاشتن طراحی نشده است. در عوض، ما امیدواریم 
که شما آن را به عنوان منبعی بنگرید که همیشه کنار میز کار خود آن را نگه خواهید 
داشت و در زمان نیاز در پروژه های حل مسئله به آن رجوع نمائید. به این دلیل است 
که بسیار محکم و مقاوم برای استفاده مستمر و دائم طراحی شده است. هنگامی که آن 
را در راهبردی معین باز می کنید کاماًل روی سطح میز کار شما گسترده می شود و شما 
می توانید به راحتی وقتی در حال کار کردن با رایانه خود هستید از آن استفاده نمائید. 
 SARA 1 ما راهبردها را به صورت منطقی یکی پس از دیگری و به ترتیب، با مدل
)تشخیص، تجزیه و تحلیل، راهکار و ارزیابی( مرتب نموده ایم، با این حال هر یك 
به تنهایی کامل و مستقل هستند و به موضوع معینی پرداخته اند. وقتی شما به دنبال 
از  و  بیهوده  زدن  ورق  از  را  کتاب، شما  آرایِش  نوع  این  هستید،  سرفصل مشخصی 
جایی به جای دیگر پریدن، بی نیاز می سازد. برای درک بیشتر این کتاب باید با لیست 
محتویات آن کاماًل آشنا باشید و نگاهی گذرا به بخش هایی بیندازید که نظر شما را 
برای فهم یك عقیده از کل کتاب جلب می نماید. در هر صورت، وقتی نیاز فوری به 
اطالعات مندرج در راهبردی معین را دارید، باید فقط همان راهبرد معین را مطالعه 
نمائید. در هر موردی، این بهترین روش برای یادگیری است: جستجو و به کارگیری 
موقعیت های  در  موارد،  از  پاره ای  در  دارید.  آن  به  عملی  نیاز  که  زمانی  اطالعات، 
مختلف، با موضوعی معین سر و کار داریم. برای مثال، راهبرد دوازده بیان گر مفهوم 
1- Scanning, Analysis, Response and Assessment
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کلی جابه جایی بزهکاری است، در حالی که راهبردهای چهل و هشت و چهل و نه 
چگونگی کنترل شکل های مختلف جابه جایی بزهکاری در مراحل ارزیابی را توضیح 
می دهند. فرهنگ لغت و فهرست انتهای کتاب در یافتن جایی که موضوعی در بیش از 

یك صفحه ذکر شده، به شما کمك می نماید.
عالوه بر امریکا، از مثال هایی در مورد سایر کشورها نیز استفاده می کنیم. ما بهترین 
مثال ها را برای بیان مطلب خود جستجو کردیم، بنابراین حتی اگر متن خارجی باشد، 
خالقیت  برانگیختن  باعث  نظرات،  تنوع  امیدواریم  هستند.  کلی  و  جامع  آن،  اصول 
خواننده گردد. »آیا رویکرد مذکور با این مسئله مطابقت دارد؟ ما چگونه می توانیم آن 

را انجام دهیم؟« 
ما در این کتاب، مانند نشریات دانشگاهی، به دالئل متعدد اشاره نکرده ایم، بلکه 
قباًل سعی کرده ایم مطالب ضروری در هر راهبرد را خالصه و فشرده نمائیم. همچنین 
تردید داریم که تحلیل گران پرمشغله، وقت کافی برای مطالعه کتب دانشگاهی را داشته 
باشند. نهایتًا تعداد کمی از شما به کتابخانه های تخصصی که دارای این مطالب هستند، 
دسترسی دارید. ولی گاهی اوقات الزم است که درباره موضوعی بیشتر بدانید، در هر 
راهبرد، مقاالت کلیدی یا کتاب هایی که قادرید راحت تر به دست آورید مشخص شده 
است. تا جایی که امکان داشته، مقاالتی که در اینترنت قابل دسترسی هستند را انتخاب 
کرده ایم. اگر به منابع بیشتری نیاز دارید، برای ما در نامه ارسال کنید یا به یکی از ما 
یا  از دریافت هرگونه توضیح  ما  بزنید. همچنین  ایمیل  قباًل داده شده،  به آدرسی که 
پیشنهاد که برای بهتر شدن کتاب در چاپ های بعدی مفید باشد خوشحال خواهیم شد. 
مهمترین مطلب این که، لطفًا درباره پیشنهاد و ارسال تجزیه و تحلیل خودتان احساس 

خجالت نداشته باشید. 
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وزارت کشور و پلیس بریتانیا

همان طور که در قسمت تقدیر و تشکر توضیح داده شد، این کتاب ویرایش اصالح 
شده نسخه قبلی است که برای بخش دانش جرم موسسه جیل داندو در دانشگاه 
لندن تهیه کردیم. ما اصطالحات و امالی انگلیسی )بریتانیایی( را حذف و بسیاری از 
مثال های امریکایی را جایگزین مثال های انگلیسی نموده ایم. ولی شما هنوز بسیاری 
به  به خصوص،  کنید.  پیدا  انگلیسی  مسائل  در  می توانید  را  مراجع  و  منابع  این  از 
کشور  دادگستری  وزارت  معادل  که  بریتانیا  کشور  وزارت  نام  ذکر  به  مکرر  طور 
امریکاست برخواهید خورد. به طور کلی این وزارت خانه مسئولیت مسائل مربوط 
به جرم و دادگستری در انگلیس و ویلز را بر عهده دارد، که این امر شامل پلیس 
میلیون  پنجاه  حدود  در  جمعیتی  برای  پلیس،  یگان  سه  و  چهل  تنها  می شود.  نیز 
نفر، در انگلیس و ویلز وجود دارد، بنابراین نیروهای انتظامی به مراتب بزرگ تر از 
اکثر ادارات پلیس امریکا هستند. همچنین در پلیس انگلیس، یکپارچگی و انسجام 
بیشتری در خط مشی، ساختارهای درجه نظامی، تجهیزات و صف آرایی و آرایش 
به چشم می خورد. این امر تا حدود زیادی به دلیل نظارت انجام شده توسط وزارت 
کشور )که 51 درصد بودجه و اعتبار هر یك از نیروها را فراهم می نماید( و کنترل 
منظم توسط ستوان پلیس های )بازرسان( نیروی پلیس ملکه انگلستان است. وزارت 
کشور انگلستان همچنین بخش اعظم هزینه های تحقیق درباره جرم و عدالت کیفری 
را تأمین می نماید و خود، دارای یك واحد پژوهش بسیار بزرگ است که بسیاری از 
مطالعات مستقیم، کاربردی مربوط به پلیس را منتشر می سازد. اخیراً این وزارت خانه 
هزینه انجام کارهای بسیاری درباره انجام امور پلیسی مسئله محور، که شامل نسخه 

اصل این کتاب می شود را نیز تقبل نموده است.
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1- حرفه خود را بازبینی کنید

کنید که شغلتان،  ، تصور  تحلیل کنندگان جرائم1  اکثر  مانند  نیز  ممکن است شما 
شغلی معمولی یا بی اهمیت است. البته شما به تنهایی مسئله جرائم و آثار سوء ناشی از 
آن را رفع نکرده و اولویت های مبارزه با جرائم را تعیین نمی کنید، بلکه اطالعات را به 
سرعت در اختیار آن دسته از کسانی قرار می دهید که در پی یافتن راه های بهتر برای 
دستگیری بزهکاران هستند. شمائید که به درخواست مأموران پلیس در خصوص کسب 
آخرین آمار ارتکاب برگلری2 یا سرقت خودرو پاسخ می دهید. شمائید که نقشه های 
پلیس  مأموران  تا  می کنید  مطرح  هفتگی  مالقات های  در  را  جرائم  اطالعات  حاوی 
بدانند که در کدام قسمت ها به کار بیشتری نیاز است. شمائید که آمار ماهیانه ای را که 
دیگران برای تنظیم گزارشاتشان نیاز دارند، جمع آوری می کنید. به بیان دیگر، هنگامی 
که دیگران رانندگی می کنند، شما در صندلی عقب نشسته اید تا هر لحظه که نیاز باشد 

از شما کمك بگیرند.
نوشتار حاضر به شما کمك می کند تا بتوانید نقش مهم خود را بازبینی کنید. حتی 
کسی که در صندلی عقب نشسته نیز می تواند به راننده گمراه کمك کند تا مسیر خود 
را بیابد. به خاطر داشته باشید که کنترل اطالعات و توانایی تحلیل آن از مهم ترین امور 
است. شخصی که امور مزبور را فراگیرد یکی از اعضا اصلی تیم می شود. اما ما در اینجا 
از قدرت و منزلت صحبت نمی کنیم، به جای آن به مشکالتی اشاره  می کنیم که همه 
مأموران پلیس با آن ها مواجه می شوند، مانند این که چگونه می توان مسئله جرائمی که 
همیشه ارتکاب می یابند را رفع کرد. اگر خود را به عنوان عضوی از تیم فرض کنید، با 
ایفای نقشی ویژه در آن، می توانید به رفع این نوع مسئله ها کمك کنید. هنگامی که از 
1- Crime analysts
Burglary -2، در رویه قضایی الزام آور )کامن ال( به معنی وارد شدن به خانه دیگری به هنگام شب و به قصد سرقت یا ارتکاب 
جرم است. درحال حاضر این کلمه کاربرد وسیع تری یافته و شامل هر گونه سرقت می شود. جرم ورود به ساختمان، کشتی یا خودروی 
مسکونی )مثل اتومبیل کاروان دار( به قصد سرقت، صدمه بدنی، ایراد خسارت یا تجاوز. )دکتر آقایی، بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، ص 
191، انتشارات گنج دانش(. مترجم این اثر با کمی اغماض و به منظور اجتناب از استعمال واژه بیگانه، به جای برگلری، از »سرقت« 

استفاده کرده است. مترجم.
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این نوشتار استفاده می کنید، می آموزید که چگونه آن نقش را ایفا کنید و خواهید دید 
که این نقش چقدر ضروری و مهم است. 

برای ایفای این نقش اساسی، نیاز است که بیشتر بدانید. اگر چه مهارت های پیشرفته 
به  اینجا  در  ما  ولی  برخوردارند  باالیی  اهمیت  از  نقشه برداری  توانایی  یا  ای  رایانه 
این گونه مسائل اشاره نمی کنیم. در اینجا الزم است که بیشتر در مورد خود جرم بدانید، 
تا در منطقه و اداره خود در زمینه جرم و مسئله ها  مربوط به آن، فردی خبره باشید. 
اگر ارتکاب سرقت روند رو به رشدی یابد، شما باید اولین کسی باشید که مطلع شده و 
وقوع آن را گزارش دهید، سپس آمار آن را تحلیل و نقشه آن را ترسیم کنید و اطالعات 
اصلی و مهم آن را استخراج کنید. اگر تردید کنید، دیگران بدون در نظر گرفتن مبانی 
علمی و حقیقی، در این مورد اظهارنظر خواهند کرد. شما باید فردی واقع گرا و آشنا 
به مسئله ها مربوطه بوده و در اسرع وقت و با استفاده از بهترین ابزار ممکن، نکات 
مهم را استخراج کنید. اغلب این موضوع به معنی فراتر رفتن از حدود اطالعات پلیسی 
است. نوشتار حاضر به شما می گوید که چگونه می توانید از سایر منابع اطالعاتی، از 
جمله مصاحبه با بزهدیدگان، بزهکاران و آمار ثبت شده جرائم توسط اصناف استفاده 
کنید. راهکار اول این است که اطالعات زیاد و موثقی داشته و در عین حال مشاوره نیز 
بدهید. این که آیا می توانید این کار را انجام دهید یا خیر، به این بستگی دارد که رؤسای 
شما تا چه اندازه به شما آزادی عمل دهند، اما حداقل می توانید پیشنهاداتی را ارائه و یا 

از پیشنهادات دیگران با اطالعات و داده های موجود حمایت کنید. 
چه  و  بوده  کارساز  پلیسی  امور  انجام  در  های  اقدام  چه  که  بدانید  باید  ویژه  به 
مسائلی مؤثر واقع نمی شود؟ گشت های نامنظم پلیس چقدر مؤثر واقع می شوند؟ هر 
چند وقت یکبار پلیس با جرمی رو به گسترش مواجه می شود؟ چند مدت یکبار با 
مسئله جرمی  قانونی  پزشکی  توسط  شده  ارائه  مدارک  یا  کارآگاهان  تالش صبورانه 
رفع می شود؟ تعقیب و مراقبت و انجام امور پلیسی چقدر در دستگیری و بازداشت 
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مؤثر است؟ چقدر از وقت پلیس صرف برخوردهای تؤام با شدت عمل می شود؟ نرخ 
دستگیری در جرائم مختلف چقدر است؟ چه میزان از انواع جرائم به پلیس گزارش 
که چرا سخت کوش ترین  می گوید  به شما  ها  این سؤال  پاسخ  دانستن  است؟  شده 
مأموران پلیس نیز کمابیش در امر پیشگیری از جرم ناموفق اند و چرا مأموران پلیس، به 

طور روز افزون به انجام امور پلیسی مسئله محور1 روی می آورند. 
هدف اصلی این نوشتار این است که شما را با انجام امور پلیسی مسئله محور و 
کند. همچنین چگونگی  آشنا  کنید،  ایفا  آن  اجرای  در  می توانید  که شما  مهمی  نقش 
تفکیك امور پلیسی مسئله محور از انواع انجام امور پلیسی جامعه محور2 را به شما 
مسئله  پلیسی  امور  انجام  که چگونه  می دهد  نشان  شما  به  دیگر  طرف  از  می آموزد. 
محور می تواند از طریق جرم شناسی محیطی3 و پیشگیری وضعی مؤثرتر واقع شود. 
در واقع انجام امور پلیسی مسئله محور، چهار مرحله یك طرح مسئله محور، شامل 
»بررسی مسئله جرم«، »تحلیل دقیق مسئله مورد نظر«، »پاسخ به مسئله از طریق اجرای 
اطالعات  می کند. همچنین  توصیف  را  از طرح«  نتایج حاصل  »ارزیابی  و  راهکارها« 
مورد نیاز در مراحل فوق را ارائه داده، نهایتًا استدالل هایی را در اختیارتان می گذارد که 

در هر چهار مرحله بتوانید عضو مؤثری از تیم حل مسئله  باشید. 
در مراحل »طراحی مسئله محور« باید بر روی طرح مورد نظر، در مقایسه با نقش 
سنتی )قبلی( تحلیل گرایانه خود وقت بیشتری صرف کنید. ممکن است شما هفته ها 
یا ماه ها وقت خود را صرفًا صرف یك طرح حل مسئله نمائید، در حالی که تنها چند 
گزارش  یا  و  ترسیم  نقشه  روی  را  بحرانی سرقت  نقاط  که  باشد  الزم  وقت  ساعت 
جزئیات  با  را  حاصله  نتایج  که  می کشد  طول  یك سال  حدود  کنید.  تنظیم  ماهانه ای 
مربوط به آن ارزیابی کنید، البته اگر بخواهید این موضوع را برای مأمورانی که برای 
problem oriented policing - 1  - این عبارت اشاره دارد به انجام امور پلیسی )روند حفظ نظم و امنیت توسط پلیس( از 
طریق تغییر شرایطی که باعث ازدیاد نرخ تکرار جرم می شود. در این روش با اجرای راهکارهایی نظیر گشت های نظارتی، درصددند از 

وقوع  وقایع)مسئله ها( پیشگیری شود. م.
2 -  community policing
3 - criminology  environmental
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باید زمان بیشتری را صرف کنید.  نیز توضیح دهید.  مشاوره به شما رجوع  می کنند 
در ابتدا ممکن است تعجب کنند که شما مدت بسیار طوالنی را تنها صرف یك طرح 
نموده اید، اما طولی نمی کشد که این کار شما را به جهت انجام چنین تالش ارزشمندی 

تصدیق می کنند. 
اگر نتایج ارزشمند حاصل از تالش خود را با دیگران در میان نگذارید، وقت خود 
را تلف نموده اید. قسمت های بعدی این نوشتار به شما می گوید که چگونه می توانید 
با مطرح کردن موضوع مورد تحلیل و یا استفاده از نقشه ها و نمودارهای ساده ارتباط 
مؤثری برقرار کنید. سخنرانی های دوره ای، باید در دستور کار شما قرار گیرد، اما باید 
همیشه محدوده اطالعات خود را توضیح داده و به مأموران بگوئید که در کدام موارد، 

پیشنهادات شما بر مبنای بهترین حدسیّات ممکن بوده است تا حقایق موجود.
با این همه، نوشتار حاضر نمی تواند همه آنچه را که باید بدانید به شما گفته و یا در 
رفع مسئله ها، شما را تحلیل گر کند. همواره باید تالش کنید که مهارت های حرفه ای 
و تخصصی خود را افزایش داده و با استفاده از آخرین پیشرفت های رشته های مرتبط، 
همیشه به روز باشید. برای یافتن راه های مؤثرتر جهت کسب اطالعات و تحلیل آن، 
فراغت  روزمره  کارهای  انجام  از  این که  محض  به  و  داده  به خرج  عمل  ابتکار  باید 
یافتید، در راستای رفع مسئله وقت بیشتری صرف کنید. باید مطالعه خود را گسترش 
داده و سایر منابع اطالعاتی را نیز بررسی کنید. مطالعه سایر منابع نیز در این نوشتار 
توصیه شده، اما نباید فقط به همین منابع اکتفا کرد. یك راه مناسب برای انجام این کار، 
برقراری ارتباط با تحلیل گران اداراه های دیگر از طریق شبکه و شرکت در نشست های 
تخصصی تحلیل گران، پلیس و یا جرم شناسان است. تالش کنید آموخته های ارزشمند 

و جدید خود را در چنین نشست هایی انتقال دهید. 
در هر حال باید خود را بیش از متخصص فنی و یا خبره در به کارگیری و ارائه 
اطالعات بدانید. باید بیشتر مانند محقق عمل کرده و با اتکاء بر نکات علمی، در جهت 
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مؤثرتر کردن انجام امور پلیسی1 ، پیشنهاداتی را ارائه نمائید. به همین دلیل، بدانید که 
شما صاحب حرفه روشنگرانه ای بوده )از این نظر که در تحلیل مسئله مورد نظر و 
ارائه راهکارها به صورت مؤثری عمل می کنید( و می توانید به توسعه و پیشرفت کمك 

کنید.
شغل خود را بازبینی کنید: 
متخصص جرم باشید. 	•

بدانید که در انجام امور پلیسی چه کاری می توانید انجام دهید.  	•

روش های حل مسئله را افزایش دهید. 	•

عضوی از تیم بررسی مسئله باشید. 	•

	جرم شناسی محیطی را بیاموزید. 	•

مهارت های مطالعاتی خود را گسترش دهید. 	•

به صورت مؤثری ارتباط برقرار کنید. 	•

توانایی های حرفه ای خود را افزایش دهید. 	•

1 - مجددا خاطر نشان می شود که منظور از »انجام امور پلیسی«، نظارت و کنترل پلیس بر جامعه و در حدود وظایف و اختیارات 
قانونی یا به عبارت دیگر، روند دائمی حفظ نظم عمومی و امنیت است. م.
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2- کارشناس جرائم محلی شوید

هر چند وقت یکبار در حین کار مسئله های  زیر به ذهنتان خطور می کند؟
چه محل هایی برای سرقت خودرو مناسب هستند؟  )منطقه جرم خیز سرقت( 	•

از کدام سوپرمارکت های 24 ساعته مرتب سرقت می شود و چرا؟ 	•

سارقان چه اجناسی را از مغازه ها می ربایند و آنها را کجا می فروشند؟ 	•

آیا نرخ ارتکاب جرم در خیابان هایی که روشنایی مناسب دارند، کمتر است یا  	•

خیر؟
کدام یك از مجتمع های مسکونی، محل خرید و فروش مواد مخدر هستند؟ 	•

اما فرض کنید که در  نتوانید به برخی از این سؤال ها پاسخ دهید،  ممکن است 
حوزه انتظامی  خود نسبت به جرائم بومی، خبره هستید و هیچ کس نمی تواند 

در جایگاه شما باشد:
پاسخ  تلفنی  تماس های  به  نمی توانند  که  دارند  مشغله  آن قدر  جزء  مأموران  	•

دهند. 
کارآگاهان به موضوع های خاص رسیدگی می کنند. 	•

گروهبان ها، بر اعمال کارکنان خود نظارت دارند. 	•

ستوان ها بر گشتی های حوزه انتظامی نظارت دارند.  	•

فرمانده، معاونان وی و سروان ها مشغول تحلیل مسئله و موضوع های اداری  	•

هستند.
خالصه می توان گفت که هیچ کس نمی تواند همه جزئیات مربوط به صحنه جرم را 
متوجه شده و به دید یك کارشناس بنگرد. اما اگر شما در جرائم محلی کارشناس باشید، 
این تخصص به شما کمك می کند که اداره خود را به پایگاهی اطالعاتی در راستای 
به کارگیری راهکارهای کاهش جرم تبدیل کنید. با این روش، میزان آگاهی شهروندان در 
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شناسایی بزهکاران و همراهکاری با اقدام های پیشگیرانه ارتقا می یابد. در واقع شما به 
عده زیادی از افراد از طریق جمع آوری و ارائه اطالعات موثّق کمك می کنید. 

برای این که کارشناس جرائم محلی شوید، باید به طور مرتب با کارکنان مجموعه 
جلسه داشته و با مأموران درباره آنچه که در ماموریت هایشان مشاهده می کنند بحث 
همچنین  روز،  با  شیفت شب  مأموران  که  باشید  داشته  خاطر  به  کنید.  وگو  گفت  و 
مأمورانی که در نقاط مختلف شهر مشغول خدمت هستند، با هم در تماس نبوده و به 
ندرت یکدیگر را می بینند. آنها غالبًا در این جلسه ها، درباره جزئیات شغل خود صحبت 
می کنند نه اجرای قوانین و مقررات. مثاًل درباره این که چه چیزهایی باعث عصبانیتشان 
می شود، نه برنامه های شغلی و روزمره. اما باید دانست که بحث از برنامه های روزمره، 

از مباحث اصلی تجزیه و تحلیل های جرم محسوب می شود. 
سعی کنید برخی مواقع در اطراف شهر گشتی بزنید، با این کار نه تنها با اطالعات 
کاری  موقعیت  بلکه  می شوید،  مواجه  عملی  صورت  به  مأموران  توسط  شده  ارائه 
وایت  َمت  می کنید.  درک  بهتر  را  درگیرند  آن  با  خیابان ها  در  آنها  که  مشکالتی  و 
تحلیل  هنگام  به  که  می کنند  پیشنهاد  فلوریدا(  )کالنتر  ویل  َجکسون  و  )جرم شناس( 
این صورت  استفاده کنید. در   GIS از لپ تاپ های حاوی اطالعات جغرافیایی  جرم 
به راحتی می توانید اطالعات خود را درمورد نقاط مختلف، با گزارش های ارائه شده 

توسط مأموران مقایسه کنید.
مورد  در  اما  است،  برخوردار  خاصی  اهمیّت  از  وخیم،  جرائم  در  جرم«  »صحنه 
جرائم عادی این گونه نیست. شما می توانید با مشاهده این صحنه ها اطالعات زیادی 
را جمع آوری کنید، به خصوص وقتی که در حال بررسی و رفع مسئله جرم خاّصی 
هستید. مقایسه گزارش واقعه با مشاهدات خودتان می تواند بیانگر برخی جزئیات مهم 
ثبت نشده در گزارش وضعیت و اوضاع و احوال مربوط باشد. همچنین این اشکال 
می تواند ناشی از نقص فرم های گزارشی باشد که از پیش تنظیم شده اند. بنابراین شما 
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می توانید با وجود این اطالعات جدید پیشنهاد دهید که سؤال ها و شکل فرم های مزبور 
به گونه ای تنظیم شود که اطالعات کاربردی و دقیق تری را ثبت کنند. در این صورت، 
شناسایی بزهکاران و دستیابی به راه های پیشگیری از ارتکاب چنین جرائمی راحت تر 

خواهد بود. 
سعی کنید که به جدیدترین گرایش ها در ارتکاب جرم و نحوه ارتکاب آن آگاه باشید. 
مجموعه گزارش های جرائم را هر هفته مطالعه کنید، شاید نکات جدیدی عایدتان شود. 
همچنین سعی کنید به اقدام ها و عملکردهای ناموفق نیز توجه داشته باشید. )به جدول 
رجوع کنید( برخی از بزهکاران برای ارتکاب جرم از روش آزمون و خطا استفاده می کنند، 
این مطلب را زمانی متوجه می شویم که بسیاری از راه هایی که بزهکاران برای ارتکاب 
جرم به کار می برند، ناموفق بوده و در نهایت هیچ منفعتی عایدشان نمی شود. استفاده 
از روش آزمون و خطا مثاًل در مورد تقلب در ماشین های فروش بلیط یا خودپردازها، 
برای بزهکاران با مشکالت فراوانی همراه است، اما به محض یافتن راه ارتکاب جرم، به 
سرعت همه بزهکاران این روش را فرا می گیرند. اگر شما با روش های آنها آشنا باشید، 

آنگاه می توانید پلیس و افراد دیگر را نیز نسبت به آن آگاه سازید. 
در اکثر اوقات مسئله جرائم بومی، در مناطق دیگر نیز وجود دارد، ممکن است نیروهای 
شما با نوعی سرقت از ساختمان مواجه شوند که قباًل هرگز آن را تجربه نکرده اند. اما 
مطمئن باشید که در سایر مناطق، جرائم مشابه این جرم وجود دارد، و به همین دلیل است 
که آگاهی از تغییر آماج )سوژه( جرم و شیوه های ارتکاب جرم مهم است. اینترنت یکی از 
بهترین منابع برای آشنایی با جرائم مشابه در سایر مناطق است. همچنین  باید از همکاران 
کارشناس خود در حوزه های انتظامی مجاور درخواست همکاری کنید، چرا که ممکن 
است آنها مسئله کنونی شما را تجربه کرده و گروهی بزهکار نیز مشابه بزهکاران مورد 

نظر شما در اختیار داشته باشند.
صرفا به اطالعات پلیس متکی نباشید، چرا که بسیاری از مردم در مورد جرم مورد نظر 
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شما اطالعاتی بیش از پلیس دارند. برای مثال: 
مدرسه،  مقررات  خالف  خرابکاری های  و  قلدری  مورد  در  مدارس  مدیران  	•

اطالعات مناسبی دارند. 
صاحبان مشاغل و ِحَرف کوچك، در مورد مسئله هایی که با آن مواجه می شوند،  	•

کاماًل آگاه و هوشیار هستند. برای مثال داروفروشان به خوبی می دانند که چه 
جنسی از داروخانه آنها به سرقت رفته و یا این که افراد مست به چه منظوری در 

اطراف مغازه آنها پرسه می زنند. 
کارکنان اورژانس، روزانه با افراد زیادی مواجه می شوند که در اثر ارتکاب جرم  	•

مجروح شده و به پلیس گزارش نداده اند. 
مراکزی که از زنان بزهدیده و بی خانمان نگهداری می کنند اطالعات زیادی در  	•

خصوص خشونت های خانوادگی دارند. 
و  شده  خاص  حوادث  درگیر  که  اشخاصی اند  اولین  شخصی  محافظان  غالباً  	•

می توانند اطالعاتی کلی ازجرائم بومی در اختیار شما قرار دهند. 
از  غالباً  آنها  البته  اطالعاتی محسوب می شوند.  منابع شگفت انگیز  بزهکاران،  خود 
ارتکاب آن  در مورد چگونگی  اما معموالً  ارتکابی خود سرباز می زنند،  پذیرش رفتار 
اطالعاتی را در اختیارتان خواهند گذاشت. بزهکاران در مورد ترفندهای ارتکاب جرم 
کمتر صحبت می کنند و چنانچه در این مورد صحبت کنند دقیقاً به شما خواهند گفت که 
چگونه آماج جرم )مجنی علیه، اموال و...( خود را انتخاب می کنند، اشیاء گران قیمت ربوده 
شده را کجا می فروشند و این روزها به دنبال چه سوژه هایی هستند و... . از همکاران 
پلیس خود بخواهید که این گونه اطالعات را از بزهکاران جمع آوری و در اختیار شما قر ار 

دهند، چرا که گاهی اوقات بسیار مفید اند.  
و در آخر، بزهدیدگان می توانند اطالعات خوبی در مورد جرم در اختیار شما قرار 
دهند. البته در مورد جرائمی چون سرقت نمی توانند زمان دقیق ارتکاب جرم را در اختیار 
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شما قرار دهند، اما می توانند بگویند که سارقان از کجا به زور وارد شده، چه چیزهایی 
ربوده شده و کدام طبقه از ساختمان یا اتاق دست نخورده باقی مانده و غیره. 

 چگونه کارشناس جرائم محلی شوید: 
رایانه خود را کنار بگذارید. 	•

با مأمورانتان در مورد مشاهداتشان صحبت کنید.  	•

حوزه انتظامی خود را بازدید کرده و با کارکنان خود جلسه بگذارید.  	•

از صحنه های جرم بازدید نمائید و گزارش ها را بررسی کنید.  	•

اقدام ها و عملیات های ناموفق را بررسی کنید تا بدانید که دقیقًا چه اتفاقی افتاده  	•

است.
با مسئوالن تراز اول شهر صحبت کنید تا با مشکالت مورد نظر آنها نیز آشنا  	•

شوید. 
با صاحبان مشاغل و محافظان شخصی تبادل اطالعات کنید.  	•

با کارشناسان جرم در شهرهای مجاور در ارتباط بوده و در خصوص تغییر آماج  	•

جرم و شیوه های ارتکاب جرم از آنها سؤال کنید. 
خودشان  روش های خاص  مورد  در  بزهکاران  از  که  بخواهید  مأمورانتان  از  	•

مصاحبه کنند. 
از بزهدیدگان، زمان و مکان دقیق ارتکاب جرم و همچنین چگونگی ارتکاب  	•

آن سؤال کنید. 
با ارائه پیشنهادات مفید به بهبود یافتن سؤال های موجود در فرم های مربوط به  	•

بررسی حوادث )جرم و...( و وضعیت کلی آنها کمك کنید. 
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از نتایج اقدام ها و عملیات های ناموفق عبرت گرفته و بر اندوخته های قبلی خود بیفزایید

اداره چوالویستا، حوزه مرکزی پلیس کالیفرنیا، دریافت که روند روبه رشد ساخت مجتمع های مسکونی 
اطراف شهر می تواند ارتکاب سرقت در این اماکن مسکونی را تشدید کند. واحدهای مسکونی مذکور برای 
زوج هایی درنظر گرفته شده بود که مّدت زمان زیادی از روز را بیرون از خانه به سر برده و شرایط برای 
ارتکاب سرقت کاماًل مهیا بود. بنابراین پلیس تصمیم گرفت که تأثیر تدابیر پیشگیرانه و تأمینی حاضر  را 
بررسی کند تا مشخص شود که کدام یک از این روش ها برای برقراری امنیت منازل مناسب¬تر بوده یا 
می تواند به مالکان آنها پیشنهاد شود. َکتی بِرسیاگا، یکی از کارشناسان جرم، سرقت های ارتکاب یافته در 
18 ماه گذشته نسبت به پانصد و شصت و نه باب منزل را با تدابیر ناموفق انجام شده در این مّدت مقایسه 
کرد. نتیجه حاصل از این تحقیق نشان داد که از قفل های کلید خور، باید در هر دو سمت در های ورودی 
این منازل استفاده شود. مصاحبه های انجام شده با دویست و پنجاه نفر بزهدیده و پنجاه  نفر سارق نشان 
داد که هیچ یک از سارقان برای ورود به منزل، تالشی جهت شکستن شیشه های دوجداره نکرده اند. با 
روشن شدن این موضوع، پلیس به تمام ساکنان منازل، پیشنهاد داد که از شیشه های دوجداره استفاده 

کرده و بدین طریق »ورود به عنف« را سخت تر کنند.

شروع به سرقت )عدم تدابیر و اقدام ها
موفقیت در سرقت(

سرقت های تام )با موفقیت 
ارتکاب یافته اند(

تأثیر

چراغ ها خاموش
چراغه ها روشن

چراغ های زماندار
قفل در ورودی

قفل های در ورودی و کناری
دستگاه حس گر بیرونی

دوربین مدار بسته
آژیرهای خطر کنترلی

% 29
% 29
% 11
%25
% 29
% 36
% 18
% 36

% 28
% 26
% 9
% 28
% 15
% 23
% 9
% 19

منفی
منفی
منفی
منفی
مثبت
مثبت
مثبت
مثبت

واژه »مثبت« مذکور در قسمت تأثیر، به معنی فزونی شروع به سرقت های ناموفق نسبت به 
سرقت های ارتکاب یافته است.
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3- عوامل مؤثر در انجام امور پلیسی را بشناسید
 

اقدام های که موجب می شود عملکرد پلیس مؤثر واقع شود، گویای این امرند که تحلیل 
جرائم در انجام امور پلیسی در قرن بیست و یکم نقشی حیاتی ایفا می کند. درک مطالب 
زیر به شما کمك می کند تا از دانشی بهره مند شوید که متخصصان پلیس در سه دهه اخیر 

فراگرفته اند. 
بسیاری از تحقیقات عملکردهای مؤثر پلیس در کاهش نرخ جرم را از سایر عملکردهای 
او تفکیك کرده اند. اخیراً فرهنگستان ملی علوم1 ، جمعی از متخصصان علوم اجتماعی را به 
کار گرفته تا مروری بر کلیه تحقیقات پلیس به ویژه مسئله عملکرد مؤثر پلیس، داشته باشند. 
نمودار پایان این بخش نیز برگرفته از همین گزارش است رویکردهایی که کمترین تأثیر را 
در کاهش جرائم داشته اند در ربع پائینی سمت چپ نمایش داده شده و مؤثرترین رویکردها 

در ربع باالیی سمت راست نشان داده شده اند.
در گوشه پایینی سمت چپ نمودار شاهد مدل استاندارد انجام امور پلیسی هستیم که 
از مؤثرترین تدابیر نظارتی در امریکای شمالی است. از ویژگی های "مدل استاندارد" اتکا 
بر اجرای قوانین2 و عدم تمرکز است. در این مدل بحث گشت های کلی پلیس مطرح 
می شود که هدف آنها عبارت است از: باز داشتن بزهکاران از ارتکاب جرم، پاسخ فوری به 
طیف وسیعی از تماس های تلفنی برای ارائه خدمات پلیسی، پی جویی جرائم و انجام دیگر 
فعالیت های مربوط به اجرای قانون که در اجرای آنها باید بین خصوصیات افراد، مکان ها و 
زمان ها و موقعیت ها، تمایز قائل شد. افکار عمومی، مقام های رسمی و مطبوعاتی که مدل 
استاندارد را حمایت کرده اند، معتقدند که برای کاهش نرخ جرم باید تعداد مأموران پلیس 
افزایش یابد و  زمان پاسخ گویی کاهش یافته، حضور فیزیکی پلیس بیشتر شود و میزان 
موفقیت او در انجام تحقیقات و دستگیری ها نیز افزایش یابد. در این راستا، مسئله مهم دیگر 

1- The National of Sciences 
2-  Law enforcement      
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این است که مقام های رسمی و مطبوعات به دنبال تعیین دقیق مسئله ها زیر نیستند: چه 
کسی، چه، کِی، کجا، چرا و چگونه جرائم ارتکاب می یابند، وجه تمایز میان انواع جرائم 
چیست، کدام یك از مراجع و نهادهای خصوصی و دولتی به موضوع جرائم می پردازند و 

چه راهکارهای دیگری غیر از اجرای صرف قانون وجود دارد. 
برخی از جدیدترین تحقیقات در مورد تأثیر به کارگیری پلیس، به بررسی ابعاد مختلف 
مدل استاندارد پرداخته اند. بنابراین تحقیقات، اجرای مدل استاندارد تأثیر قابل مالحظه ای 
بر جرم، بی نظمی های اجتماعی و ترس از جرم و احساس عدم امنیت ندارد. گشت های 
نامنظم پلیس، پاسخ گویی سریع، پیگیری تحقیقات و بازداشت های پلیسی ممکن است برای 
دستیابی به اهداف دیگر بسیار مؤثر واقع شوند، اما نباید انتظار داشت که این اعمال تأثیری بر 
نرخ جرائم و بی نظمی های اجتماعی داشته باشند. همچنین دلیل محکمی مبنی بر این که الزام 

پلیس به انجام چنین اموری می تواند نرخ جرائم را تحت تأثیر قرار دهد وجود ندارد. 
بنابر تحقیقات انجام شده برای این که تدابیر پلیسی، نرخ جرائم را تحت تأثیر قرار دهند 
باید مبتنی بر دو عامل زیر باشند، این دو عامل که در محورهای نمودار نمایش داده شده 

عبارت است از: 
1( تدابیر مورد نظر در هنگام مواجه با جرائم، باید به صور مختلفی اجراء شوند. این 
بدان معنی است که نباید فقط با تکیه بر اجرای صرف قانون به انجام امور پلیسی پرداخت، 
بلکه باید با استفاده از طیف گسترده ای از انواع راهکارهای موجود، جرائم را بررسی کرد. 
این نظریه در محور عمودی جدول نمایش داده شده است. برخی دالئل نشان می دهند که 
انجام امور پلیسی به صورت مذکور و بدون توسل به اجرای صرف قانون، تأثیر به سزایی در 
کاهش جرائم و بی نظمی های اجتماعی خواهد داشت1 . بنابراین، نکته زیر را باید از اصول 
اساسی فعالیت های پلیسی تلقی کرد: »هرچقدر پلیس شهروند محورتر بوده و برخوردهای 
او خارج از حیطه برخوردهای سازمانی باشد، تأثیری بیشتری بر ارتکاب جرائم خواهد 
1- اجرای صرف قانون توسط پلیس عمومًا جنبه خشن و قهر آمیز دارد، بنابراین منظور نگارنده محترم از عدم توّسل به اجرای صرف 
قانون، در نظر گرفتن مسئله هایی چون مداخله و مشارکت جامعه مدنی، نهادها و موسسات دولتی و خصوصی مرتبط، با امور پلیسی در 

انجام اقدام های پلیسی و افزایش برخوردهای ارشادی او است. م
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داشت.«
2( عامل دوم که در مؤثر واقع شدن انجام امور پلیسی ضرورت دارد، تمرکز است، این 
عامل در محور افقی نمودار نمایش داده شده است. مطابق برخی مدارک معتبر، در رأس قرار 
گرفتن »اجرای قانون« توسط پلیس در یك حوزه جغرافیایی، در نقاط جرم خیز حداقل در 
کوتاه مدت می تواند مؤثر واقع شود. برای مثال می توان به گشت های پلیسی اشاره کرد، این 
گشت ها در محل های کم وسعت با نرخ باالی ارتکاب جرم )مانند گوشه خیابان ها، محوطه 
جلوی ساختمان ها( تأثیر اندکی بر ارتکاب جرائم و تأثیر زیادی بر کاهش بی نظمی های 
اجتماعی دارد. این گشت ها می تواند با دستگیری های فراوان و یا حتی بدون دستگیری انجام 
شود. سیستم Comp Stat 1 و دیگر فن آوری های اواخر دهه 1990 در صدد برآمده اند 
که از مزایای حاصل از این یافته ها بهره مند شوند. اداره خدمات امور پلیسی جامعه محور2 
، راهنمای مسئله محوری را در مواقعی که شدت عمل پلیس و دیگر تدابیر مرتبط، تأثیر به 

سزایی گذارده و یا اصوالً  کارساز واقع نمی شوند، منتشر کرده است. 
اگر تعداد اندکی از بزهکاران، مرتکب بیشترین جرائم و بی نظمی های اجتماعی در 
منطقه ای شوند، به نظر می رسد جابجا کردن آنها موجب کاهش نرخ جرائم خواهد شد. 
البته تحقیقاتی که صحت این اصل را بررسی کرده بسیار ضعیف اند، بنا بر این به طور 
قطعی نمی دانیم که آیا برنامه های مربوط به تکرار کنندگان جرم )مثال جابجایی آنها(، در 
عمل کارساز واقع می شود یا تنها یك ایده امید بخش است و در عمل تأثیر چندانی نخواهد 

داشت. 
در انجام امور پلیسی مسئله محور از هر دو عامل مذکور استفاده می شود، تلفیقی از 
رویکردهای متنوع )مذکور در عامل اول( به همراه عملکرد متمرکز مذکور در عامل دوم. این 
موضوع چقدر مؤثر است؟ متخصصان با استفاده از روش استقرا حجم انبوهی از اسناد و 
مدارک را ارزیابی کرده و به این نتیجه رسیده اند که این تلفیق )عامل اول و دوم( حتماً نرخ 
1- یك سیستم مدیریت پلیسی است که برای اولین بار در شهر نیویورک انجام شد. در این سیستم از آمار و اطالعات به روز مربوط 
به جرم استفاده شده )اغلب این اطالعات با سیستم اطالعات جغرافیایی پردازش می شود( و هدف آن تسلط و احاطه از نظر جغرافیایی 

است )برای مثال در حوزه استحفاظی، منطقه، ناحیه(.  در واقع این سیستم توجیه کننده کاهش نرخ جرم در منطقه مورد نظر است. م.
2 - The office of community oriented policing services
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جرائم و بی نظمی های اجتماعی را کاهش می دهد. اول، بسیاری از راهکارهای رفع مسئله 
زمانی استفاده می شود که اجرای صرف قانون موفق به تأثیرگذاری بلندمدت بر نرخ جرائم 
نبوده، بنابراین نیاز است که شیوه دیگری نیز اعمال شود. جدیدترین مصداق آن، مبارزه 
پلیس با نرخ بسیار باالی سرقت در آپارتمان های نیوپورت نیوز در ویرجینیا بوده است. پس 
از اجرای راهکارهای متنوع اجرای قانون از قبیل گشت پیاده و برنامه استقرار در ایستگاه های 
کوچك، نتایج کوتاه مدتی عاید پلیس می شود. اما مشاهده شد که هر زمان که پلیس در جای 
دیگری غیر از نیوبرایدفیلد مامور به خدمت می شد، نرخ سرقت ها دوباره به حالت قبلی باز 
می گشت. بنابراین پلیس به طور ضمنی متوجه شد که رفع این نقیصه تنها با اتخاذ رویکرد 
حل مسئله امکان پذیر بوده و آن نیز مستلزم همکاری شهروندان، اداره نظارت بر اماکن، اداره 
آتش نشانی، و اداره مسکن و توسعه شهری ایالت متحده است. دوم، هنگامی که برخورد 
مبتنی بر رفع مسئله در نقاط بحرانی جرائم مواد مخدر، با اجرای قانون به صورت سنتی و 
عرفی در شهر ِجرسی در نیوِجرسی ارزیابی شد، دیوید ویسبرگ و لورن گرین متوجه شدند 
که اتخاذ این رویکرد تأثیر به سزایی داشته است. بنابراین درست است که اجرای صرف 
قانون، مؤثرتر از اجرای غیر متمرکز قانون )استفاده از سایر عوامل مرتبط به جز اجرای قانون( 

است، اما برخورد مبتنی بر حل مسئله  از آن نیز مؤثرتر خواهد بود.    
بررسی نتایج تحقیقات سه دهه آخر قرن گذشته، توضیحات واضح تری را ارائه می دهد. 
عملکرد مؤثر پلیس به هر دو عامل اجرای صرف قانون و تنوع رویکردها نیاز دارد و کم اثرترین 
نوع انجام امور پلیسی، اقدام های بوده که هیچ یك از این دو عامل را به کار نبرده اند. اگر تنوع 
رویکردها، بدون »اجرای صرف قانون«  استفاده شود، انتخاب رویکرد مناسب کار مشکلی 
خواهد بود. از سوی دیگر اگر پلیس نقاط جرم خیز را محور عملیات های خود قرار داده 
و تنها به اجرای قانون بپردازد، میزان اثربخشی عملیاتش را محدود کرده است. اگر پلیس 
بخواهد کاماًل مؤثر عمل کند، باید از جزئیات مربوط به موقعیت های جرم در راستای کاهش 
فرصت های جرم زا بهره گیرد. تحلیل گران جرائم در به کارگیری هر دو عامل زیر نقش بسیار 
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مهمی دارند: اجرای صرف با استفاده دقیق از روش های تحلیلی، کمك ماهرانه به اتخاذ 
تدابیر مناسب پلیسی ای که با تمام جزئیات مسئله منطبق باشد. همین موضوع باعث شده که 

قرن بیست و یکم به قرن تحلیل جرائم در انجام امور پلیسی معروف شود.  

برگرفته از هیئت تحقیقات ملی 2003، انصاف و تأثیر آن در انجام امور پلیسی: 
مدارک.

  skoganهیئت بررسی تحقیقات عملکرد و انجام امور پلیسی، تدوین شده توسط
   wesly

میزان کارایی تدابیر انجام امور پلیسی

انجام امور پلیسی جامعه محور
تأثیر ضعیف یا عدم تأثیر

•	انجام بی طرفانه امور پلیسی جامعه محور 
)مانند خبرنامه های پلیسی(

ضعیف تا معمولی 
•	تماس های فردی در انجام امور پلیسی 

جامعه محور
•	تماس های محترمانه میان شهروندان و پلیس

•	افزایش مشروعیت پلیس
•	گشت پیاده )فقط کاهش ترس( 

تفاوت رویکرد ها

زیاد:
  مجموعه ای از چندین راهکار را 

به کار می گیرد.

کم:
     تقریبا فقط بر اجرای قانون        

تکیه دارد

انجام  امور پلیسی مسئله محور
تأثیر در حد معمولی است

•	انجام امور پلیسی مسئله محور
تأثیر بسیار قوی

•	رفع مسئله در نقاط بحران

مدل استاندارد
تأثیر کم یا عدم تأثیر 
•	افزایش تعداد پلیس

•	گشت عمومی )همه منظوره(                                      
•	اجرای راهکار به صورت سریع                                

•	پی جویی تحقیقات                                            
•	بازداشت بدون استثنای مرتکب

 خشونت خانوادگی                                                                                      

انجام امور پلیسی مبتنی بر 
اجرای صرف قانون

بی ثبات یا ضعیف
•	انجام تحقیقات از تکرارکنندگان 

جرم
تأثیر متوسط رو به قوی

•	اجرای دقیق قانون
•	گشت زنی در نقاط بحرانی

قوی                                  متوسط                                          ضعیف
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4- متخصص انجام امور پلیسی مسئله محور شوید

سرعت  به  پلیس  که  می رود  انتظار  می یابد،  ارتکاب  وخیمی  جرم  که  هنگامی 
عکس العمل نشان دهد. آنها باید به سرعت در جهت کمك و تسکین بزهدیده اقدام 
و فوراً بزهکار را دستگیر کنند. اما هنوز شاهدیم که در بسیاری موارد، پلیس قادر به 
دستگیری بزهکار نبوده و یا اگر متهم را دستگیر کند، گاهی قادر به اثبات اتهام وی 
نیست. همین طور دیده شده که گشت های نامنظم که مردم از آنها انتظار دارند، قادر 
به دستگیری بزهکاران نیستند. این بدان معنی است که اکثر اقدام هایی که پلیس در 

راستای تأمین انتظارات عامه انجام می دهد، باعث کنترل جرائم نمی شود. 
به  اقدام  پلیس  نمی شوند که  متقاعد  باز هم  بدانند،  را  واقعیات  این  اگر مردم  اما 
گشت زنی نکرده و یا از کیفیت راهکارها در قبال جرائم وخیم بکاهد. بلکه از پلیس 
انتظار دارند در عین حال که وظایف سنتی خود را انجام دهد، راه های بهتر و جدیدتری 
نیز برای کنترل جرائم بیابد. در حقیقت این همان چیزی است که فرماندهان پلیس از 
طریق اجرای سیستم Stat Comp، سیاست عدم تسامح1 ، انجام امور پلیسی جامعه 
محور و انجام امور پلیسی مسئله محور )که اغلب حل مسئله نیز نامیده می شود( قصد 
انجام آن را دارند. نقش مهم تحلیل گران جرائم در ابداعات مذکور و انجام امور پلیسی 
مسئله محور، باعث معروفیت و شهرت آنها شده و از این رو عملکرد تیمی مهمی به 

آنها محول شده است.
 1979 سال  در  گلدشتاین2  هرمن  توسط  محور  مسئله  پلیسی  امور  انجام  مفهوم 
بیان شد. نظریه او بسیار ساده و بر این محور استوار بود که اساسًا انجام امور پلیسی 
نباید  از طرفی  باشد که موجب تکرار جرم می شوند.  تغییر شرایطی  باید در راستای 
طریق  از  تنها  این که  یا  و  کرده  اکتفا  راهکار  اجرای  به  تنها  جرم  مسئله  رفع  برای 

1 - zero tolerance
2 - Herman Goldstein
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گشت های پیشگیرانه1 از وقوع جرم پیشگیری کرد. البته رجوع مکرر پلیس به اماکنی 
که قباًل بارها و بارها کنترل شده و یا بررسی و رسیدگی های مکرر به ناهنجاری ها و 
جرائمی که توسط گروهك خاصی2 از بزهکاران ارتکاب یافته، پلیس را دلسرد می کند. 
این دلسردی به حدی است که آنها احساس می کنند به دلیل حجم زیاد تماس ها و 
انجام امور بیهوده ای نظیر رسیدگی به این موارد، تضعیف شده اند. برای رهایی از این 
مخمصه، گلدشتاین توصیه می کند که پلیس باید رویکرد حل مسئله اتخاذ کرده و به 

واسطه آن، چهار مرحله زیر را اجراء کند: 
1- اطالعات موجود را بررسی تا طرح های مربوط به حوادث روزمره را پی ریزی 

و سازماندهی کند. 
2- این طرح ها را به طور دقیق تحلیل کند.

3- راه های جدیدی برای کشف روابط عّلی و معلولی یافته و از این طریق احتمال 
وقوع این مسئله ها را در آینده کاهش دهد. این تدابیر جدید، محدود به شناسایی، 
دستگیری و تعقیب قانونی بزهکاران )وظایف سنتی و عرفی پلیس( نمی شود. 
با در نظر گرفتن موازین حقوق جزا و اجرای  امور پلیسی مسئله محور  انجام 
آن می تواند راه حلی مفید و مؤثر باشد، همچنین باید در جستجوی راه حل های 
دیگری باشد که با همکاری سایر اقشار جامعه مؤثر واقع می شوند. از سوی دیگر 

پیشگیری از جرم را در اولویت امور قرار دهد.
از نو  این فرآیند را دوباره  اقدام ها را ارزیابی و اگر مؤثر واقع نشده اند،  4- تأثیر 
شروع کند. عبارت SARA واژه مخّففی است که در راستای حل مسئله  به این 
فرایند چهار مرحله ای اشاره دارد: بررسی3 ، تحلیل4 ، راهکار5 و ارزیابی6 . در 

1 - Preventive patrols
2 - منظور نگارنده، گروهی از بزهکاران است که عموما اعضاء گروه ثابت، تعداد آنها مشخص است و قباًل نیز سابقه ارتکاب جرم 

و یا ایجاد ناهنجاری ها و بی نظمی های اجتماعی را داشته اند. م
3- Scanning
4- Analysis
5- Response
6- Assessment
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بخش های بعدی این نوشتار، جزئیات این موارد مطرح و شما متوجه می شوید که 
چرا نقشی اساسی در انجام امور پلیسی مسئله محور ایفا می کنید. 

به  که چگونه  می دانید  دارید،  پلیسی  اطالعات  با  را  آشنایی  بیشترین  که  شمائید 
طرح های  طریق،  این  از  و  کنید  ترسیم  آن را  نقشه  و  تحلیل  را  داده ها  نحو  بهترین 
زیربنایی ارائه دهید. بهتر است برای ارزیابی راهکارهای جدید با استفاده از داده ها، از 
کارشناسان مربوطه مشاوره بگیرید. اگر در شناخت جرائم محلی اهل خبره شوید، آن 
وقت است که می توانید سایر اطالعات مرتبط با مسئله را بیابید. می دانید که در کجای 
اینترنت اطالعات مرتبط با کتب تخصصی وجود دارد و یا راهکارهای موفقی را یافته 
از آورده های جرم شناسی محیطی در  استفاده شدهاند. چگونه  بسیاری موارد،  که در 
از جابه جایی بزهکاری1  پیشگیری  استفاده کنید. چگونه  راستای تحلیل دقیق مسئله 
کرده و میزان آن را اندازه گیری کنید. هرگز شاهد کاهش چشمگیر و پایدار مسئله مورد 
نظر در طرح انجام امور پلیسی مسئله محور نخواهید بود، مگر آن که هر روز با  این 

چهار مرحله درگیر بوده و آنها را مّدنظر قرار دهید.
ممکن است حل مسئله مشکل باشد، بیشترین مشکل هنگام تحلیل و ارزیابی به 
وجود می آید، دقیقًا همین جاست که می توانید بیشترین نقش را ایفا کنید. در واقع از 
همان ابتدا گلدشتاین نیز چنین استدالل کرده که انجام موفق امور پلیسی مسئله محور 

به »ظرفیت باالی تحلیلی موجود« در اداره بستگی دارد.
ممکن است شما نیز در مورد این که نقش تعیین کننده ای در پروژه های مسئله محور 
دارید با ما هم عقیده باشید، اما بپرسید که چگونه می توانید در ایفای نقش با توجه 
به واقعیت های شغلی خود موفق باشید؟ چگونه می توانید زمانی را به انجام تحلیل های 
دقیق مورد نیاز اختصاص دهید؟ چگونه می توانید برای مدت طوالنی بر روی پروژه ای 
کار کنید، درحالی که مکرراً از شما خواسته می شود گزارش های آماری و نقشه ها را 
فوراً تنظیم کنید، مگر قباًل چنین نبوده؟ چگونه می توانید به عنوان یك عضو هم رتبه در 
1- Displacement
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تیم پذیرفته شوید درحالی که تنها یك شهروندید؟ چگونه می توانید به عنوان یك عضو 
هم رتبه و هم تراز عمل کنید، در حالی که رئیس تان از شما می خواهد که هر تحلیلی را که 
پیشنهاد می کنید ابتدا به تائید وی برسد و تمام کار شما را مورد بازبینی قرار دهد؟ وقتی 
که هنوز تحلیل هایتان به طور کامل مطرح نشده چگونه می توانید با کم حوصلگی مأموران 
برای اتخاذ راهکاری مقابله کنید؟ چگونه می توانید آنان را متقاعد کنید که راهکارهایی 
غیر از شناسایی و دستگیری بزهکاران را بررسی کنند؟ چگونه با انتقاداتی نظیر اینکه »شما 
بیش از پرداختن به امور کاربردی به تحقیقات تئوری عالقه مندید« برخورد می کنید؟ و 
خالصه ممکن است شگفت زده شوید و از خود بپرسید که ما در چه سیاره ای زندگی می 

کنیم. چرا که مطمئناً به آنچه که تاکنون دیده اید هیچ شباهتی ندارد.
در  همواره  پلیسی  امور  انجام  که  معتقدیم  ما  اما  هستند،  های خوبی  سؤال  اینها 
حال تغییر است و شمائید که باید به این تغییرها سرعت ببخشید. هم اکنون مسئوالن، 
فشار کاری مأموران پلیس را افزایش می دهند تا مؤثرتر عمل کنند، از این رو زمان آن 
گذشته که رؤسا بگویند اگر منابع بیشتری در اختیار داشتند مانع وقوع جرائم می شدند. 
امروزه حداقل در اداره های بزرگ، باید چارتی سازمانی با تمام جزئیات مربوطه از این 
موضوع طراحی شده و نحوه استفاده از آن دقیقًا توضیح داده شود. هر روز عملکرد آنها 
از جمله کاهش نرخ جرائمی که پلیس در بسیاری از شهرهای بزرگ ادعا می کند به آن 

دست یافته، بررسی دقیق شده است تا  جلوی بهانه ها و قصور پلیس را بگیرد. 
خالصه شکی نیست که پلیس روز به روز به داده ها بیشتر وابسته می شود، از این 
رو باید از منابع استفاده کرده و به طور مؤثر آنها را مدیریت کند. با فراهم آمدن همین 
داده هاست که می توانید امور پلیسی را به صورت مفیدتری انجام دهید. گرچه مجبورید 
صبورانه کار کنید تا اطالعات را به موقع و به شکلی که برای سازمان مفید باشد تهیه 
کنید. اگر چنین عمل کنید و هدف اصلیتان کاهش جرائم باشد، نقشی مهم در انجام 
امور پلیسی داشته و یکی از اعضای کلیدی تیم انجام امور پلیسی مسئله محور خواهید 
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شد. همه ما می دانیم که پلیس با رویکرد مسئله محوری هر روز بر روی مسئله های 
جدیدی فعالیت می کند که پشت سر هم می آیند و به محض این که مسئله جدیدتری 
رخ می نمایاند، به سرعت ناپدید می شوند. در این حین بسیاری از مأموران با تجربه، 
مدتی تظاهر به همکاری کرده و منتظر می مانند مدیریت پروژه انگیزه خود را از دست 
امور  انجام  اما  می گردند،  باز  کار خود  به  معمول  روال  طبق  که  است  آن وقت  دهد، 
پلیسی مسئله محور تنها گرایشی کلی و غیرمؤثر نیست، بلکه به نتیجه رسیده و ماندگار 

می ماند.
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5- صرفًا امور پلیسی مسئله محور را انجام دهید 

برخی از مسئوالن پلیس که به انجام امور پلیسی مسئله محور گرایش یافته اند، در 
پلیسی  امور  انجام  پلیسی جامعه محور،  امور  انجام  مانند  تدابیر دیگری  از  عین حال 
 Comp مبتنی بر نظریه پنجره های شکسته1 و انجام امور پلیسی اطالعات محور2 و
Stat  نیز بهره می جویند. انجام امور مزبور با توجه به چگونگی اجرای آنها، ممکن 

است با انجام امور پلیسی مسئله محور مطابقت داشته باشند. اما باید توجه داشت که 
حتی اگر مطابق هم باشند، دقیقًا همانند انجام امور پلیسی مسئله محور نخواهند بود. 
بدین دلیل دانستن تفاوت های میان امور پلیسی مسئله محور با سایر تدابیر از اهمیت 

ویژه ای برخوردار است. 
 امور پلیسی مسئله محور شیوه ای است برای تحلیل و حل مسئله جرم در حالی که 
امور پلیسی جامعه محور، فلسفه سازمانی گسترده تری را بیان می کند. انجام امور پلیسی 
جامعه محور نیز مانند امور پلیسی مسئله محور به »حل مسئله« می پردازد، اما در عین 
حال به توسعه روابط بیرونی با اقشار و نهادهای جامعه نیز می پردازد. به عالوه انجام 
امور پلیسی جامعه محور، به تغییرهای سازمانی که باید در اداراه پلیس انجام شود نیز 
توجه می کند )مانند اتخاذ تصمیم های مختلف، پاسخ گویی در حوزه جغرافیایی معین، 
آموزش های سازمانی، ارزیابی کارکنان پلیس و...(. این تغییرهای سازمانی در راستای 
حمایت از تدابیر حل مسئله و گسترش روابط اجتماعی و جهت گیری های خودجوش 
نسبت به جرم و بی نظمی های اجتماعی است. بنابراین انجام امور پلیسی جامعه محور 
بیش از انجام امور پلیسی مسئله محور، تعامل پلیس و مردم را مد نظر داشته و تئوری 
سازمانی گسترده تری را ارائه می کند، به طوری که اصول امور پلیسی مسئله محور را 
نیز در برمی گیرد. اگر امور پلیسی جامعه محور درست انجام شود، از طریق آن می توان 

1- Broken windows  policing
2- Intelligence –Led  Policing
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اصول  محور،  جامعه  پلیسی  امور  اگر  اما  پرداخت.  نیز  محور  مسئله  پلیسی  امور  به 
امور پلیسی مسئله محور را اعمال نکند، تأثیر چشمگیر بر کاهش نرخ جرم نخواهد 

گذاشت. 
انجام امور پلیسی مسئله محور نهادهایی را شناسایی می کند که در مسئله ای خاص 
به کمکشان نیاز است، البته در موقعیتی مطلوب، انجام امور پلیسی جامعه محور نیز 
همین کار را انجام می دهد. مثاًل اگر مسئله مورد نظر »حمله و تهدید به ضرب هایی« 
باشد که اطراف ایستگاه های اتوبوس ارتکاب می یابد، عضوی که حضورش ضروری 
است اداره امور حمل و نقل عمومی است و اگر مسئله مورد نظر، دله دزدی از مغازه 
باشد به همکاری اصناف نیاز است. عموم مردم، مسئله های کلی را می دانند اما افراد 
خاصی  اهمیت  از  مسئله  تحلیل  در  که  دارند  نظراتی  بزهکاران(  جمله  )از  خاص 
برخوردار است. مردم در برخی موارد می توانند راهکارهای اجرایی ارائه دهند )برای 
در  و  متکدیان(  به  پول  پرداخت  از  ممانعت  یا  و  کلیدخور  قفل های  از  استفاده  مثال 
اما  مواردی میزان موفقیت تدابیر حل مسئله  برحسب واکنش جامعه معین می شود. 
مسئله،  تحلیل  به  مربوط  تخصصی  امور  در  بتواند  جامعه  که  می آید  پیش  ندرت  به 
ارزیابی دقیق و ارائه راهکارها کمك چشمگیر کند. عالوه بر همکاری در مسئله های 
خاص، انجام امور پلیسی جامعه محور به دنبال جلب همکاری گسترده عموم مردم و 
سازمان های دولتی است، تا میزان اعتماد و همکاری عمومی را میان آن ها ارتقاء دهد. 
بنابراین از این نظر روابط انجام امور پلیسی جامعه محور، فراتر از حد روابطی است 
که در انجام امور پلیسی مسئله محور تعریف شده، از این رو بدیهی است که برخی از 
روابط آنها با یکدیگر همسو و مشترکند. بنابراین اداره هایی که اصول کلی امور پلیسی 
جامعه محور را انجام می دهند، باید توجه داشته باشند که روابط محدودتر حل مسئله 

را تضعیف نکنند. 
البته تفاوت های مذکور هنگامی که منطقه ای محروم، موضوع طرح مسئله محور 
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از  مجموعه ای  تا  می شود  طرح ریزی  پروژه  موارد  این گونه  در  نیستند.  مشهود  است 
مشکالت که در مجموع مسئله بزرگ تری را به وجود می آورد، شناسایی شوند. )به 
راهبرد چهارده رجوع کنید( اما هدف اصلی یك پروژه مسئله محور، به جای ایجاد 
استعمال  محل های  قبیل  از  خاصی  هایی  مسئله  تحلیل  جامعه،  با  روابط  گسترش  و 
مواد مخدر، ارتکاب سرقت در اماکن تجاری است. در این پروژه ها نیز میزان تعامل 
حل  در  مؤثری  نحو  به  جامعه  نهادهای  از  هریك  که  است  اندازه  این  تا  جامعه  با 
هریك از این مسئله ها مشارکت می کنند، که البته برای حل هر مسئله، گروه متفاوتی 
مشارکت می نمایند. این همکاری با جامعه هرچه بیشتر توسعه یابد، میزان اعتماد میان 
پلیس و جامعه را افزایش داده و روند حل مسئله را ساده تر می کند. البته اگر جامعه از 
این پروژه ها در حد وسیع حمایت نکند، باز هم پلیس باید به طور دقیق به مسئله ها 

بپردازد. 
دانستن تفاوت های میان انجام امور پلیسی مسئله محور و انجام امور پلیسی مبتنی 
بر نظریه پنجره های شکسته نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. با امور پلیسی مسئله 
از مسئله ها، راهکارهای خاص  از طیف گسترده ای  برای هر مسئله  محور می توانید 
خود را یافته و با بررسی دقیق علل پیدایش آن، مسئله مورد نظر را رفع کنید. اما از 
نظم  اعاده  و  اجتماعی  نظمی های  بی  رفع  برای  پلیسی  امور  انجام  کلی  راهکارهای 
استفاده می کنند. این رویکرد بر دو اصل استوار است، اولین اصل این  است که وقتی 
جرائم کوچك جمع می شوند، زندگی اجتماعی را مخدوش می کنند. برای مثال دور 
ریختن یك برگ کاغذ خیلی قبیح نیست، اما تصور کنید اگر هرکس این کار را انجام 
دهد، محله به یك زباله دانی تبدیل می شود. اصل دوم نظریه پنجره های شکسته است 
ارتکاب جرائم بزرگ تر محسوب می شوند،  برای  که جرائم کوچك زمینه و مشوقی 
برای مثال اغلب امالک متروکه یا محصور شده با حصارهای چوبی، به محلی برای 
نیز می شوند.  معامله مواد مخدر تبدیل می شوند و موجب ارتکاب جرائم وخیم تری 
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این نگرش باعث شده که برخی از شهرهای بزرگ، تالش بیشتری برای کنترل جرائم 
کوچك کنند.

اختیارات )آزادی عمل توأم با دقت( الزمه انجام هر نوع امور پلیسی است، برای انجام 
امور پلیسی مبتنی بر نظریه پنجره های شکسته نیز مأموران مستقر در خیابانند که تصمیم 
های مهمی می گیرند. )به خاطر داشته باشید که »سیاست عدم تسامح« که شعاری سیاسی 
است را نباید به اشتباه تفسیر کرد در حقیقت پلیس نباید همه مسئله ها را به دستگاه 
قضایی ارجاع دهد، چون به زودی دادگاه ها به واسطه حجم زیاد کار از وظیفه اصلی خود 
بازمانده و در نهایت موجب رکود کارایی و بی تفاوتی مردم می شود.( از این رو باید دقیقًا 
بررسی کرد که کدام یك از جرائم کم اهمیت به جرائم وخیم تبدیل می شود و کدام یك 
خیر؟ برای مثال، مدیران شرکت متروی شهر نیویورک متوجه شدند مرد جوانی که همیشه 
بدون ارائه بلیط به متصدیان مترو به صورت رایگان سفر می کرد، در آنجا مرتکب سرقت 
مقرون با آزار و تهدید نیز شده است. کنترل جرائم خرد به کاهش جرائم وخیم نیز کمك 
می کند، با وجود این در همین شرکت مترو کسانی که روی دیوارها شعارنویسی می کردند 
مرتکب جرائم مهم تری نشدند. در این راستا تالش مسئوالن برای کنترل شعارنویسی 

بسیار مؤثر واقع شد اما تأثیری بر کاهش سرقت نداشت. 
انجام امور پلیسی مسئله محور، به همین جرائم کم اهمیت نیز توجه می کند، حتی 
اگر هیچ احتمالی مبنی بر وخیم شدن آنها وجود نداشته باشد. برای مثال تخریب اموال 
عمومی یا خصوصی در پارک ها، ارتکاب سرقت مقرون به آزار را افزایش نمی دهد، اما 
اموال را تخریب کرده و بر همین مبنا باید به آن توجه شود. یا ممکن است رانندگی با 
سرعت غیرمجاز، گره های ترافیکی )ازدحام عبور و مرور( یا سر و صدا دغدغه اصلی 
ساکنان محله ای باشد. به محض این که این موارد به حّد یك مسئله برسند )به راهبرد 
چهارده رجوع کنید( باید از طریق امور پلیسی مسئله محور علت یابی شوند، حتی اگر 

هیچ احتمالی مبنی بر تنزل و رو به خرابی گذاشتن آن محله وجود نداشته باشد. 
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تحلیل گران جرائم، نقش اساسی در انجام امور پلیسی اطالعات محور دارند، تا 
حدی که حتی هزینه ویژه ای را به تأمین اطالعات صوتی )گفتاری و شنیداری( مورد 
پلیسی اطالعات  امور  انجام  این نوع عملیات اختصاص   داده اند.  برای هدایت  نیاز 
محور در درجه اول نوعی مطالعه روش شناسی بوده و برای کسب اطالعات صحیح 
و مستند استفاده می شود. از طرفی قادر به طراحی و اجرای راهکارهای کاهش جرم، 
آن هم به شیوه SARA نبوده و پلیس نیز در طراحی و اجرای چنین راهکارهایی از 
امور پلیسی اطالعات محور استفاده نمی کند و نقش مهمی را نیز در این زمسنه ایفا 
نمی کند. اما امور پلیسی مسئله محور با پلیس و تحلیل گران جرائم تعامل بیشتری داشته 

و استفاده از تعداد بیشتری از این متخصصان را توصیه می کند. 
امور پلیسی مسئله محور مانند Comp Stat نیز نیست، اگرچه در برخی ویژگی های 
Comp Stat  کلی شباهت هایی با هم دارند. هر دو مورد استفاده پلیس اند، اما اجرای
مختص نقاط جرم خیز است، درحالی که انجام امور پلیسی مسئله محور، قلمرو گسترده تری 
از جرائم را بررسی و تحلیل می کند. هر دو برای هدایت عملکرد پلیس از داده ها استفاده 
می کنند، اما تنوع داده ها تحلیل های دقیق از خصیصه های انجام امور پلیسی مسئله محور 
در مقایسه با Comp Stat است؛ چرا که Comp Stat تنها یك موضوع را انتخاب 
کرده و به سرعت به پاسخ مورد نظر می رسد. Comp Stat صرفاً از تدابیر اجرای قانون 
)اجرای صرف قانون( استفاده می کند در حالی که امور پلیسی مسئله محور، در کنار این 
موضوع از سایر راهکارها نیز دیگر استفاده می کند. Comp Stat تأثیر مقطعی بر نقاط 
جرم خیز خواهد داشت، جرم را از بین می برد اما به صورت کوتاه مّدت، بنابراین برای 
ثبات اثر آن، باید قانون به صورت دائمی اجراء شود. اما یك رویکرد مسئله محور به دنبال 
راهکاری بلند مّدت است. از Comp Stat به عنوان راهکاری اولیه استفاده می شود 
در حالی که امور پلیسی مسئله محور راهکارهای بلند مدتی را اجراء می کند، در نهایت 

اجرای همزمان این دو رویکرد کارایی باالیی خواهد داشت.  
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تفاوت های میان انجام امور پلیسی محور و دیگر راهبردها

کانون 
توجه

گام های ابتداییسبکاصول و دلیلهدف

انجام امور 
پلیسی مسئله 

محور

جرائم و 
مسئله 
های 

خاص، 
تکرارشونده

حذف عوامل 
پیدایش این نوع 

مسئله ها

پیشگیری مؤثرتر 
از سایر اقدام های 

بعدی است.

با توجه به تحقیق 
 )SARA( میدانی

اقدام می کند.

مسئله هایی را 
تشخیص می دهد که 

الزم است به آنها توجه 
شود.

انجام امور 
پلیسی جامعه 

محور

روابط 
عمومی 
پلیس، 

تغییرهای 
سازمانی، 
حل مسئله

پیشگیری از جرم 
و بی نظمی به 

شیوه ای که مردم 
را به وجد آورد. 
افزایش اعتماد 

عمومی به پلیس 
در حمایت از 

پلیس.

حمایت، عنصر 
کلیدی در 

پیدایش کارایی 
است. تغییرهای 
سازمانی، برای 
ایجاد اصالحاتی 
دائمی مهم است. 

حل مسئله، 
شیوه ای نهادینه 

در برخورد با جرم 
و بی نظمی های 
اجتماعی است.

با انجام توافق 
با ساکنان و 
انجمن های 

محلی، اعتماد 
سازی می کند. 
برای حمایت 
از اقدام ها، 

ایجاد تغییرهای 
سازمانی را به 

تصویب می رساند. 
دستی در حل 

مسئله دارد.

یکی از کارکنان 
خوش برخورد پلیس 
را به محله اختصاص 
می دهد، مسئلههایی 
را تشخیص می دهد 
که الزم است به آنها 
توجه شود. تغییرهای 

سازمانی را تعیین 
می کند که برای 

حمایت از اقدام ها 
پلیس ضروری است.

پنجره های 
شکسته

محله های 
در حال 
وخیم تر 
شدن 
اوضاع

کنترل اوضاع به 
نحوی که از تبدیل 

شدن به جرائم 
وخیم ممانعت 

شود.

مسئله را در نطفه 
خفه می کند.

انجام امور پلیسی 
به منظور کنترل 

بی نظمی ها و 
برقراری نظم.

تشخیص محله هایی 
که اوضاع آنها رو به 

وخامت می رود.

انجام امور 
پلیسی 

اطالعات 
محور

فرایند 
جمع آوری، 

تحلیل 
و انتشار 
اطالعات

مبنای کار، 
راهبردهای انجام 
امور پلیسی است 

و شگردها بر 
مبنای اطالعات 

دقیق است.

فقط وقتی 
اطالعات کامل و 
دقیق باشد مؤثر 

واقع می شود.

چرخه جمع آوری، 
ارزیابی، تدوین، 
تحلیل و انتشار 

اطالعات را ارتقاء 
می دهد.

توسعه اطالعات 
جمع آوری، ارزیابی و 
تحلیل شده و سپس 

انتشار آنها.

CompStat الگوی
مکانی 
دقیق و 
مقطعی

کاهش کانون های 
بحرانی جرم

کانون های بحرانی 
کلیه جرائم را 
کمتر کاهش 

می دهد.

نقاط بحرانی 
جرائم را با 

محاسبه کشف 
می کند و به طور 
شدیدی اقدام به 

گشت زنی و اجرای 
قانون می کند.

نقشه ای از جرائم تهیه 
می کند که قابلیت 

پاسخ گویی به مسائل 
مطرح شده در حوزه 

جغرافیایی را دارد.
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6- در مورد جرائم خاص دقیق تر باشید

از جمله جرائم  اداره شما در خصوص برخی جرائم خاص،  گاهی ممکن است 
مرتبط با خودرو  و یا سرقت، شدت عمل بیشتری نشان داده و در این راستا وظایفی 
از قبیل طراحی نقشه وضعیت جرائم و کسب اطالعات مورد نیاز برای پشتیبانی طرح 
را به شما محول کند. اما باید بدانیم که در خصوص این قبیل جرائم نمی توان از پروژه 
»انجام امور پلیسی مسئله محور« استفاده کرد، چراکه جرائم مزبور انواع مختلفی داشته 
و باید به طور جداگانه بررسی شوند. برای مثال، جرائم خاص اتومبیل می تواند شامل 

موارد زیر باشد:
سرقت قالپاق خودروها برای فروش یا  کلکسیون کردن آنها.  -

شکستن شیشه خودرو و سرقت اشیای داخل آن.  -
شکستن شیشه خودرو و سرقت ضبط و اشیای قیمتی آن.  -

سرقت خودرو برای گردش و تفریح.  -
سرقت خودرو برای استفاده از آن در ارتکاب سایر جرائم.  -

سرقت خودرو و نگهداری آن.  -
سرقت خودرو، اوراق کردن و فروش قطعات آن.  -

سرقت خودرو برای فروش آن.  -
سرقت خودرو به منظور صادرکردن آن از راه های دریایی.  -

سرقت مسلحانه خودرو.  -
همان طور که در مثال های باال مالحظه کردید، این جرائم توسط بزهکاران متفاوت 
و به دالئل، انگیزه ها و شیوه های مختلف ارتکاب می یابند. ربودن قالپاق خودرو کار 
دوره  امیال  و  هوس ها  از  ناشی  و  شده  انجام  نوجوانان  توسط  عمدتًا  نبوده،  سختی 
بلوغ است. سرقت خودرو و گردش با آن نیاز به جرأت بیشتری داشته و سارق باید 
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بداند.  را  خودرو  با  رانندگی  و  کردن  روشن  چگونگی  در خصوص  اولیه  اطالعات 
سرقت خودرو برای صادرکردن آن نیز یکی از جرائم بسیار پیچیده بوده که ارتکاب 
آن نیازمند سازماندهی بسیار قوی، برنامه ریزی قبلی و به کارگیری افرادی )باند( در 
این زمینه است. معموالً این گونه بزهکاران تمایل دارند که شغل مجرمانه داشته باشند، 
از این رو ارتکاب جرم، حرفه آنان محسوب می شود. از طرفی غالبًا بزهکاران بسیار 

سنگ دل و بی رحم مرتکب سرقت مسلحانه خودرو می شوند. 
باید  مختلف  های  مسئله  حل  برای  که  مطلب اند  این  بیان گر  مذکور  تفاوت های 
با  تفریح،  و  گردش  برای  اتومبیل  سرقت  نرخ  کرد.  استفاده  متفاوتی  راهکارهای  از 
مثبت  تأثیر  بر  محکمی  دلیل  )که  می کند  پیدا  کاهش  مناسب  امنیتی  تجهیزات  تعبیه 
دستگاه های متوقف کننده1 و در نهایت کاهش سرقت خودرو است(. اما همین دستگاه ها 
نیستند، چرا که ممکن است بزهدیده  اتومبیل مؤثر  از سرقت مسلحانه  در پیشگیری 
در اثر تهدید سارقان نتواند ماشین را روشن2 و سوئیچ را رها کند. در واقع بعضی از 
مفسران معتقدند که سرقت مسلحانه اتومبیل3 با تعبیه دستگاه های متوقف کننده افزایش 
امکان پذیر  ارتکاب جرم  با روش های معمولی  این نوع سرقت  ارتکاب  می یابد، زیرا 
نیست. همچنین این متوقف کننده ها با به کارگیری تکنیك های پیشرفته خنثی می شوند، 
بنابراین تأثیر بسیار اندکی در کاهش نرخ سرقت خودرو و صادرات آن دارند، از این 
رو تنها راه حل این مسئله  کنترل دقیق بندرها و مرزها )گمرک( و مدارک مربوط است، 

چرا که جعل اسناد و مدارک به مراتب سخت تر از سرقت خودرواست. 
تجزیه مسئله بزرگ )ناشی از جرم( به مسئله ای کوچك تر، اولین مرحله از مراحل 
انجام امور پلیسی مسئله محور است. به عنوان مثال اخیراً در مرکز شهر شارلوت اِن سی، 
سرقت خودرو را با امور پلیسی مسئله محور بررسی نمودند، در ابتدای امر مشخص 
شد که این مسئله عمدتًا در پارکینگ ها اتفاق می افتد و فقط 17 درصد از سرقت ها 
1- Immobilizers
2 -  کنترل دستگاه های متوقف کننده اتومبیل با تعبیه کلیدی بر روی سوئیچ خودرو بوده که در اثر تهدید سارقان و برداشتن دست 

از روی خودرو، سوییچ  فعال نمی شود. 
3 -  سرقت اتومبیل و صادر کردن آن. م.
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نسبت به خودروهای پارک شده در خیابانها و منازل ارتکاب یافته است. نتیجه حاصل 
پارک  که خودروهای  بود  این  بیان گر  نیز  پارک خودرو  قابل  مناطق  از  آمارگیری  از 
در  شده  پارک  از خودروهای  تر  بیش  برابر  غیرمسّقف، شش  پارکینگ های  در  شده 
پارکینگ های مسقف در معرض خطرند. )به راهبرد 27 رجوع کنید( این بدان معنا بود 
امنیت پارکینگ ها از طریق نصب روشنایی و حفاظ و  با هدف بهبود  که پروژه ای 
مراقبت بیش تر و دقیق تر توسط متصدیان پارکینگ ها می تواند به اجراء درآید. نتیجه 
حاصله پس از اجرای این طرح کاهش نرخ سرقت خودرو از پارکینگ ها بوده و در این 

راستا درصد موفقیت و استفاده صحیح از منابع پلیس نیز افزایش یافت. 
میزان کارایی پروژه های مسئله محور  ارزیابی دقیق  برای  منابع موجود  شیوه ها و 
پلیس بسیار محدود است. از طرفی این گونه پروژه ها صرفًا بر روی یك موضوع انجام 
شده و ضمن صرف هزینه های زیاد، مسئله تعداد اندکی از جرائم را حل می کنند. البته 
این مسئله بستگی به میزان وخامت جرم مورد نظر دارد. برای مثال اگر نرخ سرقت 
قالپاق خودروها یا نرخ جرم خاصی، بسیار پایین باشد در این صورت برای حل این 
مسئله خاص نباید از پروژه امور پلیسی مسئله محور استفاده کرد. از طرفی در بعضی 

به دلیل توجه غیرتخصصی و زیاد به طبقه بندی انواع جرائم از قبیل: سرقت، سرقت مقرون به آزار و سرقت 
از این رو دستیابی به واقعیت ها در مورد شرایط  خودرو در واقع از اصل موضوع ]پیشگیری[ دور شده و 
ارتکاب جرم )موقعیت ها( امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به این مسئله  نیازمند دقت و تامل بیش تری در 

حل مسئله و پیشرفت تدریجی در این مسیر است.

به سرقت از اماکن مسکونی بیشتر توجه کنید

بِری پویِنر و بِری ِوب گفته اند که تدابیر و اقدام های الزم برای پیشگیری از سرقت اجناس الکتریکی منازل 
مسکونی کاماًل متفاوت از تدابیر مورد نیاز برای پیشگیری از سرقت جواهرات و پول است. این تفاوت تدابیر 
به دلیل وجود تفاوت های ماهوی میان این دو نوع سرقت است. زمانی که آماج سارقان، پول یا جواهرات 
را سرقت می کنند. ولی زمانی که هدف  نقلیه خانه های قدیمی مرکز شهر  از وسائل  استفاده  است، بدون 
سارقان، اجناس و وسائل الکتریکی مانند تلویزیون و VCR است، با استفاده از وسائل نقلیه در شهرک های 
باید  و  داشته  به خودرو  نیاز  اشیای مسروقه  برای حمل  زیرا  مرتکب سرقت می شوند،  نوساز حومه شهر 
خودروی خود را نزدیک منزل مورد نظر پارک کنند اما نه آن قدر که جلب توجه کند. طراحی شهرک های 
مسکونی جدید، شرایط مناسبی برای سارقان فراهم کرده است. به نظر پوینر و وب  اصوالً کمبود مراقبت 
از  پیشگیری  برای  آنها  پیشنهاد  است.  مزبور  ارتکاب جرائم  اصلی  از علل  پارکینگ ها  و  و کنترل جاده ها 

سرقت های مرکز داخل شهر عبارت است از: تجهیز وسائل امنیتی و حفاظتی در نقاط ورودی شهر. 
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موارد مانند سرقت از مغازه های کنار خیابان، حتی اگر نرخ جرم پایین باشد به دلیل 
زیرا  کرد.  استفاده  محور  مسئله  پلیسی  امور  پروژه  از  باید  آن  ارزشمند  دستاوردهای 
ارتکاب این قبیل جرائم منجر به افزایش جرائم وخیم تر از جمله قتل عمد و به تبع آن 

ایجاد رعب و وحشت در جامعه می شود. 
ارتکاب بعضی از جرائم وخیم مانند تیراندازی در مدارس به قدری نادراست که 
نمی توان آنها را جزء جرائم بومی محسوب کرد و از طریق پروژه امر پلیسی مسئله 
انجام  برای  فاکتورهای اصلی  از  باید دانست که یکی  پرداخت.  بررسی آن  به  محور 
آن، علل اصلی  بررسی  با  تکرار جرم است که  پلیسی مسئله محور،  امور  پروژه های 
و زیربنایی جرم را می شناسیم. برای جرائم، پلیس باید از تجهیزات حفاظتی و امنیتی 

مناسب استفاده کند و راهکار مناسبی برای رفع آن در نظر بگیرد. 
هرچند شایسته است که کار را با راه حل آغاز نکنیم اما بررسی راهکارهای مبارزه با 
برخی جرائم خاص، نویدبخش این است که با طراحی یك پروژه پلیسی مسئله محور 
می توان آن مسئله را برطرف کرد. برای مثال اگر به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید آخر 
شب از فروشگاه های کنار خیابان بنگریم، قباًل تحقیق مناسبی در این زمینه انجام شده که 
نشان می دهد حضور دو مامور پلیس در آن محل باعث کاهش نرخ سرقت از این مغازه ها 
خواهد شد. بنابراین شما باید سرقت از مغازه های کنار خیابان را در حوزه انتظامی خود 
بررسی کرده، چنانچه نرخ آنها زیاد باشد اداره خود را به استفاده از پروژه امور پلیسی مسئله 

محور تشویق کنید، زیرا با انجام این پروژه مطمئناً راه حل های مؤثری را خواهید یافت.
راه حل های  کنید،  کسب  بیشتری  اطالعات  ای  مسئله  درباره  قدر  هر  نهایت  در 
مناسب تری ارائه داده و جرائم مرتبط را نیز بهتر می شناسید. برای مثال زمانی که در 
حال بررسی »مسئله حمله به رانندگان تاکسی« هستید، به وجود رابطه میان این مسئله 
با شروع به سرقت مقرون به آزار پی می برید. از نظر اقتصادی نیز بسیار مقرون به صرفه 
است که هر دوی این مسئله ها را یکجا بررسی کنید. با استفاده از این روش معیار 
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مناسبی  به دست می آورید که به حل هر دو مسئله کمك می کند.

مسئله های جداگانه )نامربوط( و راهکارهای معمول

مسئله های خاص در مجتمع های مسکونی مخروبه باید جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند. 
از طرفی برای این که از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد، باید راهکارهای کلی ای برای همه آنها در 
نظر گرفته شود. در مثال زیر، آخرین و مؤثرترین راهکار، استفاده از حفاظ در و دوربین های مدار بسته 
است که از تمامی روش های دیگر گران ترند، اما این طور پیش بینی می شود که مؤثرترین راه حل برای هر 
مسئله بوده و ممکن است برای هر سه مسئله زیر انتخاب شوند. به هر حال شاید به دلیل هزینه باالیی که 

این راهکارها دارند، از آنها استفاده نشود. 

راهکارهای موجود: )از روش های کم هزینه )ارزان تر( تا گران تر(

خرابکاری در نوع راهکار
آسانسورها

سرقت خودرو یا 
سرقت از خودرو

سرقت 
در 

****____هرس و کوتاه کردن گیاهان و بوته ها )$(

*****استفاده از نگهبان محله )$(

________****زنگ خطر آسانسورها )$$(

********____در کنترلی و برقی پارکینگ ها )$$(

________**نصب آیفون برای در ورودی )$$$(

____________نگهبان و گشت امنیتی )$$$$(

*****قفل پنجره و در های محکم برای آپارتمانها )$$$$(

************حفاظ در ورودی و دوربین های مدار بسته )$$$$$(

$ هزینه پیش بینی شده     * تأثیر پیش بینی شده
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7- فرآیند SARA را مّد نظر داشته و در مسیر آن گام بردارید

برای انجام امور پلیسی مسئله محور، پلیس ملزم به رعایت موارد زیر است:
راهبرد  به  مسئله   تعریف  )برای  کند.  تعریف  دقّت  به  را  خاص  های  مسئله   -1

چهارده رجوع کنید(
2- مسئله های را به طور دقیق تحلیل کرده تا علل پیدایش آن را بیابد.

3- تحقیقات گسترده ای انجام دهد تا برای این علل راهکار مناسبی یافته و موجب 
کاهش همیشگی مسئله شود.

4- میزان تأثیر اقدام ها انجام شده را بسنجد. فرایند چهار مرحله ای مزبور، نوعی 
تحقیق کاربردی است، روشی نهادینه در علوم اجتماعی که مطابق آن، محّققان 
)از نظر علمی( در کنار دست اندرکاران )تجربی و حرفه ای( روی موضوع کار 
می کنند تا اقدام ها مورد نظر طراحی شده و به موفقیّت دست یابند. معموالً این 
تحقیقات  که  است چرا  تعارض  در  محّققان  علمی  نظریه های صرفًا  با  تحقیق 
نظری فارغ از امور تجربی بوده، صرفًا پیشینه مسئله را تشخیص داده و ارزیابی 
مستقلی ارائه می دهند. اما در تحقیق کاربردی، محقق یکی از اعضاء اصلی تیم 
این همان نقشی است که تحلیل کنندگان جرائم  حل مسئله  فرض می شود و 
ایفا می کنند. تحلیل شما باید به گونه ای بوده که در همه مراحل آگاه کننده و 

راهنما باشد. 
خواهید دید که فرآیند SARA چگونه به شما و تیم شما کمك کرده تا بتوانید 
مسئله را پیگیری کنید.  SARA واژه ای اختصاری است که جان اِک و بیل اِسپلمن 
آن را مطرح کردند. این واژه به یك فرآیند چهار مرحله ای حل مسئله یعنی تشخیص، 
تحلیل، راهکار و ارزیابی اشاره دارد. ارکان این فرآیند نیز مانند بسیاری از فرآیندهای 
استاندارد تحلیلی دیگر، همان جمع آوری ، تطبیق ، تحلیل، تشخیص و تحلیل جزیی  و 
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بازخورد است. اجرای فرآیند SARA با مراحل مجزا، به شما این امکان را می دهد که 
در اجرای مراحل طرح، ترتیب و توالی را دقیقًا رعایت کنید. مثاًل تا زمانی که راهکار 
مورد نظر را دقیقًا تحلیل نکرده اید، نباید به عنوان راهکاری برای اجراء انتخاب شود. 
این فرآیند به گونه ای طراحی شده تا نسنجیده و بدون تحلیل به راهکار نهایی نرسید، 
به عبارت دیگر باید مسئله را به طور صحیح تعریف کرده، سپس دقیقًا تحلیل کنید و 

میزان تأثیر راهکار بر روی مسئله را نیز ارزیابی نمائید.
پروژه های حل مسئله پیچیده اند، بنابراین از تیم حل مسئله انتظار می رود که با توجه 
به تجربه های گذشته تا دستیابی به موفقیت کامل همچنان پایدار بوده و اقدام ها خود 
را بهبود بخشند. انجام ارزیابی )مرحله آخر( الزامًا به معنی پایان یافتن فرآیند نیست، 
اگر مسئله مورد نظر همچنان باقی مانده و یا شیوه بروز آن تغییر کند، تیم باید همه 
چیز را دوباره از سرگیرد. در شکل صفحه بعد نیز، وجود فلش بیرونی میان ارزیابی و 

تشخیص، بیان گر همین مفهوم است. 
البته همیشه این چهار مرحله به طور منظم، یکی پس از دیگری انجام نمی شوند. در 
حقیقت به ندرت پیش می آید که پروژه ها از مرحله تشخیص ابتدایی تا مرحله اجرای 
راهکار و ارزیابی در یك مسیر )بدون اخالل در روند آنها( اجراء شوند. غالبًا در طی 
فرآیند، مشکالتی به وجود می آید که باید با تحلیل های جدید حل شوند. در واقع باید 
پروژه را بازبینی کرد، در این میان سؤال های جدیدی مطرح می شوند که برای پاسخ به 
آنها باید تحلیل ها از سرگرفته شوند. هرچه طول پروژه از نظر زمانی طوالنی تر و نوعًا 
پیچیده تر باشد، احتمال پیدایش چنین مشکالتی بیشتر است. در شکل نیز فلش های 
داخلی، این روند پویا را نشان می دهند. برای مثال ممکن است مجبور شویم بالفاصله 
بعد از مرحله تشخیص، در کوتاه مّدت، راهکاری فوری و مقطعی را اجراء کنیم، در 
این حالت وقتی به مرحله تحلیل می رسیم، موضوع تثبیت شده است. همچنین ممکن 
است با ارزیابی راهکارهای مقطعی در مرحله تحلیل به راهکار جدیدی دست یابیم. 
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برای دستیابی به این امر باید به مرحله تشخیص بازگشته تا با اطالعات جدید، مجدداً 
»مسئله« تعریف شده و یا مسئله های جدیدی کشف شود. توجه کنید که تحلیل و 
ارزیابی مستلزم تشخیص روابط علی و معلولی بوده و به سادگی نمی توان از مرحله 

تشخیص به مرحله راهکار رسید. 

SARA  فرآیند حل مسئله
 

اخیراً یکی از ما »کالرک«1 و آقای هرمن گلدشتاین در مورد کاهش نرخ سرقت 
کار  پروژه ای  روی  کالیفرنیا  در  شارلوت  در  ساخت  حال  در  خانه های  تجهیزات  از 
می کرد. توسعه و گسترش شهری، اغلب در مناطق نسبتًا دورافتاده این شهر انجام شده 
و امکان به کارگیری مؤثر عوامل گشتی وجود نداشته و تأمین امنیت آنها کار مشکلی 
بود. از طرفی سازندگان این خانه ها سعی داشتند خریداران را دعوت کنند که بعد از 

Clarke - 1 منظور، نگارنده اصلی کتاب حاضر است. م.
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ظهرها یا در تعطیالت پایان هفته از این اماکن دیدن کنند. از سوی دیگر تعداد کمی از 
سارقان این تجهیزات دستگیر شده و از آنها و این که چگونه این تجهیزات را به فروش 
می رسانند )از شّر این تجهیزات خالص می شوند(، اطالعات اندکی در دست بود. ما 
طیف وسیعی از راهکارهای ممکن از جمله انبار کردن تجهیزات در انبارهای مطمئن 
در محل و استفاده از سیستم های هشداردهنده قابل حمل و دوربین های مدار بسته را 
در نظر گرفتیم. اما به طور اتفاقی به راهکاری برخوردیم که معموالً پیمانکاران خرد از 
آن استفاده می نمودند. راهکار آنان بدین صورت بود که تا زمان انتقال مالکیت منزل به 
خریدار، نصب تجهیزات را به تأخیر می اندازند. ما پس از تشخیص های فراوان همین 

پیشنهاد را دادیم.
 در ابتدا بسیاری از پیمانکاران مخالف این نظر بودند. مسئوالن فروش نیز معتقد 
بودند که نصب تجهیزات در محل مورد نظر موجب می شود که خانه، برای فروش 
مناسب تر به نظر برسد. از سوی دیگر اگر فقدان تجهیزات در محل به سرقت نسبت 
داده شود، ممکن است هشداری به خریداران درمورد ناامنی محل جدید زندگی باشد. 
مهندسان ناظر نیز معتقد بودند که انتقال و نصب تجهیزات در خانه هایی که مردم در 
اعتقاد داشتند  اشتباه  به  نیز  آنها ساکن شده اند، کار بسیار مشکلی است. برخی دیگر 
قابلیت  نباید  بازرسان ساختمان  باشد،  نداشته  تجهیزاتی در محل وجود  زمانی که  تا 
این  نیز به اشتباه تصور می کردند که  تأیید کنند و برخی دیگر  سکونت ساختمان را 
به  واحد  هر  در  تجهیزات  نصب  نهایتًا  است.  رهن  در  الزم الرعایه  موارد  از  موضوع 
بازرسان هماهنگ  با  نمی توانند  پیمانکاران  بود که دیگر  بدان معنی  صورت جداگانه 
باشند که در یك زمان از ساختمآنها بازدید کرده و مجوز سکونت برای کل مجموعه 

صادر کنند. 
از آنجایی که این راهکار مزایای زیادی دربرداشت، تصمیم گرفتیم که به مرحله 
تحلیل بازگردیم تا برای اعتراض های پیمانکاران پاسخی بیابیم. نهایتًا با ارائه اطالعاتی 
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در این زمینه، پیمانکاران را متقاعد کردیم که همین راهکار را اتخاذ نمایند و از این 
طریق نرخ سرقت تجهیزات را کاهش دادیم. 

موضوع باال نشان دهنده آن است که انجام امور پلیسی مسئله محور فرآیندی است 
که در آن فراگیری تدریجی اطالعات و داده ها پروژه را تحت تأثیر قرار داده، آن را به 
سوی طرح سؤال های بیش تری هدایت و در نهایت مجدداً مسئله را تعریف می کند. 
الزم به ذکر است در صورتی که مسئله به گونه دیگری تغییر کند، باید حیطه کار را 
در آن جهت تغییر داد. به محض اینکه راهکار مورد نظر انتخاب شد، باید هزینه ها و 
منافعش را به طور دقیق تحلیل کرد. اگر بخواهید جنبه های مختلف راهکارهای موجود 
اندرکاران  با سرعت مورد نظر پیش نرفته و مورد حمایت دست  را تشخیص دهید، 

پروژه واقع نمی شوید. 

5 I و SARA فرآیند

 SARA فرآیند  که  داده  پیشنهاد  بریتانیا،  کشور  وزارت  کارکنان  از  یکی  اِکبولم  پائول  اخیراً 
به کارگیری    ، اجراء   ، ها  اقدام   ، اطالعات  شامل  باید  فرآیند  این  او  طرح  طبق  یابد،  گسترش 
)در تعامل بودن( و تأثیر  و ارزیابی فرآیند باشد. I5 دربردارنده مفاهیمی ارزشمند و ابزارهای 

کاربردی است. 
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 8- از مثلث تحلیل مسئله استفاده کنید

بیشتر نظریه های جرم شناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند. آنها 
ژنتیکی و علل روان شناسی  تربیت دوران کودکی، ساختار  نظیر  بزهکاری  علل دور1 
و اجتماعی را عامل این امر می دانند. ارزیابی این تئوری ها بسیار مشکل است، چرا 
از  نیست.  معین  علمی  نظر  از  آنها  و صحت  اعتبار  میزان  و  بوده  متفاوت  بسیار  که 
طرف دیگر، آورده های نظریه های مذکور اغلب مبهم و پیچیده بوده و فراتر از قلمرو 
شاخه  )که  محیطی  جرم شناسی  مفاهیم  و  دستاوردها  اما  است.  پلیسی  فعالیت های 
جدیدی از علم جرم است( در عملکرد روزانه پلیس بسیار مؤثر است. پلیس با عوامل 
آنی ایجادکننده موقعیت جرم2 سر و کار دارد، علل مذکور عبارت است از: اغواگری ها 
)وسوسه ها(، موقعیت ها و عدم حمایت کافی از آماج جرم. اگر می خواهید در تیم حل 

مسئله مسلط تر از دیگران عمل کنید، باید با این مفاهیم بیشتر آشنا شوید. 
مثلث تحلیل مسئله )که از آن به عنوان مثلث جرم یاد می شود( از یکی از نظریه های 
اصلی جرم شناسی محیطی اقتباس شده است. نام این نظریه، »نظریه فعالیت های روزمره« 
بوده و توسط لوَرنس کوِهن و مارکوس فِلُسن مطرح شد. مطابق نظریه مذکور، جرم 
شکارگرانه هنگامی ارتکاب می یابد که بزهکار احتمالی و آماج مناسب جرم، در زمان و 
مکان واحدی با هم مواجه شده و محافظانی که قادر به پیشگیری یا کنترل آن هستند، 
در آن لحظه حضور نداشته باشند. در این نظریه وجود بزهکار مسلم فرض شده، چرا 
که خودخواهی و طمع هر فرد حتی انسانهای معقول، او را به سوی ارتکاب جرم سوق 
بزهدیده  میان  نظریه  این  است.  مناسبی  توجیح  مجرمانه  انگیزه  پیدایش  برای  و  داده 
نیست، چرا که هر دو ممکن  قائل  آماج جرم )بی جان( هیچ تمایزی  انسانی و سایر 
کنترل  یا  پیشگیری  به  قادر  که  نظریه محافظانی  این  واقع شوند.  بزهکار  است سیبل 

1- Distant factors
immediate situational causes of crime -2 منظور نگارنده از »علل آنی«، همان »عوامل ماقبل بزهکاری« است. م.
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جرم اند را به دو شکل عوامل انسانی و تجهیزات امنیتی در نظر می گیرد. این ساختار 
در نهایت به شکل گیری اولین مثلث جرم منتهی شد، سه ضلع این مثلث نشان دهنده 
بزهکار، آماج جرم و موقعیت مکانی است )به مثلث داخلی موجود در نمودار صفحه 

بعد مراجعه کنید.(  
اگر مثلث داخلی را مد نظر قرار دهید، در تحلیل های خود هر سه عامل را لحاظ 
نموده اید. سابق بر این، پلیس برای بررسی یك مسئله تنها در صدد چگونگی شناسایی 
باید  پلیسی مسئله محور، شما  امور  انجام  اما در  بود.  بالفطره  بزهکاران  و دستگیری 
طیف گسترده ای از عوامل را بررسی کنید. بدیهی است که انجام این امر نیازمند کسب 

اطالعات در مورد بزهدیدگان و اماکنی است که مبتال به این مسئله هستند. 
ساختار جدید مثلث تحلیل مسئله )مثلث خارجی( عامل کنترل کننده را نیز به 3 

عامل اصلی مذکور اضافه کرده است. )به نمودار رجوع کنید( به عنوان مثال:
برای آماج جرم / بزهدیده، همان محافظان توانای )پیشگیری یا کنترل( موردنظر  	•

اغلب مردم،  فعالیت های روزمره در نظر گرفته شد.  تئوری  اولیه  در ساختار 
محافظت  همکارانشان  و  دوستان  خانواده،  اعضای  مال،  جان،  از  خودشان 
می کنند. عالوه براین، محافظ شامل پلیس های عمومی و حافظان خصوصی 

تأمین امنیت می شود.
برای بزهکار، کنترل کننده های نزدیك در نظر گرفته شده است. این کنترل کننده ها  	•

می توانند  که  موقعیتی اند  در  و  می شناسند  خوبی  به  را  بزهکار  که  کسانی اند 
رفتار او را کنترل نمایند. کنترل کننده های نزدیك شامل اشخاصی چون والدین، 

خواهر و برادر، معلمان، دوستان و همسر است. 
برای مکان نیز، عامل کنترل کننده موردنظر، فردی است که او را مدیر می نامیم،  	•

در واقع مالك یا منتصبی که مسئولیت کنترل رفتارها در مکانی معین بر عهده 
یا  استیجاری  امالک  در  مالك  مدرسه،  معلم  یا  اتوبوس  راننده  مانند  اوست، 
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مهمان دار هواپیما.

مثلث تحلیل جرم ابزاری است که به واسطه آن می توان طبقه بندی مفید دیگری را 
نیز ارائه داد، با این طبقه بندی مسئله هایی که پلیس با آن مواجه می شود به سه دسته 
تقسیم می شوند. همچنین تحلیل هایی در مورد چگونگی بروز این مسئله ها از مفاهیم 
ویلیام  و  اِک  جان  می گذارد.  ما  اختیار  در  جرم  تحلیل  مثلث  که  است  دیگری  مهم 
اِسپِلَمن در قالب مثال زیر طبقه بندی خود را ارائه کرده اند. مسئله ها به سه دسته گرگ، 

النه و اردک به شرح زیر طبقه بندی می شوند: 
1- مسئله های مربوط به تکرار جرم، در این حالت با بزهکارانی مواجهیم که با 
بزهکاران  این  به  کنند.  می  مختلفی حمله  اهداف  به  متعدد،  اماکن  در  ارتکاب جرم 
اصطالحًا گرگ گرسنه گفته می شود، بهترین تمثیل برای گرگ، سارق مسلحی است که 
به بانك های زیادی دستبرد زده است. جرائم گرگ هنگامی ارتکاب می یابد که بزهکار 
البته ممکن است  باشد.  اماکن آسیب پذیر  و  آماج جرم  احتمالی  تعیین مکان  به  قادر 
عوامل کنترل کننده ی چنین آماج ها و اماکنی از بروز حمله ها در آینده پیشگیری کنند، 
در این صورت بزهکاران مزبور آماج های دیگری را هدف قرار می دهند که از سوی 

کنترل کننده ها نظارتی بر آنها نیست. 
2- مسئله های مربوط به تکرار بزهدیدگی، به بزهدیدگانی اشاره دارد که به طور 
مکرر هدف بزهکاران متفاوت قرار می گیرند. این اشخاص اردک )هدف سهل الوصول 
و لقمه حاضر و آماده( نامیده می شوند. نمونه بارز اردک، رانندگان تاکسی ای هستند 

مثلث تحلیل مسئله
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که مکرراً در اماکن مختلف، توسط افراد متفاوت از آنها سرقت می شود. جرائم اردک 
هنگامی ارتکاب می یابد که بزهکاران و بزهدیدگان بالقوه، همواره در اماکن متفاوت 
با هم روبه رو شده و بزهدیدگان هیچ تالشی در جهت افزایش اقدام های پیشگیرانه 
و ایمن کردن خود نکنند. عمومًا در این حالت محافظان آنها نیز یا حضور نداشته و یا 

عملکردشان مؤثر واقع نمی شود.
3- مسئله های مربوط به موقعیت های مکرر مکانی، این موضوع بیان گر بزهکاران 
و آماج های متفاوتی است که در یك مکان با هم روبه رو می شوند، به این گونه اماکن، 
النه فساد  نیزگفته می شود. بهترین نمونه  النه فساد، مشروب فروشی است، چرا که در 
آن جا معموالً نزاع های زیادی اتفاق می افتد. جرائم النه فساد هنگامی ارتکاب می یابند 
نیست  احتمالی در مکانی که مدیریت مؤثری حاکم  آماج های  بالقوه و  بزهکاران  که 
با هم روبه رو شوند. در این گونه اماکن زمینه ارتکاب جرم همیشه وجود داشته و به 

همین واسطه ارتکاب جرم تسهیل می شود. 
نکته مهم این است که، جرائمی که صرفًا به گرگ، اردک و یا النه اشاره دارند بسیار 
نادر بوده و اغلب مسئله ها، ترکیبی از این موارد است. سؤال مهم این است که در جرم 

مورد نظر، اولویت با کدام یك از این موارد است؛ گرگ ها، اردک ها یا النه ها؟ 
از سوی دیگر  بوده و  مثلث داخلی الزم  تمام عناصر  ارتکاب جرم، وجود  برای 
هیچ یك از عناصر مثلث خارجی نباید وجود داشته و یا ضعیف عمل کنند. برای مثال 
حتی اگر بزهکاران احتمالی نیز همواره حضور داشته باشند، جرم تنها زمانی اتفاق می 
افتد که محافظان نباشند، پس تغییر و اصالح برنامه محافظان راهکار مناسبی است. از 
خود بپرسید که مثلث تحلیل جرم در قبل، حین و پس از ارتکاب جرم به چه شکل 

است؟
از  می شوند،  ها  مسئله  پیدایش  باعث  چگونه  جرم زا  فرصت های  که  بدانیم  اگر 
بهتر  بزهکاران  ارتکاب مجدد جرم توسط  از  پیشگیری  برای  نزدیك  کنترل کننده های 
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استفاده خواهیم کرد. همچنین به بزهدیدگان کمك می کنیم تا کمتر زیر آماج جرم قرار 
گرفته و اماکنی نظیر مدارس، مهمان سراها یا پارکینگ ها که ممکن است محل ارتکاب 
جرم باشند را به گونه مورد نظر )عاری از جرم( تغییر می دهیم. این مثلث به شما کمك 
می کند تا مجموعه اطالعاتتان را روی این شش عنصر متمرکز کنید، با این کار احتمال 

بیشتری می رود که به راهکارهای عملی برسید. 

علم جرم  چیست؟

جرم شناسی سنتی فشارهای روان شناختی و علل اجتماعی بزهکاری را به شما معرفی می کند، به این امید 
که راه هایی را یافته که این عوامل را تغییر دهید. اما علم جرم، رویکرد کاماًل متفاوتی را در پیش می گیرد. 
در این رویکرد به این مسئله توجه نمی شود که آیا فرد بزهکار زاده می شود یا در جامعه بزهکار می شود، 
ارتکاب جرم « معطوف می کند. علم جرم در  به »عمل  فرد،  بزهکار شدن  فرآیند  از  فارغ  را  بلکه بحث 
جستجوی راه هایی است که بتواند فرصت های جرم زا و وسوسه های ارتکاب جرم را کاهش داده و بر احتمال 
کشف آن بیفزاید. برای نظریه پردازی در این نوع جرم شناسی به تعامل طیف گسترده ای از رشته ها از جمله، 
روان شناسی، جغرافیا، پزشکی، برنامه ریزی شهری و معماری نیاز است. هدف نهایی علم جرم این است که 

کارشناسان با استفاده از آورده های موفق به کاهش جرم در خیابانها، منازل و مراکز تجاری شوند
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9- آگاه باشید که پیدایش موقعیت  مناسب باعث ارتکاب سرقت می شود

از نظر جرم شناسان محیطی، عبارت »فراهم شدن موقعیت های مناسب، باعث ارتکاب 
سرقت می شود« فقط یك شعار نیست، بلکه شالوده یافته های آنها است. آنها معتقدند اگر 
زمینه ارتکاب جرم وجود داشته باشد به تبع آن، نرخ ارتکاب جرم نیز افزایش می یابد. 
برای توضیح بیشتر این مطلب به نظریه ِگلوریا لی کاک و نیك تیلی، از موسسه جرم شناسی 

جیل داندو توجه کنید:
تصور کنید هیچ کنترل و نظارتی بر موقعیت ها وجود نداشته باشد، هیچ قفلی نباشد، 
گمرک ها کنترل نشوند، وجه نقد در جایی که گاهاً ورود گروهی به آن آزاد است تنها 
گذاشته شود، هیچ نظارتی بر کتابخانه ها نباشد، بلیط ها، چمدانها و وسائل مسافران در 
ایستگاه قطار کنترل نشود، چراغ راهنمایی وجود نداشته باشد و... آیا نرخ جرائم تغییر 

نخواهد کرد؟  
اگر پاسخ مثبت است، پس شما نیز با نظریه فوق که بیان می دارد " افزایش زمینه 
موافقید. با وجود این، به طور  و فرصت ارتکاب جرم منجر به افزایش جرم می شود" 
غیرمنطقی و باور نکردنی، اکثر جرم شناسان، این نظریه را رد کرده و معتقدند که موقعیت 
جرم فقط می تواند »زمان و مکان« ارتکاب جرم را معین کند نه این که باعث ارتکاب جرم 
شود! از دیدگاه آنان، این که جرم اتفاق خواهد افتاد یا خیر، فقط به میل و گرایش باطنی 
بزهکاران بستگی دارد، بنابراین »گرایش باطنی« بزهکار است که نرخ جرم را در جامعه 

مشخص می کند. 
در واقع همان طور که میزان جرائم، با عوامل مادی و اجتماعی ارتباط مستقیم دارد، 
به همان میزان به خواست ها و گرایش باطنی فرد نیز مربوط می شود. اثبات این نظریه ها 
بدون انجام تحقیقات علمی بسیار مشکل است، از طرفی انجام این گونه تحقیقات نیز به 
راحتی ممکن نیست زیرا اخالق حرفه ای به ما اجازه نمی دهد که موقعیت ارتکاب جرم، 
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مثاًل سرقت مقرون به آزار را فراهم کنیم و سپس منتظر پیامدهای آن باشیم. به هر حال 
انجام این نوع تحقیقات همیشه با کمی تخلف از قانون همراه بوده اند. در دهه 1920، 
محققان موقعیتی را فراهم کردند تا دانش آموزان بتوانند در امتحانات درسی تقلب کرده، 
بربایند. محققان  را  پازل  تقلب خود دروغ گفته و تکه های چیده شده روی  در مورد 
دیگری در پاکت نامه های دارای نشانی و تمبر مقداری پول قرار داده و در چند خیابان 
پخش کردند، هدف آنها این بود که ببینند آیا کسی نامه را به نشانی روی آن پست می کند 
یا خیر؟ مورد بعدی انجام تحقیقی در آزمایشگاه بود، از افراد نمونه خواسته شد که چند 
نفر را به دلیل سرپیچی از دستورالعمل آزمون با یك دستگاه الکتریکی شوک بدهند )اما 

در واقع هیچ شوکی از دستگاه منتقل نمی شد.(
جرم«  »ارتکاب  و  »موقعیت«  بین  علیّت  رابطه  وجود  گویای  آزمون ها،  این  نتایج 
از  بیشتری نشان دادند،  برابر تحریك ها مقاومت  افراد، حتی کسانی که در  بیشتر  بود. 
موقعیت های فراهم شده برای بروز رفتارهایی چون تعّرض به حقوق دیگران یا حقه بازی 
به طور  افراد هیچ گاه  این  بودند که شاید  این موقعیت ها، فرصت هایی  استفاده کردند. 
تصادفی با آنها مواجه نمی شدند، بلکه به دلیل شرکت در این تحقیقات برای آنها فراهم 
شده بود. اما شما نمی توانید این یافته ها را به تمام سرقت های مقرون به آزار یا سرقت 
خودرو ها تعمیم دهید. ما باید از منابع و ادله دیگری نیز در مورد اهمیت موقعیت ارتکاب 

جرم استفاده کرده و به مطالعه و بررسی آنها بپردازیم.

خودکشی و موقعیت:
خودکشی جرم تلقی نمی شود اما مانند سایر جرائم، به نظر می رسد که فرد کاماًل 
تحت تأثیر انگیزه و محرک مرتکب این عمل می شود. در کشور انگلستان شواهد و دالئل 
زیادی وجود دارد که همگی گویای این مطلبند که »موقعیت« نقش به سزایی در ارتکاب 
خودکشی دارد. در سال 1950، حدود نیمی از کسانی که مرتکب خودکشی شده از گاز 
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شهری استفاده کرده بودند، این گاز حاوی گاز کشنده مونوکسید کربن )CO( است، آنها 
با قرار دادن سرشان داخل فر گاز آشپزخانه خودکشی می کردند. در سال 1960، برای تهیه 
گاز شهری، به جای ذغال از نفت استفاده شد چرا که حاوی مونوکسید کربن کمتری بود، 
در نتیجه تعداد خودکشی هایی که با مونوکسید کربن صورت می گرفت کاهش یافت. تا 
این که در سال 1968 فقط حدود 20درصد خودکشی ها با گاز انجام می شد. در همین زمان 
تحولی دیگر به وقوع پیوست، گاز طبیعی که از دریا تهیه شده بود، جایگزین گازی شد 
که از نفت گرفته می شد. گاز طبیعی جدید فاقد مونوکسید کربن بود و تقریباً خودکشی 
با آن غیرممکن به نظر میرسید. با انجام این تغییر، تا اواسط سال 1970 آمار خودکشی با 

گاز به کمتر از 1درصد تقلیل یافت. 
مسئله جالب توجه این است که روش دیگری برای خودکشی، جایگزین خودکشی 
با گاز نشد. همان طور که در جدول مربوطه مشاهده خواهید کرد، بین سال های 1958 و 
1976 نرخ خودکشی ها 30درصد کاهش یافته، یعنی از 5298 مورد به 3816 مورد رسیده 
است. حتی این کاهش، علی رغم وجود یك رکود اقتصادی بود، دقیقاً زمانی که انتظار 
می رفت تعداد خودکشی ها افزایش یابد، البته در کشورهای اروپایی دیگر همین طور هم 
شد. دلیل عدم استفاده از سایر روش ها این بود که آنها از سایر روش ها می ترسیدند. شدت 
کشندگی دوز باالی دارو، بسیار کمتر از مونوکسید کربن است، برای دار زدن نیز فرد باید 
شجاع بوده و اطالعات زیادی در مورد نحوه بستن دار داشته باشد. برای خودکشی با 
اسلحه نیز، همه مردم به اسلحه دسترسی نداشته ندارند و در صورت داشتن نیز ترس از 
نقص عضو به جای مرگ، از عوامل دیگر عدم استفاده از اسلحه برای خودکشی است. از 
طرفی گاز شهری همه جا در دسترس بوده، بسیار کشنده و بدون خونریزی و درد است. 
بنابراین تعجب آور نیست که این روش برای مدت ها بهترین روش برای خودکشی بوده 
و زمانی که موقعیت و زمینه استفاده آن از بین رفت، تعداد خودکشی ها نیز کاهش یافت. 
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» خودکشی در انگلستان و ولز 1977- 1958«

قتل عمد و موقعیت جرم: 
»موقعیت« نقش مهمی در ارتکاب قتل عمد ایفا می کند. مقایسه نرخ قتل عمد در 
ایاالت متحده و انگلستان، بین سال های 1980 تا 1984، نشان داده که نرخ قتل عمد در 
ایاالت متحده 8/5 برابر بیش از انگلستان و ولز بوده است. نرخ قتل عمد با اسلحه و کلت 
)اسلحه کمری(، به ترتیب شصت و سه و هفتاد و پنج برابر بیش تر بود. در سراسر قلمرو 
انگلستان و ولز در این مدت )با حدود پنجاه میلیون نفر جمعیت( فقط پنجاه و هفت 
مورد قتل عمد با کلت رخ داده بود. در ایاالت متحده با جمعیتی در حدود دویست و سی 
میلیون نفر )تقریباً پنج برابر جمعیت انگلستان( چهل و شش هزار و پانصو پنجاه و سه 

نفر با کلت به قتل رسیدند. 
نتایج مذکور قابل باور نیستند، زیرا نرخ قتل عمد در ایاالت متحده به نسبت بسیار 
باالتر از انگلستان و ولز در این مدت بوده است. به هر حال در پانزده سال گذشته، نرخ 

درصدکل خودکشی هاخودکشی با گاز شهریسال

19582637529849/8

19602499511248/9

19622469558844/2

19642088556637/5

19661593499431/9

1968988458421/6

1970511394013/0

197219737705/2

19745038991/3

19761438160/4



جرم شناسی پیشگیری 80

جرم در مجموع در این دو کشور همسو بوده و در حال حاضر به استثناء قتل عمد، 
تفاوت های کمی بین آن دو است. هم اکنون نرخ قتل عمد در امریکا بسیار باالست، زیرا 
اکثر مردم مجاز به حمل اسلحه اند، به خصوص اسلحه کمری، در حالی که در انگلستان 
این طور نیست. در انگلستان حتی پلیس هم به طور مرتب و دائمی اسلحه حمل نمی کند 
تا چه رسد به مردم عادی! بنابراین در امریکا زمانی که بین مردم نزاع و درگیری رخ 
می دهد مطمئناً یکی از آنها دست به اسلحه می برد، ولی در انگلستان این طور نیست. با 
مقایسه نرخ قتل عمد در امریکا و کانادا چنین یافته هایی به چشم نمی خورد. مقایسه ها 
نشان می دهد که در دسترس بودن اسلحه )یك موقعیت ارتکاب جرم( نقش مهمی در 

ارتکاب قتل عمد دارد. 
از مجموع مباحث این قسمت این طور نتیجه می گیریم که موقعیت ها است که منجر 
به ارتکاب جرم می شود، البته این بدان معنی نیست که شما اهمیت سایر عوامل را نادیده 
بگیرید. در مجموع این نکته را نیز مد نظر داشته باشید که شما هرگز نمی توانید مثال 
میزان عیب جویی، نرخ طالق و یا فقر را کاهش دهید. حداکثر شما می توانید شرایط و 
موقعیت های جرم شناختی که افراد در آن قرار می گیرند را تغییر دهید. حال که می دانید 
موقعیت و زمینه مناسب منجر به ارتکاب سرقت می شود، به راهکارهای پیشگیری از جرم 

توجه خواهید کرد.

 اسلحه و رابطه آن با قتل در ایاالت متحده و کانادا:

در سال های 1986- 1980 با تحقیقی دقیق نرخ قتل غیرعمد و حمله و یورش در سیاتل امریکا و ونکوور 
کانادا مقایسه شد. هدف این تحقیق اثبات وجود رابطه علیت میان استفاده از اسلحه کمری و نرخ این 
جرائم بود، البته سیاتل و ونکوور در بسیاری از مسئله ها مشابه اند، اما استفاده از سالح در ونکوور کمتر 
است. بررسی ها نشان داده اند که دسترسی راحت به اسلحه کمری، نرخ قتل غیر عمد را افزایش داده 

است. یافته های کلیدی به شرح ذیل اند:
        1- در خصوص نرخ حمله و تهدید به ضرب، بین دو شهر مزبور تفاوت اندکی وجود دارد.

       2- ارتکاب قتل عمد در سیاتل بیش از ونکوور است، دلیل آن نیز پنج برابر بودن تعداد کشته شدگان 
در اثر قتل عمد با اسلحه کمری در سیاتل است.

        3- نرخ ارتکاب قتل های غیرعمدی بدون اسلحه نیز میان دو شهر تفاوت جزئی دارد.
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10- خود را به جای بزهکار بگذارید

هرگاه خواستید جرمی را تحلیل کرده و در جستجوی راه حلی برای آن باشید، سعی 
کنید جرم را از دیدگاه بزهکار ببینید، تا بفهمید که چرا مرتکب جرم شده است. منظور 
بزهکاران  که  است  منافعی  بلکه  نیست،  و جامعه شناسی  روان شناسی  دالئل  یافتن  ما 
در جستجوی آن هستند. انتقاد اساسی که سی سال پیش به جرم شناسی شد، این بود 
که تأثیر ژنتیك نیست که سارقین را به سمت بانك ها می کشاند، آنها از بانك سرقت 

می کنند، چرا که می خواهند پولی به دست آورده یا امرار معاش کنند. 
در بسیاری از انواع سرقت های معمولی و سرقت مقرون به آزار یا تهدید منافعی 
که از این امر حاصل می شود روشن است، اما واقعًا معلوم نیست که بزهکار با ارتکاب 
جرائمی نظیر خشونت های باندی، تخریب غیرمعقوالنه اموال عمومی یا دیوارنویسی 
در پی تحصیل چه منافعی است. در حقیقت دیوارنویسی ممکن است حوزه کاری یك 
باند مجرمانه جوان را مشخص کند یا نشان دهنده این باشد که از کجا می توان مواد 
مخدر خرید و یا می تواند صرفًا راهی برای خودنمایی باشد. دانستن ارجحیت هریك 
از این دالئل، کمك می کند که قلمرو پروژه حل مسئله را تعیین کرده و عوامل دخیل 
نیز کمك می کند  تیم حل مسئله  به  امر را موشکافانه بررسی کنیم. در عین حال  در 
تا راهکارهای ممکن را شناسایی کنند، برای مثال مسئوالن متروی نیویورک سیتی با 
آنها  دیوارنویسی  بردن  بین  از  به  موفق    taggers باند مجرمانه  اصلی  انگیزه  کشف 
شدند. انگیزه آنها این بود که کار خود را هنگامی که قطارها در حال حرکت اند به نمایش 

بگذارند. )به راهبرد چهل و یك رجوع کنید(
دانستن این که بزهکاران چگونه مرتکب جرم می شوند به همان اندازه از اهمیت 
برخوردار است که بدانیم چرا مرتکب جرم می شوند. اگر به این سؤال ها فکر کنید، 
نام این تئوری کمی گمراه کننده است،  انتخاب عاقالنه را درک خواهید کرد.  تئوری 
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چون فرضیه این نظریه این نیست که بزهکار فرایند ارتکاب جرم را به دقت طرح ریزی 
می کند، بلکه فرض این تئوری این است که بزهکار با ارتکاب جرم، تنها در جستجوی 
این  به  حتی  تئوری  این  در  باشد.  به صرفه  مقرون  عقالیی  نظر  از  که  است  منافعی 
موضوع هم توجهی نمی شود که آیا بزهکار در نهایت موفق به کسب منافع مورد نظر 
خواهد شد یا خیر؟  این نیز بدین خاطر است که به ندرت پیش می آید که بزهکاران 
همه اطالعات مورد نیاز را در اختیار داشته و روند ارتکاب جرم را به دقت برنامه ریزی 
کنند. رفتار ارتکابی آنها متضمن مواجهه با خطر بوده و در بسیاری از موارد به هدف 
خود نمی رسند. فرضیه مزبور )جستجوی منافع( مبنای تصمیم گیری در تمام فعالیت های 
روزمره ماست. این همان چیزی است که نظریه پردازان آن را منطق محدود یا مرزبندی 

شده  می نامند. 
 بزهکار باید به سرعت تصمیم بگیرد که چگونه به هدفش دست یافته و فرار کند 
تا دستگیر نشود. مصاحبه با بزهکاران به شما کمك می کند تا بدانید چگونه این تصمیم 
ها را اتخاذ می کنند. ممکن است تعجب کنید که متقاعد کردن بزهکاران برای مصاحبه 
کار مشکلی نیست. حتما این کار را انجام دهید، بنابراین باید خود را متقاعد کرده و 
تالش کنید که مسئله را حل کنید. از پرسیدن سؤال های خاص در خصوص جرائمی 
از  انسانها دوست دارند  نیز همانند سایر  که مرتکب شده اند اجتناب کنید. بزهکاران 
خودشان و کارهایی که انجام می دهند صحبت کنند. از طرف دیگر این نکته را نیز به 
خاطر داشته باشید که افرادی که عادتًا قانون شکنی می کنند، عموماً غلو کرده و دروغ 

نیز می گویند. 

است.  کرده  نقل  را  زندان  در  سابقه داری  بزهکار  با  مصاحبه  انگلستان،  لیکستر  دانشگاه  از  گیل  مارتین 
هنگامی که به جرمی که موجب دستگیری او شده بود رسیدگی می کردند، گیل پرسید: »فکر می کردی 
که دستگیر شوی« زندانی به صندلی خود تکیه داد و نگاه سنگینی به او انداخت و گفت: »هیچ وقت فکر 
نمی کردم که از یک تحصیل کرده دانشگاهی چنین سؤال احمقانه ای بشنوم. فکر می کنی اگر می دانستم 

دستگیر می شوم، چنین کاری می کردم؟«
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اگر مصاحبه با بزهکار امکان ندارد، سعی کنید روند وقوع جرم را تصور کنید. )به 
راهبرد سی و پنج رجوع کنید( این که در هر مرحله چه کاری انجام شده؟ آماج های جرم 
چگونه انتخاب شده اند؟ بزهدیدگان چگونه مغلوب شده و یا فریب خورده اند؟ بزهکار 
چگونه از دست پلیس فرار کرده؟ چگونه از شّر اموال )ربوده یا کالهبردای شده و...( 
خالص شده؟ حتی اگر با بررسی روند وقوع نیز نتوانید به همه این سؤال ها پاسخ دهید، 
همین که تالش می کنید به دنیای بزهکار وارد شوید به شما کمك می کند تا راهکار 
متناسب را انتخاب کنید. البته شما را تشویق نمی کنیم که روان کاوی را نیز یاد گرفته و 
امتحان کنید. به جای کند و کاو در ضمیر ناخود آگاه بزهکاران، سعی کنید منافع ملموسی 
که آنها به دنبال آن بوده اند را بشناسید. یاد بگیرید که آنها روند ارتکاب جرم را چگونه 
طراحی می کنند تا کار زیادی انجام نداده و در معرض خطر زیاد قرار نگیرند. منظور پائول 
اِکبولم، عضو اداره تحقیقات وزارت کشور از این که به تحلیل کنندگان مسئله ها توصیه 

می کند »به مانند یك سارق فکر کنند« نیز همین است.

عامل دیگری که باید در مصاحبه با بزهکاران در نظر بگیرید این است که گزارش 
مصاحبه هایی را که سابق بر این، با گروه مشابهی از بزهکاران انجام شده را مطالعه کنید. 
جرم شناسان محیطی میزان اطالعات ما را در خصوص شیوه هایی که سارقان خودرو، 
جیب برها، سارقان مغازه، سارقان اماکن تجاری و مسکونی در مصاحبه به کار می برند، 
تا حد بسیار زیادی افزایش داده اند. ممکن است بزهکاران دقیقاً مانند گروه نمونه مورد 
مطالعه شما نباشند، اما با نگاهی دقیق به نتایج حاصل از این مصاحبه ها، می توانید فرضیه 

هایی را به دست آورید که خود نیز در مسئله مورد نظر در جستجویش بودید.

پائول اکبولم با سارقان متروی لندن مصاحبه ای کرده بود، آنها به او گفته بودند که کنار تابلوی هشداردهنده 
»مراقب جیب برها باشید«  می ایستادند، هنگامی که مسافران متوجه تابلو می شدند و به جیبی که کیف 
پولشان در آن قرار داشت دست می زدند )تا از وجود کیف اطمینان حاصل کنند(، موقعیت و اطالعات الزم 

برای ارتکاب جرم فراهم می شد.   
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صحبت های سارقان مسلح

انگیزه ها:
     تنها نشسته اید و جیبتان خالی است، موعد پرداخت اجاره منزل سر رسیده، تاریخ پرداخت قبض برق 
و گاز نیز رسیده، مأموران وصول قبوض همیشه برای شما اخطاریه می فرستند و شما با خود می گوئید: 
ای کاش کمی پول داشتم، به کمی پول نیاز دارم. ذهن شما به این موضوع مشغول است که چرا پولی 
به دست نیاورده اید، این جاست که گرگ ها در کمینند. بعد از آخرین سرقت مسلحانه ام کمی پول به 
صاحبخانه دادم و کمی از آن را به اداره برق پرداخت کردم. کمی پول هم به حساب اداره گاز واریز کردم، 
هنوز 30- 20 دالر پول در جیبم بود. کمی آبجو خریدم، چند تا سیگار و کمی پول خرج خرید یک سنگ 

)چند گرم( کوکائین درجه یک کردم که حداقل یک دقیقه به خودم خوش بگذرانم.

مزایای سرقت مقرون به آزار: 
      سریع ترین راه تحصیل پول، سرقت مقرون به آزار است چرا که در سرقت عادی مجبورید اموال 
مسروقه را بفروشید تا پولی به دست آورید. در )معامله( مواد مخدر مجبورید با خیلی ها معامله کنید، یک 
بسته 50 یا 100 دالری به این بفروشید، یک بسته 50 یا 100 دالری به آن بفروشید که خیلی طول 

می کشد. اما در سرقت مقرون با آزار تنها کافیست که بدانید پول نقد کجاست و آن را بردارید.

انتخاب بزهدیده:
     ببینید، من می دانم که باید کجاها بروم که آماج های مناسبی برای سرقت مقرون به آزار وجود داشته 
باشد. من غالباً به جاهایی می روم که معتادها پرسه می زنند. البته گاهی هم کسانی که از منطقه مذکور 

خارج شده بودند را هدف سرقت قرار می دادم.
     همه کسانی که از آنها سرقت کرده ام، دالالن مواد مخدر اند )مواد فروشان(... چرا که آنها با پلیس 
تماس نمی گیرند. به پلیس چه می توانند بگویند؟ می خواهند بگویند مواد مخدری که همراهم بود به 
سرقت رفته؟ اینها بهترین و آسان ترین طعمه ها برای من هستند. نمی خواهم به هیچ آدم بدبختی آسیب 

برسانم تنها با مواد فروشان در می افتم.

خشونت:
    ُخب اگر بزهدیده این دست، آن دست کرد، کمی پرخاش می کنی و هلش می دهی، حتی من ممکنه 
سالح را بردارم و بکشمش )مخشو پیاده کنم(، آن موقع است که باید پول را برداری و صحنه را ترک 
کنی یا این که باز هم به یک دردسر جدید بیفتی! معموالً اگر بدانند که قصد انجام چنین کاری داری، 

کوتاه می آیند!
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11- عکس العمل های بزهکار را در نظر بگیرید

انتخاب بزهکاران براساس انتظاراتشان از فرصت های موجود است. دانستن این که 
بزهکاران مسئله ها را چگونه می بینند، در پیشگیری از جرم از اهمیت باالیی برخوردار 
از موقعیت های  بزهکاران  به سطح توقع های  از جرم  پیشگیری  تدابیر  است. چرا که 
مستعد بزهکاری بستگی دارد. برخی از برنامه های پیشگیری، دقیقاً با توقع های بزهکار 
تنظیم می شوند، مانند زمانی که پلیس به بزهکاران اطالع می دهد که کاماًل تحت نظرند. 
اما در اکثر طرح های پیشگیری از جرم، بر روی چند مؤلفه کار می شود. مانند این که، در 
استفاده  شیشه  برچسب های مخصوص  از  ساکنان  اموال1،  بر  طرح های عالمت گذاری 
می کنند تا مشارکتشان را در این زمینه نشان دهند. تغییر طراحی محیط موجب می شود که 
توقع بزهکاران نیز فرق کرده و تغییر موضع دهند. این توقع ها، رفتار بزهکاران را تحت 
تأثیر قرار داده و  در صورت تغییر، پی در پی الگوهای ارتکاب جرائم2 را تغییر می دهد. 
در بسیاری موارد، اقدام ها پیشگیرانه مانع ادامه فعالیت های مجرمانه می شود. همچنین 

ممکن است به طور ناخواسته تأثیرات مثبت زیر را نیز در برداشته باشند:
1- کاهش نرخ جرم فراتر از حیطه اقدام ها انجام شده است که به عنوان توزیع منافع3  

از آن یاد می شود )به راهبرد بیست و سه و چهل و هفت رجوع کنید(
2- کاهش نرخ جرم، قبل از این که تدابیر پیشگیرانه اجراء شوند، که از آنها به عنوان 

مزایای مورد انتظار4 از پیشگیری یاد می شود. )راهبرد پنجاه و دو( 
البته اقدام های پیشگیرانه، همیشه به نتایج مورد نظر دست نمی یابند. گاهی بدین 
خاطر که بزهکاران از اقدام های که در آن محل صورت می گیرد اطالع کامل ندارند. برای 
مثال ممکن است بزهکاران در مقابل اقدام ها نامشهود همچنان مبادرت به ارتکاب جرم 
نمایند، چرا که متوجه افزایش احتمال دستگیری نشده اند. در موارد دیگر، ممکن است 
1 - Property marking schemes
2 - Crime patterns
3 - Diffusion of  benefits
4 - Anticipatory benefits 
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بزهکاران در جهت منفی خود را با اقدامهای پیشگیرانه سازگار کنند. سازگاری های منفی 
ممکن است به صورت جابجایی بزهکاری1 یا سازگاری بلند مدت2 نمایان شود. 

جابه جایی بزهکاری:
هنگامی اتفاق می افتد که بزهکاران رفتارشان را به نحوی تغییر داده اند که مانع از 
اجرای تدابیر پیشگیرانه شوند. بزهکاری دقیقاً برعکس گسترش منافع است. جابه جایی 
تهدیدی در راه اجرای اقدام های پیشگیرانه است اما این نیز راه چاره داشته و می توان آن 
را تا حدودی برطرف کرد )اما عدم وقوع آن نیز غیرممکن نیست(. بررسی ها نشان داده اند 
که در بسیاری از برنامه های پیشگیری وضعی میزان جابه جایی کم بوده و یا اصاًل وجود 
نداشته و اگر جابه جایی نیز مشاهده شده، به ندرت توان مقابله و رویارویی با مزایای 

پیشگیرانه را داشته است. )راهبرد 12(

سازگاری:
به فرآیند بلند مدت تری اطالق می شود که به موجب آن، همه جمعیت بزهکار پس 
از اجرای تدابیر پیشگیرانه در یك محله، با ارتکاب جرم جدیدی آنجا را آسیب پذیر 
می کنند. پائول اِکبُلم و کِن پیس و برخی محققان برای بررسی سازگاری از سنجش گر 
رقابت تجهیزاتی3 میان مسئوالن اجرای پیشگیری و بزهکاران استفاده می کنند. در هر 
صورت پس از اجرای تدابیر پیشگیرانه، شاهد کاهش نرخ جرائم خواهیم بود. اما دیر یا 
زود بزهکاران راه جدیدی برای ارتکاب جرم یافته، دوباره این مشکالت بروز می کنند. 
سازگاری هنگامی اتفاق می افتد که بزهکاران خالق، آرام آرام شیوه های جدیدی برای 

ارتکاب جرم یافته و یا از تغییر فرصت ها استفاده کنند. 
1 - Displacement
2 - Long-term adaptation
Analogy of an arms race  - 3، منظور سنجش میزان تطابق و تناسب تدابیر اجرا شده از سوی نهادهای پیشگیری از جرم 
با ترفندها و شیوه هایی است که بزهکاران پس از اجرای این تدابیر، به منظور مقابله و بی اثر کردن آن ها در راستای ارتکاب جرم انجام 

می دهند. م.
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بهترین مثال برای سازگاری، جعل کارت های اعتباری است. نمونه جدیدتر سازگاری 
با قفل های دوچرخه است، سارقین دوچرخه متوجه شدند که می توانند با استفاده از یك 
خودکار معمولی و ارزان،   قفل های پرکاربرد و ایمن را از کار بیاندازند. اما بزهکاران 
نمی توانند همه اقدام ها پیشگیرانه را با ابتکار عمل مجرمانه خود بی اثر کنند. برای مثال نیل 
شاِور نشان داده که تکنولوژی های فعلی، نرخ سرقت از گاوصندوق را به طور چشمگیری 

کاهش داده، در حالی که سابقاً بسیار متداول بوده است. 
در برخی مواقع اقدام ها پیشگیرانه موجب تحریك بزهکار برای مقابله با آن می شود، 
این امر هنگامی به وقوع می پیوندد که بزهکار اجرای تدابیر پیشگیرانه را مشروع ندانسته1  
و به جای عدم ارتکاب جرم، مرتکب جرائم بیشتری می شود. این کار قانوناً به پلیس 
تحریك  برای  عاملی  می تواند  پلیس«  شتاب زده  »حضور  مثال  برای  می شود،  مربوط 
جمعیت باشد، به نحوی که رفتار آشوب گرانه از خود بروز دهند، بنابراین تا زمانی که 
پلیس اطمینان حاصل نکند که شورشی در حال وقوع است، نباید آرایش ضد شورش 
بیشتر می شود  افراد زمانی  اتخاذ کند. تحقیقات نشان می دهند که احتمال بروز مقابله 
که پلیس، ناعادالنه و با خشونت عمل کند. بدیهی است که اگر همین افراد  با برخورد 
منصفانه پلیس مواجه شوند، به قانون بیشتر پایبند می شوند، حتی اگر نتیجه حاصله چیزی 
که مورد نظر آنهاست نباشد. به طور کلی مقابله از نظر علمی اثبات نشده، اما نمی توان 
امکان بروز آن را نیز رد کرد، خصوصاً زمانی که تدابیر و اقدام های پیشگیرانه صرفاً توسط 

پلیس به اجراء در آیند. 

1 - Challenge the legitimacy of prevention efforts.
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سازگاری بزهکاران و کارت های اعتباری

میشل لِوی و همکارانش چگونگی همکاری میان پلیس و وزارت کشور بریتانیا و صادرکنندگان کارت های 
اعتباری را برای کاهش جعل کارت های اعتباری توضیح داده اند. این راهکار در اواسط دهه 1990 انجام 
برای  فروشگاه ها  متصدیان  به  که  بود  گونه ای  به  جدید  های  اقدام   -1 می شد:  زیر  های  اقدام  شامل  و 
انجام معامله ها اختیارات وسیع تری اعطا می کرد. 2- اقدام ها جهت دستیابی به روش های ایمن تر ارسال 
مفقودی،  تعداد کارت های  نشان می دهد،  زیر  نمودار  از طریق پست. همان طوری که  اعتباری  کارت های 
و  رفتن  به سرقت  زیر می شود: گم شدن،  موارد  مفقودی شامل  کارت های  یافت.  زیادی کاهش  میزان  به 
اعتباری  تعداد کارت های  اخیر  این در سال های  با وجود  نشده اند.  تحویل  اما  ارسال شده  کارت هایی که 
گم شده که می توانند جعلی یا غیرجعلی باشند رو به افزایش گذاشته است. ازدیاد کارت های غیرجعلی به 
جهت توسعه سریع معامله های اینترنتی بوده و گسترش کارت های جعلی به دلیل فعالیت باندهای مجرمانه 

سازمان یافته در آسیای شرقی است. 
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12- از جابه جایی بزهکاری دلسرد نشوید                                                                                                                                            

ارتکاب جرم است.  پلیسی مسئله محور در صدد کاهش موقعیت های  امور  غالبًا 
برای مثال برای پیشگیری از سرقت استفاده از قفل پنجره در یك مجتمع مسکونی و 
پیشنهادی  راهکارهای  از  نمونه هایی  پارکینگ ها،  در  مداربسته  دوربین های  نصب  یا 
مخالفت هایی  با  غالبًا  راهکارها  این  انجام  اما  است.  محور  مسئله  پلیسی  امور  پروژه 
و  کرده  دور  نظر  مورد  سیبل  از  را  جرم  فقط  روش ها  این  که  چرا  می شوند  مواجه 
با  بزهکاری،  جابه جایی  نظریه  مطابق  نمی شود.  محسوب  واقعی  معنای  به  پیشگیری 
اجرای راهکارهای مزبور جرم ممکن است حول پنج محور زیر جابه جا شود، این پنج 

محور عبارت است از: 
1- انتقال جرم از محلی به محل دیگر )به لحاظ جغرافیایی(.

2- زمان ارتکاب جرم از زمانی به زمان دیگر تغییر می کند )زمانی(.
3- انتقال سیبل جرم به آماجی دیگر )آماج(.
4- تغییر نحوه ارتکاب جرم )شیوه، ترفند(.

5- ارتکاب جرم دیگری به جای جرم مورد نظر )نوع جرم(.
در هر یك از این موارد، نظریه جابه جایی فرض را بر این می گذارد که بزهکاران 
قطعًا مرتکب جرم می شوند، حتی اگر هر چیزی مانع آنها شود )بنابراین ارتکاب جرم 
قطعی است(. این فرضیه مبتنی بر گرایش باطنی بزهکار به ارتکاب جرم بوده و این میل 
را به قدری قوی می داند که او را مجبور به ارتکاب جرم کرده آن هم  به همان شیوه ای 
که در ذهن بزهکار است. فرضیه دیگر این نظریه این است که بزهکاران حرفه ای یا 
معتادان برای امرار معاش باید درآمد مکفی از ارتکاب جرم عایدشان شود. دلیلی وجود 
ندارد که نشان دهد بزهکاران برای ارضای تمایل های شدید روانی خود )جبر روانی( 
دست به ارتکاب جرم می زنند. در واقع، دالئل زیادی بیان گر این مطلب اند که انسانها 
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در ارتکاب جرم اختیار دارند، یا در مورد این که کجا و چگونه مرتکب جرم شوند. با 
وجود این نظریه جابه جایی بزهکاری، نقش مهم »وسوسه و موقعیت« را در ارتکاب 

جرم نادیده می گیرد. )به راهبرد نهم رجوع کنید(
نیز،  می شوند  متعددی  جرائم  مرتکب  که  بزهکارانی  مورد  در  حتی  نظریه  این 
»موقعیت ارتکاب جرم« را نادیده می گیرد. تحقیقات انجام شده بر معتادان نشان می دهد 
که آنها برای مصرف مواد و اعتیاد خود، به هر نوع تغییرهایی خو می گیرند بنابراین 
در اعتیاد خود باقی مانده و به امور دیگری روی نمی آورند. ترجیحًا یا باید معتادان را 
تحت فشار قرار داد تا مصرف مواد مخدر را کاهش دهند یا این که مقدار مصرف آنها 

را پایین آورد تا این که به مرور زمان مصرف آن را ترک کنند.
جابه جایی  فرضیه  خالف  بر  بانك،  سارقان  مانند  حرفه ای  بزهکاران  مورد  در   
بزهکاری نمی توان گفت که همیشه درآمد ثابتی از ارتکاب این جرم عایدشان می شود. 
در خصوص این نوع بزهکاران مطمئنًا چنانچه شرایطی فراهم شود که ارتکاب سرقت 
مورد نظر آنها سخت تر و مخاطره آمیزتر باشد، سرقت های کمتری مرتکب می شوند و 
بالعکس. سارقان بانك به مثابه سارقان دیگر گاهی مجبور می شوند که به دلیل وجود 
شرایط و اوضاع و احوال مذکور )سخت و پرخطر شدن سرقت( سطح توقع های خود 

را پایین آورده و به درآمد کمتر قانع شوند. 
البته ما قصد نداریم نظریه جابه جایی بزهکاری را نادیده بگیریم، در واقع مطابق 
از  بیش  بزهکاری،  جابه جایی  از  پس  حاصل  منافع  که  زمانی  منطقی  انتخاب  نظریه 
هزینه های تحمیلی ارتکاب جرم به بزهکار باشد، جابه جایی بزهکاری صورت می گیرد. 
برای مثال در اواخر سال 1990 پلیس نیویورک سیتی، تیم های مبارزه با مواد مخدر 
را در مراکز خرید و فروش مواد مخدر مستقر کرد، دالالن مواد مخدر در واکنش به 
این طرح، محل خرید و فروش خود را از کنار خیابان به داخل مجتمع های مسکونی 
جابه جایی  یا  که  مطلب اند  این  بیان گر  دیگری  متعدد  تحقیقات  اما  کردند.  جابه جا 
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بزهکاری صورت نمی گیرد و یا در صورت وجود، بسیار محدود است. برای مثال به 
موارد موثق زیر توجه کنید:

ــ گشت ویژه پلیس در کانزاس سیتی، در محله هایی که آمار جرائم مسلحانه  باال 
بود، توانست بدون تحقق جابه جایی بزهکاری برای این جرم یا سایر جرائم، نرخ این 

جرائم را کاهش دهد. 
ــ کارشناسان با استفاده از شیوه های نوین تشخیص اسناد جعلی، به طور چشمگیری 
جعل چك در سوئد را کاهش دادند، بدون هیچ جابه جایی در جرائم مرتبط با جعل یا 

جرائمی که می توانست به جای جعل ارتکاب یابد. 
ــ مراقبت ها و حفاظت های شدید امنیتی نسبت به بانك ها در استرالیا باعث کاهش 
نرخ سرقت شد، اما هیچ دلیلی مبنی بر ازدیاد نرخ سرقت از دکه های خیابانی، پمپ های 

بنزین، هتل ها یا مردم در خیابانها یافت نشد.
ــ زمانی که انجام امور پلیسی مسئله محور نرخ سرقت از مجتمع های مسکونی 
جرم خیز را در ویرجینیای نیوپورت نیوز کاهش داد، این جرم به مجتمع های مسکونی 

مجاور منتقل نشد. 
ــ زمانی که خیابانها در پارک فاینز بِری لندن بسته و نظارت پلیس تشدید شد، 
جابه جایی روسپی گری به مناطق مجاور مشاهده نشد. مطابق تحقیقات انجام شده، اکثر 
این زنان به میل خود در این پارک روسپی گری نمی کردند، بلکه این کار آنان برای امرار 
معاش بود اما با اجرای این طرح دچار مشکل شده و بازی را باختند. )به راهبرد پنجاه 

رجوع کنید(
ــ طراحی مجدد یك ایستگاه اتوبوس برقی به منظور مهار سرقت مقرون به آزار، 
حمله و تهدید به ضرب و کاهش جرائم خشونت بار در َسن دِیگو، بدون جابه جایی 

این جرائم به ایستگاه دیگر انجام شد. 
در مثال های باال و مثال های متعدد دیگری، جابه جایی بزهکاری هزینه های زیادی 
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را بر بزهکاران تحمیل می کرد. بنابر مستندات باال تصور اکثر مردم اشتباه است، چرا 
که عموم مردم تصور می کنند که جابه جایی بزهکاری بیش از اینها رخ می دهد. مطالب 
مذکور اقتباسی بود از چهار گزارش موثق از انگلستان، کانادا، امریکا و هلند. گزارش 
هلند )جدیدترین گزارش( پنجاه و پنج نمونه را در کل جهان بررسی کرده است، در 
بیست و دو مورد آن هیچ گونه جابه جایی رخ نداده و در سی و سه مورد باقیمانده فقط 
بعضی از جرائم جابه جا شده اند. در هیچ یك از این موارد، نرخ جرم جابه جا شده با 
نرخ جرم پیشگیری شده برابر نبوده، همچنین جابه جایی موجب افزایش جرم دیگری 

نشده است.
معموالً جابه جایی بزهکاری محدود است زیرا بزهکاران به سختی می توانند سریعًا 
خود را با شرایط جدید سازگار کنند. اگر بزهکاران تغییر کنند احتمال بسیار زیادی 
دارد که اماکن، زمانها، آماج، شیوه ها و انواع جرائمی را تغییر دهند که با موارد مشابه 
فروبسته توسط برنامه پیشگیری از جرم مشابهت دارد، زیرا موارد مذکور آسان ترین 
اموری هستند که بزهکاران می توانند آن را تغییر دهند. این موضوع بیان می دارد که با 
حدس زدن اموری که تغییر آنها برای بزهکاران بسیار آسان است، می توان جابه جایی 
بزهکاری را پیش بینی کرد. اگر اموری وجود داشته باشد که تغییر، آنها به وضوح آسان 
باشد، توصیه می شود چگونگی درج و تلفیق این امور در طرح پیشگیری از جرم را در 
نظر بگیرید. اگر نمی توانید این موارد را با طرح پیشگیری تلفیق کنید، بهتر است برای 

یافتن و کشف جابه جایی بزهکاری کلیه امور مذکور را زیر نظر داشته باشید.
به اختصار، جابه جایی بزهکاری همیشه تهدیدی محسوب می شود اما دالئل نظری 
قوی برای این اعتقاد وجود دارند که جابه جایی بزهکاری الزامًا به وقوع نمی پیوندد. 
عالوه بر این مطالعات انجام شده بر جابه جایی بزهکاری نشان می دهند که حتی در 
صورت وقوع جابه جایی، ممکن است به صورت کامل و همه جانبه نباشد و می توان 

بخش عظیمی از جرم را با اقدام های کاهش دهنده موقعیت جرم کاهش داد.
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 اّدعای جابه جایی بزهکاری غالبًا با بررسی های دقیق نقض می شود

در اواسط دهه 1980 میالدی، جان اِک گزارشی از جابه جایی بزهکاری پلیس نیوپورت نیوز را بررسی کرد. 
در این گزارش شدت عمل پلیس موجب عدم خرید و فروش ماری جوانا در گوشه و کنار خیابان شده بود. 
بعضی از مأموران پلیس اظهار می کردند که بزهکاران برای خرید و فروش مواد مخدر، فقط به نقاط مشابه 

مجاور تغییر مکان داده اند. در مصاحبه های انجام شده با مأموران پلیس چند واقعیت مهم آشکار شد:

     ــ دالالن مواد مخدر در کنار سایر خیابانها، هروئین معامله می کردند نه ماری جوانا. 
     ــ هیچ یک از بزهکاران بازار خرید و فروش ماری جوانا، در بازار هروئین نبودند.

     ــ عملکرد بازار هروئین بسیار پایین بود.
     ــ عملکرد پلیس منجر به تأخیر گشایش بازار ماری جوانا شد.

     ادعای جابه جایی بزهکاری ممکن است به دلیل برداشت  های شخصی و گزینشی باشد. از نظر مردم 
مبارزه پلیس با خرید و فروش ماری جوانا در گوشه و کنار خیابان راهکار مهمی در مبارزه با مواد مخدر 
تلقی نشده و مسئوالن مربوطه نیز از آن استقبال نکردند. دقیقاً زمانی که ساکنان محله های مجاور از خرید 
و فروش ماری جوانا شکایت کردند، این موضوع توجه مسئوالن را به خود جلب کرد. )در ابتدای انجام این 
طرح به دلیل کم اهمیت تلقی کردن موضوع، توجهی به آن نشد و پس از ارائه گزارش توسط ساکنان، توجه 
مسئوالن به این مطلب مهم جلب شد، در واقع باور عمومی این بود که این مشکل توسط پلیس حل نشد، 

بلکه فقط جابه جا شده است.(
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13- توزیع منافع را نیز در نظر داشته باشید

گاهي در مواردي که محققان انتظار دارند که با جابه جایي بزهکاري مواجه شوند، دقیقًا 
با عکس آن روبه رو مي شوند. به جاي آنکه جرم به زمان یا مکان دیگري جابه جا شده باشد، 
نرخ آن بسیار گستره تر از آنچه که انتظار مي رود کاهش مي یابد، به بیاني دیگر کاهش فراتر 
از حیطه اقدام ها انجام شده است. با وجود اینکه این موضوع کشف نسبتاً جدیدي است، اما 

مصادیق بسیاري در این زمینه وجود دارد که به مواردي از آن اشاره مي کنیم:
1- همان طور که انتظار مي رفت، ُکدگذاري الکترونیکي کتاب ها در کتابخانه دانشگاه 
ویسکانسین موجب شد نرخ سرقت کتاب ها کاهش یابد، گرچه نرخ سرقت نوارهاي 

ویدیوئي و دیگر اجناسي که برچسب و ُکد نداشتند نیز کاهش یافت.
2- هنگامي که فروشنده قسمت وسائل الکترونیکي فروشگاهي در نیوجرسي پیشنهاد 
کرد که اجناس قیمتي موجود در انبار، روزانه شمارش شود نرخ سرقت کارکنان 
فروشگاه از این گونه اجناس به طور چشمگیري کاهش یافت. البته عالوه بر این و بر 

خالف انتظار، از نرخ سرقت اجناسي هم که شمارش نمی شد نه کاسته شد.
3- هنگام به کارگیري سیستم ردیاب وسائل نقلیه، معروف به لوَجك در شش شهر 
بزرگ، عالوه بر سرقت وسائل نقلیه مجهز به این سیستم، نرخ سرقت وسائل نقلیه 

فاقد این سیستم نیز کاهش یافت.
4- سیمون حکیم و همکارانش در دانشگاه تِمپِل نشان دادند که استفاده گسترده از 
دزدگیر و آژیر در مناطق مرفه نشین نزدیك فیالدلفیا، نه تنها نرخ سرقت در آن منطقه 

را کاهش داد بلکه در تمام شهر اثر چشمگیری داشت.
از شهر  تقاطع هاي مشخصي  در  دوربین  به  مجهز  راهنمایي  نصب چراغ هاي  5- با 
اِستِراتکید، یکي از شهرهاي بزرگ اسکاتلند، نه تنها تعداد متخلفان در تقاطع هاي 
مذکور کاهش یافت، بلکه نرخ تخلفات ارتکابي در تقاطع هاي مجاور نیز کاهش 
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یافت. )البته این راهکار در شهرهاي کوچك، براي مدت زمان طوالني قابل استفاده 
نیست، چرا که مردم تقاطع هاي داراي چراغ هاي راهنمایِي مجهز به دوربین را به 

سرعت شناسایي مي کنند.(
6- اجراي طرح ارتقاء امنیت مشروب فروشي هاي منطقه اي از کایرخولت در انگلستان 
که مکرراً از آنها سرقت مي شد نه تنها نرخ سرقت را در منطقه موردنظر، بلکه در کل 

مشروب فروشي هاي ایالت کاهش داد.
همه این موارد مصادیقي از توزیع منافع هستند که به واسطه اجراي اقدام های پیشگیرانه 
حاصل شده اند. به نظر مي رسد که بزهکاران بالقوه از اجراي راهکارهاي پیشگیرانه آگاهند، 
اما غالباً از حیطه دقیق اجراي آن مطمئن نیستند. آنها اغلب حیطه اقدام های پیشگیرانه را 
بیشتر از آنچه در واقع است تصور نموده و فکر مي کنند اقدام های الزم براي ارتکاب جرم 
در بسیاري از زمانها و مکانها و نسبت به بسیاري از آماج های جرم  افزایش یافته و براي 
ارتکاب جرم خطر بیشتري را باید متحمل شوند. این بدان معني است که توزیع منافع نیز 
مانند انواع متفاوت جابه جایي بزهکاري، مي تواند اَشکالی متفاوت به خود بگیرد )به جدول 

رجوع کنید.(
توزیع منافع امري غیرمنتظره است به طوری که دستاوردهاي کاربردي پیشگیري وضعي 
را به طور چشمگیري افزایش مي دهد. اما هنوز نمي دانیم که چگونه مي توانیم به طور کنترل 
شده و آگاهانه به آن دست یابیم. یکي از بهترین شیوه هاي آن تبلیغات است. مبارزه تبلیغاتي 
در شمال انگلستان موجب شد عواید و مزایاي حاصل از نظارت و کنترل با دوربین هاي مدار 
بسته، همهِ مجموعه هشتاد اتوبوس  را در برگیرد، در حالي که این دوربین ها تنها بر روي 
تعداد معدودي از اتوبوس ها نصب شده بود. یکي از این اتوبوس ها در حوالي مدارس به کار 
گرفته شد تا به دانش آموزان نشان دهد که اگر مرتکب عمل غیر اخالقي شده و یا بخواهند 
به اتوبوس آسیب برسانند از طریق دوربین ها شناسایي و دستگیر شده و تصویر آنان از شبکه 

سراسري پخش خواهد شد.
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باید در نظر داشت وقتي بزهکاران متوجه شوند، که خطرها و اقدام ها برای ارتکاب 
جرم به گونه ای که تصور می شود افزایش نیافته است، میزان توزیع منافع کاهش مي یابد. 
تحقیقات نشان داده است که این مسئله اخیراً در انگلستان در مورد دستگاه دم سنج محقق 
شده است. این دستگاه به طور موقت تأثیری بیش از حد انتظار بر رانندگان مست داشت. 
در این مورد به نحوي عمل شد که خطر دستگیري افزایش یافته بود، اما به محض اینکه 
رانندگان دریافتند که خطر ایست و بازرسي کم شده است، مجدداً رانندگي با حالت مستي 
افزایش یافت. شاید این بدان معني است که تدابیر اتخاذ شده، بزهکاران را در مسیري 
هدایت مي کند که همیشه در پي راه حلي باشند که با استفاده از آن بتوانند تهدیدهای موجود 
را کاماًل شناسایي نموده و دقیقاً بدانند که اگر بخواهند مجدداً مرتکب جرم شوند به چه 

میزان باید تالش کرد.
از حیث عملی، توزیع منافع از این جهت مهم است که دقیقاً عکس جابه جایي بزهکاري 
عمل مي کند، با وجود جابه جایي، اشاعه اقدام ها پیشگیرانه باید استمرار داشته باشد. مطمئنًا 
با بسیاري از این موارد مواجه خواهید شد. دومین گام مهم ارزیابي میزان توزیع است که 

جابه جایي و توزیع منافع سرقت از آپارتمانها

توزیع منافعجابه جایيحیطهنوع

به ساختمان دیگري منتقل تغییر جغرافیایيجغرافیایي
شده

نرخ سرقت را در ساختمان موردنظر 
و ساختمانهاي اطرافش کاهش داد

زمان ارتکاب از روز به عصر تغییرهای زمانيزماني
تغییر کرد

 سرقت هاي ارتکابي طي روز و عصر 
کاهش یافت

موضوع مورد تهاجم آماج جرم
تغییر کرد

موضوع سرقت از آپارتمانها به 
خانه ها )حیاط دار( تغییرکرد

نرخ ارتکاب سرقت ها هم در خانه ها 
و هم در آپارتمانها کاهش یافت

تغییر در شیوه شیوه
ارتکاب جرم

تغییر روش از سرقت از درهاي 
بدون قفل به شکستن قفل ها

کاهش نرخ دستبرد از درهاي قفل 
شده و بدون قفل

تغییر نوع سرقت از سرقت از تغییر نوع جرائمنوع جرم
منازل به سرقت

کاهش نرخ سرقت از منازل و 
سرقت به طور کلي



97جرم شناسی پیشگیری

ارزیابی های شما باید به گونه ای باشد که این توزیع را مدیریت کند. شیوه انجام این ارزیابي 
در راهبرد پنجاه و یك با توصیف دو منطقه کنترل با دو مسافت دور و نزدیك بررسي 
خواهند شد. در غیر این صورت ممکن است مردم در مورد تأثیر این ابتکار عمل در امور 
پیشگیرانه شما سؤال کنند که چطور ممکن است جرم در منطقه اي مجاورِ منطقه مورد نظر 
کاهش یابد. ممکن است شما با این مسئله مواجه شوید که مردم در مورد تأثیرات اولیه اقدام 
ها پیشگیرانه از شما سؤال کنند، علت سؤال آنان این است که جرم در منطقه اي مجاور منطقه 

موردنظر نیز کاهش یافته است.

اما طي سال گذشته که این دوربین ها به کار گرفته شدند، نرخ سرقت ها و موارد تخریب 

توزیع منافع و کنترل ویدیویي در یکي از پارکینگ هاي دانشگاه 

مدار  دوربین هاي  از  استفاده  با  گرفت  تصمیم  انگلستان  ِسِري  دانشگاه  حراست  جدید  رؤساي  از  یکي 
روي  را  بسته اي  مدار  دوربین  وي  کند.  فصل  و  حل  را  دانشگاه  پارکینگ هاي  از  سرقت  مسئله  بسته، 
تیرکي بلند قرار داد که امکان نظارت بر فضاي پارکینگ ها وجود داشته باشد. همان طور که نقشه نشان 
مي دهد، دوربین مذکور کنترل یکساني روي همه پارکینگ ها نداشت، چرا که وجود ساختمانهایي در مسیر 

پارکینگ شماره یک مانع دید دوربین مي شد.

پیش بیني مي شد که اگر چنانچه استفاده از دوربین در پیشگیري از جرم مؤثر واقع شود، این تأثیر فقط 
باید نسبت به پارکینگ هایي صورت پذیرد که توسط دوربین ها تحت کنترل قرار گرفته اند. همچنین پیش 
بیني مي شد که جرائم از پارکینگ هایي که تحت کنترل هستند به پارکینگ هایي که تحت نظر نیستند 

منتقل شود) جابه جا شود.(
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اموال عمومي موجود در پارکینگ ها به نصف رسید و از صد و سی و هشت مورد در سال 
قبل به شصت و پنج مورد در سال بعد رسید. البته در پارکینگ شماره یك نیز بر خالف اینکه 
تحت پوشش دوربین ها قرار نگرفته بود، وقایع به اندازه سه پارکینگ دیگر کاهش یافت. 
احتماالً توزیع منافع ناشي از کنترل هاي ویدیویي، به خاطر آگاهي بزهکاران بالقوه اي بود که 
با فضاي دانشگاه نیز آشنا بودند. اما محدوده اعمال اجرائیات را به دقت نمي شناختند. احتماالً 
بسیاري از اشخاص نیز به این نتیجه رسیدند که دیگر به خطر انداختن خود و اقدام های الزم 

براي ورود به پارکینگ هاي دانشگاه براي ارتکاب جرم ارزشی ندارد.
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14- هنگام تعریف مسئله از آزمون CHEERS استفاده کنید

مسئله عبارت است از یك سري وقایع تکرار شونده، زیان  بار و مرتبط در سطح 
جامعه که مردم از پلیس انتظار دارند به آنها رسیدگي کند. با توجه به این تعریف شش 
عنصر اصلي مسئله عبارت است از: جامعه، زیان بار بودن، انتظارها، وقایع،  تکرار و 

وجه اشتراک که با واژه اختصاري CHEERS1 نشان داده مي شوند.
جامعه: وقایع زیان بار مورد نظر باید به گونه ای باشد که عموم مردم آن را تجربه 
کنند. منظور از عموم مردم اشخاص حقیقي، اصناف، اداره های دولتي و دیگر نهادها 
است. نیازي نیست که همه یا اکثریت جامعه این شرایط را تجربه کنند، بلکه تجربه 

توسط بخشي از افراد جامعه نیز کافي است.
زیان بار بودن: مردم و نهادها باید از آن آسیب متضرر شوند. آسیب مي تواند موارد 
اضطراب  مرگ،  یا  اموال،  آسیب جسمي  تخریب  یا  رفتن  بین  از  برگیرد:  در  را  زیر 
مکرر  تماس هاي  )مانند  پلیس  قابلیت هاي  کاستن  و  اتالف  تشویش خاطر شدید،  و 
جز  بودن«  »غیرقانوني  که  باشید  داشته  خاطر  به  خدمات(.  دریافت  براي  بي مورد  و 
تعریف مسئله یا از ویژگي های آن نیست. در بعضي موارد، پلیس باید به رفتاري قانوني 
فعالیت هاي  از  ناشي  آلودگی های صوتی  از  آن، شکایت  متداول  مثال  کند.  رسیدگي 
اقتصادي قانوني و تأثیر آن بر ساکنان محله است. از طرفی، برخي مسئله ها در ابتدا در 
قالب رفتاري غیرقانوني گزارش مي شوند، اما با بررسي دقیق تر، هیچ رفتار غیرقانوني اي 
مشاهده نمي شود. گزارش هایی که دارای همه معیارهاي CHEERS باشند، »مسئله« 

نامیده مي شود.
را  بودن  زیان بار  علل  که  دارند  انتظار  پلیس  از  جامعه  افراد  از  برخي  انتظارها2: 
پیگیري کند )گفته شد که نیاز به عده کثیري نیست(. انتظار نباید مفروض باشد، بلکه 
1 - واژه ي اختصاري به منظور تعریف عناصر یك مسئله، حروف آن به ترتیب بیان گر مفاهیم زیر است: جامعه )C(، زیان بار بودن 

.)S( و وجه اشتراک )R( تکرار ،)E( وقایع ،)E( انتظارها ،)H(
2 - Expectation
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باید به مواردي مانند تماس هاي تلفني شهروندان، تجمع ها، گزارش های خبرگزاري ها 
یا... مستند باشد. در این زمینه پلیس ملزم به پذیرش نظر مردم در خصوص تعریف 
ممکن  زیرا  نیست.  آن  پیدایش  علل  یا  انجام شود  آن  درباره  باید  که  آنچه  یا  مسئله 
است مردم در تشخیص ویژگي ها و علل پیدایش اشتباه کنند. این موضوع از وظایف 

تحلیل کننده است تا به دقت، علل پیدایش آن را بیابد.
وقایع: باید وقایعي که باعث پیدایش مسئله مي شوند را بیابید. مسئله ها از وقایع 
مجزا تشکیل شده اند. وقایع، مواردي  مانند ورود به عنف )براي سرقت از منزل(، حمله 
به دیگري، مسائل جنسي، سر و صداي فوق العاده زیاد و.... هستند. اکثر وقایع در کوتاه 
مدت اتفاق مي افتند، اگر چه انجام برخي از آنها مستلزم صرف زمان است، مانند انجام 

برخي از گونه هاي تقلب.
تکرار: وقایع مورد نظر باید تکرار شوند. ممکن است تکرار حاکي از مسئلهي حاد 
یا مزمن باشد. مسئله های حاد، ناگهانی ظاهر مي شوند، مانند محله اي که در آن، نرخ 
سرقت تجهیزات داخل خودرو کم است، اما به طور ناگهاني نرخ چنین سرقت هایي 
افزایش مي یابد. برخي از مسئله های حاد حتي اگر هیچ اقدام خاصي نیز براي برطرف 
به  اگر  اما در بسیاري موارد،  کردنشان صورت نگیرد،  خود به خود مرتفع مي شوند. 
آنها رسیدگي نشود، به مسئله اي مزمن تبدیل مي شوند. بدین خاطر، مسئله های حاد 
باید بررسي شوند تا مشخص شود آیا نشانه اي از مستحکم شدن )تبدیل به مسئله اي 
مزمن( در آنها وجود دارد؟  مسئله های مزمن مدت ها باقي مي مانند، مانند سال ها پرسه 
زدن زني روسپي در محله اي. وقایع مربوط به مسئله های مزمن دائمًا واقع می شوند،  تا 

زماني که اقدامي در این زمینه صورت گیرد.
وجه اشتراک: وقایع مکرر باید وجه اشتراکي داشته باشند. مثاًل ممکن است مسئله 
مورد نظر توسط شخص واحدی ارتکاب یابد. ممکن است در شرایط و اوضاع مشابهي 
به وقوع پیوسته یا آلت ارتکاب یکسان بوده و یا این که در یك یا چند عامل دیگر وجه 
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اشتراک داشته باشند. بدون وجود ویژگي  مشترک، تنها شاهد مجموعه اي از وقایع اتفاقي 
خواهید بود، نه مسئله مورد نظر ما در این بخش. توجه داشته باشید که طبقه بندي هاي 
متداول جرائم در این زمینه کارساز نیست. براي مثال سرقت خودرو به تنهایي شامل 
موارد زیر مي شود: سرقت خودرو براي تفریح، سرقت خودرو براي استفاده در سرقت 
از مغازه، سرقت براي صادر کردن به کشورهاي دیگر، سرقت براي استفاده در جرائم 
دیگر و تعداد زیادي از وقایع متنوع دیگر. بدیهی است که مجموعه سرقت هاي مزبور 
را نمي توان تنها یك مسئله دانست بلکه به اطالعات بیشتري نیاز است. با وجود همین 
ویژگي هاي مشترک است که وقایع به مسئله تبدیل مي شوند - براي مثال سرقت وانت 

از حومه شهري براي استفاده به عنوان تاکسي کولي ها در داخل شهر.
مسئله ها باید به طور دقیق بررسي شوند )به راهبرد شش و پانزده رجوع کنید(، با 
بررسی دقیق کلیه جزئیات، مجموعه شرایط ایجادکننده ی وقایع زیان بار را از مجموعه 
شرایط افزایش دهنده این وقایع تفکیك مي کنند. CHEERS شش سؤال اصلي را به 

شما پیشنهاد مي کند،  که باید در مرحله بررسي به آنها پاسخ داده  شود.
•	چه کسي در جامعه تحت تأثیر مسئله قرار مي گیرد؟ 

•	چه آسیب هایي به واسطه پیدایش مسئله وارد مي شوند؟ 
•	از پلیس انتظار مي رود چه واکنشي نشان دهد؟

•	چه نوع وقایعي در پیدایش مسئله مؤثرند؟
•	چند وقت یکبار این وقایع تکرار مي شوند؟

•	وجه اشتراک وقایع با یکدیگر چیست؟
راستا  این  در  نیستند.  مسئله  کند،  می  رسیدگي  آنها  به  پلیس  که  اموری  همه 
CHEERS به شناسایي دقیق مسئله کمك مي کند. یادآوري مي کنیم که از واژه »مسئله« 

به طور تخصصي و آن گونه که براي انجام امور پلیسي مسئله محور الزم است استفاده 
مي کنیم، نه آن گونه که در محاورات روزمره ما استفاده می شود.  برخي از اموري که 
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مسئله نیستند، ممکن است مسئله آفرین )درد سر ساز( شوند، بنابراین الزم است که 
پلیس به آنها توجه کند، مانند موارد زیر:

وقایع تکرار ناپذیر: واقعه اي که تکرار نمي شود، بدون توجه به درجه وخامت آن، 
 مسئله نیست. مگر این که به طور منطقي به نظر برسد، که اگر اقدامي نشود،  واقعه مشابه 
دیگري پدید خواهد آمد. برخی اوقات الزم است که واقعه اي تکرار ناپذیر بررسی شود 
و یا تحت انجام برخي اقدام های پلیسي قرار گیرد،  اما حل مسئله را نباید براي رفع 

وقایع تك موردي به کار گرفت،  زیرا از هیچ مسئلهي پیشگیري نمي شود.
مناطق: گاهي مناطقی کوچك مانند مرکز شهر یا مجتمع هاي آپارتماني به عنوان 
محل های مسئله آفرین شهرت مي یابند،  اما معموالً مسئله اي وجود ندارد. در واقع این 
مناطق، دارای محله ها یا اماکني هستند که در آنها مسئله های متعددي اتفاق می افتد. 
ممکن است مسئله های شخصي نیز جزء این موارد باشند، اما همیشه این طور نیست. 
اگر کل منطقه را به عنوان مسئله اي تکرار ناپذیر در نظر بگیریم،  پیچیدگي کار افزایش 
یافته و احتمال یافتن راهکارهاي مؤثر نیز کمتر مي شود. از این رو شما باید مسئله های 
خاص هر محله را شناسایي کرده و به طور جداگانه به آنها بپردازید. اگر این مسئله ها 
با هم مرتبط باشند )براي مثال یك راسته خیابان در پیدایش چندین مسئله دخیل باشد( 
بررسي این ارتباط مؤثر خواهد بود. هرگز تصور نکنید که ارتباط مسئله ها با هم، تنها 
به علت نزدیك بودن آنها )از نظر زماني، مکاني یا...( به یکدیگر است. البته در برخي 

موارد ممکن است راه هایی برای متمایز کردن مسئله ها وجود داشته باشد. 
جایگاه )خواستگاه( اجتماعي: کودک مدرسه گریز،  نوجوان بي حوصله، بزرگسال 
نداشتن شغل،  نرفتن،  مدرسه  به خاطر   نمي توان  را  محکوم شده  بزهکاران  و  ولگرد 
استخدام نشدن یا محکوم به ارتکاب جرمي بودن؛ مسئله تلقي کرد. جامعه از پلیس 
انتظار دارد که نسبت به آنها اقدامي انجام دهد، اما این گونه جایگاه هاي اجتماعي، دو 
ویژگي »زیان بار بودن« و »وقایع« را ندارند. برخي از این اشخاص قطعًا در پیدایش 
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مسئله ها نقش دارند،  برای مثال سیبل جرم واقع مي شوند یا بزهکار می شوند یا....،  اما 
این امر باعث نمي شود که آنها مصداق مسئله باشند. بنابراین باید از تعریف مسئله با 
توجه به جایگاه اجتماعي اجتناب کرد. جایگاه هاي اجتماعي ممکن است به بخشي از 

مسئله اي بزرگ اشاره داشته باشند.
همیشه از آزمون CHEERS استفاده کنید تا ببینید که آیا امر مورد نظر همه این 
شش عامل را دارد؟ اگر چنین نیست،  براي مرتفع کردن آن، از انجام امور پلیسي مسئله 

محور بپرهیزید.
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15- با نوع مسئله اي که با آن مواجه هستید آشنا باشید

از آنجایي که پلیس محلي باید با مسائل بسیاري مواجه  شود که ویژگي هاي مطرح شده 
در CHEERS را دارا هستند )به راهبرد چهارده رجوع کنید( این مسائل را به شکل طبقه 
بندي ارائه نموده ایم. این شیوه طبقه بندي به شما کمك مي کند که بتوانید به دقت مسئله ها 
را تعریف کنید و شما را قادر مي سازد که بتوانید مسئله های به ظاهر مشابه که واقعاً از هم 
متفاوتند را تفکیك کنید و در عین حال این امکان را براي شما فراهم مي آورد که بتوانید 
مسئله مورد نظرتان را با مسئله های مشابه آن که تاکنون بدانها پرداخته شده است، مقایسه 
نموده و ویژگي هاي مهمي که باید بررسي شوند را بشناسید. براي مثال مي توانید مجموعه 
ای گسترده  از تحقیقات در مورد مسئله های متداول را در دفتر خدمات پلیسي مسئله محور 
و وب سایت هاي انجام امور پلیسي مسئله محور بیابید که به خوبي بدانها پرداخته شده است 
)به راهبرد نوزده رجوع کنید(. شناخت مسئله مورد بررسي به شما کمك مي کند که بتوانید 
تحقیقاتي را شناسایی کنید که ممکن است براي شما مفید واقع شوند، حتي اگر مستقیماً به 

مسئله مورد نظر شما نپرداخته باشند. این شیوه طبقه بندي بر دو ضابطه استوار است: 
1- محیط هایي که مسئله در آنجا شکل مي گیرد. 

2- رفتارهاي اشخاص دخیل در مسئله )البته این شیوه، از شیوه طبقه بندي گرگ و اردک 
و النه که نوعي طبقه بندي براي مسئله های پایدار است و در راهبرد شماره هشت 

مطرح شد متفاوت است.(
محیط ها هستند که از طریق فعالیت هایي که اشخاص در آنها انجام مي دهند و یا به 
وسیله کساني که محل مورد نظر را اداره و کنترل مي کنند، امکان دسترسي به آماج هاي جرم 
را فراهم مي آورند. شناسایي نوع محیط، این امکان را براي شما فراهم مي آورد که بتوانید 
محیط هاي مسئله دار و بدون مسئله را با هم مقایسه کنید. محیط ها مالکاني دارند که مي توانند 
در حل مسئله نقشی مهم ایفا نمایند )به راهبرد چهل و چهار رجوع کنید( به طور کلي یازده 



105جرم شناسی پیشگیری

نوع محیط وجود دارد که با مسائل پلیسي مرتبطند که عبارت است از:
محیط هاي مسکوني: مکانهایي هستند که مردم در آنجا اقامت مي کنند نظیر خانه ها، 
آپارتمانها و اتاق هاي هتل ها. گرچه اغلب آنها در مکانهایي ثابت قرار دارند، اما برخي نیز 

نظیر وسائل نقلیه تفریحي متحرک اند.
اماکن تفریحي: مکانهایي هستند که افراد براي خوشگذراني و تفریح به آنجا مي روند، 

نظیر کلوپ ها، رستورانها، سینماها، زمین هاي بازي، بندرگاه ها و پارک ها.
اداره ها: محل انجام امور اداري و دفتري که تعامل نزدیك و رو در روِی کارکنان و 
ارباب رجوع در این اماکن کم بوده و اغلب امکان دسترسي به این اماکن نیز کم است نظیر 

اماکن دولتي و تجاري.
اماکن و بازارهاي غرفه بندي شده: مکانهایي که اشخاص مي توانند به طور پیاده یا 
سواره در آنجا رفت  و آمد کنند و در آنجا معامله های پولي صورت مي گیرد نظیر فروشگاه ها 

و بانك ها.
اماکن صنعتي: این اماکن محل تولید اجناس و کاالهاست. در این محل ها، معامله های 
نقدي در زمره فعالیت هاي با اهمیت محسوب نشده و مشتریان حضور کمرنگي دارند. 

کارخانه ها، انبارها، محل بسته بندي کاالها و.... از جمله این مکانها هستند.
محیط هاي مربوطه به کشاورزي: محل هایي براي پرورش محصوالت کشاورزي و دام 

و طیور.
اماکن آموزشي: اماکني براي مطالعه یا یادگیري از جمله مراکز بهزیستي، مدارس، 

دانشگاه ها، کتابخانه ها و اماکن مذهبي.
مراکز ارائه دهنده خدمات عمومي: اماکني که مردم در صورت بروز مشکل به آنها 
مراجعه مي کنند نظیر دادگاه ها، زندانها، ندامتگاه ها، اداره پلیس، بیمارستانها و مراکز ترک 

اعتیاد.
معابر عمومي: کلیه مسیرهایي که محیط هاي دیگر را به هم مرتبط مي سازد مانند جاده ها، 
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بزرگراه ها، پیاده روها و مسیرهاي ویژه دوچرخه و موتورسیکلت.
پایانه هاي حمل و نقل و ترابري: مکانهایي که جابه جایي توده اي عظیم از مردم در آنجا 
صورت مي گیرد مانند اتوبوس ها، ترمینال ها، ایستگاه هاي اتوبوس، هواپیماها، فرودگاه ها، 
قطارها، ایستگاه هاي راه آهن، قایق ها، اسکله ها، کشتي هاي مسافربري و ایستگاه هاي قایق ها.

اماکن بالصاحب: مناطقي بدون استفاده مشخص یا کاربردهایی از پیش تعیین شده؛ این 
اماکن  از پارک ها متفاوتند به این دلیل که به منظور تفریح ساخته نشده اند اگر چه ممکن است 
که مردم بدین منظور از آنها استفاده  کنند. این اماکن ساختمانهاي متروکه و اموال بالصاحب 

را در بر مي گیرد. 
رفتارها دومین ضابطه در طبقه بندي مسئله ها هستند. تفکیك کمك مي کند که بتوانیم 
جنبه هاي مهم آسیب، سوء نیت و روابط حاکم میان آماج جرم و بزهکار را بشناسیم. در کل 

شش نوع رفتار وجود دارد: 
رفتار شکارگرانه: در این نوع از رفتار بزهکار و بزهدیده کاماًل مجزا و متمایز اند و 
بزهدیده، مفعول فعل )عمل( بزهکار واقع مي شود. اغلب جرائم متداول نظیر سرقت مقرون 

به آزار یا تهدید، سرقت از منازل، کودک آزاري و، قلدری و... از این دسته اند.
رفتار توافقي: رفتاري است که طرفین به صورت آگاهانه و با میل و رغبت اقدام به 
انجام آن مي کنند، که نوعي داد و ستد )معامله( را در بر مي گیرد. نظیر فروش مواد مخدر، 
روسپیگری، فروش اموال مسروقه و.... اما الزم به ذکر است که حمله ها و تهدید روسپیان 

به ضرب جزو رفتارهاي شکارگرانه به حساب مي آید.
رفتارهاي ستیزه جویانه )درگیري(: بروز رفتار خشونت آمیز از طرف هر دو طرف 
دعوي )درگیري( که بر اثر سوابق قبلي طرفین ایجاد مي شود. برخي از انواع خشونت هاي 
خانوادگي میان بزرگساالن از این نوع رفتار است، اما خشونت هاي خانوادگي میان کودکان 
و بزرگساالن در دسته رفتارهاي شکارگرانه جاي مي گیرد، چرا که طرفین درگیر مانند هم 

نیستند )تساوي در طرفین دعوي وجود ندارد.(
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بي نظمي  هاي اجتماعي: در این نوع رفتار بزهکاران از بزهدیدگان قابل تفکیك هستند 
اما آسیب ها جدي و شدید نبوده و بسیاري از اشخاص مورد بزهدیدگي قرار مي گیرند. 
بسیاری از مسائل که آزاردهنده، ناخوشایند و با آلودگي هاي صوتي همراه بوده اما آسیب هاي 
جدي به افراد و اموالشان وارد نمی آورند در این دسته جاي مي گیرند نظیر میهماني هاي پر 
سر و صدا. گاهي بسته به جزئیات آن برخي از انواع تخریب اموال عمومي نیز در این دسته 
جاي مي گیرد. برخي دیگر نیز در دسته رفتارهاي شکارگرانه قرار مي گیرند. برخي از موارد 
بي نظمي هاي  اجتماعي صرف نظر از محیط شان مسئله آفرین مي شوند، در حالي که برخي 

دیگر تنها در محیط هاي مشخصي مسئله آفرین مي شوند.
در معرض خطر قرار گرفتن: در این نوع از رفتار، بزهدیده و بزهکار هر دو یك شخص 
است و بزهکار قصد آسیب زدن به بزهدیده را ندارد. نظیر شروع به خودکشي، مصرف بیش 

از حد مواد مخدر و تصادف های رانندگي.
سوءاستفاده از پلیس: شاخه اي است که تقاضاهاي تعریف نشده و بدون توجیح در 
خصوص استفاده از خدمات پلیسي در آن جاي مي گیرد. گزارش های خالف واقع و 
تماس هاي مکرر در خصوص موضوع هایی که مردم خود نیز مي توانند به آنها رسیدگي 
کنند، از این دسته است. از این شاخه در مواردي که آسیب تنها از رفتاري ناشي شود 
که برخورد با آن مستلزم به کارگیري منابع پلیسي باشد و نیز در مواردي در هیچ یك از 

شاخه هاي دیگر جاي نگیرد به عنوان آخرین راهکار استفاده مي شود.
شکل کامل دسته بندي، در جدول نشان داده شده است. در جدول زیر، مسئله در محلي 
قرار گرفته که سطر و ستون متناسب با هم تالقي کرده اند. براي مثال برنده جایزه تیلي سال 
2001، به آسیب هاي ایجاد شده در اثر بطري هاي شکسته در حومه مشروب فروشي ها 
پرداخته است، که مسئله دیگري در اماکن تفریحي است که با A نمایش داده شده است، 
مأموران پلیس ساندیگو مجبور بودند که در مورد تماس هاي مکرر و خالف واقع گانگسترها 
در خصوص تهدید در خوار و بار فروشي ها اقدام نمایند که در جدول با B نمایش داده 
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شده است. البته توجه داشته باشید که این مورد از موردي که به فروش مشروبات الکلي به 
کودکان در پاِلنو تگزاس مي پرداخت و برنده جایزه 2003 ُگلِدشتاین شد متفاوت است، 
که این مورد نیز در جدول با C نمایش داده شده است. برنده جایزه سال 2002 ُگلِدشتاین 
تصادف های کارگران کشاورز مهاجر را حل و فصل کرده بود، که در آن به مسئله مخاطره 
آمیز شدن معابر عمومي پرداخته شده بود و با D نمایش داده شده است. برنده جایزه سال 
1999 ُگلِدشتاین به مسئله کارتن خوابي و ولگردي پرداخته بود که یك مسئله بي نظمي 
اجتماعي در معابر عمومي است و با E نمایش داده شده است. به تفاوت میان مسئله فروش 
)معامله( مواد مخدر در گوشه و کنار خیابان که با F نمایش داده شده است و مسئله سرقت 
مقرون به آزاري که به قصد تالفي، منجر به شلیك شد و از مشاجرات میان معامله کنندگان 
ناشي مي شود )در نمودار با E نمایش داده شده است( توجه داشته باشید. اینها مسائلي 

هستند که بسیار به هم شبیه اند اما مانند هم نیستند. 
اگرچه اکثر مسئله ها تنها مي تواند در یك خانه جاي بگیرد، گه گاه مواردي یافت مي شود 
که یك مسئله از چندین رفتار ناشي شده و چندین محیط را درگیر مي کند. براي مثال پلیس 
اِستافوردشایر در انگلستان با مسئلهي مواجه شده بود. معترضان ساختمانهایي را که براي 
راه سازي تخلیه شده بود تصرف نموده بودند که اینها جزو محیط هاي بالصاحب محسوب 
مي شدند. این اعتراض ها از نوع بي نظمي هاي اجتماعي بودند اما تاکتیك هایي که براي 
تصرف این ساختمانها استفاده شده بود، خطري را به معترضان تحمیل مي کرد. در عین حال 
در معرض خطر قرار گرفتن نیز رفتار مرتبط دیگري بود )که در نمودار با H نشان داده 
شده است(. اگرچه گاهي اوقات وجود چندین نوع رفتار یا محیط الزم مي شود، اما استفاده 

مضاعف از چندین نوع، خود منجر به ایجاد فشار مي شود.
اداره های پلیس مي توانند با دسته بندي مسائل، اقدام های متفاوتي را با هم قیاس نمایند 
که در حل مسائلي که در یك محیط به وقوع پیوسته و در یك شاخه رفتاري قرار دارند، 
استفاده شوند. بررسي کنند آیا تحلیل متداولي براي این موضوع ها وجود دارد و یا راهکار 
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طرح طبقه بندي مواجهه با مسئله های متداول توسط پلیس محلي

ناشي از بي نظمي هاي ستیزه جویانه رفتارهاتوافقيشکارگرانهمحیط ها
اجتماعی

سوء استفاده مخاطره آمیز
از پلیس

مسکوني

Aتفریحي

CBاداري

مراکز خرید

صنعتي

کشاورزي 

آموزشي

خدمات عمومي

GFEDمعابر عمومي

حمل و نقل

HHاماکن بالصاحب

مؤثري براي این مسئله ها هست؟ آیا تحلیل ها و راهکارهاي موضوع این نوع مسئله ها  از 
تحلیل ها و راهکارهاي انواع دیگر مسئله ها متمایز است؟

پاسخ به اینگونه سؤال ها می تواند کمکی در راستای ارتقاء کیفیت حل مسئله و همچنین 
ارتقاء دوره آموزشی حل مسئله باشد. همین طور به ما کمك می کند که بفهمیم براي انواع 

متفاوتي از مسئله ها چه نوع کاري مؤثرتر است؟
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16- عزیمت بزهکاران براي ارتکاب جرم را یاد بگیرید

مثلث تحلیل مسئله )راهبرد هشت( فقط سه عامل ضروري جرم را مشخص کرده و 
چگونگي انتخاب سیبل جرم توسط بزهکار را بازگو نمي کند. به گفته مارکوس فِلسون، 

بزهکاران این کار را به سه شیوه زیر انجام مي دهند:
1- از راه شناخت قبلي بزهدیده )ممکن است همسایه بداند که شما چه موقع خارج از 

منزل هستید؛( 
2- از راه شغل )ممکن است سارقي که به عنوان مهندس مخابرات مشغول به کار است، 

اتفاقي بشنود که شما هفته آینده به تعطیالت خواهید رفت(
3- از راه تشابه حیطه فعالیت.

مفهوم حیطه کاري، رکن اصلي نظریه الگوي جرم1 است. این رکن توسط جرم شناسان 
کانادایي به نام پت و پائول بِرانتینگهام مطرح شده است )به نمودار رجوع کنید(. این رکن 
بیان مي کند که بزهکاران در طول فعالیت هاي روزمره، چگونه آماج جرم هاي خود را 
انتخاب مي کنند. با در نظر گرفتن مثلث تحلیل مسئله، تصور مي شود که بزهکار برای تفریح 
از خانه به محل کار مي رود. اینك به ضلع هاي این مثلث توجه کنید،  در همه این زمانها و 
حالت ها، بزهکاران به دنبال موقعیت هاي جرم زا مي گردند. )به غیر از BufferZone2 که 
ممکن است در آنجا شناسایي شوند(. ممکن است این موقعیت را کمي دورتر از محل مورد 
انتظار بیابند، اما معموالً از منطقه اي که مي شناسند، پا فراتر نمي گذارند. این موضوع بدین 
خاطر است که ارتکاب جرم، طبق روال روزمره ساده تر است،  در غیر این صورت باید براي 

آن متحمل سختي  هاي زیادي شوند. 
برانتینگهام ها از عبارت لبه ها3 نیز استفاده مي کنند که بر مرزهاي منطقه داللت دارد،  

1 - Crime pattern theory
2 -  منطقه ای در اطراف یك مکان یا محل. غالبًا به منطقه ای اطالق می شود که در اطراف مناطق زیر واقع شده است: نقاط جرم خیز، 
اماکنی که در آن ها ضمانت های اجرایی خاصی حاکم است و یا منطقه ای که با اجرای تدابیر پیشگیرانه در حال اصالح )عاری شدن از 

بزهکاری( است. 
3 - edges
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همان جایي که مردم، زندگي،  کار، خرید یا تفریح می کنند. احتمال وقوع برخي جرائم نظیر 
تهاجم های نژادي، سرقت مقرون به آزار یا دله دزدي از فروشگاه ها در این لبه ها بیشتر 
است،  چرا که مرزها،  اماکني هستند که افراد ناشناس از مناطق مختلف در آنجا تردد مي کنند. 
در تحقیقات اولیه،  برانتینگهام ها دریافتند که نرخ سرقت از مناطق مسکوني در تاالهاسي 
فلوریدا رو به افزایش است. تاالهاسي جایي است که منطقه اي مرفه نشین را به منطقه  اي 
فقیرنشین ارتباط مي دهد. توجیح آنها این بود که منطقه مرفه نشین، آماج هاي جذابي براي 
سارقان مناطق فقیرنشین    فراهم مي آورد. اما سارقان ترجیح مي دادند که جان خود را خیلي 
به خطر نینداخته و داخل این مناطق نشوند،  چرا که با منطقه آشنا نبوده و ممکن بود سریعًا 
شناسایي شوند. خطر بزرگ تري نیز آنها تهدید مي کرد، چون باید با اموال مسروقه، مسافت 

بیشتري را طي مي کردند. 
باید دانست همان طور که بزهکاران از فعالیت روزمره براي ارتکاب جرم استفاده مي کنند، 

خطر بزهدیدگي نیز در همین فعالیت هاي روزمره مردم و مشکالت موجود پنهان است.
بدین خاطر است که برانتینگهام ها و دیگر نظریه پردازان الگوي جرم،  توجه فوق العاده اي 
به توزیع جغرافیایي جرم و روند فعالیت های روزمره مي کنند. براي مثال محققان در این 
زمینه نقشه هایي را طراحي مي کنند که بیانگر اطالعات زیر است: ساعت های مختلف روز 
و روزهاي هفته،  میزان دقیق ارتباط میان جرائم، میزان دانش آموزان فراري از مدرسه، ساعت 
های تعطیلي مغازه ها و یا هر فرآیند دیگري که مردم در راستاي انجام فعالیت هاي روزمره 
به آن مي پردازند. جیب برها و سارقان مغازه  در جستجوي شلوغي اند، در حالي که سایر 
بزهکاران به دنبال عدم حضور مردم اند. براي مثال،  هنگام عزیمت مردم به محل کار، حرکت 
سارقان به مناطق مسکوني شروع مي شود تا هر روز از موقعیت عدم حضور بهره مند شوند. 
با مراجعت مردم به سمت منازل در شب ها و آخر هفته ها نیز، سارقان ساعت های باقیمانده 

را صرف سرقت از اماکن تجاري و صنعتي مي کنند.
بسیاري از مطالعه ها نشان مي دهند مسافتي که براي ارتکاب جرم طي مي شود، اغلب 
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کوتاه است. بزهکاران عمومًا  در یك یا دو مایلي منازلشان مرتکب جرم مي شوند. براي مثال 
اَندي برایول در اداره پلیس وست میدلند،  یکي از بزرگترین اداره های پلیس انگلستان، اخیراً 
258074 مورد عزیمت بزهکاران براي ارتکاب جرم در طول دو سال را تحلیل کرده است. 

او با این تحلیل به نکات زیر دست یافته است:
•	حدود نیمي از عزیمت ها، مسافتی کمتر از یك مایل بوده اند، )در بیشتر مطالعه ها در 
ایاالت متحده، عزیمت ها کمي طوالني ترند، چرا که تراکم جمعیت، کمتر و دسترسي 

به وسائل نقلیه بیشتر است.( 
•	طول مسیر با توجه به نوع جرائم متفاوت است. براي مثال دله دزدان از مغازه ها، نسبت 

به دیگر بزهکاران مسافت بیشتري را طي کرده  اند. 
•	زن ها نسبت به مردها مسافت بیشتري را طي کرده اند، احتماالً  بدین خاطر است که 

اکثراً مرتکب دله دزدی مي شوند.
•	بزهکاران در عزیمت براي ارتکاب جرم بسیار متفاوت از یکدیگرند. برخي از آنها 
معموالً در محله خود مرتکب جرم  شده اند و برخي دیگر مسافت بیشتري را طي 

 کرده اند، خصوصاً هنگامی که با دیگر بزهکاران در ارتکاب جرم شرکت  داشته اند.
•	بزهکاران جوان، در مناطقي بسیار نزدیك به منزل خود مرتکب جرم مي شوند، در حالي 

که بزهکاران بیست ساله و باالتر مسافت بیشتري را طي  کرده اند.
سوزان وِرنیك در کنفرانس ملي تدوین اطلس جرائم شهر اُورلَند پارک، کانزاس، که در 
مؤسسه ملي عدالت در ساندیگو برگزار شد،  اطالعات دقیق تري را در مورد جوانان اعالم 
کرد. او نشان داد که کودکان یازده ساله دستگیري شده شهر اورلند پارک به طور میانگین در 
مسافت 1/05 مایلي منازلشان مرتکب جرم شده اند. با توجه به افزایش سن،  این مسافت کم 
کم افزایش یافته تا در سن هفده سالگي به 2/7 مایل رسیده است. وي بخشي از این افزایش 

را به دلیل امکان استفاده و دسترسي بیشتر به خودرو دانسته است.
شما باید مفهوم نظریه الگوي جرم را دانسته و از آن در حوزه قضایی خود استفاده کنید. 
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باید تالش کنید که بزهکار و الگوهاي جرم را با فعالیت هاي روزمره و لبه ها به هم مرتبط 
کنید. در ابتدا بزهکاران اتفاقي را از آنهایي که با پیدایش موقعیت و یافتن فرصت مرتکب 
جرم مي شوند از یکدیگر تفکیك کنید. باید بدانید که بزهکاران چه موقع حضور نداشته و در 
چه مواقعي در نقاط جرم خیز گرد هم مي آیند. با مدنظر قرار دادن نظریه الگوي جرم و تفکر 
دقیق بر دالئل حضور و عدم حضور بزهکاران به نتایج مطلوبي خواهید رسید. توجه داشته 
باشید که منطقه اي با نرخ باالي جرائم، ممکن است داراي خیابانهاي عاري از جرم بوده و 
در عین حال اماکني دارد که محل ارتکاب بیشتر جرائم اند. ممکن است ساکنان نیز بدانند که 
مثاًل این خیابان براي قدم زدن نسبتاً امن است اما خیابان دیگر این طور نیست، حتي ممکن 
است یك سمت خیابان را به سمت دیگر ترجیح دهند. اگر ساکنان، محله خود را به این 
خوبي بشناسند هیچ چیز مانع شناخت شما نسبت به این موضوع نخواهد شد. نظریه الگوي 
جرم به شما کمك مي کند که دقیقاً همین کار را کرده و بتوانید مسئله خاصي را در مرحله 

بررسي تعریف کرده و در مرحله تحلیل، علل پیدایش آن را بیابید.

شاخص عزیمت براي ارتکاب جرم و محدودیت مکانی

اَندي برام ول شاخص مناسب تري از »عزیمت براي ارتکاب جرم و محدودیت مکانی« ارائه داده است. این 
شاخص متکي بر نرخ جرائم منطقه اي است که توسط بزهکاران ساکن در همان منطقه ارتکاب یافته اند. 
نرخ 100 نشان دهندة آن است که بزهکاران ساکن، مرتکب تمامي این جرائم شده و نرخ صفر نشان دهنده 
آن است که بزهکاران ساکن، هیچ یک از این جرائم را مرتکب نشده اند. این نرخ باید هنگام تحلیل مسئله 
مورد نظر در منطقه محاسبه شود. این امر که آیا بزهکاران بومي هستند یا پس از طي مسافتي به آنجا 
آمده اند، در انتخاب نوع اقدام های پیشگیرانه وضعي که بتواند با موفقیت انجام شود،  مؤثر است. براي مثال 
مسدود کردن خیابانهاي یک محله،  تنها در صورتي مؤثر است که اکثر بزهکاران براي ارتکاب جرم با وسیله 

نقلیه به آن محله بیایند.
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کیم روسو نمودار باال را طراحي کرد تا تئوري برانتینگهام ها را به تصویر بکشد. این نمودار حیطه کاري 
بزهکار )محل اقامت، کار، استراحت، سرگرمي و مسیرهاي تردد میان آنها( است. Buffer zone نزدیک 
منازلي است که معموالً بزهکاران در این مناطق مرتکب جرم نمي شوند، همچنین مشاهده می شود که 
با  بزهکاران  فعالیت  پارکینگ ها(. محل تالقی حیطه  )براي مثال  آماج جرم  هستند  بالقوه  پنج منطقه، 
فضاي آماج جرم، همان جایي است که جرم به وقوع مي پیوندد )تقاطع ها(. نکته اینجاست که در این 
مثال هیچ جرمي در حومه محل کار بزهکار به وقوع نمي پیوندد، چرا که در اینجا آماج مناسبي وجود 
ندارد. همچنین در دو منطقه آماج وجود دارند که هیچ جرمي در آنها واقع نشده است،  چرا که بزهکاران 

از وجود این اماکن آگاهي ندارند.
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17- نحوه گسترش نقاط بحراني را بدانید

اغلب تحلیل گران نقاط بحراني را تنها به کمك جغرافیا بررسي می کنند. ممکن است 
این نوع بررسي در شروع کار مطلوبی باشد، اما براي کاهش و از بین بردن نقاط بحراني باید 
با دید عمیق تري به این مسئله نگریست، تا علت بحراني بودن این نقاط را یافت. در این 
راهبرد به شناخت بیشتر فرآیندهایي مي پردازیم که عامل اصلی ایجاد نقاط بحراني هستند. 
بعدها در راهبرد بیست و سه  و پنجاه و پنج خواهیم آموخت که چگونه مي توان بدون 
استفاده از نرم افزار نقشه کشي نقاط بحراني را تحلیل و نقشه وضعیت آن را ترسیم نمود. 
همان گونه که در راهبردهاي قبلي نیز اشاره شد، مناطق و اماکن کوچك در شناخت بسیاري 
از مسئله ها و ترویج راهکارهاي مؤثر نقش به سزایي دارند. بنابراین در این راهبرد به بررسي 
نقاط بحراني مي پردازیم. در راهبردهاي بعدي نیز براي شناخت خیابانها و مناطق بحراني بر 

این اصل متکي خواهیم بود.
سه نوع محل بحراني وجود دارد که هر یك فرآیندهاي عّلي خاص خودش را دارد، این 

سه نوع عبارت است از:
با  ارتباطي  که  دالئلي  به  مردم،  از  زیادي  تعداد  که  مکانهایي هستند  اماکن جرم زا: 
انگیزه هاي مجرمانه ندارند، آنجا جمع مي شوند. فراهم آمدن تعداد زیادي از فرصت ها 
برای ارتکاب جرم توسط بزهکاران و جمع شدن آماج هاي جرم در یك مکان و زمان، 
جرائم و بي نظمي هاي اجتماعي را به وجود مي آورد. اماکن جرم زا عبارت است از مراکز 
خرید، پایانه هاي حمل و نقل، جشنواره ها و رویدادهاي ورزشي و.... نرخ باالي جرائم و 
بي نظمي هاي اجتماعي به دلیل تعداد زیاد آماج های جرم  و اشخاصي است که از این مکانها 

استفاده مي کنند.
جاذب هاي جرم: مکانهایي هستند که فرصت هاي متعدد ارتکاب جرم را فرآهم مي آورند، 
که بزهکاران نیز آنها را به خوبي مي شناسند. کساني که انگیزه هاي مجرمانه دارند، به سمت 
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چنین مکانهایي جذب مي شوند. کمي بعد، بزهکاران از مناطق دیگر به این مناطق مي آیند و 
پس از مدتي و تحت شرایطي، براي همیشه به این منطقه نقل مکان مي کنند. مناطق فروش 
مواد مخدر و مناطقي که روسپي گري در آنجا رواج دارد، از این دسته اند. برخي از نقاط مراکز 
تفریحي نیز براي ارتکاب فعالیت هاي منحرفانه شناخته شده  است. ممکن است در ابتداي 
امر، این مناطق تنها براي ساکنان محل شناخته شده باشد، اما هنگامي که تعداد بزهکاراني که 

به این مناطق مراجعه مي کنند افزایش یابد، نرخ جرائم و بی نظمی نیز افزایش مي یابد. 
تسهیل کنندگان جرم: هنگامي روي مي دهد که در اماکن، مقررات رفتاري معدودي 
وجود داشته باشد یا مقررات رفتاري وجود ندارد و یا رعایت نمي شود. مانند برکنار کردن 
متصدي پارکینگ که موجب مي شود اشخاص در سطح پارکینگ پرسه بزنند که موجب 
افزایش نرخ سرقت از وسائل نقلیه مي شود. این مورد نمونه اي از تغییرهای ناگهاني در 
مدیریت اماکن است. برخي مواقع مدیریت با گذر زمان تحلیل مي رود و این امر به مرور 
منجر به افزایش مشکالت مي شود. ممکن است تسهیل کنندگان جرم با حذف عامل حفاظت 
و نظارت به وجود آیند. براي مثال اگر والدین به همراه کودکانشان در زمین بازي حضور پیدا 
کنند، همزمان هم از کودکان محافظت مي کنند )حفاظت( و هم از بروز سوء رفتار در کودکان 
جلوگیري )نظارت نزدیك( مي کنند. اگر شیوه رفتاري والدین کم کم تغییر کند و کودکان به 

حال خود رها شوند، خطر بزهدیدگی و یا بزهکار شدنشان افزایش مي یابد.
نظر پاتریشیا و پائول برانتینگهام این است که مناطق مي توانند از نظر جرم خیزي خنثي 
باشند، به عبارتي یعني نه جرمي جذب کنند و نه آماج جرمي، و کنترل رفتارها نیز مناسب 
باشد. این مناطق معموالً دارای نرخ اندکی از جرم هستند و جرم هاي ارتکابي در این مناطق 
معموالً از الگوي جرم خاصي پیروي نمي کند. به همین خاطر به ندرت پیش مي آید که 
مناطق خنثي، توجه پلیس را به خود جلب کند. بر خالف اینکه نیاز چنداني به تحلیل جرائم 
احساس نمي شود، تحلیل جرائم از اهمیت خاصي برخوردار است. چرا که امکان قیاس مؤثر 
آن با دیگر مناطق را به وجود مي آورد. براي مثال مقایسه مناطق خنثي با مناطق بحرانی، کمك 
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مي کند تا بتوانید تفاوت هایي را که در مناطق جرم زا، جاذب جرم یا تسهیل کننده جرم ایجاد 
بحران مي کند را بشناسید. کنترل موردي مطرح شده در راهبرد سی و دو براي دستیابي به 

این منظور مفید و مؤثر  است.
خالصه، عموماً تبدیل نقطه بحراني جرم یا بي نظمي اجتماعي به مسئله اي بزرگ تر 
از سه مسئله ناشي مي شود: یا تعداد آماج هاي جرم افزایش یافته، یا تعداد بزهکاراني که از 
این نقاط بهره برداري مي کنند افزایش یافته است و یا سطح کنترلي که در آن محل اعمال 
مي شده، کاهش یافته است و گه گاه ممکن است هر سه مورد با هم اتفاق بیفتد. براي مثال 
با راه اندازي مسیرهاي جدید تعداد مشتریان افزایش پیدا می کند، که ممکن است بزهکاران 
از فرصت هاي پیش آمده براي ارتکاب جرم استفاده نموده و نرخ سرقت افزایش یابد. 
ممکن است افزایش جرائم ارتکابي موجب شود که تعداد مشتریان کاهش یابد که این عامل 
موجب )حذف( عامل )حفاظت( مي شود )مشتریان(. تأثیر دیگر آن این است که با کاهش 
منابع تجاري میزان مدیریت محل نیز کاهش مي یابد. بنابراین یك مسئله به عنوان یك عامل 
ایجاد کننده جرم شروع مي شود، بعد به جاذب جرم و در نهایت به تسهیل کننده جرم تبدیل 

مي شود.
براي تشخیص اینکه کدام یك از این ساز و کارها عملي مي شوند، مي توان از مقایسه 
میان تعداد و نرخ ها استفاده کرد. با تقسیم جرائم مورد نظر بر تعداد آماج هاي جرم، نرخ به 
وجود مي  آید )به راهبرد بیست و هفت رجوع کنید(. که اغلب به صورت تعداد جرائم به 
ازاء هر 100 آماج جرم موجود، بیان مي شود. بنابراین براي مثال، اگر طي یکسال پانزده مورد 
سرقت از وسائل خودرو در یك پارکینگ صورت گیرد و آن پارکینگ صد و پنجاه جاي 
پارک داشته باشد و تقریباً از کل ظرفیتش استفاده کند، نرخ سرقت از وسائل خودرو 0/1 
است. که به صورت ده مورد سرقت از وسائل خودرو به ازاء هر جاي پارک در هر سال 
نمایش داده مي شود. اما توجه داشته باشید که این تحلیل، زماني مؤثر واقع مي شود که تقریبًا 
تمام ظرفیت پارکینگ تکمیل باشد. اما اگر اکثر روزها تنها پنجاه مورد از جا پارک ها در 
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پارکینگ استفاده شوند، نرخ سرقت سه برابر بیشتر مي شود )0/3=15/50 یا به عبارتي سی 
مورد سرقت از وسائل خودرو به ازاء هر وسیله نقلیه در سال.( 

نمودار شماره یك نشان دهنده درجه اهمیت نقاط بحراني با توجه به استفاده یا عدم 
استفاده از تعداد نرخ است. براي مثال نقطه A از نظر تعداد، بحراني ترین نقطه است، اما از 
نظر نرخ در دومین جایگاه قرار دارد. اما نقطه C از نظر بحراني بودن در جایگاه سوم قرار 

دارد، اما از نظر نرخ در جایگاه اول قرار می گیرد.
حال ببینیم که چگونه فرآیندهاي نقاط بحراني؛ تلفیقي گویا از تعداد و نرخ ها را به وجود 
مي آورد. اماکن جرم زا جرم هاي زیادي دارند، اما اگر تعداد آماج جرم هایشان زیاد باشد، نرخ 
جرائم آنها پائین خواهد بود. )نقطه B در جدول شماره یك(. جاذب هاي جرم نیز جرائم 
بسیاري دارند اما از آنجایي که تعداد آماج هاي جرم آنها کم است، نرخ جرائم آنها باالست 
) مانند نقطه A(. تسهیل کنندگان جرم نیز با تضعیف کنترل هاي رفتاري معموالً براي آماج 
های جرم  جذاب نیستند، البته آن تعداد کمي هم که وجود دارند، خطر باالیي دارند. بنابراین 
مکاني با تعداد جرائم نسبتاً کم و نرخ باالی جرم یك تسهیل کننده جرم را نشان مي دهد 
)مانند نقطه C(. نهایتاً تعداد جرائم در مکانهاي خنثي نسبت به جرم پائین خواهد بود. 
بنابراین اگر آماج های جرم  چندان زیاد نباشد، نرخ جرم هایشان نیز پائین خواهد بود )نقطه 

D(. این روابط در جدول شماره دو خالصه شده است.
درجه بندي تعداد و نرخ با هم ارتباط دارد. بنابراین از این فرآیند در مقایسه ها استفاده 
مي شود و در آن به چندین طریق عمل شود. براي مثال ممکن است رفتارهاي کنترلي 
ضعیف نیز بزهکاران را جذب کند. در هر حال چنین قیاس هایي در استفاده از فرضیه ها در 

بررسي هاي بعدي، معیار پایه اي براي ما فراهم مي کند )به راهبرد بیست رجوع کنید(.
چنین تحلیل هایي به شما کمك مي کند، راهکارهایي پیشنهاد کنید که مؤثر واقع شود، که 

این مورد در نمودار شماره سه خالصه شده است.
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نمودار شماره دو : تشخیص ساز و کار نقاط بحراني

نرختعداد

باالباالجاذب هاي جرم

پائینباالجرم زا ها

باالباال یا پائینتسهیل کنندگان جرم

پائینپائیناز نظر جرم خیزي خنثي

نمودار شماره سه : نحوه برخورد با نقاط بحراني که در حال وخیم تر شدن هستند

نوع نقطه 
بحراني 

سؤال هایي که باید به آنها پاسخ داده شودنوع راهکارعلت

بسیاري از آماج های جرم زا
جرم  تحت حفاظت 

قرار نگرفته اند 

در چه شرایطي آماج های جرم  آسیب پذیرند؟ افزایش حفاظت
نقاط ضعف چگونه تغییر مي کند؟

بزهکاران را جذب جاذب جرم
مي کند

بزهکاران را از آمدن 
ناامید کنیم

چه چیزهایي بزهکاران را جذب مي کند؟ 
چگونه مي شود تغییر یابد؟

تسهیل 
کننده جرم

بازگرداندن حفاظت، کاهش کنترل
نظارت نزدیک و 
مدیریت مکانها

چه کسي مي تواند رفتارها را کنترل کند؟ 
چگونه مي توان آنها را ترغیب کرد که عوامل 

کنترل را به کار گیرند؟

نمودار شماره یک : تعداد و نرخ ها

نسبت به هر 100 آماج جرمنرخآماج هاي جرمجرائممکان

A3418980/35035

B14817950/0828

C1172430/48148

D286380/0444
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18- قاعده 20-80 را بیاموزید

یکي از مهم ترین قواعد پیشگیري این است که بدانیم جرم تا حد باالیي نسبت به 
اشخاص، اماکن و اشیاء معیني ارتکاب مي یابد. بنابراین قاعده اگر منابع موجود در محل 
وقوع اکثر جرائم به کار گرفته شوند،  پیشگیري بیشترین تأثیر را خواهد داشت. موضوع 
های فوق )اشخاص،  اماکن،  اشیاء که در راهکار هاي بعدي با جزئیات بیشتر به آنها پرداخته 

خواهد شد( نزد تحلیل کنندگان جرائم به نام هاي خاصي شناخته مي شوند:
•	تکرارکنندگان جرم: حدود 5 درصد بزهکاران مورد مطالعه، مرتکب بیش از 50 درصد 

جرائم شده اند.
•	بزهدیدگان مکرر: باتوجه به مطالعات موثق در مورد 40 درصد از گزارشات جرائم 
مورد بررسي، بزهدیدگان مکرر )که تنها 4 درصد از کل بزهدیدگان( بوده اند. )به 

راهبرد بیست و نه رجوع کنید(
•	نقاط جرم خیز: در راهنماي نقشه این نقاط را با عالمت خاصي نشان مي دهند، طبق 
بررسي لورنس شرمن و همکارانش، شهروندان ساکن در  6 درصد از این نقاط در شهر 
مینا پلیس، 60 درصد از کل تماس ها، اخذ خدمات پلیسي را به خود اختصاص داده 

بودند.
فرآورده هاي در معرض خطر: طبق اطالعات ساالنه اي که توسط مؤسسه  آمار و  	•
برخي  به  نسبت  که  منتشر شد، سرقت هایي  آنجلس1  لس  بزرگراه های  اطالعات 
مدل  هاي اتومبیل ارتکاب مي یابد،سی برابر بیشتر از سرقت هایي است که نسبت به 

سایر مدل هاي اتومبیل واقع مي شوند )به راهبرد سی و یك رجوع کنید(
اماکن پُرخطر: در دانورس ماساچوست، سه مغازه از هفتاد و هشت مغازه )5 درصد( 
محل وقوع 55 درصد سرقت هاي گزارش شده از مغازه ها بوده است. )به راهبرد بیست و 

هشت رجوع کنید(.
1 - High way loss Data
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این نوع تمرکز، خاص جرائم نیست بلکه قاعده اي فراگیر است. در بیشترین میزان 
حیات بر روي زمین بخش کوچکي از کل سطح زمین است. کمتر زلزله ای موجب بیشترین 
خرابي ها مي شود. بخش کوچکي از مردم، بیشترین میزان ثروت را در اختیار دارند و بخش 

کوچکي از مأموران پلیس بیشترین میزان دستگیري ها را انجام مي دهند.
این پدیده را عرفاً »قاعده20-80« نامیده اند. مطابق این نظریه، 20 درصد از چیزي پدید 
آورندة 80 درصد نتایج حاصله است. در عمل به ندرت پیش مي آید که این نسبت دقیقًا 
20-80 باشد. اما همیشه درصد کمي از امور یا گروه ها، به وجود آورندة درصد زیادي از 
نتایج هستند. نمودار، این قاعده را به تصویر کشیده  است. این نمودار نمایانگر تحلیلي است 
از سرقت اماکن در حال ساخت که توسط اِستِیسي بِلِدین نسبت به پنجاه و پنج پیمانکار در 
فلوریدا انجام شده است. 85 درصد از کل این سرقت ها که طي جنیوری تا سپتامبر 2004 
گزارش شده بود،  نسبت به یازده نفر از پیمانکاران )که 20 درصد پیمانکاران( واقع شده 

بود.
در بررسي هر مسئله،  همیشه باید جویا شوید که آیا قاعده 20-80 حاکم است یا خیر؟ 

فرآیند شش مرحله اي ساده ای نشان مي دهد که چگونه به این سؤال پاسخ دهید.
1. از اماکن، افراد و فرآورده هاي مزبور با احتساب وقایعي که با هر یك از آنها مرتبط 

است، فهرستي تهیه کنید.
2. با توجه به تعداد وقایع مرتبط،  از زیاد به کم آنها را مرتب کنید.

3. درصد وقایع مرتبط با هر شخص،  مکان یا فراورده را محاسبه کنید. در نمودار، 
سیصد و هشتاد و شش مورد سرقت و برگلري وجود دارد، شصت مورد از این دو 
جرم )15/5 درصد( در اماکن در حال ساخت،  نسبت به پیمان کار اول ارتکاب یافته 

است.
4. درصدهاي مربوط به وقایع را با هم جمع کنید، از مبتالترین فرد،  فرآورده یا مکان 

شروع کنید. )در این مثال پیمان کار( 
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5. درصدهاي مربوط به افراد،  مکانها یا فرآورده ها را با هم جمع کنید )در این مثال، 
مجموع درصد پیمان کاران در ستون پنج(

6. مجموع درصدهاي اشخاص،  مکانها و فرآورده ها )ستون پنج( را با مجموع درصدهاي 
وقایع )ستون چهار( مقایسه کنید. این امر نشان دهنده آن است که مبتالترین فرد یا 

مکان چقدر در مسئله مورد نظر دخیل است.
این نوع محاسبه ها مي تواند در مرحله بررسي، براي دستیابي به راهکاری پیشگیرانه 
بسیار مؤثر باشد. در مثال جکسون ویل، دقیقاً پنج نفر از پیمان کاران، بیش از 50 درصد وقایع 
را تجربه کردند. اما اجراي اقدامي پیشگیرانه نسبت به این پنج پیمانکار، راهکار مؤثري براي 

کاهش نرخ سرقت و برگلري از کل اماکن در حال ساخت است.
در مرحله تحلیل،  هنگامی این گونه نمودارها مي توانند به کاهش نرخ مسئله کمك کنند 
که تفاوت فاحشي میان این گونه افراد، مکانها و.... در باالترین و پائین ترین سطح، وجود 
داشته باشد. در مثال ما تعداد خانه هاي ساخته شده، به طور نسبي با تعداد سرقت ها و 
برگلري هایي که هر پیمان کار تجربه نموده،  ارتباط دارد. اما این نسبت، گویاي همه خطرهای 
موجود نیست. موارد مذکور در زیر نیز مي توانند به عنوان مسئله هایي که ممکن است میان 

درصد باال و پائین آنها تفاوت فاحشي باشد، در نظر گرفته شوند:
•	محله اي که پیمان کاران در آن جا اقدام به عملیات اجرایي کرده بودند.

•	گزارش شده توسط پلیس و هشدارهاي امنیتي او.
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سرقت ها و برگلري هاي گزارش شده در اماکن در حال ساخت
پنجاه و پنج پیمان کار در َجکسون ویل فلوریدا از جنیوری تا سپتامبر 2004

12345

تعداد پیمان کار
وقایع

درصد 
وقایع

مجموع درصدهای 
وقایع

مجموع درصدهای 
پیمان کاران

160%15/5%15/5%1/8

239%10/1%25/7%3/6

338%9/8%35/5%5/5

434%8/8%44/3%7/3

534%8/8%53/1%9/1

631%8%61/1%10/9

729%7/5%61/7%12/7

826%6/7%75/4%14/6

919%4/9%80/3%16/4

1011%2/9%83/2%18/2

118%2/1%85/2%20
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137%1/8%88/9%23/7

146%1/6%90/4%25/5

155%1/3%91/7%27/3

32/7%94/8%3%12چهار واقعه  و سه پیمان کار

38/2%97/2%3/4%9سه واقعه و سه پیمان کار

40%97/7%0/5%2دو واقعه و یک پیمان کار

56/4%100%2/3%9یک واقعه و نه پیمان کار

صفر واقعه و بیست و چهار 
پیمان کار

0%0%100%100

100%100%100%386پنجاه و پنج پیمان کار
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19- در مورد مسئله مورد نظر تحقیق کنید

ممکن است هم زمان با بررسی شما درباره مسئله مورد نظر، دیگر اداره های پلیس نیز 
به آن بپردازند،  یا محققان قباًل آن را بررسي کرده باشند. با دانستن این که چگونه آنها مسئله 
مورد نظر را تحلیل کرده اند، درعمل کدام یك از راهکارها را مؤثر دانسته اند و... مي توانیم 
صرفه جویي چشمگیری در زمان کنیم. مطالعه اقدام های دیگران، فرضیه های مفیدي در 

اختیار شما قرار مي دهد تا از آن طریق بتوانید مسئله مورد نظر را ارزیابي کنید. 
این کتب به صورت on–line در  از کتب pop guides شروع کنید.  مي توانید 
 www. cops. Usdoj. gov همچنین   و   www. popcenter. org آدرس هاي 
موجودند. هر کتاب، چکیده اي از تحقیقات انجام شده بر موضوعي خاص و راهکار هاي 
مربوط به آن را بررسي کنند. )نسخ موجود در وب سایت،  منابع مهم دیگري را نیز در 
اختیارتان مي گذارد که در نسخ چاپي موجود نیست(. نسخ جدید همواره در حال تهیه 
است، اما اگر نوشتار مرتبطي با مسئله مورد نظر شما وجود نداشت، مي توانید به دنبال 
کتب مرتبط باشید. براي مثال در حال حاضر هیچ کتابي در خصوص معامله مواد مخدر 
در مهمان پذیر ها وجود ندارد. اما نوشتارهایي درباره »معامله مواد مخدر در مجتمع هاي 
آپارتماني« و»بازارهاي مواد مخدر در اماکن عمومی« موجود است، که مطالعه آنها مي تواند 

مفید واقع شود.

وب سایت هاي کاربردي:
براي تکمیل تحقیقاتتان از وب سایت هاي زیر دیدن کنید. حتماً تحقیقات انجام شده 
در استرالیا و انگلستان را بخوانید، چرا که امور پلیسي مسئله محور در این دو کشور بسیار 
انجام شده و جرائم آنها نیز شبیه جرائم اینجاست. در واقع احتمال بیشتری دارد که جرم، 

در سان فرانسیسکو شبیه سیدنی استرالیا باشد تا شهری کوچك در لوسیانا یا تنسی.
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مؤسسه اي براي انجام امور پلیسي مسئله محور:
)www.popcenter.org(. به غیر از نوشتارهاي مربوط به امور پلیسي مسئله محور 
مي توانید صدها گزارش از پروژه هاي مسئله محور که طي سال ها براي دریافت جوایز 
گلدشتاین و تیلي ارائه شده بودند را نیز در وب سایت بیابید. موتور جستجوگر وب 
سایت، این امکان را فراهم مي آورد که بتوانید بر اساس عنوان، این پروژه ها را جستجو 

کنید.

:NCJRS بانك چکیده هاي
)http://abstractsdb.ncjrs.gov(. تنها بخش کوچکي از چکیده هاي موجود در 
این با انجام امور پلیسي مرتبط است،  اما همان مقدار نیز اطالعاتي را در بردارند که دانستن 
آن براي شما بسیار مفید است. گاهي چکیده ها ضمیمه متن اصلي است،  که مي توانید آن 
را از اینترنت دریافت کنید. در موارد دیگر مي توانید یك نسخه از آن را به امانت بگیرید،  
این خدمات رایگان و کارآمد است. عموماً دریافت این اطالعات کمتر از دو یا سه هفته 

طول مي کشد.

Home office )وزارت دادگستری( انگلستان:

 The department تقریباً همان )home office. )www.homeoffice.gov.u.k
of Justice  ایالت متحده است. این سازمان، تحقیقات فوق العاده اي در زمینه امور پلیسي 

انجام مي دهد یا هزینه هاي انجام این گونه تحقیقات را متقبل مي شود. با جستجوي سریع،  
با استفاده از کادر جستجوي موجود در صفحه اصلي شروع کنید. از این طریق، براي 
هر جستجو، چکیده اي به شما ارائه مي دهد که با کلیك کردن روي آن، متن کامل در 

اختیارتان قرار مي گیرد.
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 :Home office وب سایت کاهش نرخ جرم
و   )toolkits( ابزارها  مجموعه  به   .)www.crimereduction. gov. u.k(
سایت هاي کوچك  )mini – sites( این سایت نیز نگاهي کنید. سایت مزبور درباره 
بسیاري از جرائم نظیر سرقت مقرون به آزار، سرقت از اماکن مسکوني، خشونت هاي 

خانوادگي،  جرائم خیاباني و بزهدیدگي دانشجویان تحقیقاتي کاربردي ارائه مي دهد.

مؤسسه جرم شناسي استرالیا:
)www. aic. government. a.k(. جستجو را از صفحه اول این وب سایت آغاز 
کنید. درباره هر مدخل شرح کوتاهي وجود دارد که با جستجو آشکار مي شود. با کلیك 
کردن بر روي خالصه، مي توانید به مشروح آن دست یابید. متن کامل بسیاري از این اسناد 

را مي توان از اینترنت دریافت کرد.

سایر منابع مفید:
Google، هنگامي که این وب سایت ها مؤثر واقع نشدند، سعي کنید مسئله را در 

google جستجو کنید. google از اصلي ترین ابزارهاي جستجو در اینترنت به حساب 

مي آید. براي وارد کردن یك سؤال، کافي است آن را در چند واژه توصیفي )کلید واژه( 
تایپ و روي گزینه جستجو کلیك کنید تا لیستي از صفحات وب مرتبط، نمایان شود. این 
وب سایت ها به ترتیب اهمیت )بر اساس تعداد اتصاالت به سایت ها(  فهرست مي شوند. 
از این وارد نموده اید،  با اضافه کردن واژگان بیشتر به عبارت مورد جستجو که پیش 
مي توانید جستجو را محدودتر کنید. براي این سؤال جدید )به نسبت سؤال اصلي که 

بسیار گسترده تر بود( زیر مجموعه کوچك تري از صفحات ارائه مي شود.
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دیگر اداره های پلیس:
اگر متوجه شدید که دیگر اداره های پلیس نیز به مسئله مورد نظر شما پرداخته اند،  با 
آنها تماس بگیرید. سعي کنید با تحلیل کنندگان جرائم یا مأموراني که خودشان مستقیمًا 
درگیر پروژه اند صحبت کنید. در صورت عدم وجود گزارش مکتوب، به آنچه که گفته 

مي شود چندان اعتماد نکنید، چرا که حافظه انسان غیرقابل اعتماد است.

دانشکده منطقه:
خصوصاً هنگامي که دانشکده منطقه شما در امور جرم شناسي تخصص دارد، مي توانید 
از توصیه هاي اعضاء هیئت علمي استفاده کنید. قبل از این که با کسي تماس بگیرید،  در 
خصوص موضع دانشکده از وب سایت دانشگاه تحقیق کنید. براي هر توصیه یا مشاوره اي 
که بیش از یك ساعت به طول می انجامد، ممکن است عضو هیئت علمي مورد نظر شما 
توقع جبران آن زحمات را داشته باشد،  اگر چه برخي از دانشکده هاي ایالتي،  همکاري با 

اداره های دولتي را بخشي از وظایف خدماتي ثابت دانشکده به حساب مي آورند.

کارشناسان برجسته:
دریافت  براي  کردید،  مشاهده  کرات  به  را  کارشناسي  نام  تحقیقات،  طول  در  اگر 
به  بتواند  تا  او بخواهید  از  تنها اطالعات تخصصي را  بزنید.   e-mail او به  اطالعات 
سرعت به شما ارائه دهد. هنگامي که به دنبال منابع هستید، از منابعي که تاکنون یافته اید 
فهرستي تهیه کنید، این کار این امکان را براي کارشناس فراهم مي آورد که تشخیص دهد 

شما گمراه شده اید یا خیر؟

امانت دادن میان کتابخانه اي:
خدمات  این  دریافت  براي  دانشکده ها  کتابخانه هاي  و  عمومي  کتابخانه هاي  اکثر 
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مشترک مي شوند. این خدمات،  این امکان را براي آنها فراهم مي آورد تا بتوانند کتاب ها و 
مقاله هایي را که شما ممکن است بدانها نیاز داشته باشید، از دیگر کتابخانه ها تهیه کنند. 
شما باید فرمي که کتابخانه در اختیارتان قرار مي دهد را تکمیل کرده و حدود دو هفته 

صبر کنید تا آن خدمات به دست شما برسد.

)CJA( چکیده هاي وزارت دادگستري امریکا
دسترسي on-line به CJA منبع مهمي است که معموالً مي توانید در دانشکده هایي 
بیابید که در آنها دروس جرم شناسي تدریس مي شود. سعي کنید اداره  خود را متقاعد کنید 
که برای دریافت این خدمات، مشترک شوند. این سایت اصلي ترین مجله ها،  کتاب ها 
به چکیده هاي  نسبت  مي گذارد. همچنین  اختیارتان  در  زمینه  این  در  را  ها  و گزارش 
NCJRS، دارای مطالب تخصصي بیشتري است. دومي نیز بیشتر تحقیقات دولتي و مجله 

های حرفه اي را در اختیارتان مي گذارد. 

محدودیت هاي اطالعات:
احتماالً بهترین منابع اطالعاتي شما یکي از موارد زیر است:

1. مقاله های تألیف شده توسط محققاني که مسئله مورد نظر شما را مطالعه کرده 
اند. 

2. گزارش های پروژه هاي پلیسي مرتبط با مسئله مورد نظر شما.
هر یك از این موارد، محدودیت هاي خاص خود را دارد که در زیر ذکر شده اند:

•	اکثر جرم شناسان، بیشتر به کلیات بزه و بزهکاري مي پردازند تا به مطالعه تخصصي 
نسبت به جرم خاصي. همچنین آنها بیشتر به علل دور جرم نظیر وضعیت نامساعد 
و ناهنجاري هاي خانوادگي مي پردازند تا علل نزدیك مسئله، نظیر ضعف امنیت یا 
عدم نظارت. بنابراین حتي اگر شما مقاله های مرتبط با مسئله را نیز بیابید،  چون 
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به صورت کلي و نظري به آن پرداخته شده است، نمي توانید راهکارهاي اجرایي 
مؤثري را از آنها اقتباس کنید.

•	به جز مواردي که مسئله مورد نظر شما متداول است،  انتظار نداشته باشید که طرح هاي 
پلیسي زیادي در ارتباط با آن بیابید. نسبت به ادعاهاي موفقیت در اجرای طرح های 
پلیسی شکاک باشید،  مگر این که با اطالعات موثق،  ارزیابي  شوند. ممکن است 
حتي طرح هایي که مفتخر به دریافت جایزه گلدشتاین یا تیلي شده اند نیز به خوبي 
ارزشیابي نشده باشند. بدین نکته نیز واقف باشید که ممکن است راهکاری که در 
یك شهر یا منطقه مؤثر بوده در مورد مسئله مورد نظر شما مؤثر واقع نشود. زیرا 
ممکن است شرایط و اوضاع و احوال موجود،  موقعیت شما را متمایز کند. البته 
تجربه های گذشته پلیسي درباره مسئلهي خاص، همیشه منبع مهمي بوده و به هر 

حال بررسي آن بي تأثیر نیست.

از طریق  نظارت  مثال  )براي  دارید  دقیق تري  اطالعات  به  نیاز  راهکاری  براي  اگر 
دوربین هاي مدار بسته( دوباره به سراغ کامپیوتر خود و کتابخانه بروید. موارد مذکور این 
امکان را به شما می دهند تا حقایق مورد نیاز خود را بیابید و بتوانید از تجربه های دیگران 

منتفع شوید.
شناسایي راهکارها

با ترسیم جدول زیر که در اکثر نوشتارهاي امور پلیسي مسئله محور یافت مي شود، راهکارهای 
موجود را خالصه کنید. براي هر راهکار یک ردیف و پنج ستون مانند زیر در نظر بگیرید:

مالحظاتکارایی بیشتری داشت اگرمیزان تأثیرمنابعنوع راهکارردیف

.1

بررسي مقاله های نظري

بیشتر مقاله های نظري با یک چکیده شروع مي شود، اگر جالب به نظر رسید، خالصه،  شرح موضوع 
و نتیجه را بخوانید. اگر اینها نیز مفید به نظر رسیدند، مقاله را از ابتداي آن بررسي قرار کنید. حتي 
اگر مقاله نیز ارتباط مستقیمي با موضوع نداشته باشد، مي توانید اطالعات مفیدي از قسمت منابع و 

مآخذ آن بیابید. 
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20- فرضیه سازي کنید

با برخي اشکال جدید و پیچیده جرم مواجه شدید، درمورد علل پیدایش  هرگاه 
آن فرضیه سازي کنید. اغلب این فرضیه ها، در ابتدا براساس اطالعات موجود ساخته 
می شوند، بنابراین تجربه و نظریه هاي موجود، منابع خوبي براي فرضیه سازی هستند. 
شما باید ابتدا فرضیه های خود را به وضوح بیان کنید. دوم، روي صحیح بودن آنها 
چندان تأکید نکنید و سوم، از داده ها استفاده کرده تا فرضیه ها را بي طرفانه ارزیابي 
کنید. ممکن است با بررسي داده هاي مربوط، هر یك از فرضیه ها تغییر کرده یا رد 
شوند،  چرا که هیچ فرضیه اي کاماًل درست نیست. بدین خاطر بهترین کار این است که 

چندین فرضیه مغایر با هم را ارزیابي کنید.
تعیین  ها  فرضیه  است.  راه ها  نقشه  مانند  ها  فرضیه  مجموعه  تحلیل،  هنگام  در 
مي کنند که چه نوع داده هایي باید جمع آوري شود و سپس چگونه تحلیل شوند و نتایج 
با شرب  نزاع هاي مرتبط  به دنبال بررسي  باید تفسیر شود. اگر  این تحلیل ها چگونه 
خمر در مشروب فروشي  ها هستید، باید با این سؤال شروع کنید، چه تعداد از مشروب 
فروشي ها محل ارتکاب این مسئله هستند؟ با توجه به قاعده 20-80 )راهکار هجده( 
ممکن است این فرضیه را در نظر بگیرید: »در برخي از مشروب فروشي ها نزاع هاي 
زیادي صورت مي گیرد و در اغلب آنها، تعداد نزاع ها کم است و یا نزاعي رخ نمی دهد« 
سپس با تهیه فهرستي از مشروب فروشي هاي داراي مجوز و شمارش تعداد گزارش 
نزاع هاي انجام شده در هر یك از آنها طي دوازده ماه گذشته، این فرضیه را ارزیابي 

کنید. 
اگر فرضیه شما تأیید شد، باید این سؤال را بپرسید که تفاوت مشروب فروشي هاي 
پرخطر  اماکن  مفهوم  در چیست؟  کم نزاع  فروشي هاي  مشروب  با  مقایسه  در  پُرنزاع 

)راهکار بیست و هشت( به شما کمك مي کند که سه فرضیه زیر را بسازید: 



131جرم شناسی پیشگیری

1. مشروب فروشي هاي پرخطر مشتریان بیشتري دارند.
2. مشروب فروشي هاي پرخطر، ویژگي هایي دارند که توجه نزاع کنندگان را به خود 

جلب مي کند.
3. کارکنان مشروب فروشي هاي پرخطر یا نمي توانند رفتارها را کنترل کنند و یا خود 

نیز در نزاع ها نقش تحریك کننده دارند.
و  پرخطر  فروشي هاي  مشروب  در  مشتریان  تعداد  درباره  داده ها  جمع آوري  با 
کم خطر،  تحلیل تعداد و نرخ نزاع ها نسبت به هر مشتري، مشاهده عکس العمل افراد 
در این گونه مشروب فروشي ها و نهایتًا مصاحبه با کارکنان و مشتریان، مي توانید این 

فرضیه ها را ارزیابي کنید.
اگر فرضیه اول شما با اطالعات به دست آمده مغایرت داشت و احراز کردید که 
تفاوتی فاحش در شمار حمله ها و تهدیدهای به ضرب در مشروب فروشی ها وجود 
مسئله آفرین  مشروب فروشی ها  از  زیادی  بسیار  شمار  چرا  بپرسید  می توانید  ندارد، 
هستند؟ این فرضیه، فرضیه های دیگر را مطرح می سازد: این مسئله، مسئلهی استنباطی 
است، تعداد حمله ها و تهدیدهای به ضرب در این شهر با دیگر شهرهای مشابه تقریبًا 
دست  به  مشابه  شهرهای  از  اطالعاتی  باید  که  می دارد  بیان  فرضیه  این  است.  برابر 

آورید.
فروشي هاي  مشروب  آمار  شدید  متوجه  مرتبط،  داده هاي  از جمع آوري  پس  اگر 
مسئله آفرین شهر شما باالتر از حد طبیعي است، باید این سؤال را بپرسید »وجه اشتراک 
مشروب فروشي هاي شهر در چیست که موجب وقوع تعداد زیادي نزاع و درگیري 
مي شود؟« یك فرضیه در این ارتباط این است که »این موضوع ناشي از شیوه اعطاي 
مجوز براي دایر کردن مشروب فروشي ها و شیوه اداره آنها است«.  فرضیه دیگر این 
است که »این موضوع به نوع مشتریان مشروب فروشي هاي شهر شما باز مي گردد.« 
براي ارزیابي هر یك از این فرضیه ها، باید داده هاي مرتبط را جمع آوري و بررسي 
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کنید. 
توجه داشته باشید سؤال ها و فرضیه ها باید به گونه اي طرح شوند که به تحلیل هاي 
شما نظم بخشند. )تحلیل ها باید یکی پس از دیگری، از یکدیگر استنتاج شوند.( نتایج 
ارزیابي ها چه مثبت باشد و چه منفي، سؤال های جدیدي را مطرح مي کند. بهتر است 
های  سؤال  به  زواید  با حذف  و  کرده  شروع  کلي تر  های  فرضیه  و  ها  سؤال  از  که 

دقیق تري برسیم. 
فرضیه ها، مشخص کننده نوع داده هایي هستند که باید جمع آوري شوند. در مثال 
داده هاي مشخصي  به  نیاز  ها  از فرضیه  ارزیابي هر یك  نزاع هاي مشروب فروشي ها، 
دارد. گاهي هم همان اطالعات مي تواند چندین فرضیه را ارزیابي کند. )مانند موردي 
که باید از میان سه توجیح متفاوت براي مشروب فروشي هاي پرخطر، فقط یکي را 
از میان فرضیه های متفاوت، داده هاي  براي برگزیدن فرضیه اي  انتخاب کرد.( اغلب 
متفاوتي نیاز است )مانند فرضیه های سري آخر( هر قدر فرضیه های شما مشخص تر 
باشند، جمع آوري داده ها راحت تر خواهد بود. بدین خاطر، داشتن فرضیه اي واضح که 
حتي مورد قبولتان نیست، بهتر است از یك فرضیه ای گنگ که با آن موافقید. بدترین 

حالت وقتي است که هیچ فرضیه اي در نظر نگرفته باشید. 

فرضیه ها مي توانند مستقیمًا به تحلیل داده ها کمك کنند. هر فرضیه واضح،  حیطه 
داده هاي مورد نیاز را بیان مي کند. در مثال باال فرضیه ها گرفته شده از مفهوم اماکن 
اگر مشروب  کرد.  ارزیابي  تحلیلي ساده  فرآیند  از یك  استفاده  با  مي توان  را  پرخطر 
فروشي، جرم خیز است، پس باید شاهد نرخ باالي نزاع ها و تعداد زیادی مشتري در 

وقفه در تحلیل

عدم وجود فرضیه های صریح مي تواند منجر به »وقفه در تحلیل« شود. بدون وجود فرضیه، 
ممکن است داده هاي بسیار زیادي جمع آوري کرده )مفید، غیرمفید(،سپس تحلیل هایي اضافه 

کنید و به نتایج نامطلوب برسید.
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آن باشید. )به راهبرد هفده رجوع کنید( اگر شاهد این موارد نبودید،  بدانید که فرضیه 
اشتباه است. بنابراین باید بدانید که در صورت صحت فرضیه،  شاهد چه چیز خواهید 
بود و در غیر این صورت، شاهد چه مسئله های دیگري خواهید بود. )به ستون سوم 
جدول رجوع کنید( اگر نتوانستید چنین کاري کنید، نشانه این است که فرضیه شما 

بسیار مبهم است.
فرضیه ها کمك مي کنند که بتوانیم نتایج تحلیل ها را تفسیر کنیم. فرض کنیم که 
تحلیل  نزاع هاي مشروب فروشي ها نشان دهد که تعداد کمي از مشروب فروشي ها، 
 محل وقوع بیشترین نزاع ها بوده اند و مشاهدات مشروب فروشي های پرخطر و کم خطر 
را  پرخطر  فروشي هاي  مشروب  امنیت  تأمین  مسئولیت  که  کارکناني  که  دهند  نشان 
برعهده داشتند، مشتریان را تحریك به نزاع مي کرده اند. از این طریق، شما فوراً راهي 

براي مداخله و رفع این مسئله مي یابید. 
خالصه،  وجود فرضیه باید تفاوتي ایجاد کند و آن این است که اگر فرضیه مورد 
نظر درست باشد،  باید تصمیمي )راهکاري( متفاوت از زماني که فرضیه اشتباه است،  
اتخاذ شود. اگر قرار باشد شما بدون در نظر گرفتن نتیجه ارزیابي ها،  همان تصمیم را 
بگیرید، دیگر نیازي به فرضیه و ارزیابي آن نیست. فرضیه ها در هدایت روند تحلیل ها 
از اهمیت باالیي برخوردارند. براي فرضیه سازي، الزم است که شما سؤال های مهمي 
بپرسید، سپس، پاسخ هاي حدسي، ساده و صریح به این سؤال ها بدهید. این پاسخ ها 
همان فرضیه های شما هستند. پاسخ به سؤال ها )فرضیه ها( ممکن است غلط باشد، 
مهم  این است که راهي بیابید تا صحت یا سقم آن را نشان دهد. در صورت امکان، 

فرضیه های متضاد بسازید.
متفاوت  دیدگاه هاي  با  اعضاء  به  که  است  مفیدي  گروهي  فعالیت  فرضیه سازي، 
بي طرفانه  و  ارزیابي هاي صریح  در معرض  را  اجازه مي دهد که چشم اندازهاي خود 
قرار دهند. در این امر، اعضایی که فرضیه های اشتباه ارائه مي کنند نیز نقش مهمي در 
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تحلیل مسئله ایفا مي کنند. اگر هر فرضیه ما را به یك راهکار بالقوه نائل کند، ارزیابي 
همزمان این فرضیه ها، توجه ما را به سمت راهکارهاي عملي جلب کرده و راهکارهاي 

غیر مؤثر را رد مي کند.

سؤال ها، فرضیه ها و آزمون ها

آزمون های ممکننمونه فرضیه هاسؤال ها

چرا این مکان 
مخاطره آمیز است؟

به دلیل شمار فراوان آماج های 
موجود و در دسترس بودن 

این مکان

آماج های موجود در آن مکان را بشمارید 
و نرخ جرم مورد نظر را محاسبه کنید. 
این نرخ را با نرخ های مناطق مجاور 

مقایسه کنید. اگر مکان مخاطره آمیز مورد 
نظر شما دارای نرخی باالتر است، فرضیه 
غلط است. اگر این نرخ حدودا یا تقریبا و 

یا همان است، فرضیه صحیح است.

چرا سرقت خودرو در 
منطقه مورد نظر نسبت 
به مناطق مجاور بیشتر 

است؟

ساکنان خودروهای خود را 
در خیابان پارک می کنند، بر 
عکِس ساکنان مناطق مجاور.

اگر منطقه مورد نظر نسبت به مناطق 
مجاور دارای میزان مشابه یا پایین تری 
از پارک خودرو در سطح خیابان است، 

فرضیه را رد کنید. اگر باالتر است، فرضیه 
صحیح است.

چرا سرقت میل گرد از 
ساختمانهای نوساز به 

طور ناگهانی افزایش یافته 
است؟

شخصی در آن حوالی، 
سمساری فلز آالت باز کرده 

است.

نرخ های سرقت میل گرد را قبل و پس 
از باز شدن این سمساری با هم مقایسه 
کنید. اگر این دو نرخ یکسان بودند یا 

قبل از این تغییر روندی صعودی داشت، 
احتماالً فرضیه غلط است. در غیر این 
صورت به نظر می رسد فرضیه منطقی 

باشد.
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21- اطالعات خود را جمع آوري کنید

از اطالعات حادثه جرم  بیشتر  در جریان کار تحلیلي روزمره خود، احتماالً شما 
با  از اطالعاتي  باید  براي پروژه هاي مسئله محور،  استفاده مي کنید، ولي  و دستگیری 
تلفن ها  تعداد  اطالعات  با  شما  مثال،  براي  نمائید.  استفاده  گسترده تر  ترتیبي  و  دامنه 
براي دریافت خدمات، مي توانید درباره مقدار خرید و فروش مواد مخدر در مناطق 
مسئله آفرین مطالب بیشتر و ارزشمندتري را نسبت به اطالعات درباره دستگیری ها به 
دست آورید. اطالعاتي که توسط شهروندان و شرکت ها نگهداری مي شوند مي توانند 
در تجزیه و تحلیل مسئله هایي مثل تخریب یا دله دزدي از مغازه ها سودمند واقع گردند 
که در هر دو مورد ذکر شده اطالعات به دست آمده توسط پلیس بسیار ناکارآمد و 
باید وارد میدان  ضعیف است. ولي در اغلب پروژه هاي مسئله محور، درمي یابید که 
شده و شخصًا تحقیقاتي را براي جمع آوري اطالعات انجام دهید. براي مثال شما و 
تیم پروژه تان شاید مجبور شوید مشاهدات منظمي را از ویژگي هاي محیطي اماکن حل 
ارتکاب جرم انجام دهید، از بزهدیدگان حادثه تحقیق به عمل آورید، و یا با بزهکاران 
مصاحبه نمائید یا از دیگران مأموران بخواهید که این کار را براي شما انجام دهند. لزوم 
 SARA از چهار مرحله  جمع آوري اطالعات توسط خود شما مي تواند در هر یك 

همان طور که در مثال هاي زیر نشان داده شده پیش آید:
رونالد کاِلرک بر روي پروژه سرقت های مرتبط با وسائل نقلیه در پارکینگ هاي   .1
که  شد  مشخص  مي کرد.  کار  کالیفرنیا  شمال  شارلوت،  در  واقع  شهر  پائین 
زیرا  است  پارکینگ  هر  موقعیت  دادن  نشان  براي  جدید  نقشه اي  فاقد  شهر 
احداث  قدیمي  ساختمانهاي   تخریب  محل  در  دائمًا  جدید  پارکینگ هاي 
مي شدند و ساختمانهاي جدید در محل پارکینگ هاي قبلي بنا مي گردیدند. در 
نتیجه، مأموران پلیسي که روي این پروژه کار مي کردند به منظور صورت برداري 
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سپس  کردند.  می  بررسي  را  شهر  پائین  منطقه  تمام  باید  پارکینگ ها،  همه  از 
مأموران، فضاهاي موجود در هر پارکینگ را به گونه ای شمارش می کردند که 
میزان امکان خطر سرقت در هر پارکینگ مي توانست اندازه گیري شود. با این کار 
آنها توانستند پارکینگ ها را بر اساس میزان امکان خطر سرقت، از پرخطرترین 
به کم خطرترین، رتبه بندي نمایند. بعد از آن، براي توضیح چرایی وجود اختالف 
در میزان وقوع سرقت پارکینگ هاي مختلف، مأموران، اطالعات جزئي درباره 
امنیت هر یك از پارکینگ ها، از جمله نور کافي، حصارکشي و استفاده از نگهبان 

یا گشت هاي امنیتي را جمع آوري نمودند. 
دو  گرفتند.  نظر  زیر  را  ساختمانها  محل  از  سرقت  شارلوت،  دیگر  پروژه  در   .2
مامور پلیسي که روي این پروژه کار مي کردند، َدن کانیوس و اِریك روس، به 
طور منظم هر خانه مشمول در این پروژه را کنترل مي کردند تا مطمئن شوند 
که سازندگان آنها اقدام های پیشگیرانه توافق شده را رعایت مي کنند. تا پایان 
پروژه، مأموران هشت هزار و پنجاه کنترل جداگانه را روي خانه هاي افراد انجام 
داده بودند یعنی در حقیقت جمع آوري مفصل اطالعات آن هم در هر نوع آب 

و هوایي انجام گرفته بود.  
در گزارشي براي مرکز تکنولوژي اصالحات و اجرای ملي قانون، کارین اِشِملِر،   .3
از  دیگري  مثال هاي  کالیفرنیا،  چوالویستا،  در  امنیتي  مسائل  دولتي  تحلیل گر 
جمع آوري اطالعات مقدماتي، ارائه شده برای دریافت جایزه ِهرَمن ُگلِدشتاین 

برای بهترین طرح در انجام امور پلیسی به شرح زیر ارائه نمود:
با  مرتبط  تماس های  کاهش  منظور  به  نیویورک،  بوفالو،  در  که  پروژه اي  در  	•
روسپي گري اجراء مي شد، پلیس پانزده مصاحبه جدي با زنان روسپي و صد 
و شانزده تحقیق درباره سرویس های بهداشتی انجام داد. اطالعات به دست 
آمده براي جلب حمایت جامعه براي افزایش اعمال قانون علیه سرویس های 
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بهداشتی مورد استفاده قرار گرفت و درمان مرتبط با مواد مخدر و اختیارات 
دادگاه براي زنان روسپي را افزایش داد. 

در جریان پروژه گشت زنی بزرگراه کالیفرنیا، یك گروه ضربت سی نفره به  	•
مدت پنج ساعت به وسیله اتوبوس 20 مایل از جاده را بررسي نمودند تا مرگ 
و میر ناشي از تصادف ها در یك ناحیه مرگ بار در جاده هاي روستایی را به 
میزان 35 درصد کاهش دهند. توصیه کلیدي که توسط گروه ضربت ارائه شد 

براي مدت 24 ساعت به عنوان چراغ راهنماي این خط مشي پذیرفته شد.
در پروژه اي که به منظور کاهش قلدری در مدرسه اي در اوهایو انجام شد،  	•
پلیس با دانش آموزان به منظور تعیین مکان و زمانهایي مصاحبه نمود که آنها 
احساس عدم امنیت مي کردند. دانش آموزان راهروها و کالس ها را به عنوان 
پرخطرترین مکانها براي قلدری مشخص نمودند که پلیس با بررسي سوابق 
حوادث مدرسه آن را تأیید نمود. بر اساس این یافته ها، زمانهاي کالس به طور 
متناوب به صورت فوق العاده تغییر داده می شد و معلمان براي افزایش نظارت 
بر راهروها به صورت گروهي با یکدیگر همکاري نمودند. تمام اینها منجر به 

کاهش 60 درصدي تهدید و ارعاب در راهروهاي مدارس شد. 
غیررسمي  جمع آوري  حتي  که  مي کند  نشان  خاطر  مقاله اش  در  ِاشِملِر  کارین 

اطالعات 
مي تواند مفید واقع شود. او مثالي از یك بازدید سریع از یك دستگاه خودپرداز براي 
ارائه مي نماید. در موارد دیگر، جمع آوري اطالعات  آن  بررسي موقعیت و روشنایي 

ممکن است نیازمند مساعدت دانشکده محلي در طراحي و انجام این امر باشد. 

هنگام جمع آوری اطالعات مراقب باشید

انجام امور پلیسی مسئله محور شما را در معرض مسائل فراوانی قرار می دهد، ولی واجب نیست 
برای جمع آوری اطالعات، خود را در معرض جیب بری یا حمله و تهدید به ضرب قرار دهید.
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گرچه گاهي اوقات به دلیل مشکالت و کمبود وقت شخصًا مایل به جمع آوري 
اطالعات نیستید، ولي برخي مواقع انجام این کار براي پروژه ای مسئله محور ضروري 

است و همیشه مزایاي زیر را براي شما در پي دارد:
باشید که  نظر داشته  از مسئله مورد  استنباطي  به یك حوزه مي توانید  با ورود   .1
هرگز با نشستن پشت رایانه خود به این درک نخواهید رسید، بنابراین اطالعات 

مورد استفاده خود را پربار نمائید.
طراحي ابزاري براي جمع آوري اطالعات مي تواند شما را مجبور مي نماید درباره   .2
ماهیت مسئله و نوع راهکارهایي که ممکن است مؤثر واقع شوند، تفکر کنید و 

چگونه به بهترین شکل تالش هاي خود را ارزیابي نمائید. 
نحوه  و  طراحي  در  )و  اطالعات  جمع آوري  در  پلیس  مأموران  داشتن  دست   .3
اقدام( فرصت ارزشمندي را براي آموزش آنان در هنگام نیاز به رویکردی منظم 

در یك پروژه پیچیده مسئله محور، فراهم مي آورد. 
تقبل مسئولیت جمع آوري اطالعات توسط خود شما این فرصت را در اختیارتان   .4
مي گذارد تا مهارت هاي تحقیق خود را صیقل داده و باعث پیشرفت آنها شوید 

و قطعًا تبدیل به فردی خالق شوید. 
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جدول بندی برچسب های موقتی

بسیار  شمار  بودند  معتقد  می کردند،  کار  شارلوت  ِمکلِنبورگ  پلیس  اداره  در  کارلِس  و  وایت  َمت  وقتی 
زیادی از بزهکاران از برچسب های موقتی جعلی بر روی خودروهای خود استفاده می کنند. با این اقدام آنها 
می توانند مالیات نپردازند، خودروهای خود را ماه ها یا حتی سال ها بیمه نکنند و از آن به عنوان وسیله ای 
مطمئن برای ارتکاب جرم استفاده کنند. به منظور اصالح و بهسازی سیستم برچسب موقتی، وایت و دین 
عهده دار انجام پیمایشی غیر رسمی از دو محله هم اندازه در شارلوت شدند، یکی محله ای با نرخ باالی 
جرم و دیگری محله ای با نرخ پایین جرم. محله با نرخ باالی جرم )یعنی بِلمونت در سمت راست نقشه 
زیر( طی دوازده ماه قبل از انجام این پیمایش، شمار جرائم خشونت آمیز گزارش شده، 6/4 برابر و شمار 
بازداشتی های محله ها، 5/6 برابر نسبت به محله با نرخ پایین جرم )پاِلزا میل وود( بوده است. همان طور که 
انتظار می رفت آنها بر روی 12 خودرو )نقاط مشکی روی نقشه( در بِلمونت برچسب های موقتِی مذکور را 
چسبانده بودند، از طرفی بر روی هیچ خودرویی در پالزا میل وود این کار نشده بود. این موضوع به رغم آن 
بود که در هر دو محله، خودروها در خیابان پارک می شد و شمار بیشتر خودرو در بِلمونت، راه های عبوری 

را به گونه ای مسدود می کرد که این برچسب ها از دید گشتی های عبوری مخفی بمانند.
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22- پراکندگی اطالعات خود را بررسي کنید

پس از جمع آوري داده ها، باید بدانید که آنها بیانگر چه مواردي هستند. فرض کنید 
در مورد حمله و تهدید رانندگان تاکسي به ضرب، اطالعاتي جمع آوري نموده اید. باید 
بفهمید که آیا این حمله ها نسبت به تعداد خاصي از رانندگان صورت مي گیرد؟ آیا 

حمله ها در روزهاي خاصي از هفته یا ساعت های خاصي از روز اتفاق مي افتد؟
نمودار زیر  کنید.  بررسي  را  داده ها  توزیع  باید  ها  این سؤال  به  دادن  پاسخ  براي 
توزیع قتل غیر عمدی میان پنجاه و سه ناحیه از نواحي مجاور سینسیناتي در یك دوره 
زماني بیست و شش ماهه را نشان مي دهد. محور افقي تعداد قتل های غیر عمدی در 
نواحي مجاور این منطقه را نشان مي دهد و محور عمودي نشان دهنده آن است که چند 
مورد از این نواحي هر یك از این میزان قتل ها را به خود اختصاص داده است. مثاًل در 
ستون اول میزان قتل در سیزده ناحیه صفر بوده است. تعداد قتل ها در بسیاري از نواحي 
کم است اما نوار طوالني که به سمت راست کشیده شده نشان مي دهد که تعداد کمي 

از نواحي میزان باالیي از قتل ها را به خود اختصاص داده اند.
در اغلب موارد الزم است که توزیع داده ها را خالصه کنید. دو توصیف عمده در 
مورد توزیع داده ها وجود دارد: توزیع معمولي یا میانگین داده ها و توزیع تغییرات یا 

پراکندگي داده ها.
داده میانگین. این میانگین به سه روش قابل محاسبه است:

میانگین: متداولترین روش اندازه گیري متوسط داده هاست. عدد میانگین قتل نواحي 
اطراف سینسیناتي 3/7 مورد قتل در هر منطقه است، که با تقسیم نمودن صد و نود 

هشت کشته بر پنجاه و سه منطقه به دست آمده است. 
میانه: این مقداري است )ارزش عددي است( که داده ها را به دو گروه برابر تقسیم 
مي کند. براي مثال نیمي از مناطق مجاور سینسیناتي بیشتر از دو مورد قتل داشته اند و 
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نیمي دیگر کمتر از دو مورد.
نما: به باالترین میزان داده ها اطالق مي شود. در این مثال نما صفر است، زیرا در 

بزرگترین گروه از مناطق، هیچ مورد قتل وجود نداشته است.
پراکندگي داده ها: براي اندازه گیري پراکندگي داده ها سه روش متداول وجود دارد 

که عبارت است از:
دامنه تغییرات: متداولترین روش سنجش پراکندگي است. کمترین تا بیشترین را 

شامل مي شود. در مثال ما، دامنه تغییر از صفر تا بیست و هفت قتل است.
را  درصد وسطي   50 داده هاي  بیشترین حدود  و  کمترین  دروني:  چارکي  دامنه 
لحاظ مي کند. در مثال سینسیناتي دامنه چارک دروني از یك تا پنج قتل است. نیمي از 
نواحي در این بازه قرار مي گیرند. 25 درصد دیگر نواحي، صفر یا یك مورد قتل دارند 
و 25 درصد آخري پنج مورد به باال قتل دارند. براي یافتن دامنه چارکي دروني، داده ها 
را ترتیب بندي نموده و آنها را به چهار گروه تقسیم کنید. دامنه چارکي دروني کمترین 

و بیشترین مقدار دو گروه میاني است.
انحراف معیار: این نوع اندازه گیري پراکندگي، نشان دهنده اختالف داده ها با مقدار 
میانگین است. هرچه انحراف معیار کمتر باشد، پراکندگي داده ها در اطراف میانگین 
کمتر است. فرمول آن نسبتًا دشوار است، اما در بسیاري از نرم افزارهاي آماري یا صفحه 
گسترده قادر به محاسبه آن هستند. در یك انحراف معیار، دو سوم داده ها در یك طرف 
میانگین قرار مي گیرند. در مثال سینسیناتي انحراف معیار استاندارد پنج و دو دهم مورد 

قتل است. 
اینکه کدامیك از دو نوع اندازه گیري داده ها بهتر است، به دو ویژگي داده ها بستگي 
دارد. اولین مورد تقارن داده هاست. در یك توزیع متقارن، شکل نموداري توزیع در 
یك طرف میانگین، قرینه طرف دیگر است. در توزیع هاي متقارن، میانگین با میانه برابر 
با دو مقدار  نما  قرار گیرد،  توزیع  نمودار  مراکز  داده ها در  تعداد  بیشترین  اگر  است. 
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میانگین و میانه برابر است. ولي نیازي نیست نما با این دو، برابر باشد. توزیع مي تواند، 
دو نما داشته باشد که هر کدام در یك طرف میانگین واقع شده اند. اگر توزیع داده ها 

تقریبًا متقارن باشد، میانگین و انحراف داده ها مقادیر مناسبي خواهند داشت. 
اما اگر توزیع نامتقارن باشد، نباید از میانگین و انحراف معیار استفاده نمود. در این 
مورد باید از میانه یا نما و دامنه چارکي یا دامنه تغیرات استفاده نمود. عدم تقارن در 

تحلیل مسئله ها بسیار مؤثر است.
دومین ویژگي که براي تعیین اندازه گیري نوعي یا پراکندگي داده ها به کار مي رود، 

مقیاس اندازه گیري داده هاست. سه نوع مقیاس اندازه گیري متداول وجود دارد. 
* مقیاس هاي اسمي که در این مورد به داده ها برچسب مي زنند. جنسیت )مرد=یك 

توزیع منافع و کنترل ویدیویي در یکي از پارکینگ هاي دانشگاه :

یکي از روساي جدید حراست دانشگاه سري انگلستان تصمیم گرفت با استفاده از دوربین هاي مدار بسته 
به مسئله سرقت ازپارکینگ هاي دانشگاه رسیدگي کند. وي دوربین مدار بسته اي را روي تیرکي بلند قرار 
داد که امکان نظارت بر فضاي پارکینگ ها وجود داشته باشد. همان طور که نقشه نشان مي دهد، دوربین 
مذکور کنترل یکساني روي همه پارکینگ ها نداشت، چرا که وجود ساختمانهایي در مسیر پارکینگ شماره 

یک مانع دید دوربین مي شد.

 

پیش بیني مي شد که اگر چنانچه استفاده از دوربین در پیشگیري از جرم مؤثر واقع شود، این تأثیر فقط 
باید نسبت به پارکینگ هایي صورت پذیرد که توسط دوربین ها تحت کنترل قرار گرفته اند. همچنین پیش 
بیني مي شد که جرائم از پارکینگ هایي که تحت کنترل هستند به پارکینگ هایي که تحت نظر نیستند 

منتقل شود) جابه جا شود(.



143جرم شناسی پیشگیری

و زن=دو( مي تواند با مقیاس اسمي سنجیده شود، چرا که این ارقام به سادگي 
مي توانند جایگزین حروف شوند و داده ها قابلیت برچسب گذاري مجدد دارند 
)مرد=دو و زن=یك( بدون اینکه مشکلي پیش بیاید. اگر داده هاي شما اسمي 

است فقط نما کفایت مي کند.
* مقیاس ترتیبي که ضمن برچسب گذاري داده ها آنها را رتبه بندي مي کند. یك 
لیست مرتب شده از محله هایي که بیشترین تا کمترین مقدار قتل را داشته اند، 
یك مقیاس ترتیبي است )اول، دوم، سوم، تا پنجاه و سوم(. داده هاي ترتیبي را 
نمي توان جمع، ضرب، تفریق، یا تقسیم نمود. فقط مي توانید مشخص کنید که 
یك داده از داده هاي دیگر کمتر یا بیشتري دارد و یا با آن مساوي است. اگر 
داده ها ترتیبي باشند، هیچ یك از میانگین و انحراف معیار کاربرد چنداني ندارند 

و باید از میانه و دامنه چارکي داخلي استفاده نمود.
* مقیاس هاي نسبي امکان ضرب، جمع، تقسیم و تفریق کردن داده ها را فراهم 
مي کند، چرا که اختالف بین مقادیر یکسان است و مقدار صفر نیز معني دارد. 
میزان قتل در محله ها با مقیاس نسبي اندازه گیري مي شود، تفاوت میان صفر 
با تفاوت بین بیست و شش قتل و بیست و هفت قتل برابر  قتل و یك قتل 
است. صفر مورد قتل با معني است. براي این گونه داده ها مي توانید از میانگین 

و انحراف معیار استفاده کنید.
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انواع داده ها، کاربردها و محدودیت هایشان

نسبيترتیبياسمي

دسته ها را نام گذاري 
مي کند

دسته ها را نام گذاري و 
رتبه بندي مي کند.

بین اعداد بازه هاي 
مساوي وجود دارد و 

صفر بامعني است.

0= بزهدیده وجود ندارد.مثال
1= مانند »0« بزهدیده 

وجود خارجي دارد
0= بزهدیده

1= غیر بزهدیده

0= جرمي وجود ندارد
1= یک جرم

2= بیش از یک جرم

شماره جرائم : 0،1،2،...
0 = جرمي وجود ندارد

معیارهاي قرار گرفته در سمت راست همان موجودي هاي سمت چپ را دارند + موجودي هاي خودشان. 
براي مثال هرکاري را که با داده هاي اسمي و ترتیبي مي توانستید انجام دهید با داده هاي نسبي آن میزان 

بیشتر مي توانید انجام دهید.

بزرگ تر، کوچک تر یا یکسان بودن یا نبودنعملیات ریاضي مجاز 
مساوي بودن 

جمع، تقسیم، ضرب، 
تفریق

میانه، میانگین و نمانما و میانه نما میانگین مجاز 

دامنه داخلي چارکي و دامنه تغییراتپراکندگي مجاز 
دامنه تغییرات

انحراف معیار

زمان بررسي طبقه  بندي  توضیحات 
ها )مثاًل جنسیت( و 

گروه ها )مثل فروشگاه 
 هاي زنجیره اي و غیر 

زنجیره  اي( به کار 
مي رود.

زماني که طبقه  بندي  ها به 
طور طبیعي ترتیب و توالي 

دارند. )مثل درجه های 
پلیس( استفاده مي شود 

ولي تفاوت بین درجه ها 
همیشه یکسان نیست

در مورد شمارش ها، 
درصدها و گروهي از 
اندازه گیري ها به کار 

مي رود
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23- محل  هاي بحراني را شناسایي کنید

فعلي  بحراني  محل هاي  میان  شدن  قائل  تفاوت  جرم،  از  نقشه برداري  هنگام 
نشان دهنده  فعلي  بحراني  محل هاي  هفده(.  )راهبرد  باشد  مفید  مي تواند  سابقه دار  و 
خالء هاي غیرمعمول در جرم هستند و ممکن است شمار این محله ها به خودي خود 
کاهش یابند، این در حالي است که محل هاي بحراني سابقه دار داراي سطوح باالتر و 
مداوم تري از جرم نسبت به سایر مناطق هستند و بعید است که این گونه محل ها کاهش 
یابند مگر این که در آنها اقدامي انجام شود. سه نوع محل هاي بحرانِي با سابقه وجود 
دارد، هر یك از آنها ریشه در نظریه اي خاص دارد و با راهکاري مشخص مي توان آن 

را مهار کرد.
• نقاط بحراني: مکانهایي هستند که سطوح جرم در آنها باالست. این نقاط نشان  
مي دهند که جرم در اماکن یا آدرس هاي بزهدیدگان مکرر متمرکز شده است )راهبرد 
بیست و هشت و بیست و نه(. وقایع چندگانه جرم در اماکن، در نزدیکي »نقاط« واقع 

مي شوند.
این  مسیرهاي بحراني: خیابانهایي هستند که جرم در آنجا متمرکز شده است.   •

تخریب  از  باالیي  نرخ  که  گیرند  شکل  صورتي  در  مثال  براي  است  ممکن  مسیرها 
شیشه خودرو و داخل شدن به آن، بر روي وسائل نقلیه اي صورت گیرد که در طول 
خیابانهایي خاص پارک شده اند. جرائم چندگانه در طول مسیرهاي خیاباني با خطوط 

نمایش داده مي شوند. 
مناطق  است.  شده  متمرکز  آنها  در  جرم  که  هستند  محله هایي  مناطق بحراني:   •

بحراني به یك یا چند دلیل به وجود مي آیند. ویژگي هاي هر منطقه ممکن است جرم 
را افزایش دهد. یا یك منطقه بحراني ممکن است شمار زیادي از مسئله های مستقل 
و مجزا را در برگیرد. بر روي نقشه، مناطق بحراني را با کدر کردن نشان مي دهند، به 
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طوري که خطوط کران نما یا شیب ها تصویر گر سطوح جرم هستند. نظریه نوع  شناسِي 
محل هاي بحرانِي ِجري راتکیلف، میان دو نوع از محل هاي بحراني منطقه اي تفاوت 

قائل مي شود: 
- آنهایي که داراي الگویي به هم چسبیده و گروهي، از وقایع هستند، 

- آنهایي که داراي پراکندگي یکنواخت و متناسب از وقایع، در سطح منطقه  بحراني 
موردنظر هستند.

جدول زیر نمایشگر سه نوع از محله هاي بحراني است. اماکن تفریحي مسئله آفرین 
به صورت »نقاط« نشان داده مي شوند زیرا حمله ها و تهدیدهاي به ضرب در آدرس هاي 
طول  در  آنها  به  ورود  و  نقلیه  وسائل  شیشه  شکستن  اما  شده اند.  واقع  )مشخصي( 
مسیرهاي ممتد خیاباني انجام شده اند، بنابراین این نوع تمرکز نشان دهندة دو نوع بستر 
است. در نهایت خطوط کران نماي مرز بندي شده در مورد محل هاي مسکوني بحراني 
منطقه اي  در  آن،  به  و ورود  نقلیه  که خطر شکستن شیشه وسائل  این هستند  بیانگر 
کوچك باالتر است اما وقتي از مرکز آن دور شویم، کاهش مي یابد. نقاط بحراني واقع 
در میان این منطقه مرز بندي شده، نمایانگر اماکني هستند که سرقت در آنها تکرار شده 

است.
با روشن شدن ماهیت محل هاي بحراني، افقي اندک از راهکارها نمایان مي شود: 

•	نقاط بحراني بیانگر )لزوم( ایجاد تغییر در محیط فیزیکي مکانهایي خاص یا تغییر 
اقدام در مورد  آنها همچنین گویاي )لزوم( مداخله و  آنها هستند.  در نحوه مدیریت 

بزهدیدگان در معرض خطر باال هستند. 
•	مسیرهاي بحراني بیانگر لزوم تغییر خیابانها، راه ها و دیگر مسیرها یا فقط محیط هاي 

آنها هستند.
•	مناطق بحراني بیانگر لزوم مشارکت در سطحی وسیع هستند به طوري که محله ها 

تغییر یابند. 
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نمودار زیر نشان مي دهد که تمرکز جرم به چه صورت با راهي که در نقشه نشان 
داده شده مرتبط مي شود. این نمودار همچنین محلي را نشان مي دهد که راهکارها در 

آنجا متمرکز شده اند. 

تمرکز، نقشه برداري و اقدام

محل هاي بحراني که در قالب تمرکز
زیر نشان داده شده اند

مثال هایي از اقدامسطح اقدام

اماکن، در آدرس هایي 
خاص، گوشه ها، 

ساختمانها

ساختمان، گوشه، نقاط بحراني
آدرس

دوربین مدار بسته در 
یک پارکینگ، تغییر 
شیوه مصرف الکل در 

یک رستوران

کمک رساني به آدرس هاي بزهدیدگاننقاط بحرانيبزهدیدگان
بزهدیدگان با 

پیشگیري از جرائم 
بعدي از طریق سخت 

کردن دستیابي به 
آماج جرم

خیابانها، خیابانهاي 
طویل یا اماکن مقابل 

ساختمانها

راه هاي طولي، مسیرها
خیابانها، بزرگراه ها

بن بست کردن، تغییر 
الگوي رفت و آمد 

وسائل نقلیه، اصالح 
مقررات پارک کردن

مشارکت محلي، محله ها، مناطق و...مناطق سایه خوردهمنطقه، محله
بازسازي محله
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تحلیل محل هاي بحراني بهتر است با اماکن آغاز شود و سپس خیابانها و در آخر 
مناطق بررسي شوند. براي مثال به مسئله خودروهاي بالصاحب و رها شده توجه کنید. 
آیا آنها مکرراً در آدرس هاي خاص یافت مي شوند؟ اگر جواب مثبت است، آنگاه بهتر 
است بپرسید چرا این امکان به جاي سایر اماکن نزدیك آنجا انتخاب مي شوند؟ اگر 
پاسخ منفي است، بهتر است به بررسي خیابانها بپردازید. اگر به تمرکز در سطح خیابان 
گونه  این  براي  محلي  خیابانها  برخي  که چرا  این  یافتن  براي  است  بهتر  برخوردید، 
خودروهاست ولي سایر خیابانها خیر، خیابانها را با یکدیگر مقایسه کنید. اگر تمرکز 
در سطح خیابان اندک بود )یعني جرم به طور یکنواخت و متناسب در سطح شمار 
زیادي از خیابانها گسترده است(، آنگاه بهتر است به تمرکز در سطح محله توجه کنید 
و محله هاي داراي تمرکز زیاد و کم را با یکدیگر مقایسه نمائید. اتخاذ این رویکرد، 

تضمین کنندة راهکاري با تمرکز باال است. 
بر روي شکل باال نقاط بحراني سرقت گویاي وجود بزهدیدگان مکرر در سرتاسر 
محله است. یك منطقه بحراني به تنهایي این موضوع را آشکار نخواهد کرد. قبل از 
انجام هرگونه فرآیندي، بهتر است معین کنید که آیا منطقه بحراني عمدتًا ناشي از تعداد 
اندکي محله بحراني سرقت نبوده است؟ شما مي توانید با این امر بدین ترتیب برخورد 
کنید که آیا هر موقعیت جرم داراي فقط یك واقعه بوده است یا خیر و سپس به منطقه 

نوع شناسي ِجري راتکیلف از محل هاي بحراني

ِجري راتکیلف میان سه نوع محله بحراني قائل به تفصیل مي شود. او کار خود را با منطقه داراي محله 
بحراني آغاز مي کند و سپس به بررسي الگوي نقطه اي مي پردازد. اگر تمامي وقایع در محلي یکسان انجام 
شود، آن محل بحراني، یک »نقطه بحران« است. نقطه هاي بحراني توصیف گر پدیده اي یکسان در قالب 
نقاط بحراني هستند. در نهایت اگر وقایع به طور یکنواخت و متناسب در سرتاسر منطقه داراي محله 
بحراني پخش شده باشد، او این محل بحراني را »پخش شده« مي نامد. محله هاي متجّمع و پخش شده 
بحراني، زیرگروه هایي از مناطق بحراني هستند. رویکرد راتکیلف ناشي از توجه به تمرکز وقایع است و 

تحلیل گرا را ملزم به تعیین معیار منطقه داراي محله بحراني، قبل از طبقه بندي محله بحراني مي کند.
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به طور دقیق نگاه کنید. اگر بحراني تر نبود، آنگاه مسئله مورد نظر از تعداد اندکي اماکن 
بحراني ناشي مي شود. اگر منطقه مورد نظر هنوز هم بحراني است این نقاط بحراني 

سرقت، بخش هایي از یك تمرکز سرقت ها محسوب مي شوند. 
ابزاري ارزشمند در فرآیند حل مسئله  ابتدا تحلیل محل هاي بحراني مي تواند  در 
باشد اما براي کشف محل هاي بحراني الزم است بپرسید که چرا برخي محل ها بحراني 
هستند و برخي دیگر خیر. وقفه در تحلیل پس از کشف محل هاي بحراني، منجر به 
تحلیلي سطحي شده و مي تواند به اجراي راهکارهایي ناکارآمد بینجامد. اگر عنصري 
بحراني  محل هاي  از  نقشه برداري  نیست،  دخیل  شما  موردنظر  مسئله  در  جغرافیایي 

کارایي اندکي دارد و باید از سایر رویکردهاي تحلیلي بهره ببرید. 
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24- از نقشه هاي سه بعدی داخلی استفاده کنید

نرم افزارهاي متعارف،  براي ترسیم نقشه جرائم مرکز شهر،  محوطه یك دانشگاه، 
باشد، کاربرد  بزرگ  ساختمانهاي  داراي  که  دیگري  مکان  هر  یا  فروشي ها  مشروب 
خیابان  در  باشند،   بزرگ  که  هم  چقدر  ساختمانها،  هر  اکثر  که  چرا  ندارد.  چنداني 
وقوع  به  آن(  داخلی  )فضای  نقطه ساختمان  هر  در  که  داشته و جرائمي  قرار  معینی 
مي پیوندد نیز منتسب به آدرس همان خیابان است. بنابراین  نقشه هاي ترسیم شده فقط 
گویاي آنند که ساختمان یا مکان معیني داراي مسئله است،  دلیل آن نیز این است که 
این نقشه ها بسیار بزرگ و کلي  هستند. با احتساب تعداد زیاد کارکنان شاغل در این 
ساختمانها یا کساني که از این اماکن استفاده مي کنند،  در وادي امر به نظر مي رسد که 
اماکن مزبور نسبتًا امن هستند. براي مثال ُجرج رِنگِرت نشان داد گاراژي که در مرکز 
فیالدلفیا به نقطه جرم خیز جرائم مرتبط با اتومبیل معروف بود،  با احتساب تعداد زیاد 
خودروهاي قابل پارک در آنجا،  نسبت به خیابانهاي اطرافش داراي نرخ پائین تري از 

جرائم مزبور است.
در حقیقت، بسیاري از ساختمانهاي بزرگ،  محلی امن نیستند. اُسکار نیومن، ضمن 
انتقادي کوبنده از مشروب فروشي ها در دهه 1960 اثبات کرد که در امریکا هر چه 
ارتفاع برجي بلندتر باشد، به ازاء هر صد نفر ساکن در آن،  نرخ جرم باالتر خواهد بود. 
او اظهار داشت ساختمانهاي بسیار بلند، انگیزه ارتکاب جرم را تقویت مي کنند، زیرا 
ساکنان، همسایگان خود را نمي شناسند و طرح و ترکیب کلي ساختمانها امکان اعمال 
هر نوع نظارتي بر فضاهاي عمومي آن نظیر راهروها، آسانسورها و فضاهاي بازي را از 
آنها مي گیرد. امروزه نظریه های او باعث پیشرفت علم طراحي محیطی عاري از جرم 
شده است )CEPTED(. طبق این نظریه ها مي توان ساختمانها و اماکن عمومي را به 

گونه اي ایمن طراحي کرد.
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براي درک این که چرا ساختمان مورد نظر ناامن است،  ابتدا جرائم باید به دسته هاي 
معیني تقسیم شده و سپس محل دقیق وقوع آنها در ساختمان، بر روي نقشه مشخص 
شود. دقیقًا همین جاست که نقشه توأم با جزئیات یا نقشه کشي سه بعدي داخلی کاربرد 
پیدا مي کند. متأسفانه نقشه کشي سه بعدی داخلی، مشکل و وقت گیر است و مشکالت 

مزبور از دو مسئله ناشي مي شود:
در ساختمان  جرم(  )معموالً  وقوع حادثه  دقیق  پلیس،  محل  در سوابق  1. عمومًا 
مسئولیت  که  ادراتي  یا  و  ساختمان  مدیران  گاهي  است،  البته  نشده  مشخص 
شما  اختیار  در  را  اطالعات  این  می توانند  دارند،  عهده  بر  را  امنیت  برقراري 
بگذارند. اگر نتوانستند چنین کمکي کنند، باید براي دستیابي به این اطالعات،  
برای ثبت دقیق محل ارتکاب جرائم، روال مشخصي را نهادینه کنید. )به راهبرد 

بیست و یك رجوع کنید.(
2. ممکن است بتوانید نقشه ساختمانهاي جدید را با فرمت دیجیتالي به دست آورید 
اما در مورد  ما کمك چشمگیری کند.  نظر  نقشه مورد  که مي تواند در ترسیم 
ساختمانهاي قدیمي، پیدا کردن نقشه به روز آن، کمي مشکل است و خود باید 

پالن  آن را ترسیم کنید.
نقشه  ترسیم  صدد  در  که  مي شود  موجب  مشکالت  این  موارد،  از  بسیاري  در 
سه بعدی داخلی نباشیم. اما همان طور که جرج رنگرت و همکارانش در مطالعه جرائم 
ارتکابي در دانشگاه تمپل فیالدلفیا نشان دادند، به هر ترتیب باید بر این مشکالت فائق 
آمد. آنها با تلفیق نرم افزار نقشه کشي با نقشه هاي ترسیم شده، با استفاده از نرم افزار 
اتوکد  به سیستم GIS اي با دقت باال دست یافتند. مواردي نظیر سیستم لوله کشي آب 
و سیم کشي هاي برق حذف شده اند و نقشه به گونه اي تغییر کرده که خیابانها به شکل 
نشان دهنده  نیز  از طرفین  یك  هر  در  ترسیم شده  داده شده اند )خطوط  نمایش  خط 
پیاده روهاست.( باغچه ها، حصارها،  چراغ ها و موارد ملموس دیگري نیز بر روي نقشه 



جرم شناسی پیشگیری 152

نمایش داده شده است. به این ترتیب، محل دقیق ارتکاب جرائم در محوطة دانشگاه، 
ثبت و روي نقشه  مشخص شده اند. به این واسطه آنها  توانستند جرائم را با ویژگي هاي 

محیطي نظیر عدم وجود نور کافي یا نقاط کور محل کمین مهاجمان، مرتبط سازند.
جرائم ارتکابی هر طبقه از ساختمان بر روی نقشه ترسیم می شود و تصویری با 
در نظر گرفتن محل وقوع جرائم بر هر طبقه، به صورت افقی در ساختمان به تصویر 
ساختمانهای  از  یکی  مورد  در  را  موضوع  همین  یك  شماره  نمودار  می شود.  کشیده 
دارد.  از طبقه دهم وجود  غیر  به  تمامی طبقات  در  نشان می دهد. جرم  ِگَلدفیلترهال 
همچنین این نقشه سیاهه ای از جرائم را به تصویر کشیده که در اکثر طبقات وجود 
دارد، یعنی نزدیك ترین محوطه به چهار آسانسورِ مجاور مرکز ساختمان. اینجا همان 
جایی است که متصدیان پذیرش و منشیان ساختمانها و مراکز آموزشی در آنجا مستقر 
هستند. این نوع ساختمانها به این دلیل که معموالً سراسِر دیوارهای آن شیشه ای است، 
دست سارقان را باز می گذارد تا بتوانند هر شخص موجود در ساختمان را مشاهده کنند 
یا هر کاالی ارزشمند را بربایند. هم اکنون مدیر ساختمان عدالت کیفری، پرده هایی را 
نصب کرده که در غروب  می توان آن را پایین کشید تا کسی نتواند داخل ساختمان را 

مشاهده کند.
تولید  شهر  تصویر  از  واقعی  مدل هایی  قادرند  کاماًل  موجود  تجاری  نرم افزارهای 
کنند و پیشرفت های انجام شده در زمینه فن آوری نظیر نقشه کشی سه بعدی با استفاده 
از لیزر، تولید نقشه های رایانه ای نظیر نقشه ِگَلدفیلترهال را ساده کرده است. این بدان 
موقعیت  از  کاماًل واضح  وقایع، طرح های  بودن شمار  اندک  معناست که در صورت 
نمودار  دهد.  انجام  را  ما(  نظر  )مورد  کار  همین  دقیقًا  می تواند  اوقات  گاهی  جرائم، 
شماره دو طرحی است از وضعیت یك مشروب فروشی در لندن که توسط بِری پوینِر 
به تصویر کشیده شده است. این نمودار نشان دهنده موقعیت های سرقت های مقرون به 
آزار یا تهدید و کیف قاپی ها در پیاده روهای منتهی به این ساختمان در دو دوره شش 



153جرم شناسی پیشگیری

نمودار شماره یک: نقشه سه بعدی ِگَلدفیلترهال، محوطه دانشگاه تَمِپل

ماهه است، یعنی قبل از انجام هر گونه اقدام پیشگیرانه و پس از این که چهار تلفن در 
چهار ورودی این ساختمان نصب شد. در واقع تلفن های نصب شده در این ورودی ها، 
در  کردند.  محدود  کاماًل  اصلی  خیابان  ابتدای  از  را  مذکور  پیاده روهای  به  دسترسی 
این مورد، نقشه کشی با تعیین دقیق موقعیت جرائم، بررسی اقدام پیشگیرانه مذکور را 
تسهیل کرد. نمودار شماره دو به تشخیص مسئله مورد نظر نیز کمك می کند زیرا نشان 
پیاده روها  این  از  در بخش هایی  بیشتر  می دهد که سرقت ها و کیف قاپی های مذکور، 

صورت می گیرند که فاقد نظارت از سوی ساختمانهای مجاور یا طبقات است.

نمودار شماره 2: نمایش محل وقوع سرقت های مقرون به آزار یا قاپیدن در داالن در لیسبون گرین استیت

واحدهای مسکونی

واحدهای مجهز به 
آیفون تصویری

داالن ها

سرقت مقرون به
آزار یا قاپیدن 

آسانسورها و راه پله 
برج ها

قبل از نصب آیفون تصویریپس از نصب آیفون تصویری
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25- به دوره هاي زماني روزانه و هفتگي توجه کنید

چرخه اي از فعالیت ها تأثیر شایان ذکري بر مسئله ها دارند. میزان تردد وسائل نقلیه، از 
میزان خرید روزانه و روال عادي عبور و مرور شهروندان ناشي مي شود. این موضوع بر 
نرخ سرقت وسائل نقلیه و سرقت از منازل نیز مؤثر است. احتماالً نرخ سرقت هاي مقرون 
به آزار از اشخاص مست و عیاش در زمان تعطیلي مشروب فروشي ها )روزهاي جمعه 
و شنبه( بیشتر است، چرا که تعداد آماج هاي جرم افزایش مي یابد. در این مثال،  دو ریتم 
مهم، محور اصلي فعالیت هاي مسئله آفرین هستند. اولین مورد،  چرخه روزهاي کاري/
روزهاي تعطیل است که موجب مي شود شنبه شب ها و جمعه شب ها به زمان تفریح و 
سرگرمي معروف شوند. دومین چرخه به روند روزانه بازکردن و تعطیل کردن مشروب 
فروشي ها مربوط مي شود. در این راهکار، تغییر مقطعي که طي ساعت ها و روزها  به 
وقوع مي پیوندد را بررسي می کنیم. در راهبرد بیست و شش به مقاطع زماني طوالني تري 

از جمله ماه ها و سال ها خواهیم پرداخت.
اماکن متفاوت دارای چرخه هاي فعالیتي متفاوتي اند که مي تواند در مسئله مربوط به 
آن مکان تأثیر داشته باشد. ریتم حتي در مورد مدارس نیز وجود دارد،  گرچه متفاوت از 
ریتم هاي شغلي است. ایستگاه هاي اتوبوس نه تنها تحت تأثیر میزان عبور و مرور روزمره 

و تردد در بازارها هستند، بلکه عبور و مرور مکرر اتوبوس ها نیز بر آن مؤثر است.
ترسیم نمودار ریتم جرائم و بي نظمي ها در شناخت چرخه فعالیت هاي مؤثر بر پیدایش 
مسئله، کمك چشمگیری مي کند. در جدول، میانگین نرخ وقایع انجام شده در هر ساعت 
)یا فواصل زماني دیگر(، طي چندین روز )ماتریس داده ها در باال( محاسبه، سپس نمودار 
نتایج ترسیم شده است )نمودار الف(. نمودار ب درصد وقایع هفتگی است که در هر 
روز از هفته رخ می دهد. از آنجا که برخي از روزها عموماً ریتم هاي بسیار متفاوتي نسبت 
به سایر روزها دارند، توصیه شده که نمودار به گونه اي ترسیم شود که هم ساعت ها و 
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هم روزها نمایش داده شوند )نمودار ج(. در نتیجه، مقاطع زماني جرم با نمودار مشخص 
در صفحه  نمودارها  این  است؛ هر سه  کار ساده اي  نمودارهایي  تنظیم چنین  مي شود. 

گسترده،  با استفاده از مراحل استاندارد ترسیم نمودار،  ترسیم شده اند.
هنگامي که دائماً با وقوع مسئله مواجهیم، انجام تحلیل هاي مقطعي ساده تر از بقیه 
حالت ها است. تحلیل هاي مقطعي، در وقایع کم اهمیت و متداولي نظیر شکایت از ایجاد 
آلودگي هاي صوتي و تصادف ها رانندگي کوچك مفید تر از تحلیل مقطعی وقایع وخیم 
و غیرمتداولي نظیر قتل عمد است. اگر تعداد وقایع کم بود، به منظور جمع آوري وقایع 
بیشتر،  مي توانید مقاطع زماني طوالني تري را در نظر بگیرید. اما اگر طي مقاطع زماني 
طوالني تر باشد و نوع مسئله ها تغییر کنند،  تصویري که پدیدار مي شود تحریف شده و 

یا فاقد اعتبار خواهد بود.
در اختیار داشتن زمان  نسبتاً دقیق وقوع مسئلههای، براي تحلیل هاي مقطعي مفید است. 
در جرائم اصابتي1 نظیر سرقت مقرون به آزار و تهدید،  تجاوز به عنف و حمله و تهدید 
به ضرب، مي توان زمان دقیق ارتکاب جرم را تعیین کرد،  همان طور که اغلب بزهدیدگان 
نیز مي توانند زمان وقوع این گونه جرائم را توصیف کنند. اما در اکثر جرائم علیه اموال 
نظیر جرائم مربوط به خودرو،  سرقت و تخریب اموال عمومي، تعیین زمان دقیق ارتکاب 
جرم بسیار مشکل است،  چرا که بزهدیدگان این گونه جرائم فقط طیف زماني ای را تعیین 
مي کنند که طي آن، احتمال وقوع این جرائم بدیهی است. اگر چه در این طیف، میانگین 
زمان وقوع براي تخمین زمان وقوع جرائم در نظر گرفته مي شود، اما این امر در حقیقت، 
تحریف زمان وقوع است، بنابراین باید از انتخاب مقاطع زماني طوالني )براي مثال بیش 

از هشت ساعت( اجتناب کرد.
ِجري راتکلیف نیز سه نوع مقطع زماني را تعریف کرده است. در نوع اول، وقایع 
تقریباً به طور یکنواخت در طول روز توزیع مي شوند، او این را طرح توزیعی مي نامد،  
دوم،  طرح هاي متمرکز که نشان دهنده تجمع مسئله ها در دوره هاي زماني متفاوت است. 
1 - Contact crimes
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متمرکزاند.  دهنده طرح هاي  نشان  مي شوند،  واقع  های شلوغي  در ساعت  که  وقایعي 
سوم،  طرح هاي دقیق که صرفاً در مقاطع زماني کوتاه مدت ترسیم مي شوند. بي نظمي ها 
و آشوب هایي که بالفاصله پس از تعطیلي مشروب فروشي ها واقع مي شوند، نمونه اي از 
نوع سوم هستند. بدیهي است که طرح هاي متمرکز و بحراني،  بیانگر چرخه هایي زماني 

موقتي اي هستند که باید بررسي شوند.
راتکلیف طبقه بندي مذکور را در مورد چرخه  هاي روزانه استفاده کرد،  اما اصل نظریه 
او در چرخه هاي هفتگي نیز مي تواند به کار گرفته شود. اگر در طرح مورد نظر، روز 
خاصي از هفته به طور معمول مسئله  آفرین نباشد،  طرح هفتگي توزیعي ترسیم شده 
است. تجمعي از روزها که افزایش محسوسي را در وقایع مسئله  آفرین نشان می دهد،  
گویاي طرحي متمرکز است. نهایتاً،  اگر در طرح مورد نظر یك یا دو روز هفته نشان دهنده 

تمرکز محسوس وقایع باشد،  طرحي بحراني ترسیم شده است.

نمونه ای از شمار وقایع بر حسب ساعت و روز

ساعت
میانگین123456789101112131415161718192021222324روزها

736991110171617561279520181687108710/0دوشنبه

سه 
شنبه

1091011761315151861277851618171251110410/5

چهار 
شنبه

4111268318172414107424923242475123410/6

پنج 
شنبه

887941017212011105439617241845410610/0

312679121319201934349315161781018121310/6جمعه

1012311111234345647875102124236/9شنبه

یک 
شنبه

2122102111111111111111111113/1

9117/76/45/66/310/4131411/95/65/45/04/16/64/714/115/614/36/46/1119/78/3میانگین
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26- دوره های زماني بلند مدت را مد نظر قرار دهید

مسئله مورد نظر وخیم تر شده و یا مرتفع شده است؟ آیا تغییرها به صورت منظم است 
یا تصادفي؟ براي پاسخ به این سؤال ها الزم است مسئله را با ترسیم نمودار تعداد وقایع 
برحسب زمان، مطالعه کنید. به طور کلي، نرخ جرم عبارت است از تعداد جرائم یا تخلف 

ها تقسیم بر تعداد آماج هاي جرم )به راهبرد بیست و هفت رجوع کنید(. 
روند زماني مسئله را مي توان به سه دسته تقسیم کرد:

•	روند کلي، که از بررسي ظاهري مسئله مشخص مي شود.  این روند نشان مي دهد که 
آیا مسئله مورد نظر وخیم تر شده، رفع شده و یا در طوالني  مدت به همان صورت 

قبلي باقي مانده است.
•	چرخه های زماني فصلي، روزانه و هفتگي

•	نوسانهای تصادفي، که از تعداد زیادي متغیر خفیف ناشي مي شود.
مطالعه منظم روند زماني جرم را »تحلیل مجموعه هاي زماني« می نامند.

نمودار شماره یك نرخ قتل ها را در بوفالوي نیویورک نشان مي دهد. خط افقي وسط 
نمودار، روند کلي آن را نشان مي دهد. این خط تقریباً یکنواخت و صاف بوده و سیر 
صعودي بسیار کمي دارد )افزایش آن بیان گر حدود یك قتل، در هر صد ماه است(. مِي  
2001 ماه فوق العاده بدي بود و اکتبر و نوامبر 2000 ماه هایي بودند که در آنها شاهد 

کاهش فوق العاده  نرخ قتل بودیم.
در این پنجاه و هشت ماه، نوسان ماهیانه چشمگیري وجود داشته که در این نمودار با 
قله ها و دره ها نشان داده شده اند. عموماً مسئله هایي که کمتر تکرار مي شوند،  داراي این 
ویژگي  اند، اما مسئله هایي که در هر مقطع زماني مکرراً به وقوع مي پیوندند،  تغییرهای 
کمتري را نشان مي دهند. این نوسانات تصادفي مي توانند موجب شوند که تغییرهای منظم 
به چشم نیایند. استفاده از میانگین متغیر، یکي از طرقی است که به واسطه آن مي توان 
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از  مثال  این  این کار »هموار کردن« مي گویند. در  به  تغییرهای مزبور را مشاهده کرد، 
میانگین متغیر سه ماهه استفاده شده است. براي مثال نرخ ماه جوالي، میانگین ماه ژوئن، 
 جوالي و آگوست است. نرخ ماه آگوست نیز میانگین نرخ ماه هاي جوالي، آگوست 
و سپتامبر است. توجه کنید که هیچ داده اي از ماه اول و ماه آخر در مجموعه وجود 
ندارد، زیرا براي این ماه ها داده هاي سه ماهه اي نداریم. میانگین متغیر، دره ها را پُرکرده و 
قله ها را نیز از بین مي برد. میانگین هاي متغیر طوالني مدت، نسبت به میانگین هاي متغیر 
کوتاه مدت دارای نمودارهاي هموار تري هستند. توجه کنید که نمودارهاي بسیار هموار، 

بسیاري از اطالعات مفید را نشان نخواهند داد.

چرخه ها با در نظر گرفتن همان ماه هاي سال )یا همان هفته هاي ماه، روزهاي هفته یا 
ساعت های روز، بسته به مقطع زماني مورد نظر شما( مشخص مي شوند. این نکته مهم 
را نیز باید در نظر داشته باشیم که ماه ها داراي زمانهاي متفاوتي هستند )ضمناً ماه فوریه 
سال هاي کبیسه را نیز فراموش نکنید( که ممکن است در تعداد مسئله های مورد نظر مؤثر 
باشد. با توجه به این موضوع، برخي از تحلیل گران، به جاي ماه از مقاطع زماني چهار 
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هفته اي استفاده مي کنند.
چرخه هاي فصلي را مي توان در نمودار شماره دو مشاهده کرد. در این نمودار شاهد 
نرخ سرقت هاي دوچرخه در هر ماه و در مجموع سی و دو ماه هستیم. نرخ سرقت ها 
همواره در ماه هاي جوالي و آگوست به اوج خود رسیده و همواره در ماه هاي ژانویه 
و فوریه به کمترین حد خودرسیده است. ضمناً مطابق آمارهاي موجود، هر ماه در سال 
2001 به طور معمول و در مقایسه با ماه مشابه خود در سال 2002 و 2003 بحرانی تر 
شده است. این امر گویاي این است که در تابستان، تعداد دوچرخه بیشتري براي سرقت 
در دسترس بوده و در زمستان در واقع سارقان استفاده چنداني از دو چرخه نمي کنند. 

)خصوصاً در بوفالو(

تفکیك مجموعه هاي زماني به اجزاء  تشکیل دهنده آنها
تفکیك مجموعه هاي زماني به اجزاء تشکیل دهنده، در کشف عوامل مسئله بسیار 
مؤثر است. براي مثال روند قتل ها را مي توان به دو نمودار تقسیم کرد، که نشان دهنده 
قتل هاي خانوادگي و غیرخانوادگي )با سالح گرم یا بدون سالح گرم( باشد. بنابراین اگر 
نرخ قتل هاي غیرخانوادگي، روند صعودي و قتل هاي خانوادگي روندي نزولي داشت، 

نشان دهندة این است که باید به قتل هاي غیرخانوادگي بیشتر توجه کرد.
تحلیل مقاطع زماني، روش دقیقي براي ارزیابي میزان تأثیر یك راهکار است. نکته 
مهم این است که براي یافتن روند کاماًل طبیعي مسئله ها، چرخه ها و تغییرهای قبل از 
اجراي راهکارها، باید از تدابیري استفاده کنید که قباًل توضیح داده شد. این کار به شما 
مي گوید که اگر درباره مسئله مورد نظر اقدامي انجام نشود، در آینده چه اموري از آن 
ناشي مي شود؟ همچنین مي توانید ساختارهاي زماني پس از اجراي راهکار را بررسي 
کنید. با بررسي تغییرهای روند چرخه ها یا حتي نوسانات تصادفي، راهکار مؤثر مشخص 
مي شود. هر چه مقاطع زماني قبل و بعد از اجراي راهکار طوالني تر باشد، نتایج حاصله 
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معتبرتر خواهند بود.
تحلیل مجموعه هاي زماني بسیار پیچیده است،  بنابراین اگر در نمودار شما داده هاي 
بزرگي وجود دارند که براي تحلیل دقیق آن باید با زمان مورد نظر تطبیق داده شود، بهتر 

است از متخصص ریاضی و آمار استفاده کنید. 
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27- بدانید که چگونه باید از نرخ جرائم استفاده کنید

 یکي از دالئل بیشتر بودن جرم در مکاني نسبت به مکانی دیگر، بیشتر بودن آماج جرم 
در آنجا نسبت به دیگري است. بررسي نرخ ها به شما کمك مي کند تا بدانید که آیا تعداد 
آماج هاي جرم در مسئله مورد نظر شما تأثیري دارد یا خیر؟ )به راهبرد هفده رجوع کنید.( 

نرخ، نشان دهنده تعداد جرائم نسبت به آماج هاي جرم در مقطعي از زمان است.
براي مثال یك مورد سرقت در هر صد خانه، طي سال 2002 نشان دهنده خطر ابتال 

به جرم در طي مدت معین است.
براي احتساب تعداد آماج جرم به موارد زیر نیاز دارید:

1. نوع وقایع مورد نظر را مشخص کنید )براي مثال سرقت از وسائل نقلیه(. 
2. جمعیت در معرض خطر را مشخص کنید )براي مثال وسائل نقلیه(.

3. محل ها و مدت زمان را مشخص کنید )براي مثال پارکینگ هاي مرکز شهر طي سال 
 .)2004

4. منابع اطالعاتي را بیابید که شمار وقایع مورد نظر و آماج هاي هر مکان را بررسي 
کرده است. )براي مثال جرائم گزارش شده به پلیس، داراي اطالعاتي است درباره 
با  باشد.  مربوط  پارکینگ هاي خاصي  به  است  که ممکن  آدرس محل سرقت ها 
مشاهده پارکینگ هاي مرکز شهر نیز مي توان تعداد وسائل نقلیه در هر پارکینگ را 

تخمین زد.(
5. براي هر مکان، تعداد وقایع )صورت کسر( را بر تعداد آماج ها )در مخرج کسر( 

تقسیم کنید تا نرخ ها را به دست آورید.
تعیین تعداد آماج هاي در معرض خطر جرم، به تفکر دقیق نیاز دارد. برای مثال اگر 
سرقت ها را تحلیل مي کنید در ابتدا باید ببینید که آماج جرم، شهروندان  هستند یا منازل؟ 
»منازل« پاسخ منطقي تري است. در شرایط یکسان، اگر هزار نفر در پانصد آپارتمان زندگي 
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از زماني است که همان جمعیت در  بیشتر  نرخ سرقت ها  پیش بیني مي شود که  کنند، 
دویست و پنجاه آپارتمان زندگي کنند. اگر ارتکاب سرقت هاي مقرون به آزار در خیابان 
را تحلیل مي کنید، جمعیت در معرض خطر آن دسته از عابران پیاده اي هستند که در منطقه 

مورد بررسي تردد مي کنند.
گزارش های پلیس از وقایع، معموالً حاوي اطالعاتي در مورد آن وقایع است. از 
جمله این اطالعات، آدرس اماکن مورد نظر است، بنابراین با این اطالعات مي توان شمار 
وقایع را در اماکن مزبور به دست آورد. اگر چه اغلب به سختي مي توان اطالعاتي از تعداد 
آماج هاي در معرض خطر جرم در اماکن مورد نظر به دست آورد. براي مثال ممکن است 
گزارش هاي سرقت از وسائل نقلیه در پارکینگ ها موجود باشد،  اما تعداد وسائل نقلیه اي 
که از این پارکینگ ها استفاده مي کنند، در حال حاضر مشخص نباشد. )به جدول رجوع 

کنید( 
براي حل این مشکل باید تعداد احتمالي آماج هاي جرم را بیابید. معموالً تعداد وسائل 
نقلیه اي که از پارکینگ ها استفاده مي کنند،  متناسب با اندازه پارکینگ  است. یکي دیگر 
از اندازه هاي احتمالي براي وسائل نقلیه در معرض خطر، بر مبناي فوت مربع یا تعداد 
فضاهاي پارک است. جدول نیز نمونه هایي از چگونگي تخمین تعداد آماج هاي در معرض 

خطر جرم را نشان مي دهد. 
تعداد احتمالي آماج جرائم باید داراي دو ویژگي باشد. اول باید ارتباط منطقي با آماج 
جرم ها داشته باشد. ممکن است کسي تعداد خودروي احتمالي را با فضاي اشغال شده 
توسط آن وسیله در پارکینگ محاسبه کند،  اما از نظر متراژي، طول پارکینگ با محاسبه 
مذکور مطابقت نداشته باشد. زیرا در پارکینگ هاي مطبّق، سطح پارکینگ کوچك است اما 
خودروهاي زیادي را در خود جاي مي دهد. دوم، تعداد احتمالي و تعداد واقعي آماج هاي 
در معرض خطر جرم در محل هاي مشابه، نمي توانند خیلي متفاوت باشند. اگر در طول 
هفته حدود   همه پارکینگ هاي مرکز شهر پُر باشند،  تعداد فضاهاي احتمالي برای پارک، 
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معیار مفیدي تلقي مي شود. اما اگر ظرفیت برخي از پارکینگ ها تکمیل باشد و از برخي از 
پارکینگ ها استفاده چنداني نشود، تعداد فضا برای پارک، معیار مناسبي براي تعیین تعداد 

آماج جرائم نیست.

محاسبه تعداد آماج جرم حتي به صورت تقریبي نیز کار مشکلي است. ممکن است 
برخي اداره های دولتي بخشي از اطالعات مورد نیاز شما را در اختیار داشته باشند. براي 
مثال در ناحیه َهمیلتون در اوهایو، سازمانهای دولتی، اطالعات مربوط به هر قطعه زمین 
ناحیه،  از قبیل متراژ آن بر حسب فوت مربع و موقعیت آن را در اختیار دارد گاهي اصناف 
و مجمع هاي اصناف، اطالعات مربوط به میزان فروش ها را در اختیار دارد. همچنین از 
اطالعات درباره مالیات حاصل از فروش هاي مذکور، میزان تقریبي تعداد مشتریان )با 

نمونه  نرخ های جرائم مختلف

توضیحنرخمحلنوع جرم

سرقت بر حسب آپارتمان یا مجتمع هاي آپارتمانيسرقت از آپارتمان
اموال اهل خانه

در اماکن مسکوني، 
سرقت ها بیشتر نسبت به 
خانواده هاي پر جمعیت 

اتفاق مي افتد

سرقت بر حسب اجناس از فروشگاه هاي زنجیره ايدله دزدي
قفسه ها یا بر حسب فوت مربع 

غرفه هاي فروشگاه

ربایش هاي هر مشتري نرخ 
تأسف آوري است

سرقت موتور سیکلت ، بر محله هاسرقت موتور سیکلت
حسب موتور سیکلت های 

شماره شده

درمناطقي که موتورسواران 
تردد مي کنند مسئله آفرین 
است، نه جایي که زندگي 

مي کنند

دیوارنویسي بر حسب فوت مناطق تجاريدیوارنویسي
مربع

اندازه گیري آن مشکل 
است.

سرقت بر حسب تاکسي یا بر آژانس هازورگیري از رانندگان
حسب زورگیري از راننده یا بر 

حسب ساعت های رانندگی

ساعت هاي که در معرض 
دید هستند ترجیح داده 
مي شود، اما ممکن است 
اطالعات مورد نیاز آن 

موجود نباشد

جار و جنجال در 
مهمان پذیرها

جارو جنجال بر حسب مهمان پذیرها
میهمانان یا در اتاق ها

مي تواند بر حسب تعداد 
اشخاص غیر میهمان 

نیز باشد
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مقایسه مغازه هایي با اجناس مشابه( را مشخص مي کنند. 
محاسبه نرخ ها مي تواند برای یافتن اماکن در معرض خطر بسیار مفید باشد )به راهبرد 
بیست و هشت رجوع کنید(. کارین اِشِملِر و همکارانش در اداره پلیس چوالویستاي 
کالیفرنیا، جار و جنجال هاي واقع شده در ُمتل های شهر را بررسي کردند. ده متل زنجیره ای 
و شانزده ُمتل مستقل شخصی، جار و جنجال هاي مشابهي داشته اند، البته متل های زنجیره ای 

تعداد بیشتري اتاق داشتند. 
هنگامی که تعداد تمام جار و جنجال هاي مربوط به متل های شخصی را جمع و بر 
تعداد اتاق هاي موجود تقسیم کردند،  اِشِملِر دریافت که میانگین نرخ جار و جنجال در 
متل های شخصی 1/8 برای هر اتاق بود و با انجام همین کار در مورد متل های زنجیره ای، 
به میانگین 5 درصد دست یافتند. بي تردید تعداد جار و جنجال متل های شخصی به ازای 

هر اتاق بسیار بیشتر بوده است. 
آیا باید بیشتر به تعداد زیاد  جار و جنجال ها توجه کرد یا نرخ هاي باال؟ اگر هدف 
شما کاهش نرخ جرائم است، تأکید بر تعداد وقوع جرم می تواند بهترین گزینه باشد. اما 
اگر هدف شما این است که بروز آسیب را کاهش دهید، بررسي نرخ را در اولویت قرار 

دهید. 
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استفاده از نرخ ها براي شناسایي پارکینگ هاي در معرض خطر

ارزش محاسبه نرخ ها در پروژه اي در شارلوت، شمال کالیفرنیا که در آن، یکي از ما )کالرک( با هرمن 
گلدشتاین  روي آن کار مي کرد، در شکل زیر نشان داده شده است. در این پروژه، با همکاري تحلیل گران 
محلي و مأموران پلیس، سرقت از اتومبیل ها را در پارکینگ هاي مرکز شهر )که محلیان،  آن منطقه را 
ارتکاب جرم، توزیع کامالً   از بررسي محلی  شمال شهر مي دانستند( بررسي کردیم. تحلیل هاي حاصل 
همسان این نوع سرقت ها را در وسط منطقه مورد نظر نشان مي داد.  این موضوع از روي نقشه ترسیم شده 
بر اساس نرخ این نوع سرقت، بسیار گویاتر بود. این نقشه توسط مت وایت )تحلیل گر جرم( تنظیم شد. 
او براي شمارش تعداد فضای پارک در هر پارکینگ، از مأموران ناحیه کمک گرفت. سپس نرخ سرقت هر 
یک از پارکینگ ها و گاراژها را محاسبه کرد. نقشه حاصله، نشان دهنده تصویر بسیار دقیق تري از احتمال 
)میزان( خطر بود. تحلیل هاي بعدي نشان داد  خودروهاي پارک شده در پارکینگ، نسبت به آنهایي که 
در گاراژها و آن دسته از پارکینگ هایي که به دلیل عدم امنیت کافي مستعد ارتکاب جرم اند، شش برابر 

بیشتر در معرض خطر هستند.
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28- اماکن ُپرمخاطره را بشناسید
 

اماکن،  محیط هایي با کارکردهاي خاص اند )به راهبرد پانزده رجوع کنید( که خود 
به گونه هاي مختلفی تقسیم مي شوند. مثاًل اماکن آموزشي که به مواردي نظیر تدریس 
و مطالعه مربوط مي شود. اماکن صنعتي که مواردي نظیر تولید و پردازش مواد را در 
برمي گیرد. اماکن اداري که مسئولیت پردازش اطالعات را بر عهده دارند و فروشگاه هاي 
زنجیره اي که فروش و معامله های پولي را در بردارند. برخي از اماکن دائماً محل ارتکاب 
جرم و بي نظمی هاي اجتماعي واقع هستند، از جمله این اماکن عبارت است از مشروب 
آماده و  فروشگاه هاي غذاي  تلفن،  باجه هاي  راه آهن،  پارک ها،  ایستگاه هاي  فروشي ها، 
مهمان پذیرها. این اماکن محل ارتکاب بیشترین نرخ جرائم و تخلفات بوده و به آنها  

اماکن پرمخاطره گفته مي شود. 
اما این عبارت )اماکن پرمخاطره( مفهوم دقیق تري را نیز در برمي گیرد و آن این است که 
در هر نوع از اماکن در مقایسه با مورد مشابه،  برخي به طور خاص پرمخاطره اند. هنگامي 
که قاعده 20-80 را در راهکار هجده توضیح دادیم،  ذکر کردیم که 50 درصد دله دزدي هاي 
گزارش شده، به 5 درصد از فروشگاه هاي دانورس در ماساچوست مربوط مي شد. )به 
نموداري که کریستوفر بروس، تحلیل گر جرم در اداره پلیس دانِورس تهیه کرده رجوع کنید( 

در اینجا نیز به برخي مصادیق مستند دیگر از اماکن پرمخاطره اشاره مي کنیم: 
فروشگاه هاي 24 ساعته: یکي از مطالعه های ملي نشان داد که 65 درصد از کل  	•
سرقت هاي مقرون به آزار در 6 درصد از فروشگاه هاي مواد غذایي واقع شده اند. 
پمپ های بنزین:  بیش از 50 درصد از تماس هاي مربوط به رها کردن اتومبیلی که  	•
با آن سرقت کرده اند و جرائم مواد مخدر در سال 1998 تا1999 به 10 درصد از 

پمپ های بنزین آستین تگزاس مربوط مي شد. 
بانك ها: نرخ سرقت مقرون به آزار در 4 درصد از بانك هاي انگلستان، شش برابر  	•
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بیشتر از دیگر بانك ها بود. 
مدارس: 8 درصد از مدارس استکهلم، محل ارتکاب 50 درصد از جرائم خشونت آمیز  	•

گزارش شده در سال تحصیلي 94- 1993 بوده اند. 
	ایستگاه هاي اتوبوس: طبق رساله دکتري اَندرو نیوتُن بیش از 40 درصد از موارد  	•
تخریب اموال عمومي در 9 درصد  از سایه بانهاي ایستگاه هاي اتوبوس شهر لیورپول 

بریتانیا واقع شده اند. 
پارکینگ ها: در شهر ناتینگهام بریتانیا، 25 درصد )103 مورد( از چهارصد و پانزده  	•
جرم گزارش شده در نوزده پارکینگ مرکز شهر در سال 2001، تنها در یك پارکینگ 

طبقاتی به نام ُریال ُموت َهوس واقع شده اند. 
پرمخاطره اند.  اماکن  این  چرا  مي دهد  نشان  که  دارد  وجود  دلیل  هشت  حداقل 
فرآیندهاي تحلیلي دیگر، سایر دالئل مهم را در شرایط خاص بیان مي کند. این موارد 

عبارت است از: 
1- تفاوت تصادفي: ممکن است به طور تصادفي معدود اماکنی را بیابید که محل 
ارتکاب اکثر جرائم هستند. این مورد بیشتر زماني اتفاق مي افتد که شما تنها به بررسي چند 
مکان با نرخ جرم پائین بپردازید. سعي کنید این اماکن را در مقطع زماني دیگري نیز کنترل 

کنید. اگر ترتیب وقایع در هر دو مقطع تقریباً یکسان باشد، تفاوت تصادفي است.
اماکن همواره جرائم  برخي  مسئوالن  است  ممکن  گزارش دهي جرائم:  روال   -2
ارتکابي در آنجا را به پلیس گزارش کنند، در حالي که دیگر اماکن با این که همین نرخ 
وقایع در آنها واقع می شود، اما نرخ بسیار کمتري را گزارش مي کنند. کنترل این امر مشکل 
است، بنابراین شما باید از مأموران آشنا با این اماکن بپرسید که آیا نرخ جرائم ثبت شده، 

با مشاهدات آنها از جرائم ارتکابي در این اماکن تطابق دارد یا خیر؟ 
مثاًل  هستند.  زیادي  آماج هاي  داراي  اماکن  از  برخي  جرم:  آماج هاي  تعداد   -3
همان فروشگاهي که در دانورس بیشترین میزان دله دزدي را داشت، یکي از بزرگ ترین 



169جرم شناسی پیشگیری

فروشگاه هاي شهر است. اما این )بزرگی فروشگاه( علت اصلی نیست، زیرا بدون در 
اندازه فروشگاه، با محاسبه نرخ دله دزدي ها نسبت به هر 100 فوت مربع  نظر گرفتن 
)به آخرین ردیف جدول رجوع کنید( متوجه مي شویم که این فروشگاه نسبت به جرم 

دله دزدي یکي از پُرمخاطره ترین ها است. )به راهبرد بیست و هفت رجوع کنید( 
4- فرآورده هاي در معرض خطر: ممکن است مکاني پرمخاطره، تعداد زیادي آماج 
جرم نداشته باشد، اما دارای آماج هاي چشمگیر و جذابي باشد. فروشگاه پانزدهم در فهرست 
فروشگاه هاي دانورس، باالترین نرخ دله دزدي را در هر 1000 فوت مربع داشت. ویژگي 
خاص این فروشگاه، فروش اجناس کوچك و گران قیمت الکترونیکي است. این اجناس با 

معیار CRAVED )که در راهبرد سی و یك توضیح داده خواهد شد( تطابق دارد. 
5- موقعیت مکاني: اماکني که در مناطق جرم خیز قرار دارند، مثاًل در محل سکونت 
بسیاري از بزهکاران به عادت، در معرض خطر بیشتري قرار می گیرند. بدین خاطر که 
بزهکاران ترجیح مي دهند براي ارتکاب جرم، مسافت چنداني را طي نکنند. )به راهبرد 

شانزده رجوع کنید( 
آسیب پذیرترند  جرم  به  نسبت  که  اشخاصي  اماکن،  برخي  مکرر:  بزهدیدگي   -6
را جذب خود مي کنند. بزهدیدگان اماکن پرخطر و بي خطر را مقایسه کنید. اگر تعداد 
بزهدیدگي هاي مجدد، متفاوت باشد، تکرار بزهدیدگي ناشي از خطر زیاد اماکن پرخطر، 

در مقایسه با اماکن بي خطر است. )به راهبرد بیست و نه رجوع کنید.(
7- جاذب هاي جرم: به اماکني که بزهکاران بسیاري را به خود جذب مي کنند، جاذب 
جرم گفته مي شود. )به راهبرد پانزده رجوع کنید.( در اماکن جاذب جرم، تعدد جرم وجود 
داشته و نرخ جرم باالست. از دیگر عوامل کنترلي، تحلیل تعداد دستگیري هاي ثبت شده 

و دیگر اطالعات از جمله نام بزهکاران است.
8- ضعف مدیریت: هنگامی که مالکان یا مدیران، کنترل یا مدیریت کارآمدی نداشته 
باشند، خطر در آن مکان تشدید مي شود. جدول شماره یك نشان مي دهد که چگونه 
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مدیریت ضعیف مسئول محله اي فقیر نشین، منجر به استفاده سوء از اموال آنجا و تبدیل 
آن به مکاني پرمخاطره شد. )به راهبرد چهل و چهار  رجوع کنید.(

دله دزدی های گزارش شده توسط فروشگاه ها، َدنِورز، اول اکتبر 2003 تا 30 سپتامبر 2004

درصد دله دزدی هافروشگاه
دله دزدی ها

مجموع درصد 
دله دزدی ها

مجموع درصد 
فروشگاه ها

17826/226/21/3

24214/140/32/6

3289/449/73/8

4165/455/05/1

5155/060/16/4

6124/064/17/7

7113/767/89/.

8113/771/510/3

993/074/511/5

1072/376/812/8

1151/778/514/1

1251/780/215/4

1341/381/516/7

1441/382/917/9

1531/083/919/2

1631/084/920/5

1731/085/921/8

هفت فروشگاه با دو واقعه
بیست و هشت فروشگاه با یک واقعه
بیست و شش فروشگاه با هیچ واقعه

144/790/630/8

289/4100/07.66

00/0100/0100/0

298100/0100/0100/0مجموع فروشگاه ها 78
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محله های فقیر نشین ، جرم در آپارتمانهایی با اجاره بهای اندک و آسیب دیدن محله های مجاور

میانگین دستگیری های شماره واحدسالملک
ساالنه

با  آپارتماني  مجتمع  چند  بزرگ،  شهر  هر  در 
اجاره بهاي پائین، فشار کاری پلیس را دو چندان 
تملک  در  پرمخاطره  اماکن  این  اغلب  مي کنند. 
فقیرنشین هاست. صاحبان این خانه ها اغلب به امور 
غیراخالقي پرداخته، نسبت به اموال محله، مدیریت 
رسیدگي  خود  محله  امور  به  و  داشته  ضعیفي 
نمي کنند. خدمات رساني ساختمانهای مذکور بسیار 
نامناسب بوده، معموالً ساکنان آبرومند نقل مکان 
مي کنند و به جاي آنها شهروندان کم اعتبارتر نظیر 
موادفروشان، روسپي ها، قّوادها و... ساکن می شوند. 
را  ماهانه  بهاي  اجاره  قادرند  فقط  مزبور  اشخاص 
الزم الرعایه  موارد  سایر  تأمین  از  غالباً  و  بپردازند 
پیش بیني شده توسط مدیریت کارآمد )نظیر اجرای 
ساختمان(  مدیر  توسط  نشیني  آپارتمان  مقررات 
در  محور  مسئله  پلیسي  پروژه  یک  طي  عاجزند. 
کیم  نام هاي  به  مأموراني  کالیفرنیا،  بارباراي  سانتا 
چهارده  دستگیري هاي  اپسلند،  مایک  و  فریسلي 
مجتمع آپارتماني فقیرنشین را قبل و بعد از تملک 
آنها تحلیل کردند. جدول شماره – به وضوح افزایش 
چشمگیري را در تعداد اشخاص دستگیر شده به 
دلیل تملک این نوع اموال )آپارتمان و سایر اموال 
واقع در محله فقیرنشین( در سال هاي بعد از تملک 
افزایش  نشان مي دهد. همچنین مدرکي مبني بر 
نرخ جرائم و تخلفات وجود داشته که به نوعي مبّین 
تخلفات  و  است. جرائم  اموال  این  با  ارتباط  وجود 
تأثیر قرار  نیز تحت  را  مزبور، ساختمانهاي اطراف 
داده اند. مطابق یافته هاي این تحقیق، فقیرنشین ها 

در تباهي محله خود سهیم هستند.

قبل از 4
تملک

بعد از 
تملک

119971501/6

219828016/9

31983802/3

419851004/5

51985160/16

619866/80/227/9

71986503/4

819871208/3

919876011/3

101988100/48/1

11199110+0/29/3

1219914+2/321/8

13199241/10/7

1419920/210/7
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29- براي وقوع بزهدیدگي مکرر آماده باشید
 

)به   80-20 قاعده  مطابق  می شوند.  جرائم  بزهدیده  کرات  به  اشخاص  از  برخي 
بیشترین بزهدیدگي را تجربه مي کنند.  راهبرد هجده رجوع کنید( کمترین اشخاص، 
 Once کن پیس و گراهام فارل در یکي از نشریات معتبر وزارت دادگستري به نام
Bitten, Twice Bitten1  این حقیقت را به طور مستند و دقیق به اثبات رسانده اند. 

آنها با استفاده ازیافته هاي تحقیق »بررسي جرائم بریتانیا« )رجوع کنید به نمودار شماره 
یك( نشان داده اند، که تنها 4 درصد شهروندان، حدود 40 درصد از کل بزهدیدگي ها 
در طول یك سال را تجربه کرده اند. طبق این تحقیق، بزهدیدگي مکرر، در مورد جرائم 
مختلفي نظیر خشونت هاي خانوادگي، تجاوز جنسي، سرقت و سرقت هاي مرتبط با 
مي افتد،  اتفاق  )بي درنگ(  سرعت  به  تقریبًا  تکرارها  همچنین  مي شود.  واقع  خودرو 
اغلب طي همان هفتة وقوع بزهدیدگي اول، البته این موضوع متناسب با نوع جرائم 

بوده است.

منبع: بررسي جرائم بریتانیا، 1992، همه جرائم
بنا به دالئل زیر، میزان حقیقی بزهدیدگي هاي مکرر مشخص نیست: 

1 - یك بار گزیده شده، دوباره گزیده شده.

 نمودار شماره یک: حدود 4 درصد از شهروندان، بزهدیده 40 درصد جرائم هستند

درصد وقایعدرصد بزهدیدگانتعداد جرائم تجربه شده

059/50

120/318/7

2916/5

34/512/4

42/48/8

54/343/5
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بسیاري از بزهدیدگان، وقوع جرم را به پلیس گزارش نمي کنند، بدان معني که  	•
به همین خاطر،  است.  نشده  درج  پلیس  آمارهاي رسمي  در  مکرر  بزهدیدگي 
از شهروندان درباره  آنها  استفاده مي کنند که در  یافته های تحقیقاتي  از  محققان 
جرائمي پرسیده شده که به پلیس گزارش نشده است. متأسفانه »مرکز تحقیقات 
تعداد  بریتانیا«،  جرم  تحقیقات  »مرکز  امریکایي  معادل  بزهدیدگي«،  ملي 
دوره شش  بررسی یك  به  تنها  زیرا  نمي کند.  را محاسبه  مکرر  بزهدیدگي هاي 
ماهه پرداخته و جرائم مکرري که علیه بزهدیده واحد ارتکاب مي یابد را نیز به 

حساب نمی آورند. 
تحلیل گران جرائم، اغلب با شمارش آدرس هاي  تکراري محل وقوع جرم، میزان  	•
بزهدیدگي هاي مکرر را محاسبه مي کنند. اما معموالً در داده هاي پلیسي، اطالعات 
امر  این  است.  ناقص  آپارتماني،  مجتمع هاي  در  آدرس ها، خصوصًا  به  مربوط 
موجب مي شود که تعداد بزهدیدگي هایي که دقیقًا یك بار به وقوع مي پیوندند، 
باالتر تخمین زده شوند. این مشکل با به کار بردن سیستم هاي GIS و تعیین 
آدرس ها با نرم افزارهاي نقشه کشي )مانند ُکدگذاري جغرافیایي( کاهش مي یابد. 
ممکن است با در نظر گرفتن مسئله زمان، بزهدیدگي هاي مکرر، نادیده گرفته  	•
شود، بنابراین، عدم محاسبه این مسئله با گذشت زمان نیز مي تواند یکي از علل 
عدم توجه به بزهدیدگي مکرر باشد. اگر فقط بزهدیدگي هاي واقع شده طي 
یك دوره زماني معین محاسبه شود، براي مثال از ژانویه تا آخر ژوئن 2002، اگر 
کسي در دسامبر 2001 بزهدیده شده باشد، حال چنانچه در این شش ماه، مجدداً 
بزهدیده شده باشد، به عنوان بزهدیدة مکرر در نظرگرفته نخواهد شد. حال اگر 
فرد، بدشانس هم باشد و یك بار دیگر نیز در جوالي 2003 بزهدیده شود ما 

نمي توانیم متوجه شویم که این فرد سه بار بزهدیده )مکرر( شده است. 
کِن پیس در توصیف بزهدیدگي مکرر دو نوع منفعت را برمي شمارد: 
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را  جرم  ارتکاب  مرتبه  اولین  مثبت  های  تجربه  سارق،   : Boost accounts  .1
بازگو مي کند. براي مثال سارقي که طي یك مورد سرقت، چیزهاي زیادي درباره منزلی 
یاد گرفته، ممکن است ترغیب شود تا دوباره به همان منزل بازگشته و سرقت دیگري 
مرتکب شود. یا در مورد کاالهایي که نبرده به دیگران اطالعاتي دهد و منجر به ارتکاب 

سرقت توسط سایر سارقان شود. 
 Flag account .2: جذابیت هاي خاص یا آسیب پذیري غیر معمول آماج ها را 
بازگو مي کند. وجود این ویژگي ها در آماج ها موجب مي شود که آنها هدف بزهکاران 
مختلف واقع شوند. برای مثال، نرخ بزهدیدگي صاحبان برخي مشاغل نسبت به مشاغل 
دیگر بیشتر است )مانند رانندگان تاکسي( و کساني که در اماکن پُرمخاطره مشغولند، 
)مانند کارکنان فروشگاه هاي غذای آماده( براي بزهدیدگي مکرر مستعدتر هستند. نهایتًا 
مالکیت فرآورده های در معرض خطر، نظیر خودروهاي جذاب براي سارقان خودرو 

نیز )به راهبرد سی و یك رجوع کنید( احتمال بزهدیدگي مکرر را افزایش مي دهد. 

تکرارهاي بالقوه یا قریب به وقوع، نسبت به بزهدیدگاني واقع مي شود که دارای 
ویژگي هایي شبیه به بزهدیده یا آماج جرم اولیه هستند. پس از حمله موفقیت آمیز به 
آماج، بزهکاران، آماج با ویژگي هایي مشابه را هدف قرار مي دهند. براي مثال خانه هایي 
که در یك محله قرار داشته و بر اساس نقشه ی خانه ی ربوده شده اولي ساخته شده اند، 
بیشتر در معرض خطرند، زیرا بزهکار با ارتکاب سرقت اول، چیزهایي آموخته است. 
با علم بزهدیده شناسی مکرر، می توان پیش بیني کرد که چه کسي و در چه زماني 
بیشتر در معرض خطر قرار دارد. این بدان معني است که مي توان منابع )امکانات مالي( 

بال دو دفعه سر آدم نازل نمی شه

آنها  تا به  گاهي مأموران خیرخواه، عبارت فوق را به مال باختگان سرقت مي گویند، 
طبق  متأسفانه  اما  شد.  نخواهند  سرقت  بزهدیدة  دوباره  که  دهند  خاطر  اطمینان 

تحقیقي که پیشتر به آن اشاره شد، این موضوع صحت ندارد. 
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پیشگیري را بر این اشخاص متمرکز نمود. بنابراین، امکانات مزبور در مقایسه با سایر 
خطر  معرض  در  اشخاص  به  بیشتر  هستند،  کمتري  خطر  معرض  در  که  شهروندان 

اختصاص مي یابد.
امروزه بسیاري از اداره های پلیس نیز در مواجهه با بزهدیدگان مکرر از راهکارهاي 
تعداد  معني است که هر چه  بدان  این  کنند.  استفاده مي  )متناسب(  بندی شده  طبقه 
از  او  به  پلیس نسبت  پیشگیرانه  اقدام های  باید  باشد،  بیشتر  بزهدیدگي های شخص 
میان تکرارها کمك  از دوره زماني  باشد. همچنین آگاهي  بیشتري برخوردار  ظرافت 
مي کند تا اقدام های پیشگیرانه را در زماني که خطر ارتکاب جرم به اوج می رسد، به 
طور موقت و براي کوتاه مدت اجراء کنیم. براي مثال برخي از اداره های پلیس در 
مکانهایي که خطر تکرار وقوع سرقت در آینده اي نزدیك وجود دارد، موقتًا آژیر خطر 

نصب مي کنند. 
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همسایه، هوشیار باش !

یا  روزها  در  بالفاصله  اغلب  بزهدیده،  همان  که  مي کند  گوشزد  را  بزرگ  خطر  این  مجدد،  بزهدیدگي 
هفته هاي بعد از وقوع جرم اول، مجدداً مورد آسیب قرار می گیرد. به هر ترتیب مي توان وجود این خطر را 
به همسایگي محل وقوع جرم، هشدار داد. کیت باِورس و ِشین جانسون از موسسه جرم شناسي جیل داندو  
نشان داده اند که چگونه خطر ارتکاب سرقت، به منازل واقع در امتداد یک خیابان منتقل مي شود. این امر 
در نمودار زیر نشان داده شده است. خانه ي ربوده شده را سرقت مرجع نامیده ایم. اعداد پائیني، نشان دهندة 
میزان »فاصله ها« از سرقت مرجع است. فاصله یک، خانه اي است که دقیقاً کنار خانه محل سرقت اول، در 
همان سمت خیابان و یا دقیقاً مقابل آن خانه، در سمت دیگر آن خیابان قرار گرفته است. فاصله دو، مربوط 
به خانه هایي است که دقیقاً دو خانه پائین تر از خانه محل سرقت اول، در همان سمت خیابان یا به صورت 
ضرب دري در سمت دیگر خیابان قرار گرفته است. به همین ترتیب، خط عمودي نمودار، تعداد سرقت هایي 
را که در ادامه سرقت مرجع به وقوع پیوسته را نشان مي دهد. این داده ها، نتیجة اجرای عملیات هاي متعدد 
توسط پلیس مرسي ساید انگلستان است. مشاهده می کنید که با افزایش فاصله از سرقت مرجع، خطر وقوع 
سرقتی دیگر، کاهش مي یابد. براي هر مسافت مفروض، خطر نسبت به خانه هاي واقع در همان سمت 
خیابان بیشتر است. این امر به ما مي آموزد که متعاقب وقوع یک سرقت، باید به دنبال حفاظت از کدامین 
خانه ها بود. خانه هایي بیشتر در معرض خطر وقوع سرقتند، که به خانه ربوده شده نزدیک تر بوده و به ویژه 

در همان سمت خیابان قرار دارند
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30- به بزهکاری مجدد توجه کنید

یکی از یافته های بنیادین جرم شناسی این است که تعداد کمي از اشخاص، بخش 
مشهور  گروه  مطالعه  از  آمده  دست  به  اطالعات  مي شوند.  مرتکب  را  جرائم  اعظم 
از  درصد   40 مرتکب  بزهکاران  درصد   5 که حدود  مي دهد  نشان  ُولفگانگ  ماروین 
جرائم می شوند. دو دلیل براي بزهکاری مجدد وجود دارد، اول، افرادي که تابع امیال 
آني و زودگذر هستند و تعلقات اجتماعي کمي به دیگران دارند نسبت به افرادي که 
کمتر تابع امیال آني خود هستند و تعلقات اجتماعي شان بیشتر و محکم تر است، بیشتر 
دچار مشکل مي شوند. دوم، افرادي که بیشتر در معرض موقعیت هاي جرم و بی نظمی 
قرار دارند از این موقعیت ها منتفع می شوند و در نتیجه خودشان را با شرایط سازگار 
باشد.  مي تواند صحیح  نظریه ها  این  دوي  هر  کنید(.  مراجعه  نهم  راهبرد  )به  مي کنند 
افرادي که داراي تعلقات ضعیف و تابع امیال زودگذر هستند باید هر روز در معرض 

موقعیت هاي جرم باشند تا به تکرار کننده جرم تبدیل شوند. 
بزهکاری مجدد مي تواند با بررسی وجود قاعده20-80 معلوم شود )راهبرد هجده(. 
این کار مي تواند مشکل باشد زیرا بزهکاران سعي مي کنند ناشناس باقي بمانند، بنابراین 
میزان اطالعات جامع و فراگیر کم است و یا اصاًل وجود ندارند. اطالعات هوشمند 
مي توانند شواهد و مدارکي از بزهکاری مجدد فراهم آورد، ولي کیفیت این اطالعات 
بي ثبات و به شدت تغییرپذیر است و ندرتًا درباره تعداد و جمعیت بزهکاران اطالعات 
کاملي ارائه مي دهد. آنچه که ما درباره مکانها و بزهدیدگان جرائم مي دانیم به مراتب 
بیشتر و صحیح تر از اطالعاتي است که در مورد بزهکاران در اختیار داریم. با این حال، 
براي  را  آنان مي تواند اطالعاتی سودمند  بزهکاران و همدستان  با  منظم  مصاحبه هاي 

درک و توجه الزم به مسئله ها آشکار سازد )راهبرد ده(. 
درک اهداف و انگیزه هاي بزهکاری مجدد مي تواند باعث ایجاد تدابیر پیشگیري 
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یا  بکنند  اطراف  لوکس، گردشي در  با یك خودروی  شود. چنانچه سارقان بخواهند 
بخواهند بعد از میهماني شبانه براي بازگشت به خانه وسیله اي در اختیار داشته باشند، 
فهم  بفروشند،  مخدر  مواد  تأمین  منظور  به  پول  آوردن  دست  به  براي  را  خودرو  یا 
اهداف و انگیزه هاي بزهکاران مي تواند برای حل انواع این مسئله های مرتبط با سرقت، 
راهکارهایی متفاوت ارائه دهد. همچنین این مطلب مي تواند برای حل مسئله های زیر 
یا دسته اي  باند  ارائه دهد: چنانچه بزهکاران در حال راه اندازي  راهکارهایی متفاوت 
براي ایجاد مسئله دیوارنویسی، خود نشان دادن به عموم، نمایش احساسات خود، یا 

سعي در تهدید و ارعاب اقشار مذهبی، نژادها و اقوام مختلف باشند. 
جرمي که با موفقیت انجام شده، مي تواند منجر به ارتکاب بزهکاری های بیشتري 

شود و این مطلب از سه طریق به وقوع مي پیوندد:
بزهکاران نیز مانند دیگر انسانها از تکرار و انجام دادن کارها مطالب زیادي یاد  	•
مي گیرند. جرمي که با موفقیت انجام شده، درس هاي مهمي مي آموزد. این امر 
باعث مي شود بزهکار دوباره به همان آماج حمله نماید. ولي بزهکاران نیز مثل 
هر شخص دیگري، مي توانند موضوعات را تعمیم دهند. در نتیجه آنها مي آموزند 
موفق خواهند شد )به راهبرد  که اگر به آماج های مشابهي حمله کنند احتماالً 

بیست و نه مراجعه نمائید(. 
بزهکاران از یکدیگر نیز مطالبي مي آموزند. اطالعات مي تواند از طریق افرادي  	•
گسترش یابد که در یك گروه کوچك کار مي کنند، گروه قبلي از هم مي پاشد و 
گروه جدیدي شکل مي گیرد. این مسائل لزوم درک و شناسایي شبکه بزهکاران 
را تأیید می کند. پلیس مي تواند از شبکه هاي موجود به منظور انتشار اطالعاتي 
استفاده نماید که درک بزهکاران را از خطرها و یا عدم مطلوبیت آماج یا مکان 
مورد نظر افزایش مي دهد. برای مثال، بخشي از تالش ها به منظور کاهش قتل 
زیادي  تعداد  شامل  ماساچوست،  ایالت  در  واقع  بوستون  شهر  در  نوجوانان 
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پیام هاي هدفمند براي اعضاي باند بود. 
جرمي که با موفقیت انجام شده مي تواند باعث تضعیف پیشگیري شود، بنابراین  	•

اثر  در  در یك حصار  مي شود. شکافی کوچك  آسان تر  بعدي  وقوع جرم هاي 
استفاده مکرر بزرگ تر مي شود. اگر رخنه و نفوذ بزهکاران و رفتارهاي تهاجمي، 
کوچك  مسئله  آنگاه  باشد،  اماکن  مدیران  و  محافظان  راهکارهای  از  سریع تر 

تبدیل به مسئله وخیم تر و شدیدتر خواهد شد. 

ــگیري از جرم روي فرضیه تهدید واقعی تکیه مي کنند  ــگردهاي پیش بسیاري از ش
)راهبرد چهل(. دوربین مداربسته تهدیدی بازدارنده است، تا حدي که بزهکاران بالقوه 
یا اعتقاد دارند کسي که در حال نظارت بر آنها است به هر حال اقدامی خواهد کرد پس 
بهتر است مراقب سوء رفتار خود باشند، یا این که بزهکاران مي توانند بر اساس آنچه که 
ــایي و دستگیر شوند. این بدان معني نیست که باید  این دوربین ها نمایش مي دهد شناس
ــتگیری و بازداشت صورت بگیرد، تعداد کمي دستگیري که به خوبي  تعداد زیادي دس
ــده باشد مي تواند پیامی مهم را تقویت نماید و اگر این پیام به شبکه بزهکاران  تبلیغ ش

انتقال پیدا کند مي تواند بسیار قوي عمل نماید. 
ــه تعداد کمي از افراد علت اصلی اغلب  ــي که اطالعات خاصي مبني بر اینک هنگام
ــد، این اطالعات مي تواند به منظور تمرکز بر  ــته باش ــئله های جامعه اند، وجود داش مس
ــبتًا کمي از  ــتون با مانیتور کردن تعداد نس ــد. اداره پلیس بوس ــودبخش باش این عده س

بزهکاران فعال را با تمرکز بر تکرار بزهدیدگی دستگیر نمائید

ِکن پیس اخیراً مطلبي درباره فواید کشف نتایج توجه بر تکرار بزهدیدگی نوشته است. شواهد نشان 
مي دهند که تکرار بزهدیدگی اغلب حاصل کار بزهکارانی است که مرتکب بیشترین جرائم می شوند. وي 
خاطر نشان مي سازد از آنجایي که هدف قرار دادن این بزهکاران ممکن است این راز را فاش کند که 
این هدف قرار دادن، صرفاً به واسطه کشف بزهکاری مجدد نسبت به همان خانواده یا شخص حاصل 
آید، زیرا این جرائم توسط بزهکارانی صورت می گیرد که تمایل دارند یک نفر را آماج قرار دهند. چون 
این امر بر مسئله آفرین ترین مجموعه اعمالي تمرکز مي کند که بزهکاران فعال مرتکب می شوند، بنابراین 

مجال آن نخواهد شد که ادعاهایی مثل نقض آزادي هاي مدني مطرح شود. 
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ــیس کولن و  ــاي یك باند، تعداد قتل ها در میان مردان جوان را کاهش داد. فِرانس اعض
ــرایط  ــروط باید ش ــنهاد نمودند که مأموران تعلیق مراقبتی و آزادي مش همکارانش پیش
ــروط( وارد  ــرایط تعلیق یا آزادی مش خاصي را فراگیرند که در آن، بزهکار )با نقض ش
ــپس به بزهکاران کمك نمایند براي اجتناب از پیدایش این شرایط  ــر مي شود، س دردس
ــي و تحت نظارت  طرح هایی را به وجود آورند، و نهایتًا مطلوبیت این طرح ها را بررس

قرار دهند. 
پرداختن به بزهکاری مجدد با از میان بردن تسهیل کننده های محیطي مي تواند مؤثر 
ــتِینینگ در انگلستان، یك اوراق فروشي  ــود. براي مثال، در دهکده اي به نام اِس واقع ش
محل خرید و فروش اموال مسروقه، قسمت هاي مختلف خودرو و دیگر لوازم مسروقه 
ــناخته شدند. ولي علیرغم تالش هاي پلیس این  ــیاري از همدستان بزهکاران ش بود. بس
ــت این محل را با استفاده از قوانین مرتبط  ــئله برطرف نشد. پلیس محلي مي توانس مس
ــوع باعث کاهش  ــي تعطیل نماید. این موض ــایر خطرهای محیط ــا آلوده کننده ها و س ب
ــد. به همین نحو، پلیس ایاالت متحده امریکا اغلب با  ــمگیر جرم در آن دهکده ش چش
استفاده از قوانین مدني اماکنی که باعث پخش توزیع کنندگان مواد مخدر، فحشا و دیگر 

جرائم و بي نظمي ها مي شود را تعطیل مي نماید. 
ــتگیري بزهکاران مي تواند  برعکس، به وجود آوردن فرصت هاي جرم به منظور دس
ــدادي از افراد  ــه 1970 و اوایل دهه 1980، تع ــد. در اواخر ده ــز را بدتر کن ــه چی هم
ــکا طي عملیات  های غافل گیری، بازارهایی صوری براي اجناس  اداره های پلیس امری
ــروقه ایجاد کردند و سپس کساني را که این اجناس را به آنها مي فروختند شناسایي  مس
ــارقان را دستگیر نمودند. تعدادي از این عملیات ها ارزیابي  کردند و تعداد زیادي از س
ــند به  ــده باش ــچ مدرکي دال بر این که آنها )عملیات( باعث کاهش جرم ش ــدند. هی ش
ــت نیامد. شواهدي در دست است که شاید آنها با ایجاد راه هاي سودمند و مناسب  دس
براي فروش اجناس مسروقه باعث اشاعه و گسترش جرائم شدند. از طریق این امر ما 



181جرم شناسی پیشگیری

ــهیل کننده های محیطي بر ترویج رفتار بزهکارانه شدیم. بنابراین  متوجه تأثیر شدید تس
باید درباره ایجاد فرصت هاي صوری جرم به منظور دستگیري بزهکاران فعال ناشناس، 

هوشیار و آگاه باشیم. 
ــایي  ــان مي تواند در شناس ــرم و همدستانش ــدگان ج ــاره تکرارکنن ــات درب اطالع
ــیاري از  ــود. بس ــتفاده ش ــهیل مي نماید، اس ویژگي هاي محیطي که ارتکاب جرم را تس
اقدام های پیشگیري اولیه از جرم که در فروشگاه هاي وسائل راحتي استفاده می شد از 
طریق مصاحبه با بزهکاران گسترش یافت )راهبرد نه(. در اوایل دهه 1970، شهر لِیك 
وود، اداره پلیس کُِلرادو با سارقان محکوم شده خانه ها مصاحبه کردند و مطالب زیادي 
ــروقه را معامله مي کردند،  درباره این که آنها چگونه خانه ها را هدف گیري و اجناس مس
ــد. در نیوپورت نیوز، اداره پلیس ایالت ویرجینیا از مصاحبه هاي بزهکاران براي  آموختن
ــتفاده نمود. اطالعات مهمي که در  ــائط نقلیه اس ــرقت وس کمك به تجزیه و تحلیل س
ــارقان، خودروهایي را براي سرقت انتخاب  ــت آوردند این بود که س این رابطه به دس
ــت. به تازگي هنگامي که، از اداره  ــد که احتماالً در آنها مواد مخدر وجود داش مي کردن
ــارقان خودرو مصاحبه نمود دریافت که سارقان از  ــتا در کالیفرنیا با س پلیس چوال ویس
ــبت به آنچه مأموران تصور مي کردند براي ربودن خودروها  ــیار ساده تري نس روش بس
ــناخته خودروهاي قدیمي تر  ــیب پذیري ناش ــتفاده مي کردند. این موضوع درباره آس اس
ــق منابع دیگر قابل  ــدار داد. چنین اطالعاتي از طری ــه مأموران )محققان مذکور( هش ب

دسترسي نیستند. 
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31- اجناس جّذاب برای سارقان را بشناسید

با توجه به قاعده 20-80 )راهبرد هجده( تمامی اجناس، به طور یکسان در معرض 
خطر سرقت )ربوده شدن( نیستند. زیرا سارقان درباره ی این که چه اجناسی را بربایند، 
بسیار مشکل پسند هستند. آنها تنها تعداد اندکی از اجناِس درمعرض خطر مانند خودرو، 
لپ تاب، رایانه، دستگاه پخش DVD و تلفن همراه را مّدنظر دارند. البته بهتر از همه 
اجناس مذکور، پول نقد است. مارکوس فِلُسن از پول نقد، به عنوان لقمه چرب و نرم یاد 
می کند. پول نقد، شایع ترین ربودنی درسرقت های عادی، سرقت از منازل وسرقت های 
مقرون به آزار است. پول نقد، انگیزه مناسبی در سرقت از بانك، قماربازی در مراکز قمار، 
دستبرد از باجه های تلفن عمومی و زورگیری در نزدیکی دستگاه های خودپرداز است. 
دارایی و ثروت شهروندان می تواند توجیه کننده میزان خطر بزهدیدگِی متوجه آنها 
باشد. برای مثال داشتن خودرو خطر بزهدیدگی را دو برابر می کند. مدل خودرو نیز 
می تواند این خطر را تا حد زیادی باالتر ببرد. موسسه اطالعات و آمار بزرگراه های لس 
آنجلس در واشنگتن دی سی، هر سال اطالعاتی را به منظور ارتقاء سطح آگاهی های مردم 
درباره انواع خودرو های در معرض خطر )سرقت( و اعمال فشار بر سازندگان خودرو 
با هدف ارتقای ضریب ایمنی خودروها منتشر می کند. بخشی از این اطالعات، بیان گر 
میزان و مبلغ جبران خسارت ناشی از سرقت خودرو است. این اطالعات بر مبنای مدل 
خودرو منتشر می شود. جدول این بخش، پنج مدل خودرو را نشان می دهد که دارای 
بیشترین و کمترین نرخ ربایش )در هر هزار خودرو در جاده( هستند. خودروهای مذکور، 
از میان سیصد و پنج مدل خودرو جدید در فاصله سال های 2001 تا 2003 انتخاب شده 
اند. نرخ ربایش کادیالک اسکاالد و نیسان ماکسیما، حدوداً سی برابر بیشتر از پنج مدل 
دیگر است. پنج مدل دیگر کمترین نرخ ربایش را در میان خودروهای موصوف داشته اند. 
کادیالک اسکاالد به خاطر طراحی خاص چرخ ها و ماکسیما به خاطر چراغ های جلو، 
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آماج بیشترین سرقت ها بوده اند. این در حالی است که قطعات مذکور )جذاب برای 
سارقان( با این که با سایر خودروها تناسب داشته و قابل نصب بر روی آنها نیز هستند اما 

به ترتیب، فقط بر روی خودروهای مذکور )کادیالک و ماکسیما( نصب شده اند.
گرچه داده های این جدول مفیدند، اما نشان نمی دهد که کدام خودرو با کدام نوع 
سرقت، متناسب تر است. با وجود این، تحقیقات انجام شده در دهه 80 نشان داد که 
خودروهای پُرقدرت و پرشتابی ماند شورولت کامارو، باب میل رانندگان ماشین باز است. 
همچنین خودروهای گران قیمتی مانند لینُکلن و مرسدس بنز در صورت ربوده شدن، 
هرگز پیدا نخواهند شد. از طرفی آن دسته از خودروهای مسروقه ای که اوراق می شوند و 
قطعات آن به فروش می رسد، معموالً مدل های اروپایی نظیر فولوکس است. خودروهای 
دسته اخیر، عمدتاً دارای رادیوپخش های مطلوب و قابل استفاده برای سایر خودروها 
هستند. خودروهای کاروان خانوادگی که مناسب سفرهای خانوادگی است، در معرض 
هیچ نوع خطری نبوده اند. این خودروها ارزان قیمت بوده، رادیو پخش های بی ارزش داشته 

و باب میل ماشین بازان هم نیستند. 
تحقیقات انجام شده توسط شورای تحقیقات پیشگیری لس آنجلس نشان می دهد 
که دله دزدان، عمدتاً CD، سیگار، مشروب و اجناس ُمد روز نظیر شلوار لی و یا کتانی 
این  از  بسیاری  می کنند.  انتخاب  کیف خود  یا  لباس  در  کردن  پنهان  برای  را  ورزشی 
اجناس، با مراجعه به در منازل به راحتی فروخته می شوند. دراین زمینه شایان ذکر است 
که پلیس توجه چندانی به معامله اموال مسروقه نمی کند. شاید علت آن باشد که اثبات 
مسروقه بودن اموال دشوار است و در صورت اثبات نیز مجازات ناچیزی در پی دارد. اما 
هم اکنون، بسیاری از حوزه های قضایی، گزارش های الکترونیکی از معامله های انجام 
شده در فروشگاه هایی دریافت کرده اند که در ازای اخذ گروی نقدی، اجناس مسروقه 
را به امانت نزد خود نگهداری می کنند. مطالعه دقیق این گزارش ها به شما کمك می 
کند تا اطالعات کاملی درباره ی نوع اجناس جذاب برای سارقان داشته باشید. همچنین 
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اطالعاتی درباره چگونگی فروش اموال مسروقه و نحوه رکود و خراب شدن بازارها به 
واسطه ورود این گونه اموال، ایده هایی را به ذهنتان متبادر می کند.

واژه اختصاری CRAVED، اجناس در معرض خطر بیشتر را به شما معرفی می کند. 
این اختصارها عبارت است از : پنهان شدنی، منقول، در دسترس، ارزشمند، جذاب و 

قابل خرج. 
این  یا کیف هستند.  پنهان شدن در جیب  قابل  اجناسی که  یعنی  پنهان شدنی ها: 
اجناس، بیشتر در برابر دله دزدها و قاپ زن ها در معرض خطر هستند. البته اجناسی که 
شناسایی آنها دشوار بوده و یا پس از ارتکاب سرقت، به راحتی پنهان می شوند نیز در 
معرض خطرند. در برخی از موارد، حتی ممکن است سارقان نیز خود را از چشم مالك 
اجناس پنهان کنند. مثاًل زمانی که سارق در جایی مبادرت به سرقت می کند که محل انبار 

آجر و یا الوار است. 

باالترین درخواست خسارت ناشی از سرقت بیمه از 2001 تا 2003

)2002-3( ExT 20/2سواری بزرگ لوکسکادیالک اسکاالد

17/0چهار در متوسط )اندازه(ماکسیما )2002-3(

SVV10/2 بزرگ لوکسکادیالک اسکاالد )2002-3(

7/9چهار در متوسط )اندازه(الک استاریت / کریسلر سبرینگ

پایین ترین درخواست خسارت از بیمه از 2001 - 2003

0/5چهار در بزرگبویوک لسابر

0/5چهار در بزرگبویوک پارک اونیو

0/5واگن دار بزرگفورد تاروس

SVV0/7  متوسط )اندازه(بیوک رنذروک )3 - 2003(

LW 0/7واگن دار متوسطَسِترن

2/5میانگین همه خودرو ها:
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منقول ها: این حقیقت که خودرو و دوچرخه، خاصیت سیار بودن دارند، توجیه مهمی 
درباره علت ربوده شدن آنهاست. سرقت لپ تاپ ها هم مسئله عجیبی نیست، زیرا عالوه 
بر مطلوب بودن، حمل آنها نیز بسیار آسان است. البته این مطلب که حمل چه اجناسی 
آسان است، به شخص سارق بستگی دارد. عالوه بر دله دزدها، سارقان منازل نیز در هنگام 
سرقت از فروشگاه ها )سوپرمارکت ها(، سیگار، مشروب، دارو و لوازم آرایشی می ربایند. 
تنها تفاوت میان این دو نوع سارق این است که سارقان منازل، سرقت را در سطحی 

گسترده مرتکب می شوند.
در دسترس هستند و  بوده، عموماً  اجناسی مطلوب  در دسترس ها: در دسترس ها 
یافتن آنها نیز آسان است. این گونه اجناس، در معرض خطر زیادی هستند. این موضوع 
بیان گر علت این امر است که چرا صاحبان منازل سعی می کنند جواهرات و پول نقد را از 
سارقان منازل پنهان کنند. همچنین این مطلب کمك می کند تا دریابیم که چرا خودروها 
هرچه قدیمی تر می شوند، بیشتر در معرض خطر ربایش قرار می گیرند. این گونه خودروها 
باب میل اشخاص ساکن در مناطق فقیرنشین است. درمناطق فقیرنشین، پارکینگ عمومی 
وجود نداشته و بزهکاران زیادی در اطراف آن زندگی می کنند. در پایان می توان گفت 
که آماج سرقت می تواند در نتیجه در دسترس بودن کاالیی جدید و جذاب مانند تلفن 
همراه باشد. از طرفی این کاالی جدید، عالوه بر بازارهای رسمی، بازار خرید و فروش 

غیر قانونی نیز دارد.
ارزشمندها: معموالً سارقان اجناس گران  قیمت را انتخاب می کنند، به ویژه زمانی که 
هدف از سرقت، فروش اموال مسروقه باشد. اما ارزش و بهای یك جنس از طریق بهای 
فروش مجدد )پس از سرقت( آن تعیین نمی شود. در نهایت، ممکن است دله دزدان جوان، 
بربایند.  استفاده خودشان  برای  را  میان هم دستان خود، جنسی  برای خودنمایی  بیشتر 
سارقان ماشین باز نیز، بیشتر به قابلیت ها و کارکردهای خودروها توجه می کنند تا قیمت 

آنها.
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اجناس جّذاب: اجناسی هستند که نگهداری یا مصرف آنها لذت بخش است. برای 
مثال، مشروب، تنباکو و DVD از این دسته اجناس هستند. سارقان منازل بیشترتمایل 
دارند دستگاه پخش DVD و تلویزیون را بربایند تا این که به سایر اجناس الکترونیکی 
با قیمت مشابه نظیر ماکروویو دستبرد زنند. این موضوع بازتاب سبك زندگی لذت طلبانه 

بسیاری از این سارقان )و مشتریان آنها( است.
اجناس قابل خرج: به تازگی، تحقیقات سازمان یافته ای در مورد ارتباط میان اجناس 
در معرض خطر و بازارهای معامله اموال مسروقه انجام شده است. اما کاماًل مشخص 
است که سارقان تمایل دارند تا اشیایی را انتخاب کنند که به راحتی به فروش می رسند. 
این موضوع کمك می کند تا توضیح دهیم که چرا باتری و تیغ های یك بار مصرف در 

میان شایع ترین اموال مسروقه، از داروخانه های امریکایی هستند.
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رشد صعودی و نزولی کپی برداران از تلفن همراه

از زمانی که تلفن های همراه، همگانی شد، بزهکاران راه هایی را برای کپی کردن سیم کارت آنها پیدا کرده 
نزدیکی  آنها در  استفاده کنند.  آنها  از  پرداخت هیچ گونه صورت حسابی، می توانستند  بدون  نتیجه  و در 
فرودگاه ها و هتل ها از اِسنَکِنر  استفاده می کردند تا بتوانند شماره هایی را که هر یک از تلفن ها امواج آنها را 
ارسال می کند، دریافت کرده و سپس از همین طریق بتوانند تماس بگیرند. آنها سپس از طریق برنامه ریزی 
اصلی،  تلفن  صاحب  نتیجه،  در  می کردند.  کپی  را  اصلی  تلفن های  مسروقه،  تلفن های  روی  بر  مجدد 
صورت حساب تلفن کپی شده را نیز پرداخت می کرد. این عمل به سرعت به تجارتی بزرگ تبدیل شد. 
خطی که در قسمت باالی نمودار است نشان می دهد که خسارت ناشی از کپی برداری تمام شرکت های 
تلفن همراه، از ماه ژوئن 1992 تا ژوئن 1996 رشد زیادی داشته و در 6 ماهه آخِر رشد، حدوداً به 450 
میلیون دالر رسیده است. )این خسارت ها عبارت است از: هزینه هایی که شرکت های تلفن همراه بابت 
کپی برداری از شماره های مشترکان قانونی خود پرداخته اند.( در این مرحله شرکت های تلفن های همراه، 
فن آوری های متعددی را جهت دشوار کردن سرقت شماره تلفن ها و ایجاد تلفن کپی شده، اتخاذ کردند. در 
نتیجه تا دسامبر 1999، کاهش شدیدی در این امر ایجاد و نهایتاً مرتفع شد. در همین میان، الزم به ذکر 
است که دومین نوع از کالهبرداری رایج از تلفن همراه که به کالهبرداری مشترکان معروف است، عبارت 
است از یک شماره حساب که اسم و آدرس جعلی دارد که با توجه به خاتمه کپی برداری از تلفن های 
همراه، رشد پیدا نکرد. البته جابه جایی حتمی این نوع بزهکاری نیز قابل پیش بینی بوده است. این امر 
می تواند به این علت باشد که کپی برداری در سطح کالن از تلفن های همراه توسط بزهکاران سازمان یافته، 

امری آسان بوده اما کالهبرداری مشترکان کار چنان ساده ای نیست.
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32- مطالعات موردی- کنترل انجام دهید

هنگام تجزیه و تحلیل یك مسئله، معموالً سودمند است که بپرسیم »چرا این اشخاص، 
مکانها و زمانها و یا وقایع مشکل سازند، در حالی که مشابه آنها به ندرت مشکل آفرین 
هستند؟« برای پاسخ به چنین سؤالی، الزم است شما موارد مشکل آفرین را با موارد بدون 

مشکل مقایسه کنید. 
نامیده می شود. یك مطالعه موردی-  کنترل«   – »موردی  مقایسه، مطالعه  نوع  این 
کنترل، شامل مقایسه اشخاص، مکانها، زمانها، و وقایع مسئله آفرین »موارد« نامیده می 
شوند. مواردِ بدون مشکلی که موارد مسئله آفرین با آنها مقایسه می شوند، »کنترل« نامیده 

می شوند.
پلیس  اداره  در  جرم  تحلیل گر  یك  که  ِورنیکه  سوزان  توسط  مثال ها  این  از  یکی 
و  جار  نرخ  شائونی  در  مشروب فروشی  هر  برای  او  است.  شده  ارائه  است،  کاتزاس 
جنجال را برای هر صد نفر محاسبه کرده است. محاسبه وی برای مشروب فروشی های 
با اندازه های مختلف هم خوانی دارد )به راهبرد بیست و هفت مراجعه کنید(. او نمودار 
مشروب فروشی ها را از باالترین نرخ تا پایین ترین نرخ به تصویر کشیده است. در اینجا 
می توان یك مطالعه موردی- کنترل را به کار بست. مشروب فروشی های دارای باالترین 
نرخ با آنهایی که پایین ترین نرخ را داشته اند مقایسه شده تا ببینیم که آیا تفاوتی در روش 

عملکرد، رفتار آنها در مشروب فروشی و نوع مشتریان آنها وجود دارد یا خیر؟
مطالعه موردی – کنترل، زمانی بسیار سودمندند که موارد مسئله آفرین درمقایسه با 

موارد بدون مسئله، نادر هستند که این خود معموالً به حل مسئله کمك می کند. 
برای انجام مطالعه موردی- کنترل مستند باید به صورت زیر عمل کنید:

موردها را به دقت تعریف کنید. 	•

یك نمونه آماری از هر یك از این موردها انتخاب کنید. 	•
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یك گروه از کنترل هایی را تعریف کنید که می توانستند مسئله آفرین شوند، اما با  	•

وجودی که در شرایط یکسان بودند، مسئله آفرین نشدند. )برای مثال گروهی که در 
شهر یا منطقه یکسان، مشتری های مشابهی دارد و ...(

یك نمونه آماری از این کنترل ها را انتخاب کنید. 	•

مشخصه های موردها را با مشخصه های کنترل ها مقایسه کنید. 	•

تفاوت های اساسی، مشخصه هایی را نشان می دهند که ممکن است در ایجاد آن 
مسئله نقش داشته باشند. تشابه ها، مشخصه هایی را نشان می دهند که احتماالً در ایجاد 

آن مسئله نقشی نداشته اند. حال می توانیم این مراحل را با یك مثال روشن کنیم.
این مثال ساده از مشروب فروشی های شائونی، نشان گر چهار گام اول برای تعداد 
محدودی از موقعیت ها است. همچنین می توانیم مثالی پیچیده تر را بررسی کنیم تا از 

طریق آن، برخی از جزئیات تحقیقات موردی – کنترل را نشان دهیم.
موردها را به دقت تعریف کنید: در اوایل دهه 1990، جان اِک عالقه مند بود بداند که 
چرا در برخی از مناطق، دائماً خرید و فروش مواد مخدر انجام می شود، در حالی که در 
بیشتر مناطق مجاور، چنین مشکلی وجود ندارد. با کمك اداره پلیس َسن دِیگو در کالیفرنیا، 
بیشتر از سیصد مورد امکان خرید و فروش دائمی مواد مخدر در یکی از مناطق َسن دِیگو 
شناسایی شدند. این مناطق با تماس های شهروندان، اقدام های گروه های ضربت، سوابق 
مبتنی بر بازجویی، اطالعات مربوط به دستگیری و بازداشت ها و مشاهدات گشتی های 
پلیس شناسایی شدند. به منظور این که یك منطقه به عنوان منطقه دائمی خرید و فروش 
مواد مخدر طبقه بندی شود، آن منطقه یا باید بیشتر از یك مورد بازداشت، تماس تلفنی و 
یا بازجویی در روزهای متفاوتی داشته یا حکم ورود به منزلی از آن منطقه اخذ شود و یا 
این که مأمور گشت، مکان خاصی را در آنجا شناسایی کند. به علت این که از شاخص های 
چندگانه ای برای طبقه بندی این مناطق استفاده شده، منطقه مورد نظر، قطعاً محل خرید و 

فروش مواد مخدر خواهد بود.



جرم شناسی پیشگیری 190

برای هر  بوده اند:  انتخاب کنید که مسئله آفرین  از موردهایی  نمونه آماری  یك 
بلوک در آن منطقه که جایگاه خرید و فروش مواد است، آن محل برای مطالعه انتخاب 
شد. اگر در آن بلوک، دو جایگاه به صورت تصادفی انتخاب شد، این عمل نمونه آماری 
که صد و هشتاد و نه جایگاه را شامل می شد، ایجاد کرد. انتخاب تمامی موردها، گزینه 
معتبر دیگری بود، اما می توانست هزینه های این مطالعه را افزایش دهد. روش نمونه گیری 
تصادفی نیز می توانست استفاده شود. اما این عمل تمامی بلوک های دارای این مسئله را 

پوشش نمی داد.
یك گروه از کنترل هایی را تعیین کنید که می توانستند مسئله آفرین شوند: کنترل ها 
مناطقی بودند که هیچ نوع ادله ای مبنی بر خرید و فروش مواد در آنها مشاهده نشده 
است. مکانهای مجاور، مفید بودند زیرا فروشنده های مواد مخدر که به دنبال منطقه ای 
برای معامله های خود هستند، می توانستند بر آن مناطق واقف )شناسند( شوند. بنابراین 
انتظار می رفت که مناطق مجاور در معرض این خطر قرار گیرند، اما توسط مواد فروشان 
انتخاب نشدند. کنترل ها باید اموری باشند که می توانستند به مورد تبدیل شوند اما به دالئل 

ناشناخته ای این چنین نشدند. هدف این مطالعه؛ حل همین معماست.
یك نمونه آماری از کنترل ها انتخاب کنید: در هریك از بلوک ها، تعداد مشابهی 
از مناطقی که خرید و فروش مواد در آنها وجود ندارد به عنوان مناطق خرید و فروش 
انتخاب شد. این مناطق به صورت تصادفی )که اگر در یك بخت آزمایی بود تبدیل به 
مورد می شدند( از لیستی از مکانهایی که در هر بلوک، شاخِص فعالیت های بزهکارانه 
مربوط به مواد مخدر نداشتند، انتخاب شدند. انتخاب تمامی موقعیت های فاقد فعالیت های 
بزهکارانهِ مربوط به مواد مخدر می توانست ناکارآمد  باشد، زیرا هزاران منطقه وجود 
داشتند که در آنها خبری از مواد مخدر نبود. با اطمینان از این که موردها و کنترل ها از یك 
بلوک مشابه بوده اند، انتخاب تصادفی، ما را مطمئن کرد که کنترل ها، نمونه هایی آماری از 

تمامی مکانهای فاقد مواد مخدر بوده اند.
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موردها را با کنترل مقایسه کنید: مشاهده گرهایی به موردها و کنترل ها فرستاده شدند 
تا در ارتباط با مکانهای آنها، اطالعات جمع آوری کنند . این کار در مورد موضوع های زیر، 
اطالعات ارائه می داد: نوع ساختار )کسب و کار، آپارتمان، خانه ای که فقط یك خانواده 
در آن ساکن است، پارکینگ خالی و ...(؛ نوع خیابان )تعداد خطوط عبور، یك طرفه یا دو 
طرفه بودن خیابان(؛ فاصله از نزدیك ترین بزرگ راه بین شهری؛ نوع ساختمانهای مجاور؛ 
نزدیکی به نور؛ تعداد واحدهای آپارتمان، وجود فنس و دیگر تجهیزات امنیتی؛ مجاورت 
با کوچه و جاده و بسیاری عوامل دیگر. هدف از این کار این بود که دیده شود آیا مراکز 
خرید و فروش مواد، با مناطقی که در آنها خرید و فروش انجام نمی شود از لحاظ هر یك 
از این مشخصه ها، تفاوت اساسی داشته است یا نه؟ دو الگو پیدا شد، یك الگو در ارتباط 
با مناطقی بود که در آنها کِراک معامله می شد و دیگری مربوط به مراکز معامله ی متافتأمین 
بود. در مقایسه با کنترل ها، مراکز خرید و فروش کِراک، بیشتر در آپارتمانهای کوچك 
بودند که در منازل آن نیز قابل قفل شدن بوده است. در مقایسه با کنترل ها، مراکز خرید 
و  فروش مِتافِتأمین، بیشتر در تك خانوارهایی واقع شده بودند که در مجاورت جاده 
بودند. این که چرا فروشندگان مواد، این نوع منازل را اجاره کرده اند )چه آپارتمانهای کم 
واحد و چه تك خانوارها( بیان کننده این موضوع است که آنها به دنبال مکانهایی بودند که 
مدیریت کمتری بر آنها حاکم بوده است. در آزمایش بعدی، جان اِک دریافت که دخالت 

صاحب خانه ها، جرائم مرتبط با مواد مخدر را کاهش داده است. 
مطالعه موردی- کنترل، از دیگر انواع مطالعه متفاوت است و برای تجزیه و تحلیل 
داده ها، نیاز به روش های به خصوصی دارد. راهبرد سی و سه روشی را توصیف می کند 
که بسیار مفید است. مطالعه موردی – کنترل در تجزیه و تحلیل مسئله نیز بسیار مفید 
هستند. این رویکرد تا اندازه ای انعطاف پذیر است به طوری که می تواند برای تعداد اندکی 
از مکانها )برای مثال  نمونه شائونی( یا عدد کثیری از مکانها )برای مثال نمونه سن دیگو( 
به کار گرفته شود. اگر چه این مثال ها بر مکانها تأکید دارند اما همین فرایند می تواند بر 
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شهروندان، زمانها و وقایع نیز به کار گرفته شود. 

مقایسه مشروب فروشی هایی که دارای بیشترین و کمترین نرخ جار و جنجال هستند 
)شائونی(

  

مطالعه موردی بدون کنترل انجام ندهید
یک اشتباه رایج این است که داده ها تنها درمورد اشخاص، مکانها، زمانها یا وقایعی جمع آوری شود که 
مسئله آفرین هستند. این کار می تواند نتایج گمراه کننده ای به همراه داشته باشند. چرا که شما تنها در 
مورد مشخصه هایی که میان موارد مسئله آفرین رایج هستند، اطالعات کسب می کنید. در حالی که اگر 
موارد مسئله آفرین از موارد بدون مسئله متفاوت باشند، این اشتباه رخ نمی دهند. برای مثال، می توان به 
تحقیقی اشاره کرد که توسط F.B.I در اوایل دهه 1990 انجام شد. این مطالعه در صدد کشف کشته 
شدن کارکنان پلیس بود. محققان در ارتباط با کارکنانی که در حال انجام وظیفه کشته شده اند، اطالعات 
کسب کردند، اما در ارتباط با افرادی که در شرایط مشابه بوده اما کشته نشدند، اطالعاتی تحصیل نکردند. 
در نتیجه نمی دانیم که کدام یک از مشخصه های کارکنان کشته شده پلیس )البته اگر مشخصه ای وجود 
داشته باشد( منجر به کشته شدن آنها شده است. ممکن است کارکنانی که زنده مانده و در شرایط یکسانی 

قرار داشته اند نیز بسیاری از این مشخصه ها را داشته باشند.
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33- میزان همبستگي را  برآورد کنید
 

آیا پارکینگ هاي داراي متصدي نسبت به پارکینگ هاي بدون متصدي میزان کمتري 
سرقت از وسائل داخل خودرو دارند؟ آیا ساختمانهایي که داراي مدیر هستند نسبت به 
ساختمانهاي فاقد مدیر، از خطر کمتری از معامله مواد مخدر برخوردارند؟ براي پاسخ 
دادن به این سؤال ها باید مشخص کنید آیا بین یك ویژگی در افراد، اماکن و یا رویدادها 

و یك برآورد از مسئله )جرم، جراحت و ... ( ارتباطی وجود دارد.
براي محاسبه این ارتباط راه های فراوانی وجود دارد. معموالً از یك ضریب همبستگي 
استفاده مي شود. ضریب همبستگي از 1- تا 1 تغییر مي کند. یك همبستگي منفي به معني 
این است که افزایش یك ویژگي در نتیجه کاهش ویژگي دیگر است و کاهش یك ویژگي 
به معناي افزایش ویژگي دیگر. یك همبستگي مثبت به معني این است که افزایش در یك 
ویژگي همراه با افزایش در ویژگي دیگر است و کاهش در یك ویژگي همراه با کاهش 
در ویژگي دیگر است. ضرایب بزرگ به معني همبستگي شدید )مثبت یا منفي( هستند. 
اگر ضریب همبستگي نزدیك صفر باشد، همبستگي بین ویژگي ها وجود ندارد. تغییر در 
یك ویژگي ارتباطي به تغییر در ویژگي دیگر ندارد. هر برنامه رایانه ای و هر برنامه تحلیل 

آماري مي تواند این محاسبه ها را انجام دهد.
کارکنان واحد تحلیل جرم در کالنتري بخش جکسون ویل دوال بلوک  هاي ساختماني 
با بیش از پنجاه واحد را بررسي کردند. آنها دریافتند در دویست و شصت و نه مجتمع، 
ضریب همبستگي بین تعداد واحدها و تعداد جرائم حدود 57 درصد است یعنی یك 
ضریب همبستگي متوسط. بین تعداد جرائم علیه اموال و جرائم توأم با خشونت در این 

مجموعه هاي ساختماني، ضریب همبستگي مثبت بزرگي )91 درصد( وجود دارد. 
از ضریب همبستگي براي اندازه گیري ارتباط در مطالعه کنترل داده ها نمي توان استفاده 

کرد )راهبرد سی و دو (، بلکه بهتر است از نسبت اختالف استفاده نمود. 
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نسبت اختالف ها مي تواند هر عددي بزرگتر از صفر باشد. زماني که نسبت اختالف 
برابر یك است، هیچ ارتباطی بین ویژگي و بازده وجود ندارد. یعني ریسك بازده، زماني 
یا در نظر نگیریم کمتر است )همبستگي منفي(. نسبت  بگیریم  که ویژگي را در نظر 
اختالف 0/1 نشان مي دهد که ریسك بازده هنگامی که ویژگي در نظر گرفته شده است، 
یك دهم زماني است که ویژگي را در نظر نگرفته ایم. اگر نسبت اختالف از یك بیشتر 
باشد، ریسك زماني که ویژگي را در نظر بگیریم بیشتر است )همبستگي مثبت(. نسبت 
اختالف سه به این معني است که ریسك بازده، زماني که ویژگي را در نظر بگیریم سه 

بار بیشتر از زماني است که ویژگي را در نظر نگیریم. 
براي به کار بردن یك نسبت اختالف بازده و ویژگي باید تنها دو مقدار وجود داشته 
باشد. مثال براي بازده، یك به معناي این است که رستوراني نرخ باالیي از جرائم دارد و 
صفر به این معناست که نرخ جرم آن کم است. براي ویژگي، یك به این معناست که همه 
کارکنان براي پیشگیري از جرم حمله و تهدید به ضرب آموزش دیده اند و صفر به این 
معناست که هیچ یك از کارکنان آموزش ندیده اند. نسبت اختالف به شما خواهد گفت 
آیا بین رستورانهایي که کارکنانشان براي پیشگیري از حمله و تهدید به ضرب آموزش 
دیده اند و رستوراني که نرخ جرائم آن زیاد است همبستگي وجود دارد یا نه. در این مثال 
ما انتظار همبستگي منفي را داریم. بنابراین نسبت اختالف باید کمتر از یك باشد تا با 

انتظار ما هماهنگ باشد.
جدول یك چگونگي محاسبه نسبت اختالف را نشان مي دهد. بازده در ستون افقي 
و ویژگي ها در ستون عمودي قرار دارند. تعداد داده هایي که مقداری مناسب براي هر دو 
مقدار بازده و ویژگي دارند، در هر خانه درج شده اند. خانه A شامل تعداد داده هایي است 
که ویژگي هاي آنها نامعین است. خانه D شامل تعداد کنترل هایي است که ویژگي ندارند. 
نسبت اختالف با ماشین حساب دستي به کمك فرمولي که در پائین جدول آمده قابل 

محاسبه است. هرچند خیلي از نرم افزارهاي آماري مي توانند آن را محاسبه کنند.
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جدول دو کاربرد نسبت اختالف در مطالعه کنترل داده ها در مکانهاي معامله مواد 
مخدر در سن دیگو را نشان مي دهد )راهبرد سی و دو(. بازده، معامله پایدار کوکائین و 
هروئین است. پنجاه و هشت ساختمان در این بررسي داراي معامله پایدار بودند )داده ها(. 
همچنین چهل و هفت ساختمان بودند که هیچ شاخصي از معامله مواد مخدر نداشتند 
)کنترل ها(. آیا قفل بودن یا باز بودن در ها و یا حضور مدیر ساختمان بر انتخاب مکان 
معامله کننده مواد مخدر تأثیر مي گذاشت؟ زماني که ساختمانها با در قفل شده، با آنهایي 
که در نداشتند و یا درشان قفل نشده بود مقایسه گردید نسبت اختالف بزرگ تر بود ولي 
این مقدار چندان با »یك« تفاوتي نداشت. بنابراین نمي توانیم نظر بدهیم بین در هاي بسته 
نشده ساختمان و مبادله مواد مخدر نسبتي وجود نداشته باشد. به یاد بیاورید زماني که 
نسبت اختالف »یك« است، همبستگي وجود ندارد. همبستگي بین درهاي قفل شده و 
معامله مواد مخدر کاماًل مثبت است. خانه هایي که در آنها قفل بود تقریباً 3/5 بار بیشتر از 
ساختمانهاي دیگر معامالت هروئین و کوکائین داشتند. ساختمانهاي داراي مدیر 3 درصد 

احتمال معامله مواد مخدر نسبت به ساختمانهاي فاقد مدیر را داشتند.
این از نظر آماري همبستگي منفي به شمار مي آید. ولي به خاطر داشته باشید، همبستگي 
مانند ارتباط علیت نیست. همبستگي نشان مي دهد که ویژگي نامعین مي تواند بر یك داده 

تأثیرگذار باشد ولي همبستگي به تنهایي براي نشان دادن رابطه علیت کافي نیست. 

جدول یك : محاسبه نسبت اختالف ویژگي

مجموع)1( بله)0( خیربازده

CAA+Cداده ها- )1( بله

DBB+Dکنترل- )0( خیر
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جدول 2 : امنیت مجتمع آپارتماني و معامله مواد مخدر

نسبت اختالفدر بازدِر بسته یا بدون در

42161/857داراي معامله

398فاقد معامله

نسبت اختالفدر بستهدِر باز یا بدون در

25333/452داراي معامله

3413فاقد معامله

نسبت اختالفداراي مدیرفاقد مدیر

44140/305داراي معامله

2324فاقد معامله
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34- تسهیل کننده های جرم را بیابید

تسهیل کننده های جرم به بزهکار کمك می کنند تا او جرمی را مرتکب شود و یا 
اقدام به بی نظمی بکند. تسهیل کننده های جرم بر سه دسته اند:

تسهیل کننده های فیزیکی: این تسهیل کننده ها توانایی بزهکاران را افزایش داده   •

و یا به آنها کمك می کند تا بر اقدام های پیشگیرانه غلبه کنند. وانت بارها توان 
بزهکار را برای جابه جایی اموال مسروقه افزایش می دهند، تلفن به مردم اجازه 
سارق  به  قابل حمل  گرم  و سالح های  کنند  ایجاد  تلفنی  مزاحمت  تا  می دهد 
از  برخی  کند.  غلبه  مالباخته(  )از سوی  مقاومت  بر هر گونه  تا  اجازه می دهد 
تسهیل کننده های فیزیکی، ابزار هستند اما دیگر تسهیل کننده های فیزیکی بخشی 
از محیط فیزیکی ما هستند. فِلسون و همکارانش، تشریح می کنند که چطور طرح 
و ساختار قدیمی ترین پایانه اتوبوس رانی پورت آتوریتی در نیویورک، موجب 
تسهیل دسته ای از جرائم می شود. انواعی از جرائم در این پایانه فقط به دلیل 

وجود نقایصی در طراحی محیطی آن واقع می شد.
برای  دادن  جایزه  طریق  از  تسهیل کننده ها  این  اجتماعی:  تسهیل کننده های   •

از  برخی  دادن  جلوه  )موجه  بزهکاری  معاذیر  کردن  قانونی  جرم،  ارتکاب 
گونه های بزهکاری( و یا تشویق به بزهکاری، موجب تحریك به ارتکاب جرم 
و بی نظمی می شوند. برای مثال گروه هایی از مردان جوان می توانند نوعی محیط 
اجتماعی فراهم سازند که این محیط، رفتار شلوغ و بی ادبانه را در وقایع ورزشی 
ترغیب می کند. گروه های بزهکاری و شبکه های سازمان یافته بزهکاری از طریق 

اعضایشان، اقدام های بزهکارانه را تسهیل می کنند. 
در جهت  را  بزهکاران  توانایی  تسهیل کننده ها  این  تسهیل کننده های شیمیایی:   •

انکار خطرات و یا عوامل بازدارنده اخالقی افزایش می دهند. برای مثال برخی 
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زیادی  بسیار  مشروب  خود،  عصبی  ها  حالت  کاهش  منظور  به  بزهکاران  از 
می خورند و یا مواد مخدر مصرف می کنند.

هر نوع از این نوع تسهیل کننده ها، در جهت از کار انداخت انواع به خصوصی از 
بازدارنده های جرائم موقعیتی عمل می کنند )به راهبردهای 39 تا 43 رجوع کنید( این 
این جدول هر تسهیل کننده ای )در  موضوع در جدول زیر نشان داده شده است. در 
ستون ها( می تواند در نقطه ی مقابل تدابیر پیشگیرانه ی به خصوصی قرار گیرد )که با 
نقطه نشان داده شده است(. تسهیل کننده های فیزیکی به بزهکاران کمك می کنند تا به 
اقدام ها پیشگیرانه ای غلبه کنند که میزان خطر و یا زحمت ارتکاب جرم را باال می برد. 
تسهیل کننده های فیزیکی همچنین می توانند به عنوان عوامل پیدایش انحراف نیز باشند. 
تسهیل کننده های اجتماعی می توانند هر یك از روش های پیشگیرانه را خنثی کنند. برای 
مثال رشوه، خطر )مثاًل محاکمه یا جریمه یا ... شدن( را خنثی می کند. ارتکاب برخی از 
جرائم، مستلزم وجود چند بزهکار است تا زحمت ارتکاب کمتر شود. میزان مطلوبیت 
آماج جرم اغلب توسط چیزی که مطلوب دیگران نیز هست، تحت تأثیر قرار می گیرد. 
نیز  برای مثال عذری برای ارتکاب جرم موجه درنظر گرفته می شود که اغلب مردم 
آن را می پذیرند. از سوی دیگر دوستان و آشنایان می توانند با تشویق های خود باعث 
ارتکاب جرم یا بی نظمی شوند. تسهیل کننده های شیمیایی به بزهکاران اجازه می دهد 
تا میزان خطر و زحمت ارتکاب جرم را نادیده بگیرند و معاذیر قابل قبولی را برای 

ارتکاب آن ارائه دهند. 
مهم  بسیار  می کنند،  خنثی  را  جرم  از  پیشگیری  تسهیل کننده ها،  که  علت  این  به 
است که نقش آنها در پیدایش مسئله، شناخته شود. شواهد مربوط به تسهیل کننده ها 
قابل  بازجویان  طریق  از  همچنین  و  مقدماتی(  )تحقیقات  بازپرسی  گزارش های  در 
بزهدیدگان و  با  از طریق مصاحبه  را  این شواهد  بازجویان،  البته  دسترسی است. که 
مشاهده موقعیت های متفاوت اجتماعی به دست آورده اند. تجزیه و تحلیل گزارش های 
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بزهکاری می تواند به این منظور استفاده شود تا ارتباط میان جرائم و تسهیل کننده های 
مختلف را مشخص کند. 

عبارت  بعدی  گام  باشند،  داشته  مسئلهی  پیدایش  در  نقشی  تسهیل کننده ها،  اگر 
خواهد بود از یافتن رشد این تسهیل کننده ها. این ریشه ها با توجه به نوع تسهیل کننده، 
با یکدیگر تفاوت دارند. تسهیل کننده های فیزیکی ممکن است به آسانی در دسترس 
تلفن های  یا  قرار می گیرد  اختیار آشوب گران خیابانی  مثال سنگ که در  برای  باشند. 
به  است  ممکن  گاهی  می شود.  استفاده  مخدر  مواد  فروشندگان  توسط  که  عمومی 
صورت قانونی خریداری شوند که در این زمینه می توان به بسیاری از ابزار و آالت 
سرقت اشاره کرد. گاهی ممکن است این تسهیل کننده ها، خود اموال مسروقه باشند. 
برای مثال گاهی اوقات وسائل نقلیه مسروقه، در جرائم وخیم استفاده می شوند. به 
محض این که ریشه عوامل تسهیل کننده شناسایی شود، امکان اقدامی مقتضی در برابر 
آن نیز به وجود خواهد آمد. جدول زیر اقدام هایی را نشان می دهد که بیان گر آن هستند 
که چطور استفاده از تلفن عمومی، در خرید و فروش مواد مخدر و همچنین  اماکن 

اطراف خودپردازهای بانك، نقش تسهیل کننده دارند.

عوامل تسهیل کننده ای که برای خنثی کردن روش های پیشگیری از جرم توسط بزهکاران 
استفاده شده اند.

روش پیشگیری از جرم
نوع تسهیل کننده به کار رفته

شیمیاییاجتماعیفیزیکی

***افزایش میزان خطر

***افزایش تالش برای ارتکاب جرم

*کاهش منافع حاصل از ارتکاب جرم

**از میان برداشتن معاذیر

**کاهش میزان تحریک
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تسهیل کننده های اجتماعی تا حد زیادی بر افراد مرتبط با بزهکاران و زمینه ارتباط 
میان آنها وابستگی دارند. برای مثال امکانات خطرساز )به راهبرد بیست و هشت رجوع 
کنید( می توانند زمینه مناسبی برای تسهیل کننده های اجتماعی فراهم سازند. گروه های 
عملکردهای  حتی  اما  می کنند.  ایجاد  اجتماعی  حمایت  جرم،  ارتکاب  برای  بزهکار 
قانونی نیز می تواند گاهی باعث تسهیل اجتماعی جرمی شوند. برای مثال خشونت هایی 
که انگیزه سیاسی دارند و یا آشوب های دانشجویی در پی مسابقات ورزشی از همین 

دسته هستند. 
بی نظمی  و  جرم  با  اوقات  بیشتر  و  بوده  فراوان  بسیار  شیمیایی  تسهیل کننده های 
انواع  ترکیب  است.  تسهیل کننده  یك  از  نمونه ای  کلی،  طور  به  الکل  هستند.  مرتبط 
عنوان  به  تفریحی  اماکن  از  می توان  که  است  بسیار شایع  تسهیل کننده ها،  از  مختلفی 
مثالی از ترکیب تسهیل کننده های اجتماعی و شیمیایی نام برد. تعداد زیادی از بیست 
و پنج تکنیکی که در ارتباط با پیشگیری از جرائم موقعیتی وجود دارند، مد نظرند تا 
تأثیر این سه نوع تسهیل کننده جرم را کاهش دهند )به راهبردهای سی و نه  تا چهل 

و سه رجوع کنید.(

اقدام هایی که جهت پیشگیری استفاده از تلفن های عمومی توسط فروشندگان مواد مخدر در 
شهرهای ایاالت متحده اتخاذ شدند

قبل از این که تلفن های همراه به طور گسترده استفاده شوند، فروشندگان مواد مخدر اغلب برای بستن 
قرارداد میان فروشنده و خریدار از تلفن های عمومی استفاده می کردند. راه های زیادی برای متوقف ساختن 

آنها آزمایش شده که برخی از آنها عبارت است از:
•	وضع قوانین مدنی به منظور ثبت تلفن های عمومی و ممنوع کردن استفاده از آنها و یا محدود کردن 

شماره های آنها در مکانها و یا نسبت به برخی واژه ها از سوی تماس گیرنده.
•	نصب شماره گیرهای دوار که از طریق آنها امکان تماس با پیجر امکان پذیر نیست.

•	اصالح تلفن های عمومی و تنظیم آنها به نحوی که نتوان به آنها زنگ زد.
•	فشار مردمی بر شرکت های متصدی تلفن های همگانی یا فرمانداری برای حذف برخی از این تلفن ها و یا 

استقرار آنها مکانهای تحت نظارت یا در جایی که نور کافی وجود دارد. 
•	مجاز ساختن تماس هایی که از طریق مرکز تلفن برقرار می شود و یا تماس های فوریتی و ضروری در طول 

ساعت های شب، که این کار از طریق مسدود کردن عملکرد سکه ای این تلفن ها انجام شده است.
•	حذف یا اصالح تلفن های عمومی بدین صورت که کسب و کارهایی نظیر دکه ها یا پمپ های بنزین در کنار 

این تلفن ها قرار داشته باشند.
•	دیگر اقدام هایی نظیر افزایش گشتی های پلیس، چسباندن برچسب های هشداردهنده بر روی تلفن ها و 

ایجاد خط های تلفن مستقیم برای گزارش مسئله ها.
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    : از طریق وضع قانون
 : برای آن، قانون وضع نشده است اما در تمام بانك ها اعمال شده است.

مقررات ایمنی برای دستگاه های خود پرداز بانک های نیویورک و لُس 
آنجلس

لس آنجلسنیویورک

نصب دستگاه های خود پرداز در محلی امن و محصور

افزیش نور

استفاده از پنجره هایی با دید مناسب )سوی دیگر پنجره کاماًل مشخص است( در 
اطراف دستگاه های خودپرداز

نصب آیینه قدی برای استفاده کنندگان از دستگاه خودپرداز )به طوری که پشت 
سر استفاده کننده معلوم باشد.(

استفاده کردن از درخت های زینتی در اطراف دستگاه خودپرداز

استفاده از دوربین های مداربسته

هشدارهای امنیتی به استفاده کنندگان

هشدار وجود مقررات امنیتی به بزهکاران بالقوه

ارزیابی نرخ جرم قبل از نصب دستگاه خودپرداز

استفاده از مأموران انتظامات در خارج از ساعت کاری بانک

کاهش ساعت عملکرد دستگاه بر اساس الگوهای موقتی جرم درمنطقه مورد نظر
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35- به مراحل ارتکاب جرم از ابتدا تا انتها توجه کنید

تصور ما بر این است که جرم در یك لحظه اتفاق می افتد. فقط چند ثانیه الزم است 
تا یك گردنبند در خیابان قاپ زده شود، یك جیب بری صورت گیرد یا سرقت اتومبیل 
واقع شود و سارقان منازلی که در نقاط کور منازل به دنبال ربودن اجناسند بسیار نادرند 
و به جای این که به دنبال نقاط کور باشند، به محض این که ظرف چند دقیقه پس از 
ورود به منزل، جنس با ارزشی پیدا کنند آن محل را ترک می کنند. در واقع قاپ زدن 
یك گردنبند یا سرقت از منازل فقط مرحله ای است از مراحل متعددی که برای تکمیل 

هر یك از این جرائم الزم است. 
بهتر است که شما ترتیب مراحلی که در یك جرم و یا مسئله بی نظمی وجود دارد 

را بدانید. در این زمینه رویکردهایی وجود دارند که به شرح زیر هستند: 
را  مراحل  این  ساکو،  ِسنت  وین  همکارش  و  روتگرز  داشنگاه  از  کِنِدی،  لِزلی  	•
به مرحله آغازین، عملیات مقدماتی و نتیجه تقسیم بندی می کنند و با توجه به 
این سه مرحله، یك کتاب درسی در زمینه جرم شناسی با عنوان واقعه مجرمانه 

نگاشته اند. 
داده  انجام  مشابهی  طبقه بندی  از حوادث جاده ای،  پیشگیری  برای  َهِدن  ویلیام  	•

است. او اقدام های پیشگیرانه را به اقدام های قبل از تصادف، حین تصادف و 
پس از تصادف تقسیم می کند

دِرِک ُکرنیش در تجزیه و تحلیل های راهبردی خویش از مفهوم فیلم نامه صحبت  	•

از جرم،  ایده اصلی وی بدین ترتیب است که هر مقوله به خصوصی  می کند. 
نیازمند مجموعه ای از حرکات و عملکردها است که همچون متن یك نمایشنامه به 
ترتیب خاصی اجراء می شود. صحنه های این نمایش عبارت است از: صحنه هایی 
از روند ارتکاب جرم که بازیگران آن عبارت است از: بزهکاران و بزهدیدگان؛ و 
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تماشاچیان و آالت ارتکاب جرم همان داربست های صحنه نمایش است. 
در استفاده از هر یك از این رویکردها سعی کنید تا ترتیب مراحلی که باید بزهکار 
جهت کامل کردن جرمش انجام دهد را فهرست کنید. جدول زیر که توسط ُکرنیش تهیه 
شده تصویری ساده از مراحل زیادی است که سارقان خودرو که برای تفریح سرقت 
می کنند باید مد نظر قرار دهند. البته این جدول نشان می دهد همان عملکرد معین که ما 
آن را جرم می دانیم )ربودن خودرو(، با مرحله عملیات مقدماتی آغاز می شود و فرار  و 
لذت بردن از سرقت در مراحل بعدی آن قرار می گیرد. این موضوع ما را بر آن می دارد 
که جرائم را با دقت و مرحله به مرحله بررسی کنیم. درک کامل ترتیب اعمالی که برای 
ارتکاب موفق جرم الزمند، نکات دخیل دیگری را نیز معرفی می کنند. به بیان دیگر این 
موضوع، انتخاب راهکارهایی را که شما باید در پروژه خود مد نظر قرار دهید، بسیط تر 
می سازد. ستون آخر این جدول، راهکارهای ممکن برای هر مرحله از سرقت خودرو 

به منظور تفریح را فهرست کرده است.
از  با استفاده  اما می توان  از جرائم ساده است   سواری خودروهای سرقتی، یکی 
نیز  ارتکاب جرم، به جرائم پیچیده تری  به مراحل تکمیل کننده  همان فرآیند و توجه 
دست زد. یك مثال آن بلبشوهای عمومی )که شامل شورش و اعتصاب هم می شود( 
است. کاِلرک َمك فیل کارشناس کنترل اغتشاشات، فرایندی سه مرحله ای خلق کرده تا 
انواع مختلف تجمع را تجزیه و تحلیل کند. این سه مرحله عبارت است از: 1- فرآیند 
تجمع جمعیت، 2- ازدحام ناشی از تجمع، 3- فرایند پرداختن تجمع به کاری خاص.

تامارا َمِدنِسن، فارغ التحصیل دانشگاه سین سیناتی دو مرحله دیگر به مراحل مذکور 
اضافه کرد:

1- برنامه ریزی مقدماتی، 2- مرحله آماده سازی قبل از تجمع. ممکن است که پلیس 
هشدارهای زیادی را درارة میزبانی پارتی های همراه با مشروب خواری )نوعی تجمع( 
بدهد تا از مرحله برنامه ریزی مقدماتی جلوگیری کند. برای پیشگیری از آتش سوزی 
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می توان در مرحله آماده سازی تجمع، به راحتی هرگونه زباله اشتعال زا را از محل دور 
کرد. در طول فرایند تجمع، پلیس می تواند به دانشجویان خوش آمد بگوید تا آنها را 
بر  می تواند  پلیس  شد،  جمعیت جمع  که  وقتی  بکند.  قانونی  رفتار  انجام  به  تشویق 
فرآیند  در طول  کند.  مداخله  بروز مشکل  و در صورت  باشد  داشته  نظارت  رفتارها 
به  که جمعیت  کند  اطمینان حاصل  دارد  پلیس قصد  کاری خاص،  به  آنان  پرداختن 

سرعت و با آرامش متفرق خواهد شد.

گام های جرم سواری خودروی مسروقه و راهکارهای به هم پیوسته

راهکارهامراحلگام ها

•	تهیه وسائل )مانند پیچ گوشتی، کلید 
یدک و...(

•	انتخاب شریک جرم

نظارت بر فروش وسائلی نظیر تهیه مقدمات
حس گرهای اثر انگشت )یا دست( و 

کلید یدک

نصب موانع در پارکینگ ها؛ نگهبان فرایند ورودورود به پارکینگ
پارکینگ؛ ورودی های کمتر

شرایط تحت پرسه زدن بدون جلب توجه دیگران
کنترل درآوردن

دوربین مداربسته و یا گشتی های منظم 
برای بازداشتن ولگردان

•	از کارانداختن دزدگیرها
•	انتخاب خودروی مناسب

حفاظت دیداری از خودروهای انتخاب سوژه
تحریک آمیز )برای سرقت(

•	وارد شدن به خودرو )کلید یدک، 
استفاده از پیچ گوشتی(

•	لخت کردن سیم های استارت خودرو
•	روشن کردن خودرو با به یکدیگر زدن 

سیم های استارت

دوربین مداربسته برای نظارت بر تکمیل سرقت
رفتارهای مشکوک؛ بهبود نظارت طبیعی 
از پارکینگ؛ دزدگیر خودرو؛ قفل کننده 

خودرو

•	خروج از پارکینگ
•	راندن خودرو برای تفریح

•	رها کردن خودرو در زمینی بایر
•	آتش زدن خودرو

لذت و هیجان 
پس از تکمیل 

جرم

•	نگهبان پارگینگ یا دیگر موانع 
خروجی

•	فعال کردن ردیاب خودرو؛ محدود 
کردن زمان تردد با خودرو؛ نظارت بر 
مراکز خیابانی فروش خودرو )شیطان 

بازارها(.
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پیشگیری از مرگ مهاجران غیرقانونی:
در اقدامی معمول از نوع پیشگیری وضعی، راب َگِرت از دانشگاه بین المللی فلوریدا 
عهده  بر  را  امریکا  مرزهای  سراسر  در  غیرقانونی  مهاجران  مرگ  بر  دقیق  مطالعه ای 
گرفت، مرگی که در حین عبور از مرزهای مکزیك به امریکا برای این مهاجران اتفاق 
می افتاد. هر ساله حدود سیصد مهاجر در شرایطی غم انگیز فوت می شوند، برای مثال 
مرگ آنان ناشی از عبور از رودخانه یا کانال، در معرض گرمای شدید مناطق بیابانی 
می شود  باعث  که  منظم  گام هایی  ترسیم  با  است.  رانندگی  تصادفات  یا  گرفتن  قرار 
مهاجران غیرقانونی با فریب از مرز عبور کنند و درک شرایطی که منجر به سلب حیات 
آنان می شود، او شماری پیشنهاد در راستای حفظ جان بیان کرد. او این پیشنهادها را به 

دو دسته تقسیم کرده است:
در کنار این موضوع، او از شیوه ویلیام َهِدن تبعیت کرد و پیشنهادهای پیشگیرانه،  	•

در قبل، در حین و پس از وقایع تهدیدکننده حیات را تنظیم و مرتب نمود.
دسته بندی ناکارآمد بود، از این رو مثلث تحلیل جرم را الگو قرار داد و اقدام ها و  	•

تدابیری، خواه هدف اصلی این اقدام ها مهاجر یا بزهدیده باشد و خواه فردی که 
توسط مهاجران به کار گرفته می شود تا آنها را به سالمت از مرز عبور دهد )یعنی 
بزهکار( و یا مکان یا محیطی نظیر بیابان، مناطق شهری و... را تنظیم و مرتب 

نمود.
برخی از این پیشنهادها بسط و توسعه )پیشنهادهای مطرح شده در گذشته( بودند 
اما بعضی از آنها کاماًل جدید و دست اول بوده اند که این امر حکایت از ارزش فراوان 
رویکرد او دارد. بسیاری از این پیشنهادها تفسیری بوده اند اما فهم همان نیز نیاز به زمینه 

داشت )شماری از آنها در زیر آمده است(.
تحقیق وی نشان می دهد که تعداد مرگ و میر ناشی از در معرض گرما قرار   -1

گرفتن، در زنان بیشتر بوده است.
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عمومًا مهاجران در شهرهای ساحلی نزدیك مرز مکزیك جمع می شوند، یعنی   -3
جایی که می توانند با اشخاصی قرارداد ببندند که در عوض دریافت پول، آنها را 

به سالمت از مرز عبور می دهد.
امدادی  عوامل  و  غریق  نجات  آموزش دیده  عوامل  که  هنگامی  دریافت  او   -4
اعزام می شوند، احتمال زنده ماندن مهاجران بیش از هنگامی است که عوامل 

دست اندرکار محلی برای نجات اعزام می شوند.
در  صحرا  از  )بازگشتن(  مجدد  عبور  برای  فوری  اقدام  هر  از  ممانعت  برای   -5
آریزونا در سال 2003  ماه ها در صحرای  این  در  مهاجران  داغ،  بسیار  ماه های 
دستگیر و به شهرهای مکزیك نزدیك مرز تگزاس بازگردانده شدند. این اقدام 

در نجات جان مهاجران بسیار مؤثر بود.
در سال 2004، مسئوالن مکزیك با این امر موافقت کردند که کسانی که قصد   -6

بازگشت از آریزونا به وطن را دارند به شهرهای مکزیك برگردند.
7-  رانندگان در آریزونا معموالً گروه های مهاجران غیرقانونی که در ماه های بسیار 
داغ از صحرا عبور می کنند را مشاهده می کنند. این مبارزه علنی جان آنان را از 
این طریق نجات داد که رانندگان با تماس گرفتن با شماره 1 الی 800، دیده 

شدن )این گروه ها( را گزارش می کردند.
8-  عوامل گشت مرزی در آریزونا به ِگِرت گفتند که آنها اغلب برای پیدا کردن 
مهاجری که از سایر مهاجران به ستوه آمده و موقعیت خود را گزارش کرده، 
آن  باریکه های طوالنی  آن است که  از  ناشی  این مشکل  دارند.  مشکلی عظیم 
صحرا، بدون عالمت و نشانه است و جهت ها و راهنمایی های ارائه شده توسط 
مهاجران دستگیر شده غالبًا مبهم هستند. برنامه نظام مند عالمت گذاری مقطعی 
در صحرا با استفاده از ُکدهای رنگی یا نمادها این مشکل را تا حدود زیادی حل 

کرد.
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قبل از واقعه 
تهدیدکننده حیات

در حین واقعه 
تهدیدکننده حیات

پس از واقعه 
تهدیدکننده حیات

مهاجر

آگاه کردن بانوان مهاجر 
از خطرهای موجود برای 

عبور از صحرا.
سیستم اعالم خطر در 

شرایط خطرناک.

توزیع وسائل در شهرهای 
مرزی برای مهاجران، که 
به هنگام عذاب کشیدن 

رّدی از خود بر جای 
گذارند تا بتوان آنها را 

پیدا کرد.
افزایش دیده بانی گشت 
مرزی و ارتقاء ظرفیت 

امدادرسانی.

بازگردانی به شهرهای 
مرزی نزدیک میهن.
بازگردانی به میهن.

کسی که مهاجر 
را  به سالمت از 
مرز رد می کند

سیستم اعالم خطر در 
شرایط خطرناک.

هشدار به کسانی که 
مهاجران را از مرز رد 

می کنند مبنی بر این که 
در صورت وقوع مرگ هر 
یک از مهاجران، تعقیب 

کیفری خواهند شد.

دستگیر کردن کسانی 
که مهاجران را از مرز رد 

می کنند.

تشکیل گروه منسجم 
انتظامی برای تعقیب 
کردن اشخاصی که 

مهاجران را از مرز رد 
می کنند، البته در صورت 

مرگ مهاجر.

محیط

درنظر داشتن و انجام 
اقدام هایی در مورد 
زمانها و مکانهای 

مخاطره آمیز.
تعبیه موانعی در نقاط 

پرخطر عبوری.
چسباندن عالئم هشدار 
دهنده قابل رویت در 

مناطق خطرناک.

نمایش دادن تابلوی 
»نجات حتی یک جان، با 
گزارش دادن رویت یک 
مهاجر« به صورت علنی.
نصب عالئم صحرایی.

بازنگری مستمر اطالعات 
برای کشف الگوهای 

جدیدتر خطر.
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36- اطمینان حاصل کنید که به شش سؤال پاسخ داده اید

وقتی تجزیه و تحلیل خود را با استفاده از مفاهیم بحث شده در راهبردهای قبلی 
کامل کردید، باید از خود سؤال کنید آیا این تجزیه و تحلیل کفاف یك گزارش جامع 
مطبوعاتی را می دهد یا خیر؟ آیا به شش سؤال: چه، کجا، چه وقت، چه کسی، چرا، و 

چگونه به اندازه کافی پاسخ می دهد؟
این سؤال ها روش تجزیه و تحلیل بِری پوینِر از جرم را با تجزیه یك مسئلهی بزرگ 
به اجزای تشکیل دهنده آن شکل می دهد. برای مثال، هنگامي که وزارت کشور از او 
را در قسمت پایین شهر کاِونتِری و بیرمنگام  خواست موضوع "حمله های خیابانی" 
)دو شهر بزرگ در انگستان( مطالعه نماید، وی متوجه شد پلیس این جرم را در ردیف 
سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و سرقت از اشخاص قرار داده است، از طرفی او 
دریافت اکثر این حوادث قابل تقسیم به تعدادی از مسئله های کاماًل مجزا و مشخص 

هستند:
سرقت از دستگاه های فروش خودکار در خیابانها؛ 	•

سرقت مقرون به آزار یا تهدید از اشخاص مست؛ 	•

پول قاپی، در حین دریافت پول از بانك؛ 	•

قاپیدن کیف دستی زنان؛ 	•

کیف یا پول قاپی از دست بزهدیدگان بعد از گفتگویی شفاهی؛ 	•

سرقت از سبدهای خرید؛ 	•

جیب بری در ایستگاه های اتوبوس. 	•

و اولین راهبرد مهم در  این امر توصیفی بسیار معنادارتر از "حمله های خیابانی" 
درک این وقایع بود. سپس او گزارش های وقایع را بررسی و منظم نمود و سعی کرد 
به یك طرح و توصیف مسئله هایی دست یابد که می توانست به او در پیدا کردن 
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راهکار کمك نماید. 
با یکدیگر متفاوتند، به خصوص  اطالعات ثبت شده در گزارش ها وقایع کاماًل 
وقتی بزهدیدگان در محل حاضر نیستند و هیچ شاهدی وجود ندارد. به هر حال، پوینر 
سعی می کند به منظور دستیابی به طرح و توصیفی معین از مسئله ها، گزارش را کنار 

هم قرار داده و ارتباطی میان آنها ایجاد نماید. او سعی می کند برای هر حادثه دریابد:
چه اتفاقی افتاد؟ این امر مستلزم شرح مراحل و توالی وقایع و اقدام های است   •

که در این حوادث انجام شده است )راهبرد سی و پنج(.
کجا اتفاق افتاد؟ گاهی اوقات مراحل و توالی وقایع در مناطق متعددی اتفاق   •

برای  ربوده شود،  پارکینگ  یك  از  است خودرویی  ممکن  مثال  برای  می افتند. 
لخت کردن قطعات ارزشمند به یك گاراژ منتقل و سپس در زمینی بایر رها شود. 
ممکن است فقط از مکانهای اول و آخر اطالعاتی داشته باشیم. بازدید از این 

مناطق می تواند توضیح دهد که چرا بزهکار این اماکن را انتخاب کرده است. 
یا  خانه  که  می دانند  فقط  شاید  خودرو  و  خانه  مالکان  چه وقت اتفاق افتاد؟   •

خودروی آنها در تعطیالت آخر هفته سرقت شده است. به هر حال، در بسیاری 
از جرائمی که علیه اشخاص صورت می گیرد، بزهدیده قادر خواهد بود زمان 
دقیق وقوع جرم را گزارش نماید که شاید مداخله و انجام اقدام هایی بر موضوع 

هایی نظیر این میسر می سازد که آیا خیابانها متروک رها شده اند. 
چه کسی درگیر این اتفاق شده است؟ همیشه حداقل یك بزهکار وجود دارد؛   •

حتی اگر بزهدیدگان هیچ تماس مستقیمی با بزهکاران نداشته باشند، ممکن است 
یك یا دو بزهدیده وجود داشته باشد؛ ممکن است شاهدان یا گروه های سه گانه 
دیگری وجود داشته باشد. اظهاراتی که پلیس توسط بزهدیدگان و شاهدان ثبت 
می نماید می تواند اطالعاتی سودمند را فرآهم آورد، ولی شاید گاهی اوقات الزم 

باشد درباره نمونه ای از واقعه نیز سؤال هایی پرسیده شود. 
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چرا آنها چنین رفتاری را مرتکب شدند؟ دانستن منافع مشخصی که دسته به   •

خصوصی از جرائم برای بزهکاران به وجود می آورند بسیار مهم است. در بسیاری 
از مواردِ سرقت، انگیزه واضح است، ولی انگیزه جرائم انجام شده میان اشخاص 
شود  مشخص  بزهکار  با  مصاحبه  انجام  از  پس  فقط  است  ممکن  تخریب،  و 
)راهبرد ده(. اهمیت یکسان به امر پیشگیری شاید به درک اینکه چرا بزهدیدگان 
مانند: »چه چیز  نماید و به سؤال هایی  این گونه رفتار کردند کمك  و شاهدان 
نشان  عکس العمل  بزهکار  به  کردن  حمله  با  بزهدیدگان  برخی  می شود  باعث 

دهند؟« و »چرا شاهدان اغلب مداخله نمی کنند؟« پاسخ دهد. 
بزهکاران چگونه مرتکب جرم می شوند؟ به جای این که جرم را عملی محدود   •

فرض کنیم که در نقطه ای مشخص از زمان اتفاق می افتد، می توان آن )جرم( را 
مانند فرآیندی که از چندین مرحله، از آغاز تا پایان شکل گرفته در نظر گرفت. 
در هر مرحله بزهکاران باید تصمیم بگیرند که آیا نیاز است با دیگران همکاری 
نمایند، آیا باید دانش و وسائل خاصی را به کار برند یا خیر. در واقع این موضوع، 
بر رویکرد »نمایشنامه« است که آقای کِرنیش آن را مطرح کرده و در راهبرد سی 
وجود  »نمایشنامه«  جزئیات  تهیه  امکان  همیشه  شاید  است.  شده  بحث  پنج  و 
نداشته باشد، ولی تجزیه و تحلیل باید تصویری شفاف و روشن از چگونگی 

تکمیل و ارتکاب جرم ارائه نماید. 
را  یاد شده  دیدگاه  اتوبوس،  ایستگاه های  در  از جیب بری  پوینر  تحلیل  و  تجزیه 
توضیح می دهد. او توانست به جای یك گزارش ناقص و سطحی از حادثه، از طریق 
او  دهد.  ارائه  جرم  این  از  جامع  توصیفی  اتوبوس  ایستگاه های  صف های  مشاهده 
دریافت که ساعت شلوغ بعد از ظهر، به خصوص روز جمعه وقتی صف ها طوالنی 
بودند، زمان اوج جیب بری بود. گروه های سه یا چهار نفری جوانانی که اطراف صف ها 
پرسه می زدند به منظور عدم برانگیختن سوظن اطرافیان، ویترین مغازه های نزدیك را 
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نگاه می کردند و در همان حال برای پیدا کردن سوژه هایی مناسب مراقب بودند. سوژه 
ها مردان میان سال یا مسن تری بودند که همیشه کیف پولشان را در جیب پشتی شلوار 
قرار می دادند. )مردان جوان تر که شلوارهای تنگ تر می پوشیدند کیف پول را در جیب 

عقبی شلوار نمی گذاشتند.( 
از سیستم  و  بودند  اتوبوس  به  در حین سوار شدن  بزهدیدگان  این که  به محض 
استفاده می کردند، جوانان جلوی صف می دویدند و  به محض ورود  پرداخت کرایه 
و  می زدند  تنه  مسافران  به  و  می پریدند  اتوبوس  داخل  به  شدن  سوار  سکوی  روی 
سؤال های بی ربط درباره مقصد اتوبوس از راننده می پرسیدند. در این ضمن یکی از 
جوانان جیب سوژه مورد نظر را می زد. فرد مورد نظر ممکن بود در شروع تنه زدن 
خشمگین می شد از این رو قادر نبود تشخیص دهد که چه اتفاقی در حال رخ دادن 
است. راننده بر سر جوانان داد می زد که از اتوبوس او پیاده شوند و دیگر مسافران نیز 
شکایت می کردند. جوانان از اتوبوس پیاده می شدند و در میان جمعیت فرار می کردند. 
آنها هیچ وقت دستگیر نمی شدند. بزهدیدگان وقتی متوجه می شدند چه اتفاقی افتاده که 

کیف آنها ربوده شده بود. 
این تجزیه و تحلیل چهار راهکار ممکن را پیشنهاد می نماید:

به جای سیستم پرداخت کرایه به محض ورود، بلیط ها باید از قبل برای استفاده  	•
در این ایستگاه ها فروخته شوند. 

ایستگاه های اتوبوس باید دور از پیاده روی اصلی ساخته شوند و داخل سکوها  	•
می شود  باعث  کار  این  شوند.  طراحی  اتوبوس  )ترمینال(  پایانه  به  شبیه  بیشتر 

ایستادن و انتظار کشیدن برای  بزهکاران سخت شود. 
به منظور حفاظت از صف های انتظار بهتر است از ایستگاه های سرپوشیده استفاده  	•

شود بنابراین بزهکاران نمی توانند بزهدیدگان بالقوه را از قبل شناسایی نمایند.
از موانعی استفاده کنید که باعث نظم بخشیدن به صف ها می شود تا بزهکاران  	•
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نتوانند روی سکوی سوار شدن به اتوبوس بپرند. 
کاری  محدوده  و  اختیار  حیطه  از  خارج  ها  حل  راه  این  که  باشید  داشته  توجه 
پلیس است. مأموران پلیس به ندرت تصور می کنند که برای مثال، طراحی مجدد 
تحلیل گر حل  یك  عنوان  به  ولی  است.  آنها  وظیفه  اتوبوس جزء  ایستگاه های 
مسئله جرم وظیفه شما تقلیل جرم است و باید به آرامی همکاران پلیس خود را 
به انجام این وظایف تشویق و ترغیب نمائید که این قبیل راهکارها به طور کلی 

و در معنای وسیع جزء وظایف آنها نیز هست. 
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37- بدانید که انسان جایزالخطاست

پیشگیری از جرم اغلب مستلزم پیش بینی وقایع است. آیا بزهکاران که مرتبط با 
مسئله پیش آمده همانند گذشته به ارتکاب جرم ادامه خواهند داد؟ آیا بزهدیدگان جدید 
در آینده نزدیك مجدداً بزهدیده خواهند شد؟ آیا مناطق بحرانی جرم، به حالت معمول 
به هر حال  ماند؟  باقی خواهند  ناآرام  و  بحرانی  یا همچنان  باز خواهند گشت  خود 
شاید رفتارهای گذشته بهترین وسیله برای پیش بینی رفتارهای آینده باشند، البته قطعًا 

پیش بینی بی نقص و تمام عیاری نخواهند بود. 
می کنیم  سعی  همچنین  ما  می پردازند.  آینده  پیش بینی  به  فوق الذکر  مثال های 
ها،  مسئله  کردن  برطرف  راهکارهای  در  مثاًل  دیگری،  روش های  به  را  ناشناخته ها 
مورد  فرد  آیا  دریابد  می کند  سعی  دروغ سنج  دستگاه  یك  آزمون گر  نمائیم.  جستجو 
آزمایش دروغ می گوید یا خیر. آزمایش های مواد مخدر برای تعیین این که آیا افراد به 
تازگی از مواد مخدر ممنوعه مصرف کرده اند، استفاده می شوند. دستگاه های فلزیاب 
و بررسی چمدآنها در فرودگاه ها برای مشخص کردن این که آیا مسافران همراه خود 
یا در چمدآنهای خود اسلحه حمل می نمایند بهره برداری می شوند. در تمام این مثال ها 
پیش بینی  همانند  نماید.  نتیجه گیری  ناشناخته  موقعیتی  درباره  می کند  سعی  آزمون گر 
آینده این امکان وجود دارد که آزمون گر، ارزیابی درست یا نادرستی انجام دهد. در 
نتیجه، درک این امر بسیار مهم است که پیش بینی ها و دیگر قضاوت ها چگونه ممکن 

است با شکست مواجه شوند. 
راهی سودمند برای آزمایش خطا در پیش بینی و قضاوت این است که پیش بینی ها 
را با آنچه واقعًا اتفاق می افتد مقایسه نمائیم. ستون ها در جدول شماره 1 دو پیش بینی 
را نشان می دهند: »بله« یعنی نتیجه پیش بینی شده رخ خواهد داد؛ و »نه« به این معناست 
که نتیجه پیش بینی شده رخ نخواهد داد. ردیف ها دو نتیجه واقعی را نشان می دهند: بله، 
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نتیجه رخ داد؛ نه، نتیجه رخ نداد. 

مطابقت  واقعیت  با  پیش بینی  یك  وقتی  بزنید.  حدس  را  پیش بینی  زیادی  تعداد 
داشت پس درست است. خانه های »الف« و »د« شامل پیش بینی های درست هستند. 
شما می توانید درصد صحت و درستی را با جمع عدد پیش بینی هایی که در این دو خانه 

قرار دارند و تقسیم آنها بر تمام پیش بینی های انجام شده محاسبه نمائید.
به خانه های »ب« و »ج« توجه کنید. وقتی تصمیم گیرنده پیش بینی می کند که نتیجه 
مورد نظر رخ نخواهد داد، ولی رخ می دهد، این پیش بینی به خانه »ب« منتقل می شود 
و یك پیش بینی »نادرست مثبت« نامیده می شود. مواردی که در خانه »ج« قرار دارند 
موقعیت هایی هستند که تصمیم گیرنده پیش بینی کرده که اتفاق خواهند افتاد ولی اتفاق 
نمی افتند و یك پیش بینی »نادرست منفی« نامیده می شوند. شما می توانید درصد صحت 
از تقسیم تعداد پیش بینی ها در هر خانه بر کل تعداد  و درستی را برای هر دو نوع، 

پیش بینی ها محاسبه نمائید.
مثالی فرضی را در نظر بگیرید. برای کاهش جرم در تهیه مسکن اجاره ای، اداره 
پلیس صاحبان خانه ها را در انجام کنترل سوابق اجاره کنندگان یاری می دهد و آنها را 
به انجام این کار تشویق می نماید. به مستاجران بعدی که دارای سابقه کیفری هستند 
خانه اجاره داده نمی شود. این نوع خط مشی، این پیش بینی را به ذهن متبادر می کند که 

جدول شماره یک: انواع خطا در پیش بینی

نهبلهنتیجه واقعی

ب. نادرست، منفیالف. درست، مثبت های واقعیبله

د. درست، منفی های واقعیج. نادرست مثبتنه

درصد صحت و درستی)الف + د(/)الف + ب + ج + د(

درصد نادرست منفیب/)الف + ب + ج + د(

درصد نادرست مثبتج/)الف + ب + ج + د(
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اشخاص دارای سوابق جدید کیفری، رفتارهای بزهکارانه خود را در محل مسکونی 
این سوابق هستند  فاقد  داد، و اشخاصی که  ادامه خواهند  آنجا  نزدیکی  یا  اجاره ای 
چنین رفتارهایی را مرتکب نخواهند شد. حتی طرفداران این خط مشی موافقند که این 
پیش بینی ها کامل و بی نقص نیستند، ولی بهتر است دو مسئله را بدانیم. اول، آیا این 
خط مشی، ارتکاب جرم در امالک اجاره ای را کاهش می دهد؟ یك ارزیابی می تواند 
به این پرسش پاسخ دهد. ولی حتی اگر باعث کاهش جرم شود، پیامدهای منفی آن 

چیست؟ پاسخ به این سؤال مستلزم تجریه و تحلیل خطا در پیش بینی است. 
اگر می توانستیم اطالعات مربوطه را جمع آوری نمائیم شاید می توانستیم جدولی 
شبیه جدول شماره دو تهیه کنیم. می بینیم که پیش بینی های خط مشی مذکور درست 
سابقه  که  اشخاصی  مورد  در  آیا  داریم؟  احساسی  چه  خطاها  مورد  در  ولی  هستند. 
از  بسیاری  آیا  اقدامی صورت گیرد؟  باید  ندارند ولی مرتکب جرم می شوند  کیفری 
از تهیه مسکن برای  بزهکاران پیشین که دیگر مرتکب رفتارهای مجرمانه نمی شوند 

خود محروم می مانند؟ 

کنترل و نظارت جدی تر برای کاهش جرم توسط افرادی که سابقه کیفری جدید 

جدول شماره دو: مثال هایی از تجزیه و تحلیل خطا در پیش بینی

اقدام مجرمانه قبلی

جمعنهبلهاقدام مجرمانه اخیر

351045بله

35496531نه

70506576جمع

درصد درستی%92/2

درصد نادرست منفی%1/7

درصد نادرست مثبت%6/1



جرم شناسی پیشگیری 216

ندارند ممکن است درصد پیش بینی »نادرست منفی« را کاهش دهد، ولی به خصوص اگر 
اطالعات الزم برای تصمیم گیری نسبت به اطالعاتی که به طور رایج استفاده می شود، از 
میزان صحت کمتری برخوردار باشد، می تواند باعث افزایش درصد پیش بینی »نادرست 
مثبت« شود. از طرف دیگر، تمایز قائل شدن میان متقاضیان دارای سابقه جدید کیفری، 
»نادرست  پیش بینی  منفی«، درصد  »نادرست  پیش بینی  افزایش درصد  می تواند ضمن 

مثبت« را کاهش دهد. چنین مبادله ای )بده بستان( کاماًل عادی است.  
عالوه بر این، شاید در مورد یك نوع خطا بیش از نوع دیگر اظهار پشیمانی نمائیم. 
چنانچه جرم هایی که توسط مالکان خانه ها از آنها پیشگیری شده، نسبتًا جزئی باشد، 
آن گاه درصد پیش بینی »نادرست مثبت« ممکن است بسیار زیاد شود. ولی اگر جرائم 
برطرف شده از نوع خشونت های وخیم باشند، آن گاه درصد پیش بینی »نادرست منفی« 
ممکن است نگران کننده تر شود. نتایج خطاها بسیار مهم هستند و اشخاص اغلب درباره 

آنها با هم به توافق نمی رسند. 
علت دیگر عدم توافق ها، خودِ درصدهای خطاها هستند. برآورد این درصدها اغلب 
بسیار مشکل است. خانه های سایه دار در جدول شماره دو را مالحظه نمائید. در اکثر 
شرایط این اعداد نامعلوم خواهند بود. ممکن است مالکان خانه ها تعداد اشخاصی که 
آنها )مالکان( نمی توانند به  نمایند، ولی  به دلیل سوابق کیفری رد کردند را شمارش 
ما بگویند اگر این اشخاص رد نمی شدند چه کاری انجام می دادند. در شرایط دیگر 
ممکن  مثبت«  »نادرست  پیش بینی  درصد  دقت  کمی  با  است؛  دیگری  چیز  حقیقت 
است مشخص باشد، ولی پیش بینی »نادرست منفی« مجهول باشد. در بررسی فرودگاه، 
پیش بینی »نادرست مثبت« معلوم است زیرا پیش بینی داشتن کاالی قاچاق با بررسی و 
مداقه بیشتر پیگیری می شود. مسافری که مأموران امنیتی درباره او معتقدند در حال حمل 
اسلحه گرم است، موضوع بازرسی بسیار دقیقی خواهد بود، به این ترتیب مشخص 
می شود آیا پیش بینی اولیه درست بوده است یا نادرست. به هر حال، پیش بینی های 
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قاچاق حمل  بیشتری مجهول هستند. مسافری که کاالی  اطمینان  با  منفی«  »نادرست 
می کند و از قسمت امنیتی فرودگاه عبور می نماید، ممکن است مجدداً بازرسی نشود، 

بنابراین ما نمی توانیم دریابیم که او یك پیش بینی »نادرست منفی« بوده است. 
در برخی شرایط این امکان وجود دارد به جای تأثیرگذاری بر خطا در پیش بینی 
و مشاهده دقیق آنها که چه اتفاقی می افتد، به منظور تخمین و برآورد دقیق آنها )خطا 
در پیش بینی( از آزمون راهنما استفاده نمائیم. ممکن است انجام این کار با بزهکارانی 
که ترجیح می دهند جرائم ارتکابی خود را مخفی نگه دارند مشکل به نظر برسد ولی 
می تواند در مورد بزهدیدگان بالقوه و محل های وقوع جرم مؤثر واقع شود. برای مثال 
ممکن است راهکار حل یك مسئله، مستلزم پیش بینی مکانهایی باشد که احتمال وقوع 
جرم در آنها و سپس مکانهایی که در میان آنها قرار دارد، بیشتر است. قبل از اجرای 
انجام  انجام داد که پیش بینی ها  این راهکار می توان یك مطالعه آزمایشی در جاهایی 
شده اند، ، ولی هیچ اقدامی انجام نمی شود. اگر درصد خطاها به صورت غیرقابل قبولی 

باال باشد، آن گاه ارزش ندارد که راهکار مورد نظر را به اجراء درآورد. 
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38- بدانید در اجراي راهکار نقشي کلیدی دارید

اولین تمایل پلیس، حتی هنگامی که مشغول تجزیه و تحلیل مفصل و جزء به جزء 
مسئله اي است، تالش برای حل آن به وسیله تقویت و اصالح نحوه اجراي )قانون 
و...( است. شما باید منتظر چنین لحظه اي باشید و آن را از دست ندهید، حتی اگر آثار 
آن کوتاه مدت و زودگذر باشد. ولی از ابتدا باید همکاران پلیس خود را کمك کنید تا 
راه حل های دائمی تری پیدا کنند. همکاران نزدیك شما می توانند در این راه مساعدت 
برنامه کاری خودشان را توسعه می دهند و راه حل هاي داراي  کنند، ولی آنها معموالً 
تأثیري محدود را تحمیل نمایند. نتیجه این امر اغلب به سازش و مصالحه بر مجموعه 
طرح هایی منجر می شود که هیچ یك مؤثر واقع نمی شوند و هر یك از آنها ممکن است 
یك یا دیگر اعضای گروه را متقاعد نماید. در حقیقت عدم توافق درباره راه حل های 
پیشنهادی، ممکن است باعث از دست دادن سرعت انجام کار شود و در واقع هیچ 

اقدامي به درستی انجام نشود. 
شما می توانید این وضعیت را خاتمه دهید، ولی اول باید تبدیل به متخصصي در 
حوزه حل مسئله شوید. برای مثال اگر مسئله مورد نظر سرقت از خودرو است، باید 
یا  براي سرقت(  ناکارآمدی طرح خودروهاي دام انداز )طعمه  بتوانید مقتدرانه درباره 
تبلیغ کردن علني »در خودروي خود را قفل کنید« صحبت کنید. اگر مسئله مورد نظر، 
سرقت از منازل است، باید از نتایج تحقیق در مورد دزدگیرهای منازل آگاه شوید و یا 
سیستم روشنایی خیابانها را تقویت کنید، هر دوی اینها ممکن است به عنوان راه حل 
پیشنهاد شوند. از آنجایی که معموالً آثار غیرارادی این نظریه مانع پیشرفت راه حل های 
ابتکاری می شود، باید به طور کامل با نتایج حاصل از جابه جایی بزهکاري آشنا باشید. 
برای اینکه در حوزه حل مسئله متخصص شوید، باید با انجام سریع تحقیقات در 
متون تخصصي )راهبرد نوزده( دریابید که چگونه درباره راهکارهای معین و مشخص 
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درک بیشتری پیدا کنید. همچنین باید در حوزه پیشگیری وضعي از جرم، یعني علم 
تحقیق  روش های  همان  وضعي  پیشگیری  شوید.  خبره  نیز  جرم  فرصت های  کاهش 
میداني را به کار می برد که امور پلیسی مسئله محور از آن استفاده می کند، و دارای 
تایید درستی آن است. اطالعات  برای  ارزیابی شده  تعداد بسیار زیادی موفقیت های 
بسیار  مفاهیم  و  بزهدیدگي  تکرار  منافع،  توزیع  بزهکاري،  جابه جایي  درباره  زیادی 
وضعي  پیشگیری  زمینه  در  محققان  توسط  شده اند،  بحث  کتاب  این  در  که  دیگری 
گسترش یافته اند. در پنج راهبرد بعدی درباره بیست و پنج تکنیك پیشگیری وضعي 
از جرم بحث شده که به پنج گروه اصلی تقسیم می شود )به جدول زیر مراجعه کنید(. 
انگلستان  در  تِِرنت  ناتینگهام  دانشگاه  از  تیلی  نیك  تقسیم بندي  توسط  تکنیك ها  این 
تعریف مي شوند، او این تقسیم بندي را مکانیزمی مي داند که از طریق آن، تکنیك هاي 
مذکور داراي اثر پیشگیرانه می شوند. این تکنیك ها عبارت است از: افزایش تالش برای 
ارتکاب جرم، افزایش مخاطره، کاهش منافع حاصل از جرم، کاهش تحریك و از بین 

بردن معاذیر. 
در این جا، ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا شما باید مسئولیت تعیین و 
تشخیص راه حل ها بپذیرید. داشتن بیشترین مسئولیت در نظارت، تجزیه و تحلیل و 
ارزیابی مراحل کافی نیست؟ و حتی اگر شما این وظیفه را به عهده گرفتید، چرا باید 
کسی به شما توجه کند؟ برای اینکه تحلیل گر حل مسئله شوید باید فراتر از تجزیه 
تحلیل سنتی عمل نمائید. شما باید عضوي کامل و تمام عیار برای تیم حل مسئله باشید. 
شاید یك کارمند نسبتًا جزء باشید ولی توانایی و قدرت )حقیقي( شما، از اطالعات 
تخصصی شما ناشی می شود، نه از پست و موقعیتتان. اگر شما پیشنهادهای جدید، یا 
شواهد و مدارک مستند برای نظرات مطلوب سایر اعضاي گروه ارائه دهید، مردم به 

سخنان شما توجه خواهند کرد. 
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بیست و پنج تکنیک برای پیشگیري وضعي از جرم

1. آماج هاي جرم را مقاوم کنید.افزایش زحمت )ارتکاب جرم(
2. دسترسی به تسهیل کننده ها را کنترل کنید.

3. راه های خروجی را تحت نظر بگیرید.
4. بزهکاران را منحرف نمائید.

5. اسلحه ها/ آالت )جرم( را کنترل کنید.

6. آماج هاي جرم را مقاوم کنید.افزایش خطر )ارتکاب جرم(
7. دسترسی به تسهیل کننده ها را کنترل کنید.

8. راه های خروجی را تحت نظر بگیرید.
9. بزهکاران را منحرف نمائید.

10. اسلحه ها/ آالت )جرم( را کنترل کنید.

11. آماج ها را مخفی کنید.کاهش مزایاي حاصل از جرم
12. آماج ها را دور از دسترس بگذارید.

13. امالک و مستغالت را شناسایی کنید.
14. بازارها را مختل نمائید.
15. منافع را مضایقه کنید.

16. ناکامی ها و فشارها را کاهش دهید.کاهش تحریک
17. از بحث و مشاجره خودداری نمائید.
18. برانگیختگی و وسوسه را کم کنید.

19. فشار برابر را خنثی نمائید.
20. مانع تقلید شوید.

21. قوانین را تنظیم نمائید.از بین بردن معاذیر
22. دستورالعمل ها را اعالم کنید.

23. هوشیار باشید.
24. مطیع باشید.

25. مواد مخدر و مشروبات الکلی را کنترل نمائید.
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هفت انتقاد به پیشگیری وضعي از جرم و تکذیب آنها

تکذیبانتقاد

بر مبنای سه نظریه فرصت جرم پایه ریزی بسیار ساده انگارانه و نظری است. 
و  جرم  الگوی  روزمره،  فعالیت  می شود: 
انتخاب منطقی. همچنین از روان شناسی 

اجتماعی کمک گرفته است.

کارکرد آن به اثبات نرسیده است؛ جرم 
را جابه جا نموده و اغلب آن را وخیم تر 

می کند.

مطالعه موردی بسیار زیادی نشان می دهد 
تواند  می  اندکي  بسیار  جابه جایي  با  که 

میزان ارتکاب جرم را کاهش دهد.

ریشه ای  عوامل  به  توجه  می شود  باعث 
ارتکاب جرم از مسیر اصلی خود منحرف 

شود. 

برای  و  می آورد  دست  به  فوری  نتایج 
یافتن راه حل های بلند مدت فرصت ایجاد 

می نماید.

و  کارانه  محافظه  قدیمی،  رویکردي 
مدیریتی نسبت به مسئله جرم است.

بیشتر از آنچه بتواند به عهد خود وفا کند 
راه حل هاي  و  نمی نماید  تعهد  را  چیزی 
نظر  از  و  صرفه  به  مقرون  الزاماً  باید  آن 

اجتماعی قابل قبول باشند. 

جامعه اي خودخواه و انحصاری را توسعه 
می دهد.

برای ثروتمند و فقیر به یک میزان امنیت 
ایجاد می نماید.

می شود  سازمانی  آمدن  وجود  به  باعث 
دخالت  مردم  خصوصی  امور  در  که 
مي کنند و آزادی های شخصی را محدود 

می نماید.

خطرها  این  از  را  جامعه  مردمی،  فرآیند 
و  ناراحتی  اگر  می نماید.  محافظت 
از  را  مردم  آزادی،  از  کوچک  تخلف های 
آنها  جامعه  نماید  محافظت  جرم  ارتکاب 

را تحمل می کند.

درباره بزهدیدگان را مقصر می داند. الزم  اطالعات  نمودن  فراهم  با 
خطرهای جرم و چگونگی اجتناب از آن 
برای بزهدیدگان، آنها را قدرتمند و دارای 

اختیار انتخاب می کند.



جرم شناسی پیشگیری 222

همیشه راه حل هایی را انتخاب کنید که بتوانند سریعًا مسئله به وجود آمده را کنترل 
نمایند. به این معنی که باید به جای تأکید روی عوامل غیر مستقیم و دور، بر روی 
عوامل نزدیك و مستقیم پیدایش یك مسئله تمرکز نمائید. این تمایز مهم توسط پُل 
نزاع  از  ناشي  مسئله جراحات  با  کارمند وزارت کشور مطرح شده و می تواند  اِکبُلم 
اصلی  عوامل  شود.  داده  توضیح  شکسته  لیوانهای  و  بطری ها  وسیله  به  میخانه ها  در 
غیرمستقیم می تواند شامل تبعیض نژادی که نسلی از جوانان اقلیت ناراضی را به وجود 
اجتماعی  گسترده  محرومیت های  از  ناشی  شغلی  محلی  فرصت های  فقدان  می آورد، 
باشد.  قانون گریز  و  محروم  جامعه اي  در  بیرحم  و  شهرتي خشن  به  نهادن  ارزش  و 
و  میخانه ها  در  مستی  از  ناشی  رفتار  شامل  است  ممکن  مستقیم تر  و  وضعي  عوامل 
مشروب فروشی های محلی و دسترسی فوری به بطری ها و لیوانهایی باشد که می تواند 

به آسانی به عنوان اسلحه ای کشنده استفاده شود. 
باشد؛  عوامل وضعي  به  توجه  نتیجه  می تواند  فقط  بی وقفه جرم  و  کاهش سریع 
تمرکز بر روی عوامل اصلی، حتی اگر ما بدانیم که چه اقدامي باید در مورد آنها انجام 
بدهیم، فقط می توانند در آینده ای نسبتًا دور مفید واقع شوند ، یعني خیلی بعد از اینکه 
دست اندرکاران و مسئوالن فعلی عالقه ای به مدارا و تحمل کردن مسئله داشته باشند. 
در ضمن تا زمانی که به عوامل بالفصل و مستقیم پرداخته نشود، لیوانها و بطری های 

شکسته به قربانی گرفتن ادامه خواهند داد. 
پاره ای از راه حل های وضعي نیز مستلزم زمان زیادی برای اجراء هستند. برای مثال 
خطر مطرح شده در مورد لیوانها و بطری ها می تواند توسط وضع این قانون مورد توجه 
محکمي  بطری های  و  لیوانها  از  فقط  باید  مشروب فروشی ها  و  میخانه  که  گیرد  قرار 

استفاده کنند که پس از شکستن، به تکه های نرم تبدیل 
می شوند. البته انجام این کار ممکن است سالها به طول انجامد. بسیاری از راه کارهای 
لیوانهای  بینانه تر ممکن است میخانه های محلی را برای صرف آب جو فقط در  واقع 
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پالستیکی و امتناع از فروش بطری، توسط جامعه تحت فشار قرار دهد. این راه حل در 
مدت زمان بسیار کوتاه تری عملی خواهد شد. شاید به منظور حمایت از این راه حل، با 
جمع آوری اطالعات درباره هزینه های احتمالی برای مغازه ها و هزینه های کاهش یافته 
جراحات و مراقبت های اورژانسی، نقش تحلیلی ویژه اي را عهده دار باشید. در حقیقت 
وظیفه جمع آوری اطالعات درباره امکان تحقق، هزینه ها و پذیرش عمومی هر یك از 
طرح ها که توسط همکاری تیم حل مسئله به طور جدی در نظر گرفته می شوند، به 

گردن شما )چه کس دیگری؟( خواهد افتاد. 
کالم آخر این که اگر قرار است کار تحلیلی دقیق شما به نتیجه برسد، باید اطالعات 
را توسط دامنه اي گسترده از راه کارها به دست آورید و به منظور یافتن عقاید خوب 

باید نبرد کنید پس آماده شوید.
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39- زحمت ارتکاب جرم را افزایش دهید

در این راهبرد اصلی ترین اقدام های وضعي یعني آنهایی که سختی ارتکاب جرم 
آغاز  جرم  آماج  نمودن  مقاوم  با  را  آن  که  مي شود  داده  توضیح  می دهند  افزایش  را 
می نمائیم. گاهی اوقات پیشگیری وضعي نادیده گرفته می شود، اگر چه آن فقط یکی 
از 25 تکنیکی است که این رویکرد را شامل می شود. توجه نمائید که میان تکنیك ها 
هم پوشاني چشمگیری وجود دارد، براي مثال مقاوم نمودن آماج جرم، عالوه بر این 
که ارتکاب جرم را مشکل تر می نماید همچنین می تواند فعالیت بزهکاران را زمان بر 
و ُکند کند و احتمال دستگیری آنان را نیز افزایش دهد. برخی از اقدام ها می توانند 
برای دستیابی به بیش از یك هدف به کار روند. هنگامی که از این طبقه بندی استفاده 
می نمائید نگران این موضوع نباشید که یك اقدام معین، در کجا برای استفاده مناسب 
برای  یابید که وسیع ترین مجموعه راهکارهای وضعی موجود را  اطمینان  است فقط 

مسئله اي معین در نظر گرفته اید. 
آماج جرم را مقاوم نمائید. مسلمًا روشي بسیار مؤثر برای متوقف نمودن مرتکب 
جرم تخریب یا سارق، از طریق ایجاد موانع فیزیکی مثل، قفل ها، حفاظ ها یا ابزار و 
وسائل مستحکم است. بیش از سی سال پیش رواج استفاده از قفل های فرمان در این 
کشور و سایر کشورها، کاهشي بلند مدت را در سرقت خودرو به همراه داشته است و 

امروزه وسائل ضد حریق این منافع را تقویت می نمایند. 
را  تهدید  یا  آزار  به  مقرون  لندن، سرقت  اداره پست  در  محافظ های ضد سرقت 
تا 40 درصد کاهش داده و حمله و سرقت از رانندگان تاکسی در شهر نیویورک، به 
مقاله  )به  است  یافته  کاهش  طور چشمگیری  به  مسافر،  حفاظ های ضدگلوله  وسیله 
های »زورگیري از رانندگان تاکسی«، »مجموعه راهنماهای مسئله محور پلیس شماره 
www. و www.cops.usdoj.gov :بیست و هفت«، قابل دسترسی در آدرس های
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popcenter.org  مراجعه نمائید(.

اشخاص  ورود  از  جلوگیری  نمائید.  کنترل  را  تسهیل کننده ها  به  دسترسی 
و  کارخانه ها  نظامی،  پادگانهای  مثل  ندارند،  را  آنها  به  ورود  اجازه  که  مکانهایی  به 
مجتمع های آپارتمانی، دارای سابقه فکری و نظري طوالنی است به جز اماکنی مثل: 
فکری  سابقه  این  قرون وسطی.  دوران  قلعه های  متحرِک  پل های  و  قلعه ها، خندق ها 
همچنین جزء اصلی و مهم نظریه اُسکار نیوَمن درباره فضاهای قابل دفاع، و قابل بحث 
در آغاز پیشرفت علمی پیشگیری وضعی است. بِری پوینر ثابت کرده که نصب تلفن 
در ورودی ها و تخریب پیاده روهایی که ساختمانها را به یکدیگر وصل می نماید، حمله 
و آزارهاي در حین و پس از ارتکاب سرقت را در لندن به طور چشمگیري کاهش 
داده است )راهبرد بیست و چهار(. در پاره ای از موارد، کنترل راه های ورودی به این 
منظور انجام می شود که از دارا بودن بلیط و مدارک الزم اطمینان حاصل شود. طراحی 
مجدد بلیط ها برای تسهیل کنترل آنها، باعث کاهشي سریع و ناگهانی در عدم پرداخت 
مثال، بررسی  َونکوِور در کشور کانادا شد. در مشهورترین  لنج های مسافربری  کرایه 
امنیتی مسافران و وسائل آنها در فرودگاه ها در اوایل دهه 1970، باعث کاهش تعداد 

هواپیماربایی ها از هفتاد مورد به پانزده مورد در هر سال شد. 
راه های خروجی را تحت نظر بگیرید. هدف از کنترل خروجی ها این است که 
را ترک می کنند،  اماکن  یا دیگر  مطمئن شویم کسانی که یك ساختمان، فروشگاه و 
طور  به  نموده اند،  خریداری  که  را  وسائلی  بهای  یا  و  نبرده اند  سرقت  به  را  چیزی 
تنها  نه  را  بلیط های خود  باید  واشنگتن دی سی  در  مترو  مسافران  پرداخته اند.  کامل 
در هنگام ورود به ایستگاه ها، بلکه هنگام خروج نیز در خروجی های اتوماتیك وارد 
برای کنترل کرایه پرداخت شده را فراهم می آورد. در  این روش دو فرصت  نمایند. 
متروی نیویورک، مسافران فقط هنگام ورود به ایستگاه بلیط خود را در دستگاه قرار 
می دهند، بنابراین احتمال یافتن اشخاصي که کرایه پراخت نکرده اند کاهش می یابد. مثال 



جرم شناسی پیشگیری 226

دیگری از بررسی خروجی ها، شامل کنترل مرزها هنگام ترک یك کشور و استفاده از 
برچسب های الکترونیك بر روی کتاب های ارزشمند و اجناس است. چنانچه کتاب ها 
این  حاوی  که  را  کتابی  بخواهد  سارق  یا  باشند  نشده  گرفته  امانت  قانونی  طور  به 
برچسب است از فروشگاه خارج نماید، این برچسب ها زنگ خطر را فعال می کنند. 
بررسی ها نشان می دهند این راهکارها، دله دزدی از فروشگاه ها و سرقت از کتابخانه ها 

را به طور چشمگیری کاهش می دهند.  
بزهکار را منحرف کنید. در انگلستان گروه های )تماشاچیان( رقیب طرفدار فوتبال، 
منظور  به  و  یکدیگر جدا شدند  از  در ورزشگاه ها  درگیری  و  نزاع  کاهش  منظور  به 
جلوگیری از انتظار طوالنی که این نوع مشکالت را افزایش می دهد، عزیمت و ورود 
آنها به ورزشگاه برنامه ریزی شد. اینها مثال هایی از منحرف کردن بزهکاران از آماج های 
جرم است، یعني تکنیك وضعي که نظریه فعالیت هاي روزمره آن را پیشنهاد کرده است. 
دیگر مثال ها، توسط برنامه های انسداد جاده ها ارائه شده اند که در بسیاری از انواع جرم، 
کاهش بسیار زیادی را به وجود آورده اند )به مسدود نمودن خیابانها و کوچه های فرعی 
به منظور کاهش جرم، مجموعه کتب مسئله محور پلیس، کتاب شماره دو راهکارها، 
که در آدرس های: www.cops.usdoj.gov  و www.popcenter.org   موجود 
است مراجعه نمائید(. حتی تیراندازی در حین رانندگی نیز در لس آنجلس با مسدود 

نمودن خیابانها کاهش یافت. 
اسلحه ها و آالت )جرم( را کنترل نمائید. به دلیل وجود خطر تیراندازی توسط 
افراد مست، مشروب فروشی ها نواحی غرب امریکا، از مشتریان می خواهند هنگام ورود 
اسلحه خود را تحویل دهند. اخیراً تفنگ های سبك که بی خطرتر نامیده می شوند پیشرفت 
زیادی کرده اند به طوری که فقط توسط صاحبان آنها شلیك می شوند یا گلوله های مومی 
استفاده  از  جلوگیری  برای  انگلستان  در  می نمایند.امروزه  شلیك  شدید  درد  فاقد  یا 
لیوان یا شیشه شکسته به جای اسلحه، بسیاری از میخانه ها از لیوانهای مقاوم استفاده 
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 Caller-ID می نمایند. اولین استفاده تجاری از هویت تماس گیرنده یعني استفاده از
در  را  مستهجن  تماس های  در  درصد   25 کاهشي  نیوجرسی(  در   1980 دهه  )پایان 
پی داشت. راهبرد سی و چهار راه های مختلفی را فهرست کرده که شهروندان از طریق 
آنها سعی کرده بودند استفاده از تلفن های عمومی براي فروش مواد مخدر را کنترل 
کنند، از جمله قفل کردن تلفن های ورودی و برداشتن آنها از مناطقي معین. برنامه ریزی 
مجدد تلفن های عمومی در ایستگاه اتوبوس َمنَهتَن از دسترسی غیرقانونی به سرویس 
تلفن بین المللی جلوگیری به عمل می آورد، بنابراین شیادی چندین میلیون دالری انجام 
شده توسط شیادان امحاء شد. رویه های پیشرفته امنیتی به منظور واگذاری کارت های 
اعتباری، کاهشي چشمگیر در کالهبرداري با استفاده از این کارت ها در این کشور در 

اواسط دهه 1990 به وجود آورد.  

زحمت ارتکاب جرم را افزایش دهید

آماج هاي جرم را مقاوم نمائید
•	استفاده از قفل های فرمان و ضد حریق

•	استفاده از حفاظ های ضد سرقت در بانک ها و دفاتر پستی
•	استفاده از پوشش های ضدگلوله برای رانندگان تاکسی

دسترسی به تسهیل کننده ها را کنترل کنید
•	نصب تلفن در ورودی هاي مجتمع های آپارتمانی

•	استفاده از کارت الکترونیکي برای دسترسی به گاراژها و دفاتر
•	طراحی فضاهای قابل دفاع برای مکانهای عمومی

راه های خروجی را تحت نظر بگیرید
•	کنترل ارائه بلیط برای خروج

•	کنترل مدارک خروج از کشور
•	استفاده از برچسب های الکترونیک برای فروشگاه ها و کتابخانه ها 

بزهکاران را منحرف نمائید
•	جداسازی طرفداران تیم های رقیب در اماکن ورزشی

•	مسدود نمودن خیابان
•	جداسازی حمام های زنانه

اسلحه ها و آالت )جرم( را کنترل نمائید
•	اسلحه ها را امن تر نمائید

•	برای ناکام نمودن فروشندگان مواد مخدر تماس های انجام شده از باجه های عمومی را 
متوقف نمائید 

•	عکس خود را روی کارت های اعتباری و اثر انگشت خود را روی چک ها حک کنید.
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راه حلي برای تیراندازی در حین رانندگی

گروه های )ارازل و اوباش(، اغلب با تیراندازی به اعضای دسته دیگر داخل خودروي در حال حرکت، 
ستیز را آغاز می کنند. پیشگیری از این »تیراندازی هاي در حال رانندگی« توسط مأموران جوان یا 
راه حل جدید،اجراي عملیات بن بست، در  پلیسی کار مشکلی است. یک  امور  انجام دقیق و شدید 
منطقه اي شامل ده بلوک در لس آنجلس، که دارای بیشترین میزان تیراندازی در حین رانندگی و 
قتل اعضاي این گروه ها بود، آزمایش شد. پلیس در بیشتر خیابانهایی که دچار این مسئله بودند موانع 
تردد قرار داد. این خیابانهای بن بست مانع از این می شد که خودروها از انتهای دیگر )که باز بود( وارد 
شوند و اگر هم وارد می شدند باید از همان راهی که آمده بودند، باز می گشتند. این کار نه تنها کار را 
برای تیراندازان سخت می کرد، بلکه مخاطره آنها را نیز افزایش می داد زیرا وقتی آنها همان مسیر را باز 

می گشتند کسانی را که هدف قرار داده بودند، آماده شلیک می شدند. 
موانع تردد تقریباً کاهشي سریع در تیراندازی در حین رانندگی و قتل به وجود آورد. یک سال قبل از 
اجراي عملیات بن بست، سال 1989، هفت قتل در منطقه انجام شده بود. دو سال بعد پس از اینکه 
موانع ایجاد شدند، فقط یک قتل به ثبت رسید. هیچ مدرکی دال بر این وجود نداشت کهقتل ها به 
مناطقي دیگر جابه جا شده باشند. نتیجه اجراي عملیات بن بست این بود که وقتی موانع برداشته 

شدند، قتل ها دوباره به میزان قبلی خود افزایش پیدا کردند. 
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40- خطر جرم را افزایش دهید

مصاحبه هاي انجام شده با بزهکاران نشان مي دهد که این اشخاص بیشتر از خطرهای 
این  نگراني  که  است  بدیهي  دستگیري خود.  عواقب  از  تا  مي ترسند  بازداشت شدن 
اشخاص منطقي است چرا که این اشخاص در صورت دستگیري، کار زیادي نمي توانند 
براي فرار از مجازات انجام دهند اما با اعمال احتیاط خواهند توانست خطر دستگیری 
خود را کاهش دهند. به همین خاطر است که پیشگیری وضعی، خطر دستگیري را 

افزایش داده و تالش براي مجازات اشخاص را غیرضروري مي سازد.
از  سرقت  آمار  افزایش  که  داده اند  نشان  فِلسون  و  کوِهن  ایمني.  سطح  افزایش 
منازل طي دو دهه 60 و 70، تا حدودي به افزایش شمار زناني که در خارج از خانه 
کار مي کردند بر مي گشت. این بدان معنا بود که بسیاري از منازل )اگر نگوئیم همه 
اکثر ساعت های روز هیچ نگهبان توانمندي نداشتند. تحقیقات دیگر نشان  آنها( در 
منازل خود  از  بیرون  مردم معموالً  داده اند که سارقان، عصر روزهاي وسط هفته که 
هستند را براي سرقت ترجیح مي دهند. به همین خاطر است که دائمًا به مردم گوشزد 
مي شود که از خرید روزنامه صرف نظر کنند )زیرا با عدم حضور صاحب خانه در منزل 
و انباشته شدن روزنامه ها در پشت در، سارقان به راحتی تشخیص می دهند که کدام 
منازل خالی هستند. م( و پیش از رفتن به تعطیالت حتمًا همسایگان را از نبود خود در 
منزل مطلع سازند. به همراه داشتن تلفن همراه یا قدم زدن هاي دسته جمعي در شب 
نیز راه هاي دیگري براي افزایش سطح ایمني به حساب مي آیند. در حال حاضر مردم از 
تأثیر مثبت این نوع هشدارها چندان مطلع نبوده ضمن آن که گوشزد نمودن به همسایه 
براي مراقبت از منزل که بهترین راه براي افزایش سطح ایمني تلقی می شود نیز چندان 
استقبال نشده است. با این حال طرح نگهبان محله »ُککون« که در آن ساکنان منازل 
اطراف را پس از وقوع سرقت از جریان مطلع مي کرد عنصر مهمي از یك پروژه موفق 
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در منطقه »کایرخولت« انگلیس به حساب مي آمد.
تسهیل نظارت طبیعي. صاحب خانه ها بوته هاي رشد کرده در نزدیکي در و پنجره 
امکان  کردن  فراهم  برای  نیز  اطراف  منازل  و  بانك ها  و  کرده  کوتاه  را  خود  منازل 
در  روزه  همه  که  اشخاصي  تا  می گذارند  روشن  را  خود  چراغ های  طبیعی  نظارت 
اطراف آنها به کار و فعالیت مشغولند بتوانند نظارت کافی داشته باشند. افزایش سطح 
نظارت طبیعي نیز، هدف اصلي روشن کردن خیابانها و طراحي فضاهاي قابل رویت 
است. تحقیقات انجام شده در انگلیس نشان داده اند که بهبود وضعیت روشنایی اماکن 
ادله مبنی بر جابه جایی آن کاهش مي دهد.  اندک بودن  عمومي، نرخ جرم را ضمن 
یکي از اقدام های اولیه انجام شده از طریق CPTED براي کاهش سرقت در یکي 
از مناطق تجاري»اِرگون« واقع در »پُرتلند« افزایش سطح روشنایي در محدوده بیروني 
فروشگاه ها بود. اُسکار نیومن کاهش جرم در اماکن عمومي را از طریق اجراي اصول 
نظارت طبیعي موفقیت آمیز گزارش کرد. نهایتًا اینکه استفاده از منابع و مخبران تلفني و 
اجراي برنامه هاي متوقف کننده جرم نیز تالش هاي دیگري براي افزایش سطح نظارت 

طبیعي انجام شده توسط مردم به شمار مي روند.
کاهش سطح گمنامي. مردم با خرید خودرو، فعالیت کردن در فواصل دور از منزل 
را برای خود آسان ساخته اند. افزایش تعداد مراکز خرید برون شهري تمایل مردم براي 
رفتن به مراکز تجاري درون شهري را کاهش داده است. مسافرت هاي کم هزینه میزان 
گردش هاي داخلي و خارجي را افزایش داده و همین مسئله باعث شده تا مردم مدت 
زمان بیشتري را در میان اشخاص غریبه سپري نمایند. ساخت مدارس بزرگ نیز نقش 
به سزایي در تحقق این موضوع ایفا کرده است چرا که در این گونه مدارس دانش آموزان 
آشنایي کمتري با کارکنان مدرسه و دانش آموزان دیگر خواهند داشت. کاهش سطح 
گمنامي تدبیر وضعی مؤثري است که متأسفانه به ندرت به کار گرفته مي شود. امروزه 
برخي مدارس دانش آموزان را به پوشیدن یونیفرم ملزم ساخته و از این طریق تالش 
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کرده اند تا میزان گمنامي آنها را در طول مسیر مدرسه تا منزل کاهش دهند. استفاده 
از آرم ویژه شناسایي رانندگان تاکسي و برچسب هاي شماره دار با مضمون»رانندگي 
من چطور است؟« بر روي کامیون ها )از شماره 1 تا 800( نیز روش هاي دیگري براي 

کاهش سطح گمنامي به شمار مي روند.
به کارگیری مدیر در اماکن. برخي کارمندان عالوه بر انجام وظایف اصلي خود به 
اجراي وظایف نظارتي نیز مي پردازند. این مدیران اماکن شامل فروشندگان، نگهبانان 
در هتل ها و نگهبانان پارکینگ خودروها می شوند. تحقیقات انجام شده توسط محققان 
کانادایي ثابت کرده است که مجتمع هاي مسکوني داراي نگهبان، آسیب پذیري کمتري 
در مقابل سرقت دارند. اعطاي تشویقی به صندوق داران بانك براي شناسایي کارت 
هاي اعتباري تقلبي یا سرقتي میزان سوء استفاده از دستگاه هاي خودپرداز الکترونیك 
در نیوجرسي را تا حدود 1 میلیون دالر در سال کاهش داد. تخریب اتوبوس هاي دو 
طبقه در شمال انگلیس نیز پس از نصب دوربین هاي مداربسته در آنها تا حد زیادي 
کاهش یافت. گماشتن دو نگهبان جلوي در فروشگاه هاي رفاه، به خصوص در شب، 
آنها داشته است)به جدول رجوع  بروز سرقت در  از  تأثیر چشمگیري در جلوگیري 

کنید(.
نیروهاي  نیروهاي پلیس،  تقویت نظارت هاي رسمي. این گونه نظارت ها توسط 
دارند  بزهکاران  قبال  در  بازدارنده اي  نقش  همگي  که  فروشگاه ها  نگهبانان  و  امنیتي 
انجام مي شوند. دزدگیرها، دوربین هاي مداربسته و دوربین هاي کنترل سرعت مي توانند 
به ارتقاء این نوع نظارت ها کمك کنند. تحقیق انجام شده در یکي از مناطق مرفه نشین 
نتیجه هزینه هاي  از دزدگیر، نرخ سرقت و در  افزایش استفاده  فیالدلفیا نشان داد که 
پلیس را در آن منطقه تا حد زیادي کاهش داده است. مطالعه انجام شده توسط وزارت 
کشور انگلیس نشان داده اند که جرائم مختلف پس از نصب دوربین هاي مداربسته در 
شهرهاي انگلیس کاهش چشمگیري داشته اند )به نظارت تصویري از اماکن عمومي. 
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مجموعه راهنماهای ویژه حل مسئلههای پلیسي، راهنماي راهکاری شماره سه، موجود 
در سایت »www.cops.usdoj.gov« و »www.popcenter.org« رجوع کنید.( 
بررسي رادارهاي تصویري تعبیه شده در سطح ایالت ویکتوریاي استرالیا نشان داد که 
این رادارها سرعت خودروها را کاهش داده و در کاهش 45 درصد ترافیك شهرها نیز 
نقش به سزایي ایفا نموده اند. طرح گشت زنی با دوچرخه در سطح معابر عمومي که 
توسط شرکت امنیت خصوصي در یکي از پارکینگ هاي بزرگ حومه شهر ونکوور به 
اجراء درآمد، کاهش چشمگیر سرقت خودروها را در پي داشت. پس از آن که مأموران 
امنیتي کار شمارش روزانه و سیستماتیك کاالهاي تجاري پرخطر نظیر وي سي آر و 
دستگاه هاي فیلم برداري کوچك را آغاز کردند، سرقت هاي انجام شده توسط کارکنان 
انبار یکي از فروشگاه هاي محصوالت الکترونیك در نیوجرسي تا بیش از 80 درصد 
کاهش یافت. همان طور که در تحقیق انجام شده توسط»اِکهارت کالهورن« نشان داده 
امروزه روش هاي نظارت رسمي قدرتمند و جدیدي به واسطه مرتبط ساختن  شده، 
دستگاه هاي اطالعاتي با اشخاص به کار گرفته شده اند. وي نشان داد که چگونه تنظیم 
براي دو  آنها  ارسال  و  توسط مدعیان  درآمد شخصي  براي  اي  رایانه  اظهارنامه هاي 
دستگاه دولتي مجزا در سوئد میزان کالهبرداري از امکانات رفاهي را کاهش داد. در 
گذشته شهروندان سوئدي زماني که قصد داشتند از کمك هزینه اجاره استفاده نمایند 
سقف درآمد خود را پائین اعالم کرده ولي زماني که مي خواستند از دستمزد ایام بیماري 
درآمد  براي  اظهارنامه  رایانه اي  تنظیم  ولي  مي کردند  اعالم  باال  را  آن  نمایند  استفاده 

شخصي اشخاص این نوع کاله برداري را تا حد زیادي کاهش داد.
منابع دیگر:

پینتر، کیت و نیك تیلي)1999(. »نظارت بر اماکن عمومي«: CCTV، روشن کردن 
خیابانها و پیشگیري از جرم«. مطالعه انجام شده در خصوص پیشگیري از جرم، جلد دهم. 
»www.popcenter.org«ماسني، نیویورک: انتشارات»عدالت کیفری«. موجود در سایت
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اقدام های که میزان سرقت مقرون به آزار یا تهدید از فروشگاه هاي رفاه 
را کاهش مي دهد )براساس نتایج به دست آمده از چهارده تحقیق(.

شمار تحقیقات مرتبط
به کار گرفتن دو یا چند نگهبان در آنها                                            10
جابجایي اصولي وجوه نقد                                                              8
فراهم آوردن شرایطی که راه ورود مخفی وجود نداشته باشد                    6
ساخت آنها در کنار فروشگاه هاي دیگر                                              5
خلق چشم انداز واضح در ضلع جلویي آنها                                          5
تعطیل نمودن آنها طي ساعت های شب                                            5
استفاده از فناوري هاي امنیتي                                                        5
قرار دادن دستگاه هاي خودپرداز آنها در داخل محفظه هاي مطمئن            4
آموزش کارکنان                                                                         4
خلق چشم انداز واضح در داخل آنها                                                  3
احداث پمپ بنزین در جلوي آنها                                                    3
قرار دادن دستگاه هاي خودپرداز در مرکز آنها                                      3
ساخت آنها در خیابانهاي شلوغ                                                      2
گماشتن مأموران امنیتي                                                              2

همه مطالعات انجام شده کلیه اقدام های مذکور را دررنمی گیرند.
منبع: هانتر و ِجفري)1997(. »پیشگیري از سرقت در فروشگاه هاي رفاه به کمک 
رونالد  موفق،  موردي  مطالعات  جرائم:  از  وضعی  پیشگیري  محیطي«.  طراحي 

ِکالرک. مونسي، نیویورک: انتشارات »عدالت کیفری«.

جدول شماره یك
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افزایش خطرهای جرم

افزایش سطح ایمني
•	اهمیت دادن به هشدارهاي رایجي همچون اشغال جلوه دادن منزل پس از ترک آن، 

همراه داشتن تلفن همراه و بیرون رفتن به صورت »دسته جمعي« در شب
•	طرح نظارت محله »ککون«

فراهم کردن امکان نظارت طبیعي
•	افزایش روشنایي سطح خیابانها

•	طراحي فضاهاي قابل رویت
•	نگهبان محله و منابع و مخبران تلفني

کاهش سطح گمنامي
•	آرم هاي ویژه خودروهاي تاکسي

•	برچسب هاي ویژه کامیون ها با مضمون »رانندگي من چطور است؟«
•	یونیفورم هاي مدارس

به کارگیری مدیر در اماکن
•	آموزش کارکنان براي پیشگیري از جرم
•	اعطاي پاداش به صندوق داران هوشیار

•	حمایت از منابع و مخبران
تقویت نظارت رسمي

•	تعبیه دوربین هاي کنترل سرعت و انجام تست اتفاقي تنفس
•	نظارت تصویري از مراکز تجاري درون شهري

•	استفاده از نیروهاي گشتي دوچرخه سوار در پارکینگ خودروها

جدول شماره دو
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41- عواید جرم را کاهش دهید

تئوري انتخاب منطقي بر این باور است که بزهکاران همواره به دنبال کسب سود از 
جرائم ارتکابی خود هستند. این سودها فقط بهره مادي نیستند )همچون سرقت( چرا 
که معموالً در جرائم، موضوع های دیگري همچون سوء استفاده هاي جنسي، مستي، 
هیجان، انتقام، دستمزد گرفتن از اعیان و اشراف و نظیر اینها نیز مطرح می شود. از این 
رو یکي از ابعاد مهم پیشگیري وضعی، پي بردن به عواید بزهکارانه خاص و یافتن 

راه هاي مناسب براي کم کردن و حذف آنها است.
با مخفي  تا  تالش مي کنند  آماج های جرم. صاحب خانه ها معموالً  نمودن  مخفي 
اشخاص  این  بگذارند.  ناکام  را  سارقان  ارزشمند  اشیاء  دیگر  و  آالت  نمودن جواهر 
همچنین کرکره منازل خود را پائین کشیده و از این طریق مانع آن مي شوند که سارقان 
زنجیر طال  عمومي  اماکن  در  اشخاص  برخي  ببینند.  را  خانه  داخل  پنجره  از  بتوانند 
بر گردن نیاویخته و برخي دیگر نیمه شب خودروي خود را بیرون از پارکینگ رها 
براي  آکورا  و  هوندا  خودروهاي  همچون  آنها  خودروي  اگر  )به خصوص  نمي کنند 
اطالعات  حاوي  که  ذیل  جدول  باشد(.  جذاب  مسروقه  خودروی  با  تفریح کنندگان 
بریتانیا است، نشان مي دهد که خودروهاي رها شده در خیابان در  به جرائم  مربوط 
مقایسه با خودروهایي که در پارکینگ یا جلوي در منزل صاحبان آنها پارک مي شوند 
براي  راه هایي  این ها  همه  داشت.  قرار خواهند  معرض خطر سرقت  در  بیشتر  بسیار 
مخفي نمودن آماج و کاهش وسوسه سارقان براي سرقت به حساب مي آیند. برخي 
نکردن  مشخص  مثال  برای  برخوردارند.  کمتري  وضوح  از  مخفي سازي  راهبردهاي 
جنسیت در فهرست شماره تلفن ها، زنان را از مزاحمت هاي تلفني در امان نگه داشته 
یا این که نچسباندن برچسب هاي ویژه بر روي کامیون هاي داراي حفاظ، خطر سرقت 

از آنها در جاده ها را کاهش مي دهد.
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جدول شماره یك

از  یکي  در  را  اعتباري  کارت هاي  که  دستگاهي  نصب  جرم:  آماج های  حذف 
کلیساهاي اسپانیا قبول مي کرد مزایاي متعددي را به همراه داشت: اعانه دهندگان براي 
بهره مندي از تخفیف هاي مالیاتي، رسید دریافت کرده، هدایاي بزرگ تري توسط کلیسا 
دریافت گردیده و خطر سرقت نیز با حذف آماج به حداقل رسیده بود چرا که پذیرش 
وجه نقد در آن امکان پذیر نبود. این تدبیر وضعی قباًل هم در روزهاي حمله به معادن 
دلیجانها  از سرقت  که  معادن  این  از  یکي  بود.  بسته شده  کار  به  نیز  کالیفرنیا  طالي 
ابتکاري جالب زده و طالهاي استخراج شده را به شکل  به تنگ آمده بود دست به 
شمش هاي 400 پوندي درآورد. حمل این شمش هاي سنگین براي اسب هاي سارقان 
بسیار سخت بود. یکي از نمونه هاي جدیدتر حذف آماج، تغییرهای اعمال شده بر 
روي تلفن هاي سکه اي بوده است. براي جلوگیري از شکسته شدن شیشه باجه هاي 
تلفن توسط اشخاص، باجه هاي فلزي جایگزین کیوسك هاي شیشه اي در مناطق پرخطر 
انگلیس گردید و به جاي تلفن هاي سکه اي که مقادیر زیادي پول در خود جاي داده 

سرقت خودروها و مکانهاي پارک: انگلیس و ولز، اطالعات مربوط به جرائم بریتانیا

جرائم خودرویي رخ داده طي 24 ساعت در بین محل پارک شدن خودرو
10000 خودرو ًٌُْ *

2پارکینگ منزل

40داخل خیابانهاي اختصاصي

327خیابانهاي دیگر

454پارکینگ هاي عمومي

* که شامل سرقت ها، شروع به سرقت و تخریب عمدی خودروها مي شوند.
منبع: ِکالرک، رونالد و پت مي هیو )1998(. »پیشگیري از جرم در پارکینگ ها«. کاهش نرخ جرم به کمک 

مدیریت و توسعه امالک، مارکوس فِلسون و ریچارد پیِسر، واشنگتن دي سي: مؤسسه زمین هاي شهري.
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آمده اند.  کار  روي  تلفن  کارت هاي  مي آمدند  به حساب  سرقت  براي  مهمي  آماج  و 
شاید بارزترین نمونه حذف هدف، صندوق ها و سیستم هاي پرداخت کرایه دقیق در 
و  نیویورک  اتوبوس  رانندگان  از  زورگیری  این صندوق ها  که  چرا  باشند  اتوبوس ها 

هجده شهر دیگر را در اواخر دهه 60 به میزان چشمگیري کاهش دادند.
شناسایي اموال. در کشورهاي توسعه یافته وسائل نقلیه موتوري باید ثبت گردیده 
و کد شناسایي منحصر به فردی همراه داشته باشند. این نوع راهکارها عالوه بر کمك 
به مأموران مالیاتي، در کاهش سرقت نیز کارساز بوده اند. یکي از ایالت هایي که ثبت 
ایلینویز بود. این کار باعث گردید تا سرقت  نقلیه را در 1934 اجباري نمود  وسائل 
خودرو در این ایالت از 28000 مورد در سال گذشته به حدوداََ 13000 مورد کاهش 
پیدا کند. اخیراً یعني در 1984 نیز قانون فدراِل وضع شده براي وسائل نقلیه موتوري 
را  پرخطر  خودروهاي  اصلي  اجزاي  کلیه  به  شناسایي  کد  اعطاي  پلیس،  به  مربوط 
اجباري نمود. برنامه هاي »عملیات شناسایي« پلیس موفقیت کمي را در این کشور به 
دست آوردند ولي »گلوریا لیکاک« از مؤسسه علوم جنایي »جیل داندو« نشان داده که 
اعطاي کد شناسایي به وسائل نقلیه سه منطقه کوچك در ولز به همراه تبلیغات رسانه اي 

گسترده شمار سرقت هاي گزارش شده داخلي را به نصف رسانده است.
اختالل در بازار معامله اموال مسروقه. جرم شناسان و پلیس به اهمیت مختل نمودن 
بازار معامله اموال مسروقه توجه کمي کرده اند. جرم شناسان دسترسي به اطالعات این 
خرها  مال  دستگیري  به  را  سارقان  دستگیري  نیز  پلیس  و  خوانده  دشوار  را  بازارها 
ترجیح مي دهند چرا که اصوالً مجازات های در نظر گرفته شده براي مال خرها نسبتًا 
نداشت  وجود  سرقتي  کاالهاي  معامله  براي  بازاري  اگر  حال  این  با  هستند.  سبك 
تعداد سارقان سمج و کامیون هاي سرقتي حامل مقادیر زیاد الکل و تنباکو نیز کاهش 
کشور  وزارت  کارکنان  )از  ساتُن  مایك  توسط  انجام شده  اخیر  مي یافت. تالش هاي 
است.  داده  جلوه  رنگ تر  پر  را  سرقتي  کاالهاي  معامله  بازار  نمودن  مختل  انگلیس( 
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راهکارهاي در نظر گرفته شده براي ایجاد اختالل در این نوع بازارها شامل نظارت 
دقیق پلیس بر معامله های انجام شده در فروشگاه هاي رهني، مقابله با فروشندگان 
خیاباني و غیرقانوني کاالها و نظارت دقیق بر آگهي هاي کوچك فروش در روزنامه ها 
براي شناسایي دست فروشان حرفه اي مي شود. اجراي عملیات هاي ویژه پلیسي نظیر 
پلیس خارج  کار  دستور  از  کلي  به  باید  نیز  فروشگاه هاي سمساري  افتتاح ساختگي 
گردند چرا که تحقیقات نشان داده اند این کار خود به افزایش سرقت در مناطق اطراف 

این فروشگاه دامن مي زند.
محروم نمودن از منافع. نصب دستگاه هاي کنترل سرعت راهي مطمئن براي محروم 
نمودن سارقان از فرار سریع با خودروهاي سرقتي است. استفاده از بي سیم هاي رمزدار 
تکنیك هاي  البسه،  روي  بر  جوهرریز  برچسب هاي  نصب  و  خودروها  در  امنیتي  و 
بي  در صورت  امنیتي  و  رمزدار  بي سیم هاي  هستند.  از جرم  پیشگیري  برای  دیگري 
اطالعي فرد سارق از رمز آنها کار نکرده و بررسی های انجام شده در امریکا و استرالیا 
با  مقایسه  در  بي سیم ها  این  به  مجهز  خودروهاي  سرقت  نرخ  که  داده اند  نشان  نیز 
خودروهاي دیگر کمتر است. برچسب هاي جوهرریز نیز براي پیشگیري از دله دزدي در 
فروشگاه هاي لباس می شوند. این برچسب ها لباس هایي که بدون اجازه برداشته شوند 
را به شکلي غیرقابل امحاء لکه دار مي کنند. این کار انگیزه سارقان را براي سرقت لباس 
از بین مي برد چرا که در صورت ریختن جوهر بر روي این نوع لباس ها، بر تن کردن 

یا فروش آنها نیز غیرممکن خواهد بود.
منابع دیگر:

از رویکرد  استفاده  با  اجناس  با سرقت  مقابله  مایك و همکاران )2001(.  ساتن، 
لندن:   .8 صفحه  جرم،  کاهش  بر  شده  انجام  تحقیقات  مجموعه  بازار«،  در  »اختالل 

وزارت کشور.
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جدول شماره یك 
راهکارهاي اتخاذ شده براي کاهش منافع حاصل از جرم

مخفي نمودن آماج های جرم
•	عدم پارک خودرو در خیابان به دلیل جذاب بودن آنها براي تفریح کنندگان با 

خودروی مسروقه
•	مشخص نکردن جنسیت اشخاص در فهرست شماره های تلفن

•	نچسباندن آرم ویژه بر روي کامیون هاي داراي حفاظ
حذف آماج های جرم

•	استفاده از بي سیم هاي متحرک در خودروها
•	ایجاد سرپناه براي بانوان

•	استفاده از کارت هاي تلفن براي کیوسک هاي تلفن
شناسایي اموال

•	اعطاي کد شناسایي به وسیله نقلیه
•	اعطاي مجوز به وسائل نقلیه و کدگذاری بر اجزاي آنها

•	نصب برچسب بر روي وسائل نقلیه
اختالل در بازار معامله اموال مسروقه

•	نظارت بر معامله های انجام شده در فروشگاه هاي رهني
•	نظارت بر آگهي هاي تبلیغاتي طبقه بندي شده

•	اعطاي مجوز به دست فروشان خیاباني
محروم نمودن از منافع

•	استفاده از برچسب هاي جوهرریز در لباس ها
•	پاک کردن دیوارهایی که بر روی آنها شعارنویسی یا نقاشی شده است
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حذف مزایای حاصل از دیوارنویسی

قطارهاي زیر زمیني شهر نیویورک که تبلیغات زیادي بر روي بدنه آنها نوشته مي شود به ابزاري 
تجاري در دهه 70 و 80 تبدیل گردیده و دائماً در ابتداي فیلم هایي که در مترو ساخته مي شدند 
ظاهر مي گردیدند. مقام های متروي زیر زمیني شهر نیویورک تدابیر قانوني و اجرایي بیشماري 
را براي خالص شدن از شر این تبلیغات به کار بستند ولي متأسفانه نتایج چندان موفقیت آمیزي 
برایشان حاصل نگردید. این اشخاص سرانجام به ایده ساده اي دست پیدا کردند که موفقیت را 
براي آنها به همراه داشت: به محض آن که بدنه یک قطار از تبلیغات متعدد پر مي شد قطار مذکور 
از سرویس دهي خارج گردیده و در صورت تکرار این قضیه باز هم عملیات پاک سازي بر روي آن 
انجام مي شد. این اقدام باعث مي شد تا عوامل نصب برچسب و تبلیغات دیگر نتوانند تبلیغات خود 
را در اماکن عمومي به معرض نمایش بگذارند. از آنجا که تعداد قطارهاي زیرزمیني شهر نیویورک 
زیاد بود عملیات پاک سازي آنها شش سال به طول انجامید. این روزها وضعیت ظاهري قطارهاي 

این شهر مطمئناً از وضعیت ظاهري قطارهاي زیرزمیني شهرهاي دیگر بدتر نیست.
قطارهاي پاک سازي شده

1989          1988          1987          1986          1985          1984            سال
6221          5946          4707         3434          1720          ----            هدف
6245          6077          4839          3454          1915         400             واقعي

منبع: اسلُوان- هوویت، ِمریالیس و جورج ِکلینگ )1997(، »شعارنویسی بر روي قطارهاي زیر 
از جرائم:  »پیشگیري وضعی  آنها«،  پاک سازي  مقابل  در  قطارها  تزیین  نیویورک:  زمیني شهر 

مطالعات موردي موفق«، رونالد کالرک، مونسي، نیویورک : انتشارات »عدالت کیفری«.
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42- عوامل تحریك آمیز را کاهش دهید

ریچارد ُورتلي با مطالعه وضعیت زندانها و مشروب فروشي ها دریافت که ازدحام، 
عدم وجود امکانات رفاهی و رفتار بي ادبانه اصلي ترین عوامل بروز خشونت در هر 
دوي این مکانها بودند. این مسئله باعث گردید تا وي ادعا کند پیشگیري وضعی از 
جرم منحصراً روي فرصت هاي ارتکاب جرم متمرکز گردیده و معموالً از ویژگي هاي 
وضعي که وقوع جرم را تسریع یا کاهش مي دهند غافل مي ماند. در نتیجه، تحقیقات 
وي موجب گردیدند تا کاِلرک و کِرنیش براي کاهش آنچه که در طبقه بندي آنها از 
تکنیك هاي وضعی »عوامل تحریك« خوانده مي شدند پنج تکنیك را معرفي نمایند. این 

تکنیك ها که مثال هاي ورتلي را به تصویر مي کشند در ذیل توضیح داده شده اند.
کاهش فشار و استرس. مردم معموالً در مواقعي که پیش خدمت هاي رستوران با 
آنها بي ادبانه برخورد کرده، از سوي دیگران تحت فشار قرار گرفته یا با تأخیِر بدون 
اشخاص  اوقات  گاهي  مي روند.  در  کوره  از  مي شوند  مواجه  قطارها  حرکِت  علت 
آن قدر عصباني مي شوند که دست به حرکات خشونت بار مي زنند. موضوعي که با ارائه 
خدمات بهتر که همواره نیز از سوي مردم تقاضا مي شود قابل پیشگیري است. با این 
حال در مواقعي که شاکیان قدرت کافي براي دفاع از خود ندارند، شکایاتشان نیز نادیده 
گرفته مي شود. برای مثال هر زمان که زندانیان از ناتواني در غذا خوردن حین گرسنگي 
گرفته  نادیده  مي کنند، شکایتشان  تلویزیون شکایت  برنامه هاي  انتخاب  در  ناتواني  یا 
مي شود. هرچند که این مسائل با تنظیم وعده هاي غذایي و تهیه تلویزیون هاي بیشتر به 
راحتي قابل حل است. یا مثاًل زمان انتظار  زندانیان براي استفاده از تلفن که یکي دیگر 
از دالئل اصلي ناراحتي این اشخاص است مي تواند با به کارگیري سیستم هاي رایانه اي 
سهمیه بندي تلفن کاهش یابد )به جدول رجوع کنید(. بروز رفتارهاي خشونت بار و 
پرخاشگرانه از احساس ناراحتي زیاد در مواقعي که مثاًل سر و صدا زیاد بوده، اشخاص 
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به یکدیگر تنه زده و جایي براي نشستن وجود ندارد نیز نشأت مي گیرد. این شرایط در 
بسیاري از کلوپ ها، کافه ها و پروازهاي به تأخیر افتاده مشاهده شده و دائمًا نیز باعث 
بروز مشکل مي شوند. در چنین شرایطي افزایش تعداد صندلي ها، نواختن موزیك هاي 
آرام و کم کردن روشنایي محیط تأثیر به سزایي در کاهش استرس اشخاص خواهند 

داشت.
تیم  دو  هواداران  انگلیس  ورزشي  استادیوم هاي  در  درگیري.  بروز  از  جلوگیري 
تنظیم  گونه اي  به  نیز  خروجشان  و  ورود  و  شده  داشته  جدانگه  یکدیگر  از  رقیب 
مي شود که زمان انتظار اشخاص که خود عامل بروز مشکل به حساب مي آید کاهش 
پیدا کند. کرایه  هاي تاکسي از فرودگاه »کندي« شهر نیویورک تا مانهاتن 45 دالر تعیین 
براي آن که در  بر سر کرایه گرفته شود.  بروز درگیري  تقلب و  تا جلوي  شده است 
پیست موتورسواري گراندپریکس استرالیا مدیریت جمعیت به شکل صحیحي به اجراء 
درآید به موتورسواران اجازه داده شد عملیات گروهي با همکاران خود انجام دهند، 
ضمن آن که به توسعه اجرای وضع قوانین خاص براي استفاده از امکانات نیز تشویق 
گردیدند. این مسئله باعث گردید تا درگیري میان پلیس و موتورسواران که در سال هاي 

گذشته حوادثي را رقم زده بود از بین برود.
کاهش تحریك و وسوسه. پزشکان مرد نباید بدون حضور پرستاران یا متصدیان 
اتهام  از وارد آوردن  این کار  بپردازند.  بیماران زن  به معاینه فیزیکي و دقیق  پذیرش 
های نادرست به پزشکان جلوگیري کرده و وسوسه شدن آنها براي سوء استفاده هاي 
نامناسب و جنسي از بیماران را کاهش مي دهد. قوانیني که بزهکاران کودک آزار را از 
کار کردن با کودکان منع مي کنند نه تنها از کودکان محافظت به عمل آورده بلکه به 
اشخاص بزرگسال نیز در کنترل امیال جنسي شان کمك مي کنند. این که مشاهده یك 
تفنگ، احساس خشونت آمیز انسان براي چکاندن ماشه آن را تحریك مي کند خود دلیل 
مناسبي براي جلوگیري از قرار دادن سالح در معرض دید است. یا مثاًل این که شمار 
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فیلم هاي مستهجن در اختیار دارند دلیل  یا  از متجاوزان جنسي عکس ها  چشمگیری 
منطقي براي کنترل این ابزار است. نهایتًا اینکه کاهش وسوسه، هدف اصلي توصیه هایی 
نظیر مراقب بودن حین حمل پول در انظار عمومي یا تنها بیرون نرفتن خانم هاي جوان 

به هنگام شب به حساب مي آید.
از رفت  را  از پدر و مادرها کودکان خود  اطرافیان. بسیاري  اثر کردن فشار  بي 
و آمد با دوستان ناباب منع می کنند، این در حالي است که مدارس نیز دانش آموزان 
مشکل ساز خود را به گروه هاي مختلفي تقسیم مي کنند. با این حال هم پدر و مادرها و 
هم فرزندان آنها دائمًا در معرض این نوع فشارها قرار مي گیرند. کارکنان فعلي، کارکنان 
تازه وارد را به سرقت از کارفرمایان خود تشویق کرده و جوانان نیز در اغلب موارد 
دوستان خود را به نوشیدن بیش از حد مشروب تشویق مي کنند. یکي از آزمایش های 
عمومي انجام شده در استرالیا براي بررسي تأثیر مثبت تست هاي تنفسي از رانندگان 
فرمان  پشت  مستي  حالت  در  دوستانشان  نمي دهند  اجازه  »اشخاص خوب  شعار  بر 

بنشینند« تأکید داشت.
به  که  هستند  سیستمي  داراي  همگي  جدید  هاي  تلویزیون  تقلید.  از  جلوگیري 
این  از  انجام داده و  آنها  پدر و مادرها اجازه مي دهند برنامه ریزي الزم را بر روي 
طریق مانع مشاهده برنامه هاي خشن توسط فرزندان خود شوند. امروزه ارتباط میان 
فیلم هاي تلویزیوني و خشونت موجود در سطح جامعه هنوز به طور کامل اثبات نشده 
ولي موضوع این است که برخي شواهد از وقوع جرائم تقلیدي حکایت دارند چرا که 
تقلید اشخاص  نامتعارف در برخي موارد  از جرائم  تهیه شده  گزارش های رسانه اي 
دیگر را در پي داشته اند. برای مثال نشان داده شده دانش آموزاني که مالحظه مي کنند 
معلمان آنها به انجام فعالیت هاي غیرقانوني رایانه اي مي پردازند، بیشتر در معرض خطر 
ارتکاب جرائم رایانه اي قرار داشته، یا این که رهگذراني که مي بینند بقیه اشخاص از 
چراغ قرمز رد مي شوند بیشتر براي پیروي از آنها تحریك مي شوند. آیا براي خود شما 
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پیش آمده که ابتدا چراغ قرمز را رد کرده و سپس از آیینه خودروي خود ببینید که آیا 
خودروي پشت سري شما هم این کار را انجام داده است یا خیر؟ این نیز نشان داده 
شده که میزهاي خراش داده شده و کنده کاري شده در پارک هاي جنگلي بیشتر توجه 
این ها  نظیر  یافته هایي  مي کنند.  آنها جلب  به  مجدد  رساندن  آسیب  براي  را  اطرافیان 
اتخاذ سیاست »تعمیر سریع« را براي مقابله با تخریب، منطقي جلوه مي دهند. ویلسون 
و کِلینگ این اصل را در مقاله معروف خود یعني »پنجره هاي شکسته« بیشتر تشریح 
نموده اند. آنها در این مقاله عنوان کرده اند که عدم مقابله سریع با نشانه هاي جزئي فساد 
در جامعه همچون تکدي گري یا خودفروشي روسپی ها خیلي زود به بدتر شدن اوضاع 
خواهد انجامید چرا که در چنین حاالتي بزهکاران سنگ دل به این گونه مناطق هجوم 

آورده، از هرج و مرج حاکم شده بهره برداري خواهند کرد.
منابع دیگر:

عوامل  کنترل  براي  شده  ابداع  تکنیك هاي  »طبقه بندي   ،)2001( ریچارد  ورتلي، 
وضعي تسریع کننده جرم«، نشریه »Security«، 82 ـ14:63
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کاهش عوامل تحریک آمیز

کاهش فشار و استرس
•	سرویس دهي کارآمد و مؤدبانه

•	افزایش تعداد صندلي ها
•	نواختن موزیک هاي مالیم و کم کردن روشنایي محیط

جلوگیري از بروز درگیري
•	جدا نمودن هواداران تیم هاي رقیب در فوتبال

•	کاستن از جمعیت مشروب فروشي ها
•	تثبیت نرخ کرایه هاي تاکسي

کاهش وسوسه و تحریک
•	کنترل ابزار مستهجن و خشونت آمیز

•	ممانعت از کار کردن اشخاص کودک آزار در کنار کودکان
•	مشاوره براي ممانعت از بزهدیدگی جنسي

بي اثر کردن فشار اطرافیان
•	»مشروب خوردن و رانندگي اشخاص الابالي«

•	»نه گفتن از همه چیز بهتر است«
•	طبقه بندي اشخاص مشکل ساز در مدارس

جلوگیري از تقلید
•	تعمیر سریع تأسیسات تخریب شده

•	وجود سیستم هاي قفل کننده در تلویزیون هاي جدید
•	سانسور کردن جزئیات مربوط به طرز کار بزهکاران براي ممانعت از وقوع جرائم 

تقلیدي
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 Victoria« کالهبرداري تلفني، استفاده از تلفن هاي سکه اي و کاتالوگ هاي
secrets« در زندان »رایِکرز آیَلند«

نیویورک واقع شده  از فرودگاه »الگاردیا«ي شهر  آیلند« که در فاصله کوتاهي  »رایکرز 
سیستم عظیمي است که ده زندان را در خود جاي داده است. در این زندان زندانیاني 
مأموران  مي کنند.  استفاده  تلفني  خدمات  از  وضعیتشان  به  توجه  با  که  هستند  ساکن 
زمان  و  تلفني  های  مکالمه  ثبت  براي  شناسایي  کارت هاي  از  سابقاً  زندان  این  امنیتي 
اختصاص داده شده به هر زنداني استفاده مي کردند ولي این سیستم در دهه 90 کنار 
گذاشته شد. پس از آن زندانیان سیستم خود موسوم به »سیستم زمان بندی« )تلفن هاي 
سکه اي( را به کار بسته و همین موضوع سبب گردید تا هزینه تماس هاي برقرار شده به 
بیش از سه میلیون دالر در سال افزایش پیدا کند. زندانیاني که قدرتشان از بقیه بیشتر 
بود تلفن ها را کنترل کرده و از آنها براي دسترسي به هشداردهنده ها و همچنین خرید 
نیز  را  این زندانیان خطوطي  از زندان استفاده مي کردند.  و فروش مواد مخدر در خارج 
براي ارتباط با زندانیان زن در اختیار داشته و براي برقراري تماس هاي راه دور و انجام 
خریدهاي خود از شماره کارت هاي اعتباري سرقتي استفاده مي کردند. نانسي الوین که 
فارغ التحصیل دانشگاه »راتِگرز« بوده و این مسئله را بررسي کرده و مي گوید: » زندانیان 
زن از این کار براي دسترسي به کاتالوگ هاي »Victoria secrets« که باعث فخر شیک 
نیز مسئوالن زندان از  پوش ترین زندانیان زن کشور مي شد استفاده مي کردند که نهایتاً 

وجود آنها مطلع گردیدند«.
مقام های زندان سیستم رایانه اي بسیار مطمئني را به کار گرفتند که استفاده از تلفن را 
با توجه به وضعیت تماس گیرنده محدود مي ساخت. زندانیان با استفاده از بارکد کارت هاي 
این  مي کردند.  پیدا  دسترسي  تلفن ها  به  رمز  شماره  یک  نمودن  وارد  و  خود  شناسایي 
سیستم خیلي سریع هزینه هاي تلفن و درگیري هاي رخ داده بر سر استفاده از تلفن را به 
نصف کاهش داد. مطالعه انجام شده توسط الوین نشان داد که تعداد این درگیري ها در 
ماه از 6/7 مورد از بین 1000 نفر )پیش از به کارگیري سیستم تلفني جدید( به 3/6 مورد 

از بین همین تعداد )پس از به کارگیري سیستم مذکور( کاهش یافت.

منبع: الوین، نانسي)1994(. »انتخاب منطقي و درگیري زندانیان زندان رایکرز آیلند بر 
کالرک.  رونالد  جلد3،  جرم،  از  پیشگیري  در خصوص  شده  انجام  تحقیقات  تلفن«.  سر 

مونسي، نیویورک: انتشارات »عدالت کیفری«
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43- معاذیر برای جرم را حذف کنید

این تکنیك وضعی که جزو گروه پنجم تکنیك هاي موقعیتي است بر این عقیده 
استوار است که بزهکاران قضاوت درستي از رفتار خود داشته و در اغلب موارد براي 
بي اثر کردن آنچه که ممکن است باعث احساس شرم یا گناه در آنها شود اقدام خود 
را منطقي جلوه مي دهند. معاذیری که این اشخاص هنگام ارتکاب جرم مطرح مي کنند 
معموالً جمله هایی شبیه »حقش بود«، »من فقط مي خواستم از او پول قرض بگیرم«، 
یا این که »من فقط یك سیلي به صورت او زدم« است. معاذیری از این دست براي 
سوء  مستي،  حالت  در  رانندگي  مالیات،  از  فرار  وسوسه  به  روزه  همه  که  اشخاصي 
اهمیت  مي دهند  نشان  واکنش  کارفرماها  اموال  سرقت  و  کودکان  از  جنسي  استفاده 

فوق العاده اي دارند.
را وضع  قوانیني  مدیریتي خود  عملکرد  بهبود  براي  سازمانها  قوانین. همه  وضع 
و  بخشیده  نظم  خود  کارکنان  زمان  ثبت  به  تجاري  شرکت هاي  مثال  برای  مي کنند. 
فروشگاه ها نیز دستیاران فروش خود را  به پیروي از دستورالعمل هاي  دقیق جابه جایي 
پول ملزم مي سازند. سازمانهایي همچون بیمارستانها، کتابخانه هاي عمومي و هتل ها باید 
نحوه عملکرد مشتریان خود را نیز تحت کنترل داشته باشند چرا که هرگونه ابهام در این 
نوع نظارت ها، باعث سودجویی کاربران آنها خواهد شد. از اینرو یکي از عوامل مهم 
و کلیدي در پیشگیري وضعی، وضع قوانین، معرفي قوانین یا دستورالعمل هاي جدید 
)و تشریح مناسب آنها( براي از بین بردن ابهام های جدي در خصوص مقبولیت نحوه 
عملکرد است. به  عنوان مثال  امروزه بسیاري از رستورانها فقط رزرو روزهایي که در 
آنها فرد درخواست کننده شماره تلفني از خود بر جاي گذاشته باشد را قبول مي کنند. 
برخي از آنها نیز شماره کارت اعتباري فرد را درخواست کرده و از آن طریق به ارائه 
یونیفرم هاي  پوشیدن  به  کالیفرنیا  ایالت  ماهي گیران  نمودن  ملزم  مي پردازند.  سرویس 
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خاص ماهي گیري اکثر آنها را به رعایت قوانین وضع شده درباره خرید متقاعد نمود.
اعالم دستورالعمل ها. معموالً قوانین کار در قراردادهاي استخدام ذکر گردیده و 
تلفني  اعتباري، خدمات  کارت هاي  ارائه دهنده  شرکت هاي  توسط  شده  قوانین وضع 
قوانین  مي گردند.  ذکر  خدمات  ارائه  در  ویژه  قراردادهاي  در  نیز  بیمه اي  خدمات  و 
به اطالع عموم رسانده مي شوند  وضع شده براي تاسیسات یا اماکن عمومي معموالً 
موارد  این که  هم  و  کرده  بي اطالعي  اظهار  آنها  از  نتوانند  مردم  هم  طریق  این  از  تا 
کاربرد آنها به طور دقیق مشخص گردند. برای مثال عالئم مربوط به رانندگي و پارک 
خودرو در جاده ها زیاد دیده مي شوند. بررسی ها نشان داده اند که عالئم هشداردهنده، 
رانندگان  به  شده  داده  اختصاص  مکانهاي  در  را  خودروها  غیرقانوني  پارک  جلوي 
معلول مي گیرند. تأسیسات مهم دیگري همچون پارک ها، دانشگاه ها، خطوط ترانزیت 
آنها  در  دخیل  عوامل  رفتار  بر  که  هستند  عالئمي  داراي  نیز  مسکوني  پروژه هاي  و 
تأثیر مي گذارند. ارزیابي ها نشان داده اند که دستورالعمل هاي اعالم شده به رغم کاربرد 
دستورالعمل هاي  اوصاف  این  همه  با  ندارند.  پیشگیري  در  چنداني  کارآیي  زیادشان 
مذکور ابزار مهمي براي اجراي قانون به حساب آمده و تا حد زیادي در حل مسئله ها 

به کار گرفته مي شوند.
بیدار کردن وجدان. این تکنیك وضعي از دو جهت با کنترل اجتماعي غیررسمي 
فرق مي کند. اول آن که این تکنیك بر اشکال خاص وقوع جرم در شرایط ناپیوسته و 
کاماًل محدود متمرکز بوده و دوم آن که هدف این تکنیك بیدار نمودن وجدان اشخاص 
حین ارتکاب جرم است نه تالش براي تغییر رفتارهاي عام آنها نسبت به نقض قانون. 
برای مثال در ورودي برخي فروشگاه ها عالمت »بي اجازه برداشتن اجناس دزدي است« 
حك گردیده یا این که مثاًل در ترمینال اتوبوس بندر مانهاتان نوشته شده: »سیگار کشیدن 
تابلوهاي سرعت گیِر  اقدامي غیرقانوني، خودخواهانه و بي ادبانه است«.  در این محل 
نصب شده در جاده ها نیز بدون جریمه کردن رانندگان فوراً آنها را از حرکت با سرعت 
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غیرمطمئن بر حذر مي دارند.
تشویق مردم به اطاعت از قانون. زماني که »سزار لمبروزو« جرم شناس ایتالیایي، 
در قرن نوزدهم پیشنهاد حبس اشخاصي که در خیابانها ادرار مي کردند را مطرح نمود، 
این  رفع  براي  را  عملي تري  راه حل  داشت  نام  فري«  »انریکو  که  از شاگردانش  یکي 
مسئله پیشنهاد داد: ساخت توالت هاي عمومي. این مسئله نمونه اي بارز از کمك کردن 
به اشخاص براي رعایت قانون )تکنیکي که کاربرد زیادي نیز دارد( به حساب مي آید. 
زباله  تعبیه سطل هاي  اشخاص مست،  براي  تاکسي  کرایه  تخفیف  تکنیك شامل  این 
دستورالعمل هاي  بهبود  و  مردم(  عمومي  پیام هاي  نوشتن  )براي  تبلیغاتي  وتابلوهاي 
براي  آوردن  بهانه  نتیجه  در  و  کتاب  دادن  پس  در  تأخیر  )که  کتابخانه ها  در  اجرایی 
را کاهش مي دهد(  کتاب  امانت گرفتن  قوانین وضع شده در خصوص  عدم رعایت 
مي شود. در گزارش کالسیك »Disney world«، شییرینگ و استِنینگ راه هایي که به 
واسطه آنها کنترل و مدیریت پیچیده جمعیت از جمله استفاده از عالئم ویژه پیاده روها، 
نشانه ها، موانع فیزیکي )که گردش هاي خالف به چپ و راست را دشوار مي سازند( 
کاهش  به   Disney آموزشي  پارک  کارکنان  توسط  شده  تدوین  دستورالعمل هاي  و 
به شکل  را  پارک مذکور کمك مي کند  بي نزاکتي در  احتمال وقوع جرم و  چشمگیر 

جالبي بررسي کرده اند )به جدول رجوع کنید(.
کنترل مواد مخدر و الکل. الکل و مواد مخدر ارتکاب جرم را آسان تر مي سازند 
چرا که قدرت درک و تشخیص را کم کرده و باعث مي شوند تا بزهکاران از تبعات 
قانون شکني چندان آگاه نباشند. ارزش روش هاي کنترل وضعی مشروب خوري اثبات 
شده اند. »جوهانز ناتسون« که مدیر بخش تحقیقات دانشکده پلیس نروژ است نشان 
داده که کم کردن میزان الکل مصرفي اشخاص در تعطیالت اواسط تابستان از میزان 
مستي و رفتارهاي غیرعادي آنها کم مي کند. گروه موسوم به »بارو« در آالسکا براي مهار 
مشروب خواري، فروش الکل را به کلي در 1994 منع نمود. این اقدام گروه مذکور 
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درخواست هاي کمك از پلیس، مرتبط با الکل را 81 درصد، آمار جنایات را 43 درصد 
و پرسه زدن اشخاص مست در اماکن عمومي را تا بیش از 90 درصد کاهش داد )به 
www.Popcenter.org رجوع کنید(. در آن  جایزه سالیانه »گلدشتاین« در سایت 
نتیجه رسیدند که کاهش مصرف  این  به  متفق القول  زمان مشروب فروشي هاي محلي 
مشروب وقوع جرائم مرتبط با الکل در تفریح گاه هاي شبانه استرالیا را به شدت کاهش 
داده است. دانشگاه »راتگرز« دستور داد که مشروبات الکلي باید در بشکه هاي کوچك 
به مردم عرضه شوند نه در بطري هاي کوچك چرا که اصوالً مخفي کردن بطري ها آسان 
تر است. به گفته یکي از دانشجویان: »اگر شما یك بشکه بزرگ در اختیار داشته باشید 
بیست نفر پشت آن صف کشیده باشند مصرف الکل کمتر خواهد بود تا این که یك 
یخچال داشته که هر کس بتواند بطري هاي کوچك مشروب موجود در آن را بردارد«.

حذف معاذیر

وضع قوانین
•	توافق هاي اجاره

•	مجموعه قوانین مربوط به مزاحمت
•	ثبت هتل

اعالم دستورالعمل ها
•	پارک ممنوع

•	دارایي هاي شخصي
•	از بین بردن عوامل مشکل ساز

بیدار نمودن وجدان
•	تابلوهاي سرعت گیر نصب شده در جاده ها

•	دادن امضاء براي اعالم اطالع از موارد اعالم شده
•	»بي اجازه برداشتن اجناس سرقت است«
کمک به اشخاص براي اطاعت از قانون

•	بررسي هاي آسان انجام شده در کتابخانه ها
•	توالت هاي عمومي

•	سطل هاي زباله
کنترل الکل و مواد مخدر

•	انجام تست هاي ویژه الکل خون در کافه ها
•	نظارت بر نحوه توزیع مشروب
•	استفاده از مشروبات غیرالکلي
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Disney world ورود به پارک آموزشي

•	عالئم به بازدیدکنندگان سوار بر خودرو مي گویند که براي کسب اطالعات به رادیوي ویژه پارک متصل 
باشند.

•	عالئم، مسیر منتهي به پارکینگ را به رانندگان نشان داده و نشانه هاي جاده اي نیز راه را براي آنها مشخص 
مي کنند.

•	مأموران متبسم پارک، بازدیدکنندگان را به سمت جایگاه هاي اختصاصی هدایت کرده و بلندگوها نیز دائماً 
قفل کردن در خودروها را به آنها گوشزد مي کنند.

•	بازدیدکنندگان براي استفاده از مونوریل به سمت قطارهاي چرخ الستیکي هدایت مي شوند.
•	مأموران امنیتي دائماً موقعیت پارکینگ را به بازدیدکنندگان اعالم مي کنند )نظیر دونالد داک 1(.

•	مأموران پارک مؤدبانه از بازدیدکنندگان درخواست مي کنند که بنشینند، دست و پاهاي خود را داخل 
کابین نگه دارند و از انجام این کار توسط فرزندان خود نیز اطمینان حاصل نمایند.

•	مأموران پارک پیش از پیاده شدن بازدیدکنندگان، مسیر منتهي به مونوریل را به آنها نشان داده و موانع 
تعبیه شده نیز آنها را از قدم گذاشتن در مسیر نادرست برحذر مي دارند.

•	مأموران حاضر در سکو، بازدیدکنندگان را به سمت کوپه ها هدایت کرده و از پر شدن صحیح آنها اطمینان 
حاصل مي کنند.

•	درهاي امنیتي در لبه سکو پس از توقف مونوریل باز مي شوند.
•	هرگونه تأخیر در ارائه سرویس اعالم گردیده و زمانهاي پیش بیني شده براي رسیدن مونوریل نیز دائماً به 

اطالع بازدیدکنندگان مي رسند.
•	در داخل مونوریل از مسافران خواسته مي شود تا براي حفظ امنیت خودشان حتماً بنشینند.

•	مأموران نحوه پیاده شدن و جابه جایي به سمت اولین نقطه تفریحي را به بازدیدکنندگان نشان مي دهند.
•	مأموران مکرراً از بازدیدکنندگان مي خواهند تا مراقب فرزندان و وسائل خود باشند.

•	بازدیدکنندگان حین انتظار براي ورود به خروجي ها به طور دسته جمعي و منظم حرکت کرده و همچنان 
سرگرم  دیزني  والت  شخصیت هاي  از  استفاده  با  انتظار  زمان  در  بازدیدکنندگان  مي مانند؛  باقي  منتظر 

مي شوند.
•	بازدیدکنندگان در حین خروج توسط عالئم، موانع و مأموران پارک به سمت قسمت هاي دیگر هدایت 

مي شوند.

 Disney تا پارک آموزشي Pan opticon منبع: شیرینگ، کلیفورد و فیلیپ استنینگ )1997(. » از
world: افزایش نظم انضباط«. پیشگیري وضعی از جرائم: مطالعات موردي موفق )جلد دوم(، رونالد وي. 

کالرک. مونسي، نیویورک: انتشارات »عدالت کیفری«
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44- ریشه اصلي مسئله را بیابید

از شرکت هاي تجاري، سازمانهاي  اعم  نهادها  ناکارآمدی  از  از مسئله ها  بسیاري 
دولتي یا سازمانهاي دیگر در انجام وظایف خود که بیشتر باید نقش پیشگیرانه داشته 
باشند تا تحریك آمیز نشأت مي گیرند. خالصه آن که بسیاري از مسئله ها از ناتواني یا 
بي میلي یك یا چند سازمان در اتخاذ تدبیری پیشگیرانه یا فراهم آوردن عمدي شرایطي 
که به بروز بی نظمی یا جرم منجر مي شوند نشأت مي گیرند. این مسئله شرایط خطرناکي 
را به وجود آورده )به راهبرد بیست و هشت مراجعه کنید( ضمن آن که بستر الزم براي 

وقوع جرم را نیز فراهم مي سازد.
حل مسئله ها معموالً مستلزم همکاري فعاالنه اشخاص و سازمانهایي است که در 
قبول مسئولیت الزم براي رفع مسئله مذکور ناموفق عمل کرده اند. این دسته از عوامل 
مشکل ساز مسئولیت حل مسئله را از دوش خود برداشته و آن را روي دوش مردم 
و پلیس مي گذارد. از این رو یکي از اهداف مهم فرآیند حل مسئله وادار ساختن این 
اشخاص به قبول مسئولیت است. به همین خاطر حل هر مسئله اي مستلزم پاسخ گویي 

به سؤال های ذیل خواهد بود: 
عامل اصلي به وجود آمدن مسئله کیست؟  	•

چرا عامل بروز مسئله اجازه داده تا مسئله حاد شود؟ 	•

وادار نمودن عامل اصلي بروز مسئله به پیشگیري از آن، مستلزم انجام چه کاري  	•

است؟
موقعیت  در  مسئله  که  مواقعي  در  کیست؟  مسئله  آمدن  وجود  به  اصلي  عامل 
خاصي به وجود مي آید شناسایي عامل اصلي آن کار چندان سختي نخواهد بود چرا 
که در این گونه موقعیت ها عامل اصلي بروز مسئله صاحب آن مکان یا موقعیت است. 
برای مثال مسئول به وجود آمدن  مشکل در پارک سازمان نگهدارنده آن که معموالً یك 
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سازمان دولتي محلي یا در برخي موارد یك سازمان خصوصي است خواهد بود. 
شناسایي عوامل بروز مسئله در چند منطقه وسیع به مراتب دشوارتر است. اگر یك 
مسئله حاد بر روي یك منطقه به خصوص متمرکز شده باشد در آن صورت به احتمال 
زیاد آن منطقه منبع وقوع حوادثي در مناطق اطراف خود بوده ضمن آن که مسئولیت آن 
نیز بر دوش صاحب آن مکان اصلي خواهد بود. برای مثال مشاور امالکي که صاحب 

یك منطقه مسکوني است. مسئول جرائم حادث شده در آن منطقه خواهد بود.
نیازهاي  داراي  کودکان  مسن،  اشخاص  نظیر  اشخاص  از  خاصي  گروه  پاي  اگر 
خاص یا بزهدیدگان خشونت خانوادگی وسط بوده و احیانًا همین اشخاص آماج جرم 
یا بي نظمي قرار گرفته باشند در آن صورت عامل اصلي بروز مسئله اعضاي خانواده 
خواهند بود. اگر سازمانهاي به خصوصي مسئولیت تأمین رفاه این گروه ها را بر عهده 
داشته باشند، در آن صورت طبیعي است که آنها نیز در به وجود آمدن مسئله مقصر 
خواهند بود. گشت ویژه بزرگ راه هاي کالیفرنیا حین تالش براي کاهش آمار مرگ و 
میر کارگران مهاجر در بزرگ راه ها، شرکت هاي تجاري متعددي را شناسایي نمود که 
این مسئله بودند ولي  آنها عامل اصلي بروز  بود.  کارشان جابه جایي کارگران مهاجر 
شرکت ها  این  براي  مسئولیت  تعیین  نمي شناخت.  مسئول  را  آنها  هیچ کس  متأسفانه 
مستلزم وضع قوانین خاصي براي آنها است که بازرسي خودروها، استفاده از صندلي 
و کمربند ایمني براي انواع خاصي از خودروهاي حمل مهاجر و مقابله جدي با نقض 
قوانین ایمني از آن جمله بودند. نتیجه این طرح کاهش چشمگیر تصادف ها و مرگ 
و میر کارگران مهاجر بود. این طرح در سال 2002 جایزه ویژه گلدشتاین برای حل 

مسئله را دریافت نمود.
چرا عامل بروز مسئله اجازه داده تا مسئله حاد شود؟ این پرسش چهار توضیح 
عام دارد که هم به تنهایي و هم در کنار یکدیگر اکثر مسئله های به وجود آمده را 

توجیه مي کند:
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مسئله  این  نیست.  وقوع جرم  از  پیشگیري  به  قادر  سازمان  یك  اوقات  گاهي   .1
یا  و  بر جرم  تأثیر عملیات هایش  به  بي توجهي سازمان مذکور  با  است  ممکن 
بي توجهي آن نسبت به نحوه پیشگیري از جرم مرتبط باشد. این مسئله ممکن 
است از نبود منابع کافي حتي در مواقعي که این سازمان مي داند عملیات هایش 
به شکل گیري جرم کمك مي کند نیز نشأت بگیرد. از این رو پي بردن به اهمیت 
رویه هاي نهادینه شده بسیار حیاتي خواهد بود. تغییر رویه ها هم در منابع مالي 
و هم در به کارگیري کارکنان، کار بسیار وقت گیر و پر هزینه اي خواهد بود. 
از دله دزدي و سرقت هاي داخلي،  اجراي دستورالعملی جدید براي پیشگیري 
نحوه  در  چشمگیر  تغییر  اعمال  مستلزم  کار  این  که  چرا  است  دشواري  کار 

عملکرد عادي کارکنان خواهد بود.
برخي سازمانها به پیشگیري از جرائمي که وقوعشان به واسطه فعالیت هاي آنها   .2
آسان شده رغبت چنداني نشان نمي دهند، چرا که معتقدند پیشگیري از وقوع 
سرقت هاي  که  بنزینی  پمپ هاي  مثال  )برای  است  پلیس  وظیفه  صرفًا  جرائم 
مکرر بنزین در آن جا به وقوع می پیوندد، وجود سارقان را مسئله مي دانند، نه 
بي توجهي خود نسبت به گرفتن پول پیش از تحویل بنزین(. برخي از اشخاص 
نقش  روي  فقط  کند  توجه  جرم  ارتکاب  در  را  فرصت  نقش  آن که  جاي  به 
بزهکاران تمرکز مي کنند. از دیدگاه این اشخاص وظیفه پلیس است که با اعمال 
جدي تر قانون جرم را کاهش دهد. محدودیت هاي این رویکرد در راهبرد سوم 
مورد بررسي قرار گرفته است. عامل دیگر بي رغبتي سازمانهاي مذکور نسبت 
به پیشگیري از جرم، اعتقاد به این مسئله است که پلیس با ایفاي نقش خود به 
حقوق اشخاص تجاوز مي کند. یك خرده فروش ممکن است ادعا کند که وي 
حق دارد اجناس خود را هر جا که دلش مي خواهد در معرض دید قرار داده و 
پلیس نیز نمي تواند وي را مجبور کرده یا حتي به وي راهکارهاي بهتري را براي 
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کاهش سرقت پیشنهاد دهد.
مسئله  این  به  نسبت  مسئله  رفع  از  ناشي  هزینه هاي  خاطر  به  سازمانها  برخي   .3
بي میلي نشان مي دهند؛ این سازمانها از نادیده گرفتن جرم بیشتر سود مي کنند نه 
ضرر. از دید این سازمانها هزینه هاي رفع مسئله از منافعي که نصیب آنها مي شود 
بسیار بیشتر خواهند بود. استفاده از نیروهاي امنیتي عادي در مکانهاي تفریحي 
پرهزینه بوده در حالي که استفاده از نیروهاي امنیتي ویژه پرهزینه تر است. اگر 
آن صورت ضرورتي  در  نکند  تقبل  را  مسئله  رفع  هزینه هاي  ذي ربط  سازمان 
براي تقبل هزینه هاي مربوط به پیشگیري نیز احساس نخواهد کرد. در حقیقت 
این گونه سازمانها هزینه هاي جرم و پیشگیري از آن را به دیگران محول کرده و 

با این کار هزینه هاي خود را کاهش مي دهند.
برخي سازمانها از ارتکاب جرم بیشتر سود مي برند. به همین خاطر است که در   .4
برخي موارد فروشندگان اجناس دست دوم چندان براي اثبات مالکیت واقعي 
اجناس خود تالش نمي کنند. گاراژهاي تعمیر خودرو مي توانند قطعات سرقتي 
خودروها را ارزان تر خریداري کرده و از این طریق سود جانبی خود را افزایش 

دهند.
وادار نمودن عامل اصلي بروز مسئله به پیشگیري از آن، مستلزم انجام چه کاري 

است؟
»ِهرَمن ُگلدشتاین« اقدام هاي را که باید براي واگذار نمودن مسئولیت حل مسئله از 
دوش پلیس به دوش نهادهاي به وجود آورنده آن انجام شوند را به ترتیب ذکر نموده 

است )به جدول رجوع کنید(.
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مي کنیم  حرکت  باال  سمت  به  »گلدشتاین«  پیشنهادي  فهرست  انتهاي  از  قدر  هر 
ارائه شده شکل اجباري تري به خود مي گیرند. این امر باعث مي شود تا  راهکارهاي 
افزایش  نیز  ناکامي پلیس  از  دشواري راهکار پیشنهاد شده به همراه هزینه هاي ناشي 
یابند. ازاین رو ارزش اطالعات و تجزیه و تحلیل جامع انجام شده نیز از پائین به باال 
افزایش پیدا مي کند. به گفته »گلدشتاین« این جدوِلِ سلسله مراتبي فقط نشان دهنده این 
گرایش ها بوده و توصیف دقیقي از آنها ارائه نمی شود. با این حال این جدول براي 
طرح ریزي مجموعه طبقه بندي شده اي از راهکارهاي احتمالي برای یك مسئله بسیار 
سودمند است. سلسله مراتب تعریف شده در این جدول با مشارکتي ترین گزینه ممکن 
آغاز گردیده و فقط در صورت نیاز و با حمایت شدن به واسطه اطالعات به سمت 

باال حرکت مي کند.
واگذاري مسئولیت به عامل به وجودآورنده مسئله، درگیري هاي حقوقي و سیاسي 
زیادي را به همراه خواهد داشت. سازمانهایي که از به وجود آمدن مسئله سود برده یا 
قبول مسئولیت را پرهزینه مي بینند به این سادگي براي آن کاري انجام نخواهند داد. 
دادن هشدارهاي غلط دو دهه است که به یك مسئله بزرگ تبدیل شده ولي با این حال 
مي بینیم که در بسیاري از محاکم قضایي غلبه بر نفوذ سیاسي و اقتصادي اشخاصي 

اقدام های پیشنهادي ِهرَمن گلدشتاین براي واگذاري مسئولیت

برخورداری از حداقل                   -   اقامه دعوایی مدني
همکاري / حداکثر سختي             -   وضع قانون براي اجباري نمودن پیشگیري

                                            - درنظر گرفتن هزینه اي خاص براي ارائه خدمات پلیسي
                                            - کنار گذاشتن خدمات پلیسي

                                            - شرمنده نمودن مردم
                                            - ایجاد سازماني جدید براي پذیرش مالکیت

                                            - درگیر نمودن یک سازمان دیگر
                                            - مطرح نمودن مستقیم درخواست ها

برخورداری از حداکثر                  - مطرح نمودن غیررسمي و بي پرده درخواست ها
 همکاري / حداقل سختي             - اجراي برنامه هاي آموزشي
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که بیش از همه مسئول دادن این هشدارها هستند بسیار دشوار به نظر مي رسد. آنچه 
پیشگیرانه  این است که کم هزینه ترین و کم زحمت ترین راهکارهاي  بدیهي است  که 
کمترین مقاومت را در پي خواهند داشت )به راهبرد چهل و پنج مراجعه کنید(. با این 
حال اگر این نوع راهکارها نیز ناکارآمد شوند آن وقت است که پلیس با گزینه اي دشوار 
مواجه خواهد گردید: درخواست مسئولیت بیشتر از عوامل به وجود آورنده مسئله و به 
جان خریدن خطِر ناشي از یك درگیري سیاسي یا ادامه صرف هزینه هاي عمومي براي 
رفع مسئله اي که فقط چند نفر باعث پیدایش آن شده اند. در حالت عادي پاسخ روشن 

به نظر مي رسد ولي در عمل پاسخ دادن تصمیمي دشوار است.
از جرم:  پیشگیري  براي  پلیسي  امور  »انجام  اِسکات )2005(.  مایکل  دیگر:  منابع 
واگذاري و تقسیم مسئولیت رسیدگي به مسئله ها مربوط به امنیت عمومی«، »راهنماي 
انگلیس:  کالومپتون،  تیلي.   نیك  جامعه«،  در  امنیت  برقراري  و  جرم  از  پیشگیري 

ویالن.



جرم شناسی پیشگیری 258

45- راهکارهایي را انتخاب که بیشترین احتمال اجرایی شدن را دارند

یافتن یك راهکار مناسب فرایندي دردسر ساز به حساب مي آید. گاهي اوقات رد 
راهکارهاي پیشنهادي به بهانه هزینه، دشواري یا نبود همکاري الزم ناامیدي را در پي 
خواهد داشت. با این حال معموالً براي یك مسئله چند راه حل وجود دارد. از این رو 

تیم شما راهکاري را خواهد پذیرفت که داراي ویژگي هاي ذیل باشد:
بیش از حد مبهم یا پر هزینه نباشد. 	•

بر عوامل مستقیم و نزدیك متمرکز باشد تا بر عوامل دور و غیرمستقیم چرا که این  	•
کار فرصت مناسبي براي تأثیرگذاري فوري به آن مي دهد.

مکانیزمي که به واسطه آن هر راهکار باید بر مسئله تأثیر بگذارد به وضوح مشخص  	•
شده باشد.

پس در نهایت شما مي توانید از شر نگراني هاي خود خالص شده و کمي استراحت 
نمائید، این طور نیست؟ خیر! اصوال دشوارتر از موافقت کردن با یك راهکار مناسب، 
مسئله  این  از  نمي توانید  تنهایي  به  است. شما  آن  اجراي حقیقي  از  اطمینان  حصول 
از  بود  خواهید  قادر  شوید،  آگاه  اجراء  اشکاالت  از  اگر  ولي  نمائید  اطمینان حاصل 
انتخاب راهکارهایي که ممکن است قرباني این مسئله شوند اجتناب کنید. »تیم ُهپ« و 
»َدن مورفي« زماني که مشغول بررسي یك پروژه پیشگیري از تخریب در یازده مدرسه 

شهر منچستر انگلیس بودند، این اشکاالت را شناسایي نمودند.
راهکارهایي که قرار بود در هر مدرسه به اجراء درآیند توسط گروهي از مقام های 
محلي دولت، کارکنان مدارس و پلیس انتخاب گردیدند. بررسي ها نشان دادند که اکثر 
آسیب هاي وارده از بي مباالتي ناشی شده بودند تا از سوءنیت. این مسئله دو راهکار 
یا  از ساختمانها  براي محافظت  راهکارهاي وضعی  ارائه  پیشنهاد مي کرد:  را  متفاوت 
فعالیت هاي  از  کودکان  ذهن  نمودن  منحرف  براي  تفریحي  امکانات  نمودن  فراهم 
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پیشنهاد  را  فراغت  اوقات  افزایش  گروه شرکت کننده  یازده  از  یکي  فقط  خرابکارانه. 
نمود. راهکارهاي وضعی پیشنهاد شده اکثراً بر ایجاد موانع مستحکم )پنجره هاي فلزي، 
شیشه هاي دو جداره و دیوارهاي بلند( متمرکز بودند هر چند که برخي پیشنهادات نیز 
شامل طرحي براي تشویق ساکنان محلي به زیر نظر گرفتن مدارس مجاور و همچنین 

طرحي براي جابه جایی زمین هاي بازي به یك منطقه امن تر مي شدند.
فقط در دو مدرسه همه پیشنهادات مطرح شده به اجراء در آمدند. در مدرسه سوم 
هیچ پیشنهادي اجراء نشده و در شش مدرسه باقي مانده نیز یك یا چند پیشنهاد کنار 
گذاشته شدند. این موضوع بدان معنا بود که تأثیر وارده بر تخریب چندان قابل توجه 
را  شده  مطرح  پیشنهادهای  اجراي  براي  را  مانع جدي  پنج  »مورفي«  و  »هپ«  نبود. 

شناسایي نمودند که همگي آنها در پروژه هاي حل مسئله در آمریکا وجود داشتند:
مشکالت تخصصی پیش بیني نشده. در هشت مدرسه، گروه هاي شرکت کننده   -1
را  )مات(  پلي کربنات دار  یا  محکم  شیشه هاي  با  شیشه هاي ضعیف  جایگزیني 
پیشنهاد نمودند که اتفاقًا هیچ یك از آنها نیز عملی نگردیدند. مهندسان معماري 
شهري استفاده از شیشه هاي مات پلي کربنات دار را ممنوع کرده بودند چرا که این 
نوع شیشه ها در صورت وقوع آتش سوزي راه فرار را بسته و گازهاي خطرناکي 
متصاعد مي کردند. شیشه هاي محکم پیش از جامد شدن باید در اندازه هاي مورد 
نظر بریده مي شدند ولي این شیشه ها نیز در اندازه هاي مختلف تهیه شده و به 
همین خاطر آماده نگهداشتن چند برش از آنها دشوار بود. پیشنهاد ارائه سفارش 
براي تهیه شیشه در اندازه مورد نظر نیز به خاطر طوالني بودن مدت زمان تهیه 

آن )شش هفته( کنار گذاشته شد.
نظارت نامناسب بر روند اجراي پیشنهادها. در یکي از مدارس همگي با انتقال   -2
زمین بازي به یك نقطه امن تر موافقت نمودند. تصمیم بر این شد که به جاي 
زمین بازي، باغچه هاي گل ایجاد کنند ولي این کار باید توسط سازماني دولتي 
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انجام مي شد که به جزء برآورد، کار دیگري نمي توانست انجام دهد. مسئولیت 
جابه جایي زمین بازي به یك شرکت خصوصي واگذار شد ولي به دلیل سوء 
آماده  کار  براي  شده  پیشنهاد  منطقه  از  نیمي  فقط  آمده،  وجود  به  های  تفاهم 
گردید. بعد از دو سال منطقه مورد نظر همچنان دست نخورده باقي مانده و هیچ 
اثري از باغچه هاي گل نبود تا آن که مدرسه در نهایت آنجا را به نوار باریك و 

بي فایده اي از سنگ فرش تبدیل نمود.
ناتواني در ایجاد هماهنگي میان سازمانهاي مختلف. پیشنهاد هایی که اجراي   -3
گردید.  اجراء  بود همگي  مدرسه  نگهداري  و  تأمین  واحد  مسئولیت  تنها  آنها 
در حالي که هیچ یك از پیشنهادهایی که به واحدها یا سازمانهاي دیگر مربوط 
نیامدند. برای مثال یکي از پیشنهادهای مطرح شده این  مي شدند به اجراء در 
بود که ساکنان مجاور مدارس پس از تعطیلي دانش آموزان، مراقب اوضاع باشند 
و موارد مشکوک را به پلیس گزارش دهند. این امر مستلزم همکاري سیستم 
اداري، مدیران، کارکنان و دانش آموزان مدارس و واحدهاي سه گانه پلیس اعم 
از پیشگیري از جرم، روابط عمومي و پلیس محلي بود. همه این عوامل با ایده 
این راه  نبودند در  مطرح شده موافق بودند ولي متأسفانه هیچ کدامشان حاضر 

پیش قدم شوند.
زیاد  درخواست هاي  پیشنهادها،  اجراي  مدت  طول  در  رقابتي.  اولویت هاي    -4
دیگري نیز در ارتباط با سیستم حاکم بر مدارس مطرح گردیدند. درخواست هایي 
توسط  کاري  گسترده  ناآرامي هاي  شدنشان شکل گیري  مطرح  اصلي  علت  که 
کاهش  خاطر  به  مدارس  ساختار  تجدید  ضرورت  و  دولت  محلي  کارمندان 
جمعیت آنها بود. تغییر کادر مدارس به انتصاب مجدد کارکنانی که در پروژه 
تخریب دخیل بودند منجر گردید. جاي تعجب ندارد که بگوئیم کارکنان مذکور 

اولویت چندان چشمگیری را به پروژه تخریب ندادند.
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هزینه هاي پیش بیني نشده. در برخي موارد تبعات گسترده یك اقدام خاص از   -5
مزایاي آني آن بیشتر مي شدند. برای مثال مدارسي که آمار تخریب در آنها باال 
بود یك مأمور امنیتي را براي روزهاي تعطیل خود به کار گرفتند. این در حالي 
بود که کارکنان ویژه تأمین و نگهداري مدارس یاد شده نیز در اوقات فراغت 
خود در ازا دریافت حقوق به گشت زني در آنجا مي پرداختند. این راهکار خیلي 
زود موفقیت خود را در کاهش مسئله تخریب به اثبات رسانده و به همین خاطر 
در عصر روزهاي عادي و تعطیالت آخر هفته نیز به کار گرفته شد. مدارس دیگر 
نیز خواهان به کارگیري این شیوه محافظتي شده، ضمن آن که کارکنان تأمین و 
نگهداري نیز خواهان استفاده از فرصت بیشتري براي اضافه کاري گردیدند. در 

نهایت هزینه ها باال رفته و در نتیجه پروژه نیمه تمام رها گردید.
فهرست باال نشان مي دهد که برخي مشکالت اجرایي قابل پیش بیني نبوده و این که 
نکته  این  حال  این  با  بود.  نخواهند  اجراء  قابل  هرگز  منتخب  راهکارهاي  از  بخشي 
نیز بدیهي است که برخي از انواع راهکارها )که در کادر ذیل نیز نشان داده شده اند( 
به راحتي قادر به برطرف ساختن مسئله هستند. در برخي موارد یك راهکار آن قدر 
تأثیرگذار عمل مي کند که استفاده از آن ارزش به جان خریدن خطهای ناشي از ناکامي 
را خواهد داشت. با این حال در این گونه موارد برحذر داشتن به معناي تجهیز کردن 

است.
منابع دیگر:

»تیم هپ« و »دانیل مورفي«)1983(. مسئله های پیشگیري از وقوع جرم: تجربه یك 
پروژه نمایشي. نشریه»The Howard« XXll، 38 تا 50.

»گلوریا لیکاک« و »نیك تیلي« )1995(. پیشگیري از جرم. در »ساخت جامعه ای 
امن تر«، ویرایش شده توسط »مایکل تونري« و »دیوید فرینگتون«، انتشارات دانشگاه 

شیکاگو.
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مشکالت اجرایي احتماالً زماني به وجود می آیند که یک راهکار

•	مستلزم ایجاد هماهنگي میان سازمانهاي مختلف باشد.
•	زمان زیادي را براي معرفي و گنجاندن گام هاي مختلف )که باید به ترتیب اولویت کامل شوند( 

به خود اختصاص دهد.
•	توسط کارکناني که از هدف آن آگاهي چنداني ندارند به اجراء درآید.

•	هیچ حمایت کننده اي در بین اعضاي تیم نداشته باشد.
•	از حمایت مقام های ارشد اجرایي بي بهره باشد.

مسئله های اجرایي زماني که یک سازمان از ویژگي هاي ذیل برخوردار باشد نیز قابل 
پیش بیني خواهند بود

•	خارج از فضاي مشارکت باشد.
•	از منابع الزم بي بهره بوده و دچار هرج و مرج باشد.

•	از راه حل موجود، سود مستقیم ناچیزي به دست آورد.
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46- فرایند را ارزیابي کنید

نخستین گام اساسي در انجام ارزیابي، ارزیابي فرایند است. ارزیابي فرایند انجام یا 
عدم انجام مداخله طبق برنامه ریزي انجام شده و نحوه اجراي آن را مشخص مي کند. 
همان طور که در شکل نشان داده شده، ارزیابي فرایند، بر منابع به کار گرفته شده توسط 
راهکار پیشنهادي )داده ها( و فعالیت هاي انجام شده به واسطه این منابع )نتایج( متمرکز 
بوده و به این که آیا راهکار مذکور در کاهش مسئله مؤثر بوده یا خیر )دستاوردها( کاري 
ندارد. از این رو آنچه که شما بدان نیاز دارید ارزیابي تأثیر است. ارزیابي تأثیر، تغییر یا 

عدم تغییر مسئله را به شما نشان مي دهد )به راهبردهای 47 تا 53 مراجعه کنید(.
نقش ارزیابي فرایند و ارزیابي تأثیر

وجود هر دوي این ارزیابي ها در یك پروژه انجام امور پلیسی مسئله محور ضروري است. 
جدول ذیل نتایجي که ممکن است با توجه به یافته هاي این دو ارزیابي حاصل شوند را به 
صورت خالصه مطرح مي سازد. الف( راهکار پیشنهادي مطابق با طرح هاي در نظر گرفته شده 
به اجراء در آمده و هیچ توجیه منطقي دیگري نیز براي کاهش مسئله وجود ندارد. از این رو به 
جرأت مي توان گفت که عامل اصلي کاهش مسئله، راهکار پیشنهادي بوده است. ب( راهکار 
پیشنهادي طرح شده و برنامه به اجراء در آمده ولي هیچ گونه کاهش در مسئله دیده نشده است. 

از این رو به جرأت مي توان گفت که راهکار پیشنهادي کارایي الزم را نداشته است. 
اگر راهکار پیشنهادي طبق برنامه به اجراء در نیاید وضعیت چگونه خواهد بود؟ 
در چنین مواردي رسیدن به یك نتیجه قطعي کار دشواري خواهد بود. ج( اگر مسئله 
کاهش پیدا کند این تصور پیش مي آید که راهکار پیشنهادي تصادفًا مؤثر بوده یا آن که 
عوامل دیگري در کاهش آن تأثیر گذار بوده اند. د( اگر هم که مسئله کاهش پیدا نکند 
در آن صورت دستیابي به یك نتیجه قطعي غیرممکن خواهد بود. شاید راهکار به اجراء 
درآمده ناقص بوده و راهکار اصلي کارآمدی الزم را داشته باشد و شاید هم هیچ یك از 
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آنها کارآمدی الزم را نداشته باشند. رسیدن به یك نتیجه قاطع از طریق ارزیابي تأثیر، 
کار دشواري خواهد بود مگر آن که راهکار طرح ریزي شده به اجراء درآمده باشد.

شکل 1

هر راهکار مجموعه مکانیکي و پیچیده اي از عناصر است که هر یك از آنها ممکن 

تفسیر نتایج حاصل از ارزیابي فرایند و ارزیابي تأثیر

نتایج ارزیابي فرایند

راهکار پیشنهادي به همان 
صورت طراحی شده، به اجراء 

در نیامده

راهکار پیشنهادي به همان صورت طراحی شده، به اجراء در 
آمده

نتایج ارزیابي 
تأثیر

ج- این گونه به نظر مي رسد 
که راهکار پیشنهادي تصادفاً 

مؤثر واقع شده یا آن که 
عوامل دیگري در کاهش 
مسئله تأثیرگذار بوده اند.

الف- بدیهي است که 
عامل کاهش مسئله راهکار 

پیشنهادي بوده است

مسئله کاهشي پیدا کرده و 
هیچ علت احتمالی دیگری 

درکار نبوده است

د- نتیجه چندان قاطعي به 
دست نیامده است

ب- بدیهي است که راهکار 
پیشنهادي کارآمدی الزم را 

داشته است.

مسئله کاهش پیدا نکرد.

تمرکز ارزیابي تأثیر و ارزیابي فرایند

                                                                                  

داده ها:
   •	پرسنل

   •	تجهیزات
   •	مخارج صرف شده
هزینه های منابع دیگر

تمرکز بر ارزیابي فرایند

نتایج:
   •	دستگیری ها

   •	آموزش اشخاص
   •	ایجاد موانع

انجام اقدامهای دیگر دستاورد ها:
   •	کاهش جرم
   •	کاهش ترس

   •	کاهش تصادف ها )وقایع(
تمرکز بر ارزیابی تاثیر   •	کاهش مسئله های دیگر
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به  فرایند  ارزیابي،  کنید(.  مراجعه  پنج  و  راهبرد چهل  )به  بشوند  اشکال  دچار  است 
کارگیري موفق یا ناموفق این عناصر را بررسي می کند. چك لیست ارزیابي، فرایند 

سؤال هایي که باید توسط شما پرسیده شوند را تأکید می کند.
زمان بندي فعالیت ها در یك راهکار حل مسئله اهمیت زیادي دارد. از این رو تعیین 
یك جدول زماني براي نشان دادن زمان به کارگیري عناصر مختلف بسیار سودمند واقع 
مي شود. در چنین شرایطي نشان دادن زمان وقوع رخدادهاي پیش بیني نشده و اعالم 
علني آن نیز اهمیت زیادي پیدا خواهد کرد چرا که این کار به شما امکان خواهد داد تا 

مزایاي قابل پیش بیني را ارزیابي کنید )به راهبرد پنجاه و دو مراجعه کنید(.
پیشرفت هاي پیش بیني نشده مي توانند شما را به اصالح یا تغییر یك راهکار وادار 
سازند ولي برخي از همین پیشرفت ها با درک این که چه چیزي ممکن است راهکار 
مذکور را دچار مشکل سازد قابل پیش بیني خواهند بود. برخي از پاسخ هاي احتمالي به 

این مسئله به شرح ذیل هستند:
باشید. برای مثال ممکن است  نادرستي از مسئله داشته  1-  ممکن است درک 
توجه کافي به مسئله تکرار بزهدیدگی نداشته باشید. موضوعي که مي تواند به 
واسطه تصور غلط از مسئله یا تجزیه و تحلیل ناکافي آن رخ دهد )برای مثال در 
زمان عدم توجه کافي به موضوع تکرار بزهدیدگی(. اگر در حین توسعه راهکار، 
خواهید  آن صورت  در  دهید  تشخیص  را  تحلیل خود  و  تجزیه  نقاط ضعف 
توانست طرح هاي اضطراري مناسبي را برنامه ریزی نمائید )نظیر طرح هایی که 

به تکرار بزهدیدگی توجه میکند که اثباتشان از ضروریات است(.
عناصر اصلی پروژه با شکست مواجه شده باشند. چك لیست ارزیابي فرایند،   -2
نقاط ضعف زیادي را به تصویر مي کشد. با این حال همه عناصر نیز به طور 
یکسان براي موفقیت حائز اهمیت نیستند. گاهي اوقات نیز پیش بیني عناصري 
که احتمال باالیي براي شکست دارند امکان پذیر مي شود. برای مثال گروه هاي 
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شهروندي از قابلیت هاي متنوعي براي انجام وظایف برخوردارند. ایجاد یا شکل 
بخشیدن به طرح هاي پشتیبان، خطر شکست عناصر را کاهش خواهد داد.

بزهکاران ممکن است به راهکار پیشنهادي شما واکنش منفي نشان دهند )به   -3
راهبرد یازده مراجعه کنید(. برخي از اشکال منفي سازگاري، قابل پیش بیني و 
برنامه ریزي است. برای مثال گاهي اوقات شناسایي محل وقوع جابه جایي هاي 
جغرافیایي بزهکاری پیش از ارائه راهکار ممکن بوده که  در نتیجه مي توان اقدام 

های محافظتي الزم را براي مصون نگه داشتن آن انجام داد.
تغییرهای خارجي پیش بیني نشده و تأثیرگذار بر راهکار پیشنهادي درکارند.   -4
برای مثال گاهي اوقات بودجه یك سازمان مشارکتي به طور غیرمنتظره اي کاهش 
می یابد و سازمان مذکور را به کاهش تالش هایش براي رفع مسئله وادار خواهد 
ساخت. از آنجا که هیچ گاه مسئله به خودي خود برطرف نمي شود تنها راهکار 

ممکن، تغییر طرح هاي پیشنهادي خواهد بود.
ارزیابي فرایند، مستلزم به کارگیري اطالعات است. بخش اعظم این اطالعات از 
جانب اعضاي تیم حل مسئله تأمین شده و به همین خاطر ثبت فعالیت این اشخاص 
چه  با  و  کساني  چه  توسط  فعالیت هایي  چه  این که  داشت.  خواهد  خاصي  اهمیت 
راهکار  باید حین طرح ریزي  که  هایي هستند  مي شوند سؤال  ثبت و ضبط  جزییاتي 

پاسخ داده شوند.
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چک لیست ارزیابي فرایند

- چه کسي باید اقدام الزم را انجام دهد؟
یگانهاي پلیس   شرکاي دولتي    گروه هاي اجتماعي     شرکت هاي تجاري     و دیگران

- چه کارهایي باید توسط این اشخاص انجام شوند؟.........
- آیا این گروه ها توان الزم را براي ایفاي نقش دارند؟

مقامات حقوقي          مقامات محلي          منابع          کارشناسان
- زمان انجام کار توسط این گروه ها چه زمانی است؟

تاریخ و زمان           هماهنگي با دیگران
- چه کسي یا چه چیزي باید نقش دریافت کننده را ایفا نماید؟

اشخاص             مکانها
- آیا اقدام الزم به شکل مناسبي انجام شده است؟
نوع               شدت               طول مدت زمان 

- آیا براي موارد ذیل طرح هاي پشتیبان وجود دارند؟
طرح هاي اشتباه            شکست عناصر            سازگاري            تغییرهای خارجي   
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47- از نحوه به کارگیري ابزارهای مهارکننده آگاه باشید

ارزیابي یك راهکار مستلزم توجه به سه پرسش زیر است:
»راهکار به اجراء در آمده چه بود؟« ارزیابي فرایند به این پرسش پاسخ مي گوید )به   -1

راهبرد چهل و شش مراجعه کنید(.
»آیا مسئله کاهش یافته؟«. با مقایسه شدت مسئله پس از اجرای راهکار با شدت آن   -2

قبل از پاسخ گویي به این پرسش.
در صورت کاهش مسئله این پرسش را مطرح کنید: »آیا راهکار پیشنهادي باعث   -3
این کاهش شده یا چیز دیگری.« معموالً براي کاهش مسئله توجیهات زیادي مطرح 

مي شوند.
پاسخ گویي به پرسش سوم مستلزم به کارگیري ابزارهای مهارکننده است. هدف این 
ابزار مهارکننده ارائه توجیهات چاره ساز مختلف مستلزم به کارگیري انواع مختلفي از ابزار 

مهارکننده است:
تغییرهای به وجودآمده در تعداد. اگر شمار ساکنان یك آپارتمان کاهش یابد طبیعي 
است که شمار سرقت نیز در آن آپارتمان کاهش خواهد یافت چرا که در چنین حالتي تعداد 
بزهدیدگان بالقوه کمتر بوده است. کاهش آماج جرم جاي این توجیه که کاهش سرقت، از 
مداخله )پلیس و اجرای راهکار( ناشي شده را خواهد گرفت. براي کنترل تغییرهای به وجود 
آمده در تعداد و شمار سرقت هاي انجام شده در قبل و بعد از اجرای راهکار را بر شمار 
ساکنان آپارتمان قبل و بعد از اجرای راهکار تقسیم نمائید. همان طور که در جدول نشان 
داده شده دلیل کاهش سرقت هاي انجام شده تا حدودي به کاهش واحدهاي پر از سکنه بر 
مي گردد. با توجیه این قضیه، تأثیر راهکار پیشنهادي روشن تر خواهد شد. اگر طول مدت 
زمانهاي محاسبه شده قبل و بعد از اجرای راهکار متفاوت باشند در آن صورت کنترل تغییر 
حادث شده در تعداد با تقسیم مجدد آنها بر ماه هاي قبل و بعد از اجرای راهکار و محاسبه 
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شمار سارقان هر واحد در ماه امکان پذیر خواهد بود.

چرخه هاي فعالیت. فعالیت انسان با گذشت روزها، هفته ها و ماه ها دست خوش تغییر 
مي شود. برخي از رایج ترین چرخه هاي فعالیت انسان عبارت است از انجام محاسبه و 
حضور در مدرسه، محل کار، تفریح گاه ها، فصول و تعطیالت. این چرخه ها تغییرهای منظمي 
را در مسئله ها سبب مي شوند. براي مهار چرخه ها آن بخش از چرخه که قبل از اجرای 

راهکار در نظر گرفتید را با همان بخش پس از اجرای راهکار مقایسه کنید.
گرایش های دراز مدت در مسئله. مسئله ها اصوال پس از اجرای راهکار یا بدتر 
مي شوند و یا بهتر )به راهبرد چهل و هشت مراجعه کنید(. بدون توجیه گرایش ها مي توان 
این گونه نتیجه گیري کرد که مسئولیت اصلي بر دوش راهکار پیشنهادي است، در حالي که 
این مسئله ممکن است در هر جایي اتفاق بیفتد. براي کنترل گرایش ها دو راه وجود دارد. 
راه اول ارزیابي مسئله مدت ها پیش از اجرای راهکار است )با هدف شناسایي گرایش ها(. 
تغییرهای جدي حاصل شده از گرایش فعلي )پس از اجرای راهکار( نشان دهنده مؤثر بودن 
راهکار مذکور است. تأثیر قابل پیش بیني )به راهبرد پنجاه و دو مراجعه کنید( کاهش مسئله را 
در پي خواهد داشت )به خاطر راهکار اجراء شده( در حالي که قبل از اجرای راهکار چنین 
مسئله اي اتفاق نخواهد افتاد. این مسئله باید از گرایش های طوالني مدِت شکل گرفته پیش 

از اجراي طرح تغییر داده شود.
راه دوم مقایسه اشخاص یا مکانهاي بهره مند از راهکار اجراء شده با گروه یا اشخاص 
مشابهي که از راهکار مذکور بي بهره هستند است. این گروه، گروه کنترل یا گروه مقایسه 
نامیده مي شود. گروه کنترل باید مشابه گروهی باشد که راهکار بر روی آن اجراء می شود )با 

استفاده از نسبت ها براي کنترل تغییرهای به وجود آمده در تعداد

                                                 6 ماه قبل       6 ماه بعد       تغییر حاصل شده                              
تعداد سرقت ها                                   41              20                   21-           

واحدهاي پر از سکنه                           83              73                   10-
نسبت سرقت ها به واحدهاي پر از سکنه   0/494          0/286               0/208-               
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در نظر گرفتن مسئله( ولي نمي تواند دریافت کننده آن باشد. گروه کنترل اتفاق های به وجود 
آمده براي گروه گیرنده و راهکار را براي شما شرح مي دهد به شرط آن که گروه اجرای 
کننده راهکار مداخله اي نکرده باشد. اگر گروه گیرنده راهکار، تغییر چشمگیری نسبت به 
گروه کنترل نشان دهد در آن صورت ثابت مي شود که راهکار اجراء شده کارایي الزم را 

داشته است.
دیگر وقایع غیرمنتظره. با اجراي راهکار پیشنهادي، بسیاري از چیزهاي دیگر نیز تغییر 
خواهند کرد که یك یا چند مورد آنها کاهش مسئله را در پي خواهد داشت. برای مثال در 
مورد جاده ها باید گفت که شاید عامل اصلي کاهش تصادف های جاده اي، کاهش ترافیك 
در آنها باشد نه راهکار کاهش دهنده آمار تصادف ها. همان طور که در بحث بررسي گرایش 
ها مطرح گردید، رویکرد استاندارد در چنین شرایطي استفاده از یك گروه کنترل است. 
استفاده از منطقه کنترل فقط در صورتي مؤثر خواهد بود که آن منطقه از عوامل مشابه 
تأثیرگذار بر منطقه راهکار تأثیر پذیرفته باشد. از این رو شمار تصادف های حادث شده در 
جاده هاي منطقه کنترل و راهکار که هر دویشان تحت تأثیر نیروهاي تعمیر و مرمت جاده ها 
هستند به شما خواهد گفت که آیا تعمیر و مرمت جاده ها مي تواند به کاهش تصادف ها 

کمك نماید یا خیر.
تغییر در ارزیابي مسئله. انجام مقایسه قبل و بعد از اجرای راهکار فقط در صورتي معتبر 
خواهد بود که مسئله، قبل و بعد از اجرای راهکار به شیوه ای یکسان ارزیابي شود. تفاوت 
در انجام ارزیابي مي تواند تغییر چشمگیري را براي مسئله رقم بزند. از این رو تا آنجا که 
مي توانید سعي کنید روش هاي انجام ارزیابي قبل و بعد از اجرای راهکار مشابه هم باشند. 
مشاهدات شما باید در هر شرایطي )چه قبل و چه بعد از اجرای راهکار( در یك موقعیت 
زماني و مکاني یکسان انجام شوند. هم چنین باید امور مشابهي را زیر نظر گرفته و آنها را 
به یك شکل ثبت نمائید. عکس ها و تصاویر به دست آمده باید در یك زاویه، زیر یك نور، 
در یك فاصله و در یك تصویر زمینه یکسان نگهداري شوند. باید مصاحبه هاي انجام شده 



271جرم شناسی پیشگیری

قبل و بعد از اجرای راهکار مشابه یکدیگر بوده، سؤال های یکساني را مطرح کرده و در یك 
ترتیب یکسان تنظیم شده باشند. براي حصول اطمینان از ثابت باقي ماندن نتایج به دست 

آمده طي زمان، آمار و ارقام رسمي را بررسي کنید.
کاهش طبیعي مسئله از وضعیت حاد. دلیل توجه نمودن به اکثر مسئله ها این است که 
گاهي اوقات بسیاري از چیزها وضعیت بسیار وخیمي به خود مي گیرند. از این رو به محض 
آن که مسئله اي به گونه اي غیرطبیعي حاد مي شود خیلي سریع راهکار الزم برایش اتخاذ 
مي گردد. با این حال حتي مسئله های نسبتاً با ثبات نیز دست خوش برخي نوسانات خواهند 
گردید. مسئله اي که در حال حاضر بسیار غیرطبیعي به نظر مي رسد در آینده به حالت نرمال 
در خواهد آمد حتي اگر کار خاصي براي آن انجام نشده باشد )این فرایند »بازگشت به حد 
وسط« نامیده شده و براي افت و خیزهاي غیرعادي کاربرد دارد(. در این گونه موارد که منطقه 
راهکار برعکس منطقه کنترل در باالترین سطح ممکن قرار دارد، ابزار مهارکننده منطقه قیاس 
چندان سودمندی نخواهد داشت. در چنین شرایطي براي این که ببینید که آیا مسئله بسیار حاد 

شده یا خیر، پیش از اجرای راهکار نوسانات دراز مدت حادث شده را بررسي کنید.
شکل زیر برخي از کاربردهاي خاص ابزار مهارکننده را به تصویر مي کشد. قسمت 
الف این نمودار دوره اي بیست و چهار ماهه که در آن راهکار پیشنهاد شده از اوایل نوامبر 
سال اول به کار گرفته شده را نشان مي دهد. در این نمودار یك چرخه ساالنه برجسته و 
یك گرایش رو به پائین دیده مي شوند که علت هیچ کدامشان راهکار پیشنهاد شده نیست. 
وضعیت بوجود آمده در ماه نوامبر که در حقیقت پس از اجرای راهکار است نشان مي دهد 

که نتیجه حاصله دقیقاً بر عکس چیزي که انتظار مي رفت بوده است.
قسمت ب مقایسه انجام شده قبل و بعد از اجرای راهکار )میانگین اوت و اکتبر 2003 
در مقایسه با میانگین نوامبر 2000 تا ژانویه 2004( را به تصویر کشیده و نشان مي دهد که 

مسئله پس از اجرای راهکار بدتر شده است.
در قسمت ج یك منطقه مقایسه نیز اضافه شده است. مقایسه فوري وضعیت قبل و بعد 



جرم شناسی پیشگیری 272

از اجرای راهکار نشان مي دهد که شرایط منطقه راهکار از شرایط منطقه مقایسه بهتر است، 
البته ضمن آن که تأثیرهای دوره اي، این یافته ها را چندان قابل اعتماد نشان نمي دهند. مقایسه 
وضعیت حاکم بر سه ماه پیش از اجرای راهکار با وضعیت حاکم بر همان دوره زماني در 

سال آینده رفتار دوره اي مجموعه جرائم را توجیه مي کند.
 با همه این اوصاف قسمت د تصویر بهتري از تأثیر راهکار پیشنهاد شده را نشان مي دهد 
چرا که بخشي از کاهش حادث شده در هر دو گروه به احتمال زیاد به گرایش رو به پائین 
شکل گرفته بر مي گردد. پیش از اجرای راهکار منطقه بررسي شده بدتر از منطقه مقایسه بود 
ولي مي بینیم که پس از اجرای راهکار وضعیت هر دو گروه یکسان است. وضعیت بغرنج 
ماه نوامبر نیز ظاهراً با راهکار پیشنهاد شده مرتبط نیست چرا که وضعیت این ماه نیز در 
گرایش کنترل وضعیت مناسبي است. راهکار پیشنهاد شده ظاهراً کارآمد به نظر رسیده ولي 
از حساسیت باالیي برخوردار نبوده است. از این رو پیشرفت هاي حاصل شده در آن خیلي 
راحت به واسطه فاکتورهایي که کنترلشان ضروري بود )اعم از گرایش، چرخه ها و حوادث 

پیش بیني نشده( محو مي شدند.
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48- به جابه جایي هاي جغرافیایي و زماني بزهکاری توجه داشته باشید

جابه جایی جغرافیایي بزهکاری زماني رخ مي دهد که مداخله )پلیس و اجرای راهکار(، 
فرصت وقوع بي نظمي یا ارتکاب جرم در یك نقطه را یا محدوده کرده و یا از بین برده 
است و بزهکاران مجبور می شوند براي ارتکاب جرم به نقطه یا محدوده دیگري بروند. 
جابه جایی هاي زماني بزهکاری، از اجرای پیشگیري موفق نیز ناشی مي شوند با این تفاوت 
که در این مورد بزهکاران ارتکاب جرم خود را به ساعت ها یا روزهاي دیگري موکول 

مي کنند.
بزهکاران حرکت به نقاط دیگر را دشوار تلقي مي کنند چرا که با تغییر مکان، فرصت هاي 
موجود براي بي نظمي یا ارتکاب جرم محدود مي شوند )به راهبرد شانزده مراجعه کنید(. 
آماج ها ممکن است در برخي مکانها متمرکز بوده و در برخي مکانها متمرکز نباشند )به 
راهبرد شانزده مراجعه کنید(. بزهدیدگان بالقوه آسیب پذیر ممکن است در برخي مکانها 
یافت شده و در برخي مکانها یافت نشوند )به راهبرد بیست و نه مراجعه کنید(. برخي 
تأسیسات ابزار مهار رفتاري کمي در اختیار دارند، در حالي که برخي دیگر این گونه نیستند 
)به راهبرد بیست و هشت مراجعه کنید(. فرصت هاي موجود یا تحریك آمیز بوده و یا آن که 
آن قدر از دسترس بزهکاران دورند که براي ارتکاب جرم مناسب تشخیص داده نمي شوند.

بزهکاران در مواقعي که مجبور به جابه جایی مي شوند چندان وقت خود را به بررسی 
نقاط دوردست اختصاص نمي دهند. به عبارت دیگر اگر این اشخاص تصمیم به جابه جایی 
بگیرند نقطه اي را انتخاب خواهند کرد که به پاتوق همیشگي آنها برای ارتکاب جرم نزدیك 
باشد. همان طور که در شکل نشان داده شده، هر قدر فاصله بزهکاران با پاتوق همیشگي شان 
بیش تر مي شود فرصت ارتکاب جرم توسط آنها نیز کمتر مي شود. گفتني است که همه 
مکانها نیز براي بزهکاران مناسب نیستند چرا که فرصت ها در همه نقاط نقشه به طور یکسان 

فراهم نمي شوند.
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در این نقشه نقطه هاي الماسي شکل مکانهایي هستند که خصوصیات پاتوق هاي اصلي 
بزهکاران در آنها وجود دارند. بزهکاراني که به پاتوق اصلي خود نزدیك تر هستند بیشتر 
تحت تأثیر جابه جایی قرار خواهند گرفت. عالوه بر فاصله، موانع طبیعي نیز جابه جایی را 
محدود مي سازند. در این نقشه رودخانه اي که از شمال شرقي به سمت جنوب غربي در 
جریان است شانس جابه جایی به شرق را کاهش مي دهد. آگاهي از این مسئله سبب مي شود 

تا راهکارهاي مقابله با جابه جایی بیش از هر چیز در نقاط آسیب پذیر به کار گرفته شوند.
با محقق شدن جابه جایی هاي جغرافیایي یا زمانی، احتمال انتقال جرم به موقعیت هاي 
مکاني و زماني خاصي افزایش خواهد یافت که بسیار شبیه موقعیت هاي مکاني و زماني تأثیر 
پذیرفته از راهکارهاي پیشگیرانه هستند. این نوع جابه جایی ها در مقایسه با جابه جایی های 
انجام شده به موقعیت هاي مکاني و زماني بسیار متفاوت، تالش و آموزش کمتري را جلب 
کرده و خطر کمتري را براي بزهکاران در پي خواهند داشت. در چنین شرایطي احتمال این که 
بزهکاران براي مقابله با راهکار پیشنهادي تالش نمایند زیاد است. این همان موضوعي است 
که یافته »لرنس ِشرَمن« مبني بر اینکه تأثیر ناشي از شدت عمل پلیس روز به روز کمرنگ تر 
مي شوند را توجیه مي کند. اگر بزهکاران توان مقابله با راهکار پیشنهادي را نداشته باشند، در 
آن صورت آشناترین موقعیت هاي مکاني و زماني، بیشترین احتمال جذب جابه جایی جرم 
را خواهند داشت. به عقیده »پائول برانتینگهام«، و »پاتریشیا برانتینگهام«، مناطقي که بیشترین 
احتمال جذب جابه جایی ها را دارند قابل پیش بیني اند، اما برای این امر الزمست که اطالعات 

کافي از فرصت هاي ارتکاب جرم در موقعیت فعلي وجود داشته باشد.
در صورت بروز جابه جایی های جغرافیایی ممکن است نتایج حاصله در خصوص 
کارایی، وارونه جلوه کند. جدول شماره یك این مسئله را به تصویر مي کشد. در این مثال 
سه منطقه مشابه وجود دارند که شمار جرائمشان پیش از پاک سازي یکسان بوده است: )1( 
منطقه پاک سازي شده، )2( منطقه واقع شده در مجاورت منطقه پاک سازي شده و )3( منطقه 
واقع شده در فاصله طوالني از منطقه پاک سازي شده. میزان کاهش جرم در منطقه پاک سازي 
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شده بیست و پنج مورد بوده در حالي که این رقم در منطقه مجاور آن ده مورد بوده است. این 
بدان معناست که اگر در منطقه پاک سازي شده کاري انجام نمي شد چه بسا که در آن جا نیز 
میزان جرائم ده مورد بیشتر بود. پس مي توان گفت که کاهش نرخ خالص جرم رقمي معادل 
سی و پنج است )کاهش بیست و پنج موردي جرم در منطقه پاک سازي شده و افزایش ده 

موردي جرم که جلوي آن گرفته شده است.(

جدول شماره یک: استفاده از مناطق کنترل دور و نزدیک تحت کنترل برای جابه جایی 
جغرافیایی بزهکاری

قبل از پاکسازیبعد از پاکسازیتفاوتتأثیر خالص برآورد شده

منطقه پاک شده2575100-

منطقه مجاور35+10110100-

منطقه دور250100100-
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شاید بتوان علت این افزایش ده موردي جرم را جابه جایی جغرافیایي دانست. استفاده 
از منطقه کنترل دور براي مقایسه بسیار مناسب است. منطقه دور از منطقه پاک سازي شده 
که نقش کنترل کننده دارد نشان مي دهد که اگر هیچ گونه اقدامي براي پاک سازي جرم انجام 
نمي شد وضعیت منطقه پاک سازي شده یا مناطق مجاور آن نیز هیچ تغییری نمي کرد. این 
بدان معناست که پاک سازي انجام شده تعداد جرائم حادث شده در منطقه پاک سازي شده 
را بیست و پنج مورد کاهش داده ولي تعداد آن را در مناطق مجاور ده مورد افزایش داده 
است )جابه جایی( یعني در حقیقت کاهش خالص جرم پانزده مورد بوده است. این برنامه 
تا حدودي کارآمد است ولي باز هم به اندازه اي که در ابتدا ارزیابي گردید کارایی نداشته 
است. راهبرد پنجاه و یکم فرمول هاي خاصي را براي جابه جایی )ضمن ارزیابي کارایی آنها( 

ارائه مي دهد.
سعي کنید در ارزیابي هاي خود دو منطقه مقایسه را انتخاب نمائید: یك منطقه در نزدیکي 
منطقه پاک سازي شده که از فرصت هاي جرم مشابهي براي کشف جابه جایی جغرافیایي )و 
توزیع، راهبرد پنجاه و یك( برخوردار باشد و یك منطقه را نیز به عنوان منطقه کنترل. منطقه 
کنترل باید با ایجاد فاصله و موانع حفاظتي دیگر )نظیر اتوبان یا رودخانه( از گزند مسئله های 
ناشي از جابه جایی محافظت گردد. انتخاب درست منطقه کنترل و منطقه جابه جایی شما 
را وادار مي سازد تا از الگوهاي جابه جایی عادي بزهکاران اطالعات مختصري را به دست 
آورید، چرا که اصوالً منطقه کنترل باید خارج از محدوده این اشخاص و منطقه جایگزیني 

باید در داخل محدوده آنها باشد.
براي بزهکاران جابه جایی زماني از جابه جایی جغرافیایي آسان تر است چرا که به تالش 
کمتري نیاز دارد. جابه جایی زماني ظرف بیست و چهار در صورتي به وقوع می پیوندد که 
پیشگیري از جرم به زمانهاي خاصي محدود شده و زمانهاي دیگر را به حال خود رها کرده 

باشد. این نوع جابه جایی همچنین مي تواند ظرف یك هفته یا حتي بیشتر انجام شود.
اگر زمانهاي برخوردار از راهکار پیشگیري، با زمانهاي فاقد این راهکار مقایسه شوند 
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)توسط عملیات ارزیابي(، در آن صورت ابزارهای مهارکننده  زمانی خیلي زود دچار آلودگي 
ناشی از جابه جایی بزهکاری خواهند شد. در جدول دو پاک سازي در روز شنبه و یکشنبه 
انجام شده است. میانگین جرائم حادث شده در روزهاي دوشنبه و جمعه ده مورد افزایش 
نشان داده اند. آیا علت این مسئله جابه جایی زماني بوده است؟ روزهاي وسط هفته ابزار 
مهارکننده معتبرتري به حساب مي آیند چرا این روزها در مقایسه با روزهاي دوشنبه و جمعه 

وجه مشترک کمتري با روزهاي آخر هفته دارند.
منتظر ماندن براي پیشگیري، شکل رایجي از جابه جایی زماني است. شدت عمل هاي 
پلیس نیز آسیب پذیري باالیي در برابر این نوع جابه جایی زمانی از خود نشان مي دهند چرا 
که اصوالً این نوع شدت عمل ها، موقتی اند. اگر در جایي مداخله صورت گیرد )بر خالف 
شدت عمل(، در آن صورت بزهکاران قادر به وقت کشي نخواهند بود. این اشخاص در 
چنین حالتي مجبور خواهند بود به سمت اهداف یا نقاط نه چندان جذاب حرکت کنند و یا 
به کارگیري شیوه های ارتکاب جدید یا انجام جرائم دیگر را در دستور کار خود قرار دهند. 
اگر این گزینه ها بسیار دشوار، بي فایده، پرخطر یا فاقد جذابیت الزم باشند بزهکاران را به 

ارتکاب جرائم کمتر وادار خواهند ساخت.
منابع دیگر:

»پائول برانتینگهام« و »پاتریشیا برانتینگهام«. )2003( »پیش بیني جابه جایی بزهکاری با 
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www.cps. و  www.popcenter.org امور پلیسي جامعه محور )موجود در سایت

)usdoj.gov



جرم شناسی پیشگیری 278

جدول شماره دو : استفاده از روزهای هفته برای کنترل جابجایی زمانی بزهکاری

تأثیر خالص 
برآورد شده

روزهای هفتهقبل از پاکسازیبعد از پاکسازیتفاوت

منطقه پاکسازی شدهشنبه و یکشنبه2575100-

منطقه مجاورجمعه و دوشنبه35+10110100-

پنجشنبه و سه 250100100-
شنبه

منطقه دور
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49- نحوه جابه جایی آماج، شیوه های ارتکاب و نوع جرائم را بررسي کنید

بزهکاران عالوه بر جابه جایی جغرافیایي و زمانی، از توان الزم براي تغییر آماج، شیوه های 
ارتکاب و نوع جرائم نیز برخوردارند.

جابه جایی آماج شامل تغییر گرایش بزهکاران از آماج های محافظت شده جدید، به 
سمت آماج دیگر جرائم مي شود. هنگامي که در سال 1970 به کارگیري قفل هاي ایمني 
در کلیه خودروهاي فروخته شده در بریتانیا اجباري گردید سرقت خودروهاي جدید از 
20/9 درصد در سال 1969 به 5/1 درصد در سال 1973 کاهش یافت. با این حال نرخ کلي 
سرقت خودرو همچنان ثابت باقي ماند چرا که سارقان نیز از سرقت خودروهاي حفاظت 
شده جدید دست کشیدند و به سرقت خودروهاي قدیمي تر و بدون حفاظ روي آوردند. 
این مثال یکي از معدود موارد ثبت شده اي است که در آن جابه جایی، کلیه آورده هاي حاصل 
از پیشگیری را )حداقل در کوتاه مدت( خنثي نمود. این ابزارها در یك مدت زمان طوالني تر 
تا حدودي سرقت را کنترل نمودند. همان طور که این مثال نشان مي دهد براي بزهکاران 
تغییر جهت به سمت آماج های کاماًل مشابه کار آساني به شمار مي رود. هنگامي که آماج های 
جایگزین شده، مشابه آماج های قدیمي نیستند احتمال جابه جایی آماج نیز به مراتب کمتر 

خواهد شد.
راهبرد چهل و دوم نشان مي دهد که چگونه جابه جایی جغرافیایي یا زماني مي تواند گروه 
هاي کنترل را تحت تأثیر خود قرار دهد. اگر براي ارزیابي یك اقدام پیشگیرانه، یك گروه 
کنترل آماج به خدمت گرفته شود، نتیجه این مي شود که شکل مشابهي از آلودگي )ناشی 
از جابه جایی جرم( اتفاق خواهد افتاد. برای مثال راهکار اتخاذ شده براي مهار کیف قاپي 
از زنان باالي 60 سال را در یك مرکز خرید در نظر بگیرید. در این مورد ارزیابي نحوه 
کیف قاپي هاي انجام شده در گذشته مستلزم ارزیابي کیف قاپي هاي انجام شده از زنان 45 تا 
59 ساله است )البته به شرط آن که فرض کنیم اقدامي براي کیف قاپي هاي قبلي انجام شده 
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باشد(. اگر نتیجه بررسي نشان دهد که سارقان دست از سر زنان مسن و مراقب برداشته 
و به سراغ زنان میان سال و نه چندان مراقب رفته باشند )جابه جایی آماج( در آن صورت 
است که مي توان گفت نرخ کیف قاپي ها بدون آن که راهکاري براي آنها اتخاذ شود باال رفته 
است. زماني که ما جابه جایی این گروه کنترل آماج را با جابه جایی گروه پاک سازي مقایسه 
مي کنیم به اشتباه احساس مي کنیم که عملیات پاک سازي کارآیي باالیي داشته است. در این 
مورد یك گروه کنترل آماج مطلوب مي تواند گروه متشکل از زنان جوان )در سنین بین 30 
تا 44( یا حتي از آنها بهتر مردان جوان باشد. با وجودي که هیچ یك از این گزینه ها کامل 
نیستند مي توان آنها را پیشرفت به حساب آورد، چرا که با وجود آنها احتمال جابه جایی به 
سمت آماج غیرمشابه بسیار کمتر خواهد گردید. یا مثاًل مرکز خرید دیگري را به عنوان 
منطقه کنترل در نظر بگیرید. در هر دوي این موارد شما باید با توزیع جغرافیایي منافع یا 
آلودگي )ناشی از جابه جایی جرم( احتمالي مقابله نمائید، به راهبرد چهل و هشت و پنجاه 

و یك مراجعه کنید.
جابه جایی شیوه های ارتکاب زماني رخ مي دهد که بزهکاران شیوه های ارتکاب یا روش 
عمل خود را تغییر بدهند. برای مثال این اشخاص ممکن است از ابزار متفاوتي براي شکستن 
قفل هاي بهتر استفاده نمایند. یا مثاًل َهکرهاي رایانه اي ممکن است براي ورود به سیستم هاي 
پیشرفته امنیتي برنامه هاي خود را تغییر بدهند .در پزشکي، برخي باکتري ها به سرعت دارویي 
که براي مقابله با یك گونه خاص از باکتري ساخته شده را خنثي نمایند همان گونه که در 
برخي موارد ژن هاي جهش یافته بر ژن هاي دیگر غلبه مي کنند. یکي از راه هاي مقابله با این 
قضیه، استفاده از درمانهاي گسترده است که در غلبه بر جهش هاي گوناگون، مؤثر واقع 
مي شوند. راهکارهاي موسوم به »طیف گسترده« نیز به همین شکل با روش هاي فعلي به کار 
گرفته شده توسط بزهکاران و یا بسیاری از اصالحات انجام شده بر روي این تاکتیك ها 
مقابله مي کنند. مداخالت طیف گسترده، بزهکاران را وادار مي سازند تا تغییر چشمگیري را 
در رفتار خود ایجاد نمایند. »پائول اِکبلوم« جابه جایی شیوه های ارتکاب انجام شده پس از 
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نصب موانع خاص در اداره های پست بریتانیا )براي پیشگیری از سرقت هاي انجام شده 
در آنها( را تشریح مي کند، در اداره مذکور برخي بزهکاران از پتك براي رسیدن به هدف 
خود استفاده مي کردند. این تغییر شیوه های ارتکاب چندان موفقیت آمیز نبوده ضمن آن که 
جابه جایی نیز کاماًل محدود بود. این نوع موانع نمونه بارز مداخله طیف گسترده به حساب 
مي آیند چرا که به راحتي توانسته بودند شیوه های ارتکاب جدید اتخاذ شده توسط بزهکاران 

را خنثي نمایند.
جابه جایی ناگهاني نوع جرم نیز شکل دیگري از جابه جایی قابل توجه به حساب مي آید. 
بزهکاران ممکن است شیوه های ارتکاب خود را از سرقت خودروها به سرقت لوازم داخل 
آنها جابه جا کنند. ما گاهي اوقات راهکارهاي اتخاذ شده براي یك نوع جرم را با مقایسه 
گرایش موجود در جرم مشابهي که از راهکار پیشگیرانه استفاده نکرده ارزیابي می نمائیم. 
برای مثال ممکن است سرقت از خودروها را به عنوان ابزاري مهارکننده در ارزیابي مداخله 

سرقت از خودروها انتخاب مي نمائیم.
آلودگي و محافظت یاد شده، براي جابه جایی شیوه ارتکاب و نوع جرم که در دیگر 
اشکال جابه جایی یافت مي شوند نیز وجود دارند. اگر نوع جرم یا شیوه ارتکاب، با نوع جرم 
یا شیوه بررسي شده شباهت زیادي داشته باشد در آن صورت جابه جایی حاصل شده از 
توان الزم براي تأثیرگذاري بر این ابزار مهارکننده برخوردار خواهد بود. جرائم یا شیوه های 
غیرمشابه، کمتر در معرض آلودگي قرار مي گیرند، البته ناگفته نماند که اگر جرائم یا شیوه ها 

بیش از حد هم غیرمشابه باشند ابزار مهارکننده سودمندي به حساب نخواهند آمد.
براي رفع این مشکل، راه حل مشخصي وجود نداشته و به همین خاطر الزم است 
تدبیر خاصي براي آن اندیشیده شود. این مشکل باعث شده تا تشخیص وقوع یا عدم وقوع 
جابه جایی و همچنین قضاوت در خصوص کارآمدی مداخله انجام شده بسیار دشوار شود. 
تشدید این دشواري ها به این شکل نمود پیدا کرده که اشکال مختلف جابه جایی همگي 
باهم در یك زمان رخ مي دهند. در حقیقت گاهي اوقات یك شکل از جابه جایی به شکل 
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دیگر آن نیز دامن مي زند. در برخي موارد جابه جایی آماج مستلزم جابه جایی شیوه ارتکاب 
بوده به طوري که اگر آماج های جدید در مکانهایی مشابه آماج های قبلي قرار نداشته باشند 

جابه جایی جغرافیایي نیز رخ خواهد داد.
پي بردن به وقوع جابه جایی، بدون جستجوي آن امکان پذیر نیست. این بدان معناست 
که شما باید مسئله را از نزدیك بررسي کرده و محتمل ترین اَشکال جابه جایی را براي آن 
در نظر بگیرید. آیا فرصت هاي ارتکاب جرم یا بي نظمي دیگري هم وجود دارند که مشابه 
فرصت هایی باشند که از آن پیشگیری کرده اید؟ آیا بزهکاران مورد نظر شما به راحتي این 
فرصت ها را کشف خواهند کرد؟ جستجوي فرصت هاي جابه جایی پیش از کنار گذاشتن 
راهکار پیشنهادي دو مزیت عمده را در پي خواهد داشت. اول آن که شما مي توانید در 
صورت ظاهر شدن آن، معیارهاي کشف آن را بیشتر شناسایی کنید و مهم تر از آن این که 
خواهید توانست اقدام های متقابل که از پیدایش جابه جایی ممانعت می کند را افزایش 

دهید.
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فرعي: ارزیابي ابتکاری امنیتي. نهمین گزارش ویژه پیشگیري از جرم: وزارت کشور.

»بِري وِب« )1994(. »استفاده از ابزار امنیتي براي پیشگیري از سرقت وسائل نقلیه: 
ارزیابي هاي انجام شده در سه کشور دنیا«. مطالعات انجام شده در خصوص پیشگیري از 
جرم، جلد دوم، »رونالد کاِلرک«. مونسي، نیویورک: انتشارات »عدالت کیفری« )موجود در 

)www.popcenter.org سایت
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تحقیق انجام شده درباره جابه جایی آماج: قوانین وضع شده مرتبط با کاله ایمني و کاهش 
سرقت موتورسیکلت

در آلمان )همچون نقاط دیگر جهان( اجراي قوانین وضع شده براي کاله ایمني با کاهش چشمگیر سرقت 
موتورسیکلت ها همراه بود. پس از اجراي قوانین مذکور در 1980، بزهکاران که قصد سرقت موتورسیکلت 
را داشتند باید از کاله ایمني استفاده مي کردند وگرنه خیلي زود توسط پلیس متوقف مي شدند. همان طور 
به حدود یک سوم میزان سرقت در  نمودار زیر نشان داده شده سرقت موتورسیکلت در 1986  که در 
اعمال  از  ناشی  به 50000 مورد رسید. )کاهش تدریجي میزان سرقت  از 150000 مورد  1980 یعني 
جدي تر قانون و افزایش آگاهي از ضرورت انجام این کار حکایت دارد(. این موضوع نشان مي دهد که سرقت 
بارزتري از آن چه که بتوان درباره آن فکر کرد در اختیار دارد.  موتورسیکلت عنصر فرصت طلبانه بسیار 
وجود پایگاه اطالعاتي ویژه سرقت در آلمان به محققان امکان داده بود تا بررسي کنند که آیا کاهش سرقت 
موتورسیکلت در جابه جایی آماج به سمت سرقت اتومبیل یا دوچرخه که دیگر ابزار حمل و نقل شخصي 

به حساب مي آیند تأثیرگذار بوده یا خیر؟
دو خط دیگر ترسیم شده در نمودار ذیل نیز نرخ سرقت خودرو و دوچرخه را طي همان سال ها نشان 
مي دهند. این دو خط شواهد مختصري از جابه جایی را به تصویر کشیده و نشان مي دهند که سرقت خودرو 
از 1980 تا 1986 حدود 10 درصد افزایش یافت )یعني از حدود 64000 مورد به 70000 مورد رسید(. 
سرقت دوچرخه نیز بین سال هاي 1980 و 1983 افزایش نشان داده ولي مجدداً در پایان این مدت به 
سطحي پائین تر از سطح سال 1980 کاهش یافته است. روي هم رفته بدیهي است که فقط درصد ناچیزي 
از 100000 موتورسیکلت به سرقت رفته که به واسطه قوانین وضع شده براي کاله ایمني به صاحبانشان 

بازگردانده شدند، به سرقت دیگر وسائل نقلیه جابه جا شده است.
کمي تأمل بر روي این مسئله عجیب نبودن آن را به اثبات مي رساند. موتورسیکلت ها براي سرقت بسیار 
جذاب به نظر مي رسند چرا که سارقان جوان در مقایسه با دوچرخه لذت بیشتري از آنها مي برند. حتي اگر 
هدف صرفاً رسیدن به منزل در اواخر شب باشد باز هم موتورسیکلت مزایاي بیشتري در مقایسه با دوچرخه 
دارد به خصوص اگر فاصله بیش از چند مایل باشد. سرقت موتورسیکلت نیز از سرقت خودرو آسان تر است 
چرا که سرقت خودرو مستلزم باز کردن در خودرو و وارد شدن به داخل آن است. همچنین خودرو همانند 

دوچرخه هیجان کمتري در مقایسه با موتورسیکلت داشته و به مهارت بیشتري براي راندن نیاز دارد.

دوچرخه                   ماشین                         موتورسیکلت

ت
سرق

خ 
نر

منبع : پت، می هیو و همکاران ) 1989 ( ، سرقت موتور سیکلت، جابه جایی بزهکاری و قوانین مصوب به کاله ایمنی، نشریه ویژه عدالت کیفری، 1:28-8.
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50- مراقب دیگر بزهکاران غیرثابت باشید

بخش حاضر بر سه اصل استوار است: )1( مراقبت از بزهکاران غیرثابت، مانع از 
ایجاد مسئله توسط آنها می شود؛ )2( در صورتی که از فرصت )ارتکاب جرم( اشخاص 
حمایت نشود، آنها قادر به ارتکاب جرم نخواهند بود، و )3( تغییر ساختارهاي پیدایش 
فرصت مسئله را به میزان چشمگیري کاهش خواهد داد. در این بخش مي خوانیم که 
راهکارهایي که فقط تمرکزشان بر روي حذف بزهکاران است تأثیر محدودي بر مسئله 
ها خواهند داشت. پس از حذف بزهکاران، مسئله فقط براي مدت زمان کوتاهي کاهش 
خواهد یافت، چرا که پس از آن یا بزهکاران قدیمي مجدداً به بهره برداري از فرصت هاي 
خود روي آورده و یا آن که بزهکاران جدید، بهره برداري از فرصت ها را آغاز خواهند 
طبیعي  جایگزیني  مي شود.  نامیده  مرتکب  جابه جایی  اوقات  گاهي  مسئله  این  کرد. 
بزهکاران مي تواند به کندي صورت گیرد به خصوص اگر فرصت ها نیز چندان واضح 
و شناخته شده نباشند. ولي اگر کسي فرصت هاي ارتکاب جرم را در گذشته کشف 
بزهکاران  اگر  آنها را کشف خواهند کرد. همچنین  آینده  نیز در  باشد دیگران  نموده 
قدیمي به واسطه به زندان افتادن حذف شوند این احتمال وجود دارد که برخي دیگر 

از فرصت هاي به وجود آمده در زمان آزادي آنها استفاده نمایند.
سبب  مي توانند  راحتي  به  مي شوند  فرصت ها  مجذوب  که  تازه کاري  بزهکاران 
پیدایش در چرخه هاي دراز مدت جرم باشند. سرقت های مقرون به آزار یا تهدید از 
بانك ها در بخشي از امریکا نمونه بارز این قضیه به حساب مي آید. این جرائم چند 
سالي به شدت رواج یافته، سپس چند سالي کاهش یافته و پس از مدتي مجدداً سیر 
صعودي از خود نشان مي دهند. یکي از فرضیه هایي که در مورد این چرخه ها مطرح 
است این است که در طي سال هاي اوج این نوع سرقت، بانك ها راهکارهاي پیشگیرانه 
متعددي به کار گرفته و شمار زیادي از بزهکاران را راهي زندان مي کنند. این اقدام 
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ها سرقت از بانك ها را کاهش مي دهند. چند سال پس از وقوع سرقت هاي اولیه از 
بانك ها، امنیت بانك ها کاهش یافته و همین مسئله خود فرصت سرقت مجدد از آنها 
را افزایش مي دهد. در چنین شرایطي بزهکاران تازه کار بالفاصله بهره برداري خود از 
امنیت نه چندان مطلوب بانك ها را آغاز کرده و همین مسئله موج جدیدي از سرقت ها 
و پیشگیري از آنها را شکل مي دهد. این فرضیه توجه همگان را به سوي این حقیقت 

جلب مي کند که پیشگیري همواره از اجراي قانون کارآمدتر است.
اقدام  تشریح  با  که  مسئله  حل  بر  مبتنی  راهکارهاي  ویژگی های  بررسي  امروزه 
های اجرایي شکست خورده آغاز مي شوند، بسیار رایج شده است. هم اکنون شرایط 
به گونه اي است که یا بزهکاران کهنه کار مجدداً ارتکاب جرم را آغاز کرده و یا این که 
بزهکاران تازه کار جاي آنها را مي گیرند. راه هایي که به واسطه آنها اشخاص تازه کار در 

معرض ارتکاب جرم قرار مي گیرند عبارت است از:
روزمره.  و  عادي  فعالیت هاي  انجام  طریق  از  گرفتن  قرار  جرم  معرض  در   .1
از خودروهاي  از جوانان را حین سرقت  بسیاري  پلیس همه روزه  مثال  برای 
بدون حفاظ در مرکز شهر دستگیر مي کند ولي باز هم این خودروها همچنان 
بدون قفل و حفاظ در آنجا رها مي شوند. از بین اشخاصي که همه روزه به مرکز 
شهر مي روند تعداد کمي از آنها به این خودروها توجه کرده و دست به سرقت 
آنها مي زنند. برخي از این اشخاص در صورت موفقیت باز هم به این کار ادامه 

مي دهند.
و  دوستان  غیررسمي  شبکه هاي  با  مواجهه  اثر  در  جرم  فرصت  پیدایش   .2
آشنایان. گاهي اوقات اشخاصي که خود فرصت ارتکاب جرم یا بي نظمي را در 
اختیار دارند از دیگران نیز براي کمك به خود یا لذت بردن از تجربه شان دعوت 
به عمل مي آورند. معموالً اشخاصي وجود خواهند داشت که دائمًا دیگران را به 
استفاده از فرصت هاي خود تشویق نمایند چرا که ما خیلي کم به طور صد در 
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صد در حذف درازمدت همه بزهکاران موفق مي شویم.
در  سرقت  باندهاي  سردسته هاي  بزهکاران.  توسط  شدن  گرفته  خدمت  به   .3
صورتي که احساس کنند اشخاص قدیمي دیگر قادر به سرقت کاالهاي مورد 
در  مي گیرند.  خدمت  به  را  جدیدي  اشخاص  بالفاصله  نیستند،  آنها  دل خواه 
مي بینند  آن که  به محض  اشخاص سردسته  روسپی گری،  سازمان یافته  باندهاي 
به خدمت  را  روسپی هاي جدیدي  نمي کنند  همکاري  آنها  با  روسپی ها  برخي 
مي گیرند. باندهای مجرمانه نیز در برخي موارد اشخاص تازه وارد را جایگزین 
اشخاص قدیمي مي کنند. گفته شده که قاچاقچیان بزرگ سال مواد مخدر انجام 
کارهاي خطرناک را به نیروهاي جوان خود محول مي کنند، چرا که مجازات های 
در نظر گرفته شده براي جوانان به مراتب از مجازات اشخاص بزرگ سال کمتر 

است
چگونه مي توان به تغییر یا جابه جایي بزهکاران پي برد؟ آسان ترین راه براي پي بردن 
به این موضوع مقایسه اسامي بزهکاران مرتبط با جرم پیش از اجرای راهکار با بزهکاران 
مرتبط با جرم پس از اجرای راهکار است. اگر پس از انجام مقایسه، اسامي متفاوت به 
نظر برسند در آن صورت است که مشخص مي شود مرتکب ثابت نبوده است. مشکل 
اصلي این نوع رویکرد آن است که به ندرت مي توان به فهرست کامل بزهکاران دست 
پیدا کرد. از این رو نمي توان فهمید که آیا اسامي جدید حقیقتًا به بزهکاران جدید تعلق 

داشته یا آن که این اشخاص مدتي مشغول جرم بوده و اخیراً شناسایي شده اند.
این  خود  که  چرا  مي شود  واقع  سودمند  نیز  بزهکاران  با  مصاحبه  اوقات  گاهي 
اشخاص زمان و نحوه درگیر شدنشان در جرم و همچنین نام هم دستان خود را به شما 
ارتکاب  شیوه  جابه جایی  به  مربوط  اطالعات  مي توانند  اشخاص  این  گفت.  خواهند 
و دیگر انواع آن را نیز در اختیار شما بگذارند. با این حال در اغلب موارد بزهکاران 

همکاري الزم را نمی کنند و غیرقابل اعتماد به نظر می رسند. )راهبرد دهم(
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گاهي اوقات بررسي دقیق روش هاي به کار گرفته شده براي ارتکاب جرم نشانه هایي 
از دخالت بزهکاران تازه کار در جرائم حادث شده را به تصویر مي کشند. اگر شیوه های 
فعلي تفاوت فاحشي با شیوه های قبلي داشته باشند این احتمال وجود خواهد داشت 
که پاي بزهکاران تازه وارد نیز وسط بوده باشد. با این حال بعید نیست که بزهکاران 

قدیمي شیوه های خود را جابه جا کرده باشند.

منابع دیگر:
»راِجر َمتیوس« )1997(. »توسعه راهبردهاي کارآمدتر براي مقابله با روسپی گری«، 
پیشگیري وضعی از جرم: مطالعات موردي موفق )جلد دوم(، »رونالد کاِلرک«. مونسي، 

نیویورک: انتشارات »عدالت کیفری«.

تلفیق شدت عمل ها با اصالحات محیطي: کنترل روسپی های ولگرد در پارک فاینزبِري

»راجر متیوس« مسئله ولگردي روسپی ها در پارک فینزبري لندن را تشریح مي کند. شدت عمل هاي 
مکرر انجام شده توسط پلیس طي سال هاي متمادي نتوانست بازار روسپی ها را کنترل کند چرا که 
این زنان خیلي راحت به همان مناطق برمي گشتند. به محض تلفیق شدت عمل هاي اعمال شده با 
به شدت  زنان مي رفتند، روسپی گری  این  به دنبال  با خودرو  براي مرداني که  ایجاد موانع خیاباني 
کاهش پیدا کرد. به عقیده »متیوس« علت اصلي این کاهش، تلفیق دو راهبرد مختلف یعني حذف 
بزهکار به واسطه اجراي قانون و مقابله با فرصت از طریق ایجاد موانع خیاباني بود. یکي از دالئل مهم 
موفقیت آمیز بودن این نوع مداخله ها این بود که روسپی های ولگرد در آن ناحیه چندان به این شکل 
از کسب درآمد وابسته نبودند. به عبارت دیگر فقط تعداد کمي از آنها به این قضیه معتاد بوده یا تحت 
کنترل رؤساي خود بودند. در حقیقت دالئل اصلي کشیده شدن این اشخاص به دام فحشا به دست 
آوردن پول بیش تر در مقایسه با مشاغل دیگر، لذت بردن از آزادي و مالقات با مردان مختلف بود. 
بسیاري از آنها از نقاط دوردست و با بلیط هاي ارزان قیمت قطار به پارک فینزبري مي آمدند. اکثر این 
زنان به همراه زنان دیگر اطاقي در منازل یا آپارتمانهاي مسکوني آن ناحیه اجاره کرده یا آن که در 
خودروی مشتریان اقدام به روسپی گری مي کردند. بسیاري از آنها به غیر از روسپی گری به فروشندگي، 
به روسپی گري و پرداختن  این اشخاص  نیز مي پرداختند. وابستگي کم  یا کار در فروشگاه ها  رقص 
به کارهاي دیگر براي پول در آوردن اصلي ترین عاملی بوده که باعث شد محققان از جابه جایي این 

اشخاص به نقاط دیگر لندن شواهد کمي به دست آوردند.
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51- گوش به زنگ منافع غیرمنتظره باشید

اگر توزیع منافع را به حساب نیاورید ممکن است تأثیر مداخله ي خود را کمتر از حد 
معمول برآورد نمائید. )راهبرد سیزده(. ممکن است به این نتیجه برسید که مداخله، ارزش 
امتحان نداشته یا ناتوان از رفع مسئله باشد. این امر به ویژه هنگامي که توزیع، گروه کنترل 

شما را آلوده مي سازد صدق مي کند. 
گروه هاي کنترل نشان مي دهند که در صورتي که کاري انجام ندهید چه اتفاقي براي 
مسئله ها مي افتد )راهبرد چهارده(. این گروه ها تا حد ممکن باید مشابه گروهِ تحت پاک سازی 
باشند. اما نباید تحت تأثیر پاک سازی قرار گیرند. اگر در منطقه کنترل مداخله شود، به این 
نتیجه گیري گمراه کننده مي انجامد که اگر هیچ راهکاری اجراء نشود اوضاع بهتر خواهد شد. 
این نتیجه گیري نادرست باعث مي شود تا ثمربخشي برنامه شما کمتر از حد واقعي برآورد 

شود )در مورد مسائل مربوط به جابه جایي، به راهبرد چهل و هشت مراجعه کنید.(
باوِرز و جانسون دو روش براي گزینش منطقه هاي کنترل در زمانی که جابه جایي یا 
توزیع منافع امکان پذیر باشد پیشنهاد مي کنند. نخستین روش ایجاد دو منطقه متحدالمرکز 
حول منطقه پاک سازی است. گاهي مداخله، وارد منطقه مجاور شده اما منطقه کنترلي بیروني 
را آلوده نمي کند. این امر در صورتي ممکن است که منطقه هاي کنترل و پاک سازی بسیار 
مشابه بوده و توزیع یا جابه جایي به منطقه کنترل نرسد. اگر این شرایط وجود نداشته باشد، 
گزینه شماره دو استفاده خواهد شد. در این جا از مکانهاي جابه جایي/ توزیِع نزدیك منطقه 
پاک سازی استفاده مي شود. اما منطقه هاي کنترل کاماًل از منطقه هاي پاک سازی و توزیع / 
جابه جایي مجزا مي شوند. مناطق کنترل مشخصاً به خاطر شباهت و جدا بودن از منطقه 
پاک سازی انتخاب مي شود. می توان منطقه هاي چندگانه کنترل را انتخاب کرد و نرخ جرائم 

آنها را به طور میانگین محاسبه کرد. 
این شکل، مثالي از گزینه شماره دو است. راهکاری برای مبارزه با سرقت از خودروها 
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در پارکینگ هاي جنوب شهر شارلوت را در نظر آورید. ) راهبرد بیست و هفت(. منطقه 
بحرانی سرقت به عنوان منطقه اجرای راهکار انتخاب می شود، نقاط بحرانی مجاور نیز 
محل های مناسبی برای منطقه توزیع و جابه جایی به شمار می روند. تحلیل قبلي نشان داد که 
یك خط ریلي در این پارکینگ ها باعث رفع مسئله مي شود. بنابراین یك منطقه بحرانی سوم 
به جنوب و غرب در این خط ریلي نیز یك محل توزیع – جابه جایي سودمند محسوب 
مي گردد. بخش هاي کنترلي، روي خط ریلي نبوده و از منطقه راهکار چنان دورند که توزیع 

و جابه جایي را بعید مي سازد. 
براي تعیین تأثیر کلي راهکار رفع مسئله )شامل هرگونه تأثیر توزیع یا جابه جایي( باید به 

چهار پرسش پاسخ داد. هر پرسش داراي فرمولي ساده است. 
R= تعداد یا نرخ جرائم در منطقه راهکار است. 

D= تعداد یا نرخ جرائم در منطقه جابه جایي/ توزیع است. 

C= تعداد یا نرخ جرائم در منطقه کنترل است.

  Raًنشان مي دهند که جرم پیش یا پس از آغاز راهکار محاسبه شده است. مثال = a ,b
نرخ جرائم در منطقه راهکار پیش از راهکار و Cb نرخ جرائم در منطقه کنترل پس از آغاز 

اجرای راهکار است. 
1- آیا مسئله از پیش تا پس از اجرای راهکار تغییر نشان مي دهد؟ جرم در منطقه 
پاک سازی پیش از اجرای راهکار را از آن منطقه پس از اجرای راهکار کسر کنید تا 

به تأثیر ناخالص )GE( برسیم:
GE = Rb - Ra

عدد مثبت نشان گر کاهش مسئله است. صفر عدم تغییر و عدد منفي بدتر شدن اوضاع 
را نشان مي دهد. 

2- آیا راهکار مورد نظر علت احتمالي جابه جایی بوده است؟ باوِرز و جانسون 
پیشنهاد مي دهند که به تفاوت نسبت هاي منطقه پاک سازی به منطقه کنترل پیش و 
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پس از اجرای راهکار نگاه کنیم. یعني راهکار پیش را به کنترل پیش تقسیم کرده و آن 
را از راهکار پس، تقسیم بر کنترِل پس کسر نمائیم تا به تأثیر خالص )NE( برسیم: 

اگر تأثیر خالص نزدیك به صفر باشد احتماالً راهکار بیهوده بوده است و اگر منفي 
باشد احتماالً اوضاع بدتر شده است. در هر صورت جابه جایي و توزیع بي ارتباط 
خواهند بود. بنابراین مي توان پاسخ به این پرسش را متوقف ساخت. اما اگر تأثیر 
خالص، مثبت باشد مي توان راهکار را موجب بهبود و اصالح دانست. به این ترتیب 
احتمالهای توزیع و جابه جایي به وجود مي آید. بنابراین شما باید به پرسش بعدي 

پاسخ دهید. 
ضریب  جانسون  و  باوِرز  چیست؟  توزیع  یا  جابه جایي  نسبي  اندازه   -3

جابه جایي)WDQ( برای اندازه گیری آن را این طور محاسبه کرده اند:

Da نرخ جرم در منطقه توزیع / جابه جایي پس از برنامه و Db نرخ جرم در این منطقه 

پیش از برنامه است. مخرج کسر عبارت است از ثمربخشي راهکار در ارتباط با منطقه 
کنترل. برنامه ثمربخش باعث منفي شدن مخرج کسر مي شود. صورت کسر نشان گر 
میزان نسبي توزیع یا جابه جایي است و هنگامي منفي مي شود که توزیع وجود داشته 
و هنگامي مثبت مي شود که جابه جایي وجود داشته باشد. هنگامي که نزدیك به صفر 
باشد، یا وجود ندارد یا این ضریب صفر است )بنابراین مي توانید پرسش شماره چهار 

Rb    RaNE =    ـ ـ  ـــ ـ  ـ 
Cb    Ca

Da    Db           ـ  ـــ  ـ ــ
Ca    CbWDQ =   ـ ـــــــــــ
Ra    Rb           ـ  ـــ  ـ ــ
Ca    Cb
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را نادیده بگیرید(. اگر این ضریب مثبت باشد توزیع وجود دارد )منفي در منفي، مثبت 
مي شود( و اگر بزرگ تر از یك باشد، تأثیر توزیع، بزرگ تر از تأثیر اجرای راهکار 
است. اگر این ضریب منفي باشد، جابه جایي وجود دارد. هنگامي که این ضریب بین 
صفر و منفي یك باشد، جابه جایي تا حدودي تأثیر اجرای راهکار را از بین مي برد. 
به لحاظ نظري، ضریب WDQ مي تواند کمتر از منفي یك باشد که در این صورت 
نشان مي دهد راهکار باعث بدتر شدن اوضاع شده است. با این حال پژوهش نشان 

مي دهد که این احتمال بسیار ضعیف است. 
تأثیر خالص و کلي )TNE( اجرای راهکار )شامل توزیع و جابه جایي( چیست؟   -4

باورز و جانسون فرمول زیر را براي محاسبه این تأثیر نوشته اند:

بخش اول این فرمول تأثیر اجرای راهکار در منطقه راهکار را نشان مي دهد. هر چه 
پاک سازی ثمربخش تر باشد این عبارت 
بزرگ تر خواهد بود. بخش دوم فرمول، 
سطح توزیع یا جابه جایي را نشان مي دهد. 
عبارت  این  توزیع،  وجود  صورت  در 
جابه جایي،  وجود  صورت  در  و  مثبت 
تأثیر  میزان  هرچه  بود.  خواهد  منفي 
خالص و کلی بیشتر باشد، اجرای راهکار 

ثمربخش تر خواهد بود. 

         Ca                          CaTNE =  [ Rb ـ ـــــ Ra] +[ Db ـ ـــــ Da]
                       Cb                        Cb
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52- منتظر کاهش پیش از موعد جرائم باشید

آنها  واقعي  آغاز  از  پیش  پیشگیرانه  اقدام های  که  باورند  این  بر  اغلب  بزهکاران 
به اجراء گذاشته مي شود. این امر به آنچه که »منافع قابل پیش بیني« پیشگیري نامیده 
می شود منجر مي شود. هر چند این تأثیرهای قابل پیش بیني مي تواند تصادفا روي دهد، 
پلیس مي تواند براي ایجاد یا تشدید آنها دست به اقدام های از پیش برنامه ریزي شده 
بزند. پلیس باید از بینشی عمیق و مفید نسبت به درک بزهکاران از موقعیت، بهره مند 
باشد و روش هایي براي فریب دادن بزهکاران در مورد ماهیت واقعي مداخله داشته 

باشد. 
مارتا اِسمیث و همکارانش در چهل درصد مطالعات پیشگیري وضعی، شواهدي از 
منافع قابل پیش بیني یافتند که داده هاي آن مي توانست چنین منافعي را نشان دهد. آنها 

در این مطالعات، شش نوع از این منافع را شناسایی و آنها را معرفی کرده اند:
تأثیر آماده سازي- پیش بیني: این تأثیر زماني روي مي دهد که بزهکاران تصور   .1
کنند برنامه، پیش از آغاز آن عملیاتي شده است. مثاًل اگر برنامه عالمت گذاري 
بر اموال اعالم شده اما ساکنان هنوز بسیج نشده باشند یا دوربین هاي مدار بسته 

نصب شده اما هنوز روشن نشده باشند. 
که  مي دهد  روي  زماني  تأثیرات  این  نادرست:  اطالع رساني  تبلیغ/  تأثیرات   .2
دارد. درک  یا شایعه وجود  تبلیغ  پي  در  مراقبت مخفي  کنند  بزهکاران تصور 
بزهکاران را دست کم مي توان در کوتاه مدت با اطالع رساني نادرست به بازي 
براي  پروژه اي  باشد.  ارتباطات هدف مند مي تواند سودمند  گرفت. حتي گاهي 
بالقوه، براي  با بزهکاران  ارتباطات مستقیم  از  کاهش قتل جوانان در »بوستُن« 
دادن هشدار به آنها در مورد شکست قطعي برخي رفتارهاي معین استفاده شد. 
تأثیر آماده سازي- اخالل: این تأثیر زماني روي مي دهد که برنامه هاي پیشگیري   .3



293جرم شناسی پیشگیری

باعث نظارت در محل هاي پیشگیري گردد. تحقیق از ساکنان ممکن است توجه 
بزهکاران را به خود جلب نماید. پروژه هاي حل مسئله مي تواند در صورت وجود 
تحقیقات مشهود در اجتماع به ایجاد راهکارهای منتج به منافع قابل پیش بیني، 
در مرحله تحلیل آنها بینجامد. در اواخر دهه 1980 اعضاي پلیس نیوپرت نیوز 
به عنوان بخشي از تحلیل کنندگان یك مسئله سرقت به انجام تحقیقات خانه به 
خانه در یك محله با نرخ باالی سرقت دست زدند. این امر احتماالً به کاهش 
میزان سرقت انجامیده است. ِشرَمن و اِک در بررسي راهبردهاي اثر بخش پلیس، 

تماس هاي خانه به خانه پلیس را داراي تأثیر کاهنده جرم دانسته اند. 
اجراي خزنده: این مورد هنگامي روي مي دهد که بخش هایی از راهکار پیش   .4
از آغاز تاریخ رسمي به مرحله اجراء در آمده باشد. ارزیاب برنامه ممکن است 
اول ژوئن را به عنوان روز آغاز کل برنامه در نظر بگیرد. اما بزهکاران این کار 
مرحله بندي شده را در هفته هاي پیش از اول ژوئن تشخیص داده و بر همین 

اساس رفتار خود را تغییر دهند. 
برنامه ریزي،  که  مي دهد  روي  زماني  تأثیر  این  آموزش:  آماده سازي-  تأثیر   .5
آموزش و تحقیق باعث آمادگي بیشتر مردم یا پلیس براي مقابله با مسئله ها و 
استفاده آنها از این دانش جدید، پیش از اجرایي شدن برنامه شود. مثاًل ممکن 
است یك برنامه مبارزه با دله دزدی از مغازه ها که به صورت هماهنگ در مورد 
چند صنف مختلف تجاری استفاده مي شود در یك تاریخ خاص آغاز شده اما 

مباحثات و آموزش کارمندان پیش از این تاریخ آنها را آماده تر مي سازند. 
انگیزه: انگیزه مأموران یا مردم به همان دالئل آماده سازي- آموزش شکل مي گیرد،   .6
انگیزه  باشند  برخوردار  بهتري  تجهیزات  از  آن که  به جاي  اشخاص  آن که  جز 

بیشتري دارند. انگیزه باال به بهبود عملکرد پیش از راهکار منتهي مي گردد. 
استفاده از یك معیار زماني براي مستندسازي دقیق، هنگامي که بخشي از راهکار 
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اجراء شده براي نشان دادن درستي تأثیر ناشی از منافع قابل پیش بیني سودمند است 
)راهبرد چهل و شش(.

اِسمیث و همکارانش چهار وضعیت متمایز که خود را به صورت تأثیر ناشی از 
منافع قابل پیش بیني نشان مي دهند اما در واقع نتیجه سوء تعبیر یا تحلیل ناقص هستند 

را بر مي شمارند:
»تغییرهای فصلي«: مي تواند هنگامي که مداخله اي کمي پس از توقف فصلي   -1
جرم، آغاز گردد باعث ایجاد تأثیر قابل پیش بیني کاذب شود. کنترل فصلي بودن 
این موضوع )راهبردهاي بیست و شش و چهل و هفت( مي تواند این مشکل را 

مرتفع سازد. 
تأثیرهای »پس رفتی«: به کاهش طبیعي جرائم از میزان بسیار باال اشاره دارد که   -2
حتي اگر هیچ کاري صورت نگیرد نیز روي مي دهد. )راهبرد چهل و هفت(. اگر 
گرایش یافتن جرمي به سوی تبدیل به یك مسئله، به علت تأثیر پس رفتی کاهش 
یافته و یك برنامه پیشگیري اجراء گردد، این کاهش طبیعي مشابه یك تأثیر قابل 
پیش بیني خواهد بود. بررسي میانگین میزان جرائم بلند مدت )راهبرد بیست و 
شش( پیش از راهکار، طبق پیشنهاد طرح شده در راهبرد چهل و هفت، مي تواند 
نشان گر یك تأثیر پس رفتی باشد که خود را به صورت تأثیري قابل پیش بیني 

مي نمایاند. 
گیرد  قرار  دیگري  طبقه جرم  در  طبقه بندي،  تغییر  دلیل  به  الف  نوع  اگر جرم   -3
و بیش از اندازه ثبت شده باشد، رسیدن به چیزي مشابه تأثیر قابل پیش بیني 
امکان پذیر خواهد بود. این امر زماني روي مي دهد که یك نوع جرم خاص به 
منظور کسب بودجه براي رفع آن، برجسته شده و سپس با دریافت بودجه این 
طبقه بندي به حالت عادي باز گردد. این تأثیر قابل پیش بیني غیرواقعي را مي توان 
با نگاه به گرایش هاي متضاد در دیگر جرائم شناسایي نمود. یافتن دو جرم مشابه 
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که داراي گرایش هاي متضاد باشند مي تواند نشانه اي بر آن باشد که آن دو را باید 
در طبقه هایی متفاوت طبقه بندی کرد. 

»تعدیل شدن داده ها« )راهبرد بیست و شش( نشان گر گرایشي است که داراي   -4
تغییرهای اتفاقي است و مي تواند نتایجي مشابه تأثیر قابل پیش بیني همراه داشته 
باشد. هر چه میانگین حرکت بیشتر بود )مثاًل پنج دوره به جاي سه دوره( و 
به  این تعدیل شدن  باشد،  ناگهاني تر  از مداخله بزرگ تر و  کاهش جرائم پس 
ایجاد یك تأثیر قابل پیش بیني کاذب نزدیك تر مي شود. مقایسه داده هاي تعدیل 

شده و تعدیل نشده این تأثیر کاذب را نشان مي دهد. 
تأثیر قابل پیش بینی تبلیغ عامه

پاول بارکلی و همکارانش، تأثیر گشت های دوچرخه سوار را بر سرقت خودرو در یک پارکینگ پر رفت و آمد عمومی در 
خارج از َونکِور بریتیش کلمبیا بررسی کرده اند. پس از اجرای این راهکار، سرقت وسائل نقلیه کاهش یافت، اما این کاهش 
چند هفته قبل از گشت زنی محقق شده بود زیرا تبلیغات عامه برای مبارزه با این مسئله، قبل از گشت زنی انجام شد. در 
این مورد، تأثیر ناشی از منافع قابل پیش بینی ممکن است تأثیر کلی و عظیم حاصل از گشت زنی را افزایش داده باشد. 
گرچه میانگین متغییر به منظور تعدیل کردن تغییر تصادفی استفاده نشد، اما کاهش سرقت ها در فاصله زمانی میان شروع 

تبلیغ و شروع گشت زنی، بسیار بزرگ تر از آن است که بتوان آن را ناشی از تعدیل داده ها دانست

منبع: بارکلی و همکاران )1996(، پیشگیری از سرقت خودرو از پارکینگ های حومه ونکور: تأثیر گشت زنی. مطالعات 
پیشگیری از جرم: جلد6، مونسی، انتشارات عدالت کیفری
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53- آزمون معناداري بگیرید

اکثر  است؟  مسئله شده  یك  کاهش  باعث  راهکاري  که  دریافت  مي توان  کجا  از 
مسئله ها از نظر شدت با یکدیگر متفاوتند، حتي هنگامي که هیچ کاري در مورد آنها 
صورت نگرفته باشد. برای مثال به طور میانگین هر هفته در مرکز شهری خاص سی و 
دو مورد سرقت خودرو صورت می گیرد. اما به ندرت هفته اي یافت مي شود که دقیقًا 
با سی و دو مورد سرقت همراه باشد. بلکه برای 95 درصد هفته ها بین بیست و پنج و 
سی و هشت مورد سرقت و 5 درصد آنها داراي کمتر از بیست و پنج یا بیشتر از سی و 
هشت مورد سرقت ثبت شده است. چنین اختالف تصادفي عادي است. کاهش سرقت 
خودرو از میانگین سی و دو مورد در هفته به میانگین بیست و چهار مورد، به جاي 
تأثیر پذیرفتن از راهکار، بیشتر امری تصادفی است. تصادف را، نوسانات غیرقابل پیش 
بیني در جرائم به علت تعداد بسیار زیاد تأثیر عوامل کوچك بدانید. حتي اگر پلیس 

هیچ کاري انجام ندهد جرائم تغییر خواهد کرد. 
»آزمون معناداري« این احتمال را که تغییر در جرم، به تصادفي بودن مربوط باشد 
نشان مي دهد. اختالف معني دار، اختالفي است که بعید است تصادفًا انجام شده باشد. 
فهم این مطلب که یك اختالف کوچك معني دار است مشکل تر است تا یافتن معناي آن 
در یك اختالف بزرگ. یافتن اختالفي معني دار در یك مسئله سیال جرم مشکل تر است 
حتي اگر راهکار در مورد آن اثر بخش باشد و در صورتي که تنها چند مورد معدود 
)اشخاص، اماکن، وقایع یا زمانها( را در اختیار داشته باشید مشکل تر بتوان این اهمیت 
را یافت تا وجود موارد متعدد )باز هم با وجود اثربخش بودن راهکار(. نمي توانید میزان 
اختالف یا سیال بودن مسئله را کنترل کنید. اما شاید بتوانید داده هاي موارد بیشتري را 

جمع آوري نمائید. 
موقعیت رایج را در نظر آورید. شما در پي تعیین این امر هستید که آیا کاهش جرم 
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در یك منطقه، به تبع اجرای راهکار بوده است؟ داده هاي مربوط به جرم در چند هفته 
قبل و بعد از اجرای راهکار را براي همین منطقه در اختیار دارید. شما تعداد میانگین 
جرائم به ازای هر هفته را براي هر دسته از هفته ها محاسبه کرده، در مي یابید که جرم 

کاهش یافته است. 
شکل زیر نشان گر سه نتیجه احتمالي است. در هر گروه دو بعد وجود دارد، یکي 
براي هفته هاي پیش از اجرای راهکار و یکي هم مربوط به هفته هاي پس از اجرای 
راهکار. میله هاي عمودي نشان گر نسبت هفته ها با صفر، یك، دو جرم یا بیشتر است. 
)مثاًل در چارت باالیي، شش مورد جرم در 20 درصد هفته ها پس از اجرای راهکار 
روي داده است(. در گروه »الف« این توزیع ها به ندرت هم پوشاني دارند زیرا اختالف 
میانگین در آنها زیاد بوده و انحراف معیار دو گروه کوچك است. )راهبرد بیست و دو(. 
حتي با چند هفته از داده ها مي توان گفت که آزمون معني داري، تصادف را به عنوان 
یك عامل، از دور خارج مي کند. در گروه »ب« هم پوشاني بیشتري در توزیع وجود 
است.  بزرگ تر  معیار  انحراف  و  داشته  میانگین وجود  در  اختالف کوچك تري  دارد. 
براي تشخیص یك اختالف غیرتصادفي در موقعیت هایي شبیه  بیشتري  بسیار  موارد 
به این الزم است. در گروه »ج« هم پوشاني تقریبًا کامل بوده و اختالف میانگین بسیار 
کوچك تر و انحراف معیار بسیار بزرگ تر است. تنها، مطالعه اي با تعداد باالي موارد 
باعث یافتن اختالف معني دار در این مورد مي شود. نکته مهم این که هر چه اختالف 
جرم کمتر مشهود باشد، موارد بیشتري الزم است براي این که اطمینان حاصل کنند که 

تصادفی بودن، دلیل تفاوت نبوده است.
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انحراف معیار و تعداد موارد براي محاسبه  از میانگین،  نظریه احتماالت؛ استفاده 
 5 از  کمتر  اگر  مي سازد.  ممکن  را  باشد  اختالف  این  علت  تصادف،  این که  احتمال 
درصد احتمال داشته باشد که تغییر مسئله به نوسانات تصادفي مرتبط باشد، نمي توان 
مي  معني داري خوانده  درصد سطح   5 اینجا  در  دانست،  تغییر  این  علت  را  تصادف 
شود. خالصه این که از آنجا که احتمال آن که تصادف، علت باشد، زیر سطح معني داري 
)یعنی 5 درصد( است، مي توان با قطعیت گفت که چیزي غیر از تصادف باعث تغییر 
بوده است. تعیین 5 درصد به عنوان سطح معني داري، به صورت قراردادي است، یعنی 
مي توان از سطوحي نظیر یك درصد نیز استفاده کرد. هرچه این سطح محدودتر باشد 
احتمال آن که شما به اشتباه، راهکاری که مؤثر است را غیر اثربخش بدانید، بیشتر است. 
این نوع خطا یك »منفي نشان گر وجود غلط« خوانده مي شود )راهبرد 37(. اگر هزینه 
راهکار چنان باال باشد که شما از کارکرد آن مطمئن باشید مي توانید از سطح معني داري 

محدود استفاده کنید. 
استفاده  درصد   10 نظیر  گسترده اي  معني داري  سطح  از  تحلیل گران  گاهي       
مي کنند. هرچه این سطح گسترده تر باشد احتمال آن که شما به اشتباه، از راهکاري بي 
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تأثیر حمایت کنید بیشتر است. این نوع از خطا یك »مثبت مبتنی بر اشتباه« خوانده 
مي شود )راهبرد سی و هفت(. زماني که مسئله جدي است، اقدام های مربوط به مسئله 
از  مي توانید  نگرانید،  مطلوب  راهکار  یك  رد  به  نسبت  شما  و  نیست  جالب  چندان 

سطحي گسترده تر استفاده کنید. 
دو روش براي استفاده از سطح معني داري وجود دارد. در مبحث باال ما از آنها به 
عنوان آستانه عدم پذیرش استفاده کردیم: پائین تر از سطح، احتمال تصادف رد مي شود 
و باالتر از سطح به عنوان علت پذیرفته مي گردد. همواره پیش از آن که از آزمون معني 

داري براي رسیدن به نتیجه مطلوب استفاده کنید سطح معناداري را مشخص نمائید. 
براي اتخاذ گزینه اي صحیح بهتر است از سطح معني داري به عنوان وسیله اي براي 
تصمیم گیری در کنار دیگر مسائل )نظیر وخامت مسئله، هزینه هاي برنامه، کاهش مطلق 
مسئله ها و نظایر آن( استفاده شود. بسیاري از علوم نظیر پزشکي از همین رویکرد 
پیروي مي کنند. اگر شما نیز از این رویکرد پیروي مي کنید، به جاي آزمون معني داري، 
از میانگین p استفاده کنید. میانگین p احتمال دقیقي است مبنی بر این که تغییر معض 
به دلیل تصادف است. بنابراین میانگین p 0/062 به این معني است که حدود 6 درصد 
ترتیب  این  به  پذیرد.  مثبت صورت  راهکار یك خطاي  پذیرفتن  با  که  دارد  احتمال 
می توان چنین تفسیر کرد که در هر صد تصمیم از این نوع در حذف تصادف برای 
پذیرش راهکار، حدود شش تصمیم خطا خواهد بود. چنین تصمیمي توسط شما یا 

همکارانتان به مسائل زیادي بستگي دارد. 
بودن  معني  با  و   )significance(معني داري واژه  دو  بین  شدن  قائل  تمایز 
)meaningfulness( از اهمیت خاصی برخوردار است. »معني دار« یعني آنکه وجود 
اختالف، به تصادف ارتباط چنداني ندارد. »با معني« یعني آن که اختالف، بزرگ و با 
اهمیت است. با وجود موارد کافي حتي اختالفي بسیار کوچك نیز معني دار است. اما 
منظور این نیست که با ارزش باشد. معني دار را مي توان محاسبه کرد اما با معني بودن 
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یك داوري کارشناسانه است. 
بررسي تصادف ممکن است بسیار پیچیده باشد زیرا آزمون هاي معني داري متعددي 
براي بسیاري از موقعیت هاي متفاوت وجود دارد. وب سایت ها و نیز کتاب هاي بسیار 
به  قادر  متعددي  آماري  نرم افزاري  برنامه هاي  و  دارد  گزینش وجود  براي  سودمندي 
انجام محاسبه های الزم هستند . اما اگر نتیجه آزمون معني داري یا میانگین p اهمیت 
داشته باشد و شما سر رشته اي از نظریه احتمال ها یا آمار نداشته باشید باید از کمك 
کارشناسان دانشگاه ها یا دیگر سازمانهایي که مرتبًا از آمار استفاده مي کنند برخوردار 

شوید. 
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54- جریان را به طور روشن بیان کنید

هدف از این کار کمك به اشخاص براي تصمیم گیري بهتر است. شما براي کمك 
به  مهم،  از یك پرسش  که  کنید  بیان  را چنان روشن  ماجرا  باید  به تصمیم گیرندگان 
پاسخ هاي احتمالي و سپس به اقدام های اثر بخش منتهي گردند. براي برقراري ارتباط 
بشناسید. جریانی که شرح  را  آنها  نظر  مورد  پرسش هاي  باید مخاطب خود و  الزم، 
می دهید باید نیازهاي خاص آنها را برطرف نماید. این ماجرا مي تواند در یك گزارش 

کتبي یا در یك ارائه شفاهي گفته شود. )راهبرد پنجاه و هشت(
فقط آنچه را به منظور کشف، تحلیل، راهکار یا ارزیابي انجام داده اید ذکر نکنید، 
زیرا خسته کننده بوده و اشخاص را قادر به اتخاذ تصمیم عملي از کارتان نخواهد کرد. 
شما باید کار تحلیلي خود را به صورت ماجرایي ارائه نمائید که نیازهاي مخاطب را 

برطرف نماید. 
 SARA فرآیند  مراحل  با  که  دهد  پاسخ  اساسي  پرسش  چهار  به  باید  شما  کار 

متناسب است:
ماهیت مسئله چیست؟ )کشف(  .1
علت مسئله چیست؟ )تحلیل(  .2

در مورد این مسئله چه باید کرد؟ )راهکار(  .3
آیا این راهکار منجر به کاهش مسئله شده است؟ )ارزیابي(  .4

روشن است که این پرسش ها باید بر اساس مسئله مورد بررسي، دقیق تر بیان شود. 
مثاًل گاهي ساکنان محل از سر و صداي شبانه یا وجود زباله در خیابان اظهار نارضایتی 
 CHEERS آزمون  اساس  بر  کشف  به  مربوط  پرسش  جاي  به  مي توانید  مي کنند، 

پرسش هاي دقیق تري ارائه دهید. )راهبرد بیست و چهار(
ماهیت وقایع پر سر و صدا چیست؟ )رویدادها( 	•
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این وقایع چه شباهتي با هم دارند؟ )شباهت( 	•
آیا موارد مکرر سر و صداي شبانه و زباله که برای ساکنان ایجاد مزاحمت کند  	•

وجود دارد؟ )تکرار(
این وقایع چه وقت، کجا و توسط چه کسي روي مي دهد؟ )جامعه( 	•

این وقایع چگونه برای مردم مزاحمت ایجاد می کند؟ )خسارت( 	•
چه کسي از پلیس انتظار دارد که به رفع این مسئله بپردازد؟ )انتظار( 	•

پاسخ به پرسش کلِي ماهیت مسئله چیست؟ مستلزم پاسخ گویي شما به پرسش هاي 
دقیق تري است. 

نخستین وظیفه شما در بیان یك ماجراي منسجم به تعیین نوع پرسش هایي که شما 
درصدد پاسخ گویي به آن هستید باز مي گردد. بعد باید سعي کنید گزارش خود را حول 
رویکردها و نظریه هاي مندرج در این راهبرد )مثاًل آزمون CHEERS، مثلث جرم، یا 
قاعده 20-80( ارائه نمائید. این ها چارچوب محسوب مي شوند. چارچوب پوسته ماجرا 
است که عوامل متعددي را که مي تواند براي انواع مسئله ها به کار رود به هم مرتبط 
مي سازد. انتخاب چارچوب شما به مسئله، یافته هاي شما و نیازهاي تصمیم گیرندگان 
بستگي دارد. مطمئن شوید که جریاني منطقي، از پرسش اصلي تا چارچوب و یافته ها و 
نهایتًا پاسخ ها وجود دارد. خالء منطق مذکور را بررسي کنید. اکنون طرحي از ماجراي 
خود ارائه نمائید. رئوس اصلي ماجرا که راهنماي کار شما محسوب می شوند چهار 

مورد هستند. جزئیات اجراء به مشخصات مسئله شما بستگي خواهد داشت.
نظرها  ارائه  آغاز  نقطه  تنها  زیرا  بپرهیزید  رئوس  این  به  نسبت  تعصب ورزي  از 
به شمار مي رود. در عوض آنها را با میزان زمان خود و از همه مهم تر با دغدغه هاي 
اشخاصي که با آنها سر و کار دارید تطبیق دهید. سعي کنید پرسش هاي آنها را پیش بیني 
کرده و بر اساس آن طرحي مناسب ارائه نمائید. گرچه از لغات تخصصی این راهبرد 
در این گونه طرح ها استفاده کرده ایم، شاید نیاز باشد تا از یك زبان مشترک در کار خود 
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استفاده نمائید. اگر مخاطب شما با زبان تحلیل مسئله آشنا نیست نباید چندان به آن 
پایبند باشید.

رئوس چهارگانه ماجرا
ماهیت مسئله چیست؟  -1

CHEERS الف. با سازماندهي چارچوب، مثاًل مباني
ب. شرح نظام مند مدارک مربوط به وجود و نوع مسئله:

ماهیت این وقایع چیست؟ 	•

چه شباهتي بین این وقایع وجود دارد؟ 	•

این وقایع چند بار تکرار مي شود؟ 	•
این وقایع چه زماني و کجا روي مي دهد؟ 	•

چه کسي و چگونه از این وقایع آسیب مي بیند؟ 	•

چه کسي از پلیس انتظار دارد تا مسئله را برطرف نماید؟ 	•

ج. مسائل تحلیل و حل جمعی مسئله:
پرسش هایي که نیازمند پاسخ اند.  	•

مسائل تعریفی و سنجشی. 	•

همکاراني که وجودشان مورد نیاز است. 	•

خالصه. د . 

عوامل پیدایش مسئله چیست؟  -2
الف. با سازمان دهي چارچوب در مورد مسئله، مثاًل مثلث تحلیل مسئله

ب. شرح نظام مند مسئله و پاسخ گویي به پرسش هاي زیر:
بزهکاران کدامند؟ 	•
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اهداف چه کساني یا چه چیزهایي هستند؟ 	•
مسئله در چه مکان و زماني روي مي دهد؟ 	•

چه چیزي بزهکاران و آماج ها را یکجا گرد هم مي آورد؟ 	•

چه چیزي موجب پیدایش یا رفع مسئله مي شود؟ 	•

ج. مسائل مربوط به شکل کلي راهکار که متناسب با اطالعات است:
کنترل یا دسترسي بزهکاران 	•

محافظت یا رفتارهاي بزهدیده یا آماج 	•

دسترسي به مدیریت یا امکانات. 	•

 د. خالصه.

3. با این مسئله چه باید کرد؟
الف. با سازماندهي چارچوب راهکار، مثاًل پیشگیري وضعی از جرائم:

بزهکاران 	•
آماج یا بزهدیدگان 	•

اماکن 	•
ب. شرح نظام مند سیاست به کار رفته برای راهکار:

افزایش خطر یا اقدام 	•
کاهش عواید، معاذیر یا تحریك ها )جرم( 	•

چه کسي، چه زماني و کجا به انجام اقدام ها خواهد پرداخت 	•

دیگر منابع الزم 	•

ج. مسائل و نتایج پیش بیني شده:
نتایج مستقیم 	•

جابه جایي بزهکاری 	•
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توزیع منافع 	•
دیگر عوارض جانبي 	•

چگونگي انجام ارزیابي 	•

     د. خالصه.

4. آیا راهکار باعث کاهش مسئله شده است؟
الف. با سازماندهي چارچوب، مثاًل اصول ارزیابي

ب. شرح نظام مند ارزیابي:
آیا راهکار طبق نقشه اجراء شده است؟ 	•

آیا مسئله تغییر کرده است؟ 	•
چرا این احتمال وجود دارد که راهکار علت مستقیم تغییر باشد؟ 	•

میزان جابه جایي، توزیع منافع و دیگر عوارض جانبي. 	•

ج. مسائلی برای اقدام های آینده:
آیا این اقدام براي حل مسئله کامل است؟ 	•

انجام چه اقدام های دیگري ضروري است؟ 	•
آیا باید تحلیل دیگري انجام شود؟ 	•

آیا راهکار باید تغییر یابد؟ 	•
د. خالصه.
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55- نقشه هایی واضح ارائه دهید

نقشه ها در بیان قانع کننده ماجراهای مربوط به مسئله ها، نقش مهمی ایفا می کنند. اما 
براي این کار باید کاماًل روشن و شفاف باشند. یعني نقشه ها باید داراي حداکثر اطالعات 
الزم بوده و فاقد اطالعات بي مورد باشند. چند راهنما براي اصول کارتوگرافیك وجود 

دارد )براي مطالعه بیشتر به شکل و توضیح آن مراجعه کنید.(
نحوه استفاده از نقشه را براي بیان ماجرایی در یك پروژه حل مسئله در پلیس نروژ، 
توضیح خواهیم داد. شکل هاي شماره یك و دو استفاده از نقشه براي شرح مسئله ها 
و راه های حل را نشان مي دهد. یوهانس کِنوتسون از آکادمي ملي پلیس نروژ و کِنوت، 
از پلیس ِوست فولد در صدد حل مسئله تاکسي هاي غیرقانوني در  اریك و سوویك 
شهر ساحلي تونز بِرگ با جمعیت حدود سی و شش هزار نفر بودند. آخر هفته ها سی 
دستگاه ساختمان، برای نوشیدن الکل، اشخاص را به سمت خود فرا مي خواندند، در 
نتیجه بزرگ راه در روزهاي جمعه و شنبه بسته مي شد. یك پارکینگ نیز بسته شده 
بود. با این حال اتوبوس ها و تاکسي هاي قانوني مي توانستند در بزرگ راه رفت و آمد 
کنند. تاکسي هاي بدون مجوز بخش اعظم کار در این منطقه را با ترساندن مسئوالن 
مجاز تاکسي راني انجام مي دادند. شماری از جرائم وخیم، به رانندگان این تاکسي هاي 

غیرقانوني منتسب شده و بارها از آنها شکایت شده بود. 
شکل و طرح مسئله بر روی دو نقشه شکل شماره یك نشان داده شده است. شکل 
سمت چپ یك نقشه خیابان است که بسیاري از خصوصیات بي ارتباط با مسئله را 
نشان داده و از بسیاري مشخصات مهم بازمانده است. این نقشه تنها حاوي سه ویژگي 
مرتبط با نقشه اصلي بوده و ویژگي هاي مهِم حذف شده را با ارائه تصویري روشن تر 

اضافه مي نماید. 
شکل دو دو نقشه را نشان می دهد که نتایج تحلیل های انجام شده و ویژگی های 
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اصلي  مسیرهاي  نشان دهنده  چپ  سمت  نقشه  است.  کرده  خالصه  را  راهکار  مهم 
رانندگان غیرمجاز است. این رانندگان از ترافیك خیابانها و پارکینگ ها برای سوار یا 
و  اتوبوس  ایستگاه  که  مي دهد  نشان  نقشه  این  مي کنند.  استفاده  مسافران  کردن  پیاده 
ایستگاه تاکسي هاي مجاز نیز دورتر از محل آمد و شد مردم واقع شده اند. هنگامي که 
مشروب فروشی ها پس از ساعت سه صبح تعطیل مي شوند تقاضا براي حمل و نقل 
افزایش یافته و تاکسي هاي غیرمجاز از این موقعیت استفاده مي کنند. نقشه راهکار در 
سمت راست شکل دو نشان مي دهد که چگونه امکانات بزرگ راهي، جابه جا شده و 
مانع از سوار کردن مسافران توسط تاکسي هاي غیرمجاز مي شود، پارکینگ ها شب ها دیر 
هنگام تعطیل مي شوند تا این تاکسي ها وارد آن نشوند و ایستگاه هاي اتوبوس و تاکسي 
مجاز، به محل هاي مناسب تري انتقال یافته اند. این نقشه قسمت مهمي از ارزیابي فرآیند 

به شمار مي رود. )راهبرد چهل و شش(
این سه نقشه ماهیت مسئله و کارهاي انجام شده را به خوبي نشان مي دهد. در نتیجه 
این پروژه، تقریبًا مشکل تاکسي هاي غیرمجاز در تونز بِرگ بدون افزایش بي نظمي رفع 

شد. 
کنوت سون و سوویك از این نقشه ها براي نشان دادن ویژگي هایي بهره بردند که 
هیچ سیستم اطالعات جغرافیایي قادر به نشان دادن آن نبود. این کار خوبي است. بخش 

اعظم اطالعات مربوط به مسئله ها در رایانه وجود ندارد. 
با این حال برخي ویژگی های نقشه هاي مطلوب، از قلم افتاده است. مثاًل جهت هاي 
جغرافیایي دیده نمي شود. اما جهت یابي، نقشي در این مسئله نداشته بنابراین فقدان آن 
مانع از شفافیت نقشه ها نمي شود. همچنین مقیاس نقشه نیز دیده نمي شود که این امر 

مانع از فهم اشخاص ناآشنا با منطقه مي شود. 
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ترسیم نقشه هاي سودمند

1. ببینید چه اطالعاتي براي مخاطب شما سودمند )و چه اطالعاتي سر در گم کننده( است؟
2. نقشه ها را ساده کنید. کلیه مشخصاتي که به فهم مسئله کمک نمي کنند را حذف نمائید.

3. از به کارگیری گرافیکي که بیش از داده ها توجه را به خود جلب می کنند خودداري کنید. 
به صورت  افزودن اطالعات  اگر  از مسئله مي شود حتي  بیننده  باعث فهم  را که  4. جزئیاتي 

دستي باشد فراموش نکنید. 
5. مقیاس نقشه و در صورت لزوم جهت هاي جغرافیایي را ارائه دهید )معموالً شمال در باالي 

نقشه قرار مي گیرد(
از  مثاًل  کنید.  استفاده  بحرانی  نقاط  وخامت  میزان  دادن  نشان  براي  معني دار  تصاویر  از   .6
استفاده  مسئله  شدن  بدتر  دادن  نشان  براي  قرمز(  تا  )زرد  شونده  گرم  تدریج  به  رنگ هاي 

کنید. 
7. بعد صحیح تمرکز جرم را به کار برید: نقطه براي اماکن )و گاهي بزهدیدگان(، خطوط براي 

تمرکز مسئله در طول خیابان و بزرگ راه ها، و مناطق براي محله ها.
8. از جدول و شکل در کنار این نقشه ها استفاده کنید. 
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56- از جدول هاي ساده استفاده کنید

نرم افزار  اما  ماجراست.  بیان  براي  مؤثر  ابزاري  باشد  که ساده  در صورتي  جدول 
مورد استفاده براي ترسیم جدول، خود مجموعه هاي غیرضروري نظیر خطوط عناوین 
مورد استفاده براي تفسیر داده ها را ایجاد نموده و به همین دلیل تحلیل گران نمي توانند 

جدول ها را به صورت مبتکرانه سازماندهي کنند. 
فرض کنید قصد دارید نشان دهید که روش عرضه آبجو خود باعث تسهیل سرقت 
داخل  در  برخي  و  در ورودي  را  آبجو  فروشگاه ها  برخي  مي گردد.  فروشي  آبجو  از 
فروشگاه عرضه می کنند. شما مي خواهید نشان دهید که عرضه آبجو در داخل مغازه 
دارد. جدول شماره یك گویای  پي  به مورد دیگر در  نسبت  احتمال سرقت کمتري 
پیام است. داده ها به خوبی سازمان دهي نشده و مجموعه کلي باعث سردرگمی  این 

مي گردد.
جدول شماره دو این داده ها را به خوبي سازماندهي مي کند. درصدها محور ماجرا 
هستند. از آنجا که اعداد خام کل ماجرا را بیان نمي کنند، اما ممکن است براي خواننده اي 
که خواهان نگاه دقیق تر است سودمند باشد، در پرانتز ارائه شده اند. به جاي درصدهاي 

خام نیز از درصدهاي ستوني در جدول شماره دو استفاده مي شود. 
هر گاه رابطه اي بررسي شود که در آن امری علت امری دیگر باشد بهتر است علت 
مقایسه ردیف ها  استفاده گردد. سپس  از درصدهاي ستوني  ارائه شده و  در ستون ها 
صورت گیرد. در این جا مي بینیم که 29 درصد فروشگاه هاي با ویترین جلوي در، 
با سرقت رو به رو نشده اند در حالي که این میزان در فروشگاه هاي دیگر 83 درصد 
بوده است. در طرف دیگر تقریبًا 46 درصد فروشگاه هاي با ویترین جلوي در داراي 
سه مورد سرقت یا بیشتر بوده اند در حالي که از دیگر فروشگاه ها سرقتی انجام نشده 

است. 
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جدول شماره دو از مجموعه کمتري برخوردار است. خط هاي پهن کنار رفته و 
خطوط نازک جاي آنها را گرفته اند. در داخل نیز تنها خط باقیمانده عنوان را از محتوا 
جدا مي سازد. به جاي خطوط، فضا به راهنمایي چشم خواننده در ردیف ها و ستون ها 
مي پردازد. با اطالع رساني به خواننده در عنوان، در مورد اهمیت اعداد با عنوان درصد 
)و اعداد خاص در پرانتز( نیازي به استفاده از نماد درصد دیده نمي شود. تنها مجموعه 
ستون باقي مي ماند که به خواننده مي گوید مجموع مهم عمودي است. تمامي درصدها 
نیز ُرند شده اند و باعث پشت سر هم قرار گرفتن اعداد و آسان تر شدن تفسیر مي شود. 

به این ترتیب جدول بیشتر ارائه دهنده داده و نه مجموع عدد است. 
غالبًا مسئله عوامل متعددي دارد. گرچه جدول مي تواند تعداد زیادي از عوامل را 
نشان دهد، در بررسي بیش از دو علت یك جدول واحد کارآیي چنداني ندارد. اصول 

اساسي ترسیم جدول عبارت است از:
تمامي عوامل در یك جهت قرار دارند )معموالً ستون ها.( 	•

مجموع در جهت علت قرار مي گیرند )زیر ستون ها.( 	•
مقایسه عوامل در جهت مخالف قرار مي گیرد )در ردیف ها در صورتي که عوامل  	•

در ستون ها ارائه شده باشند.(
جدول شماره سه یك جدول سه بعدي است زیرا سه مورد، بررسي شده است. 
)جدول هاي قبلي دو بعدي بوده اند(. جدول شماره سه به این پرسش پاسخ مي دهد 
که آیا ارتباط بین محل ویترین و سرقت براي دو فروشگاه متفاوت فرق مي کند یا نه. 
پاسخ منفي است. الگوي یکساني براي هر دو فروشگاه وجود دارد که در جدول شماره 
با ویترین  با جمع بندي ستون، به مقایسه فروشگاه هاي  دو دیدیم در هر دو مورد ما 
در جلوي در نسبت به دیگر فروشگاه ها مي پردازیم. به این ترتیب هر فروشگاهي که 

ویترین آن در داخل باشد صرف نظر از نوع، دچار سرقت کمتري مي شود.
عماًل جدول شماره سه نوع فروشگاه را ثابت فرض مي کند. اگر بقیه عوامل را نیز 
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مهم بگیریم آنها نیز ثابت فرض مي شوند. مثاًل مي توان فروشگاه ها را به لحاظ اندازه 
گروه بندي کرد. )کوچك، متوسط و بزرگ( و به طور مجزا ارتباط بین محل ویترین و 
سرقت هر یك را تحلیل نمود. این کار نیازمند وجود 3 گروه است اما از اصول یکساني 

برخوردار است. 

دیگر خصوصیات جدول شماره سه از این قرار است:
اگر اعداد خام داخل پرانتز را براي فروشگاه اول به اعداد فروشگاه دوم بیفزاییم،  	•
اعداد خام جدول شماره 2 به دست مي آید. به عبارتي دیگر جدول شماره دو 
خالصه جدول شماره سه است اما نمي توان از جدول شماره دو به جدول شماره 

سه رسید. 
از آنجا که جدول شماره سه گویای دو علت احتمالي براي مسئله است یك خط  	•

عمودي براي جلب توجه به این دو نوع فروشگاه افزوده شده است. 
به  نیازي  بنابراین  شده،  ذکر  فروشگاه  نوع  دو  هر  مورد  در  ردیف ها  عناوین  	•

بازنویسي آنها نیست. 
به علت ُرند شدن، مجموع درصدها گاهي به باالي عدد صد مي رسد. در برخي  	•
انحراف  چنین  باشد.   99/9 یعني  زیر صد  درست  مي تواند  مجموع  این  موارد 

ناچیزي مسئله مهمي نیست. 
اگر جدول هاي یکساني براي تصمیم گیرندگان واحدي ارائه مي دهید از چارچوب های 
متعدد و متفاوت با داده هاي واحد استفاده کنید. ببینید کدام چارچوب بیشتر به درد آنها 

مي خورد و سپس از آن چارچوب استاندارد بهره بگیرید. 
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جدول یک : موقعیت و سرقت آب جو )ژوئن(

شمار گزارش های سرقتجلوپشتجمع

4033)%82.5(7)%17.5(0

137)%53.85(6)%46.15(1-2

110)%0(11)%100(3

مجموع)%37.5(24)%62.5(6440

جدول شماره دو: درصد فروشگاه ها به همراه 
سرقت های گزارش شده آب جو

)تعداد در پرانتز ذکر شده(

موقعیت ویترین

در پشتدر جلوسرقت ها در ژوئن

0)7(29/2)33(82/5

1 – 2)6(25/0)7(29/2

0/0)0(45/8)11(3 یا بیشتر

100/1)40(100/0)24(مجموع

جدول شماره سه: درصد فروشگاه های زنجیره ای به همراه سرقت های گزارش آب جو
)تعداد در پرانتز ذکر شده(

فروشگاه های صرفاً فروشنده آب جوفروشگاه های دارای محل صرف آب جو

ویترین در پشتویترین در جلوویترین در پشتویترین در جلوسرقت ها در ژوئن

0)4(30/8)16(=84/2)3(27/3)17(81/0

1 – 2)3(23/1)3(15/8)3(27/3)4(19/0

0/0)0(45/5)5(0/0)0(46/2)6(3 یا بیشتر

100/0)21(100/1)11(100/0)19(100/1)13(مجموع
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57- از نمودارهاي ساده استفاده کنید

اگر شکل ها و نمودارها ساده ارائه شوند، همچون جدول ها و نقشه ها ابزار مؤثري 
براي انتقال اطالعات به شمار مي روند. همه شکل ها داراي دو قسمت ساختار و محتوي 
هستند. محتوي عبارت است از اطالعاتي که شما خواهان انتقال آن به دیگران هستید. 
هدف از ارائه ساختار تضمین تفسیر سریع، آسان و دقیق محتوي است. سادگي به معني 
به حداقل رساندن ساختار است. رایج ترین خطا، افزودن عناصري است که ماجرا را 
پیچیده مي سازند. براي نشان دادن این مطلب با یك مثال، از شکلي با طراحي ضعیف 
آغاز مي کنیم. سپس نشان مي دهیم که نمودارها با ساده تر شدن خود چگونه شفاف تر 

و قوی تر مي شوند. 
شکل شماره یك نموداری دایره ای است که باید نشان دهد سارقان چگونه وارد 
منازل مي شوند. این تصویر سه بعدي پیام را منحرف مي سازد. همان گونه که خواهیم 
دید درها بزرگ ترین مشکل بوده و پنجره هاي عقبي در پشت قسمت »سایر« و در رده 
چهارم قرار دارند. تأثیر سه بعدي بودن این تصویر آن است که اهمیت تکه هاي جلویي 
را بیش از اندازه جلوه مي دهد )در این مثال پنجره هاي جلویي که کمترین احتمال ورود 
را در بردارند(. در حالي که اهمیت تکه هاي پشتي کم در نظر گرفته شده است. تنها 
ویژگي با ارزش یك نمودار دایره ای آن است که نقش هر قسمت را نسبت به کل نشان 
مي دهد. اما هنگامي که از حالت سه بعدي استفاده شود، این ویژگي نیز از بین مي رود. 
توجه داشته باشید که سایه ها و الگوهاي متعددي براي نشان دادن گروه هاي شش گانه 

وجود دارد این کار به شلوغي بیشتر مي انجامد. 
شکل شماره دو مشکلي را که تأثیر سه بعدي بودن در نمودارهاي میله اي ایجاد 
مي کند نشان مي دهد. مقایسه ارتفاع میله ها دشوار است زیر مجبوریم بین لبه جلویي 
باال و لبه پشتي میله ها دست به انتخاب بزنیم. از حالت سه بعدي هرگز نباید استفاده 
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شود. 
از آن را دشوار مي سازد:  این نمودار داراي ویژگي هاي دیگري است که استفاده 
سایه زدن سطح که تفاوت هاي بین میله ها و پس زمینه را نشان مي دهد، عناوین میله ها 

و محور عمودي، و خطوط افقي. چارچوب اطراف شکل نیز غیرضروري است. 
نمودار میله اي ساده شکل سه اطالعات را به نحو بهتري منتقل مي سازد زیرا اثري 
از ویژگي هاي سردرگم کننده شکل شماره دو در آن نیست. اگر بنا باشد هر میله درصد 
دقیق را نشان دهد مي توان در باالي هر میله آن را عالمت گذاري کرد اما باید محور 

عمودي را حذف کرد. زیرا این ویژگي همان اطالعات را منتقل مي سازد.
به عالوه داده هاي شکل شماره سه دوباره سازمان دهي شده است. این نمودار به 
جاي تعداد خام سرقت ها، درصد مجموع را نشان مي دهد. به این ترتیب دو نکته روشن 
مي شود: کدام روش ها رایج ترند و هر روش چه بخشي از کل را نشان مي دهد. اگر بنا 
باشد نقش نسبي در کل نشان داده شود باید به جاي نمودار دایره ای از نمودار میله اي 

استفاده شود.
تنظیم  معني داري  ترتیب  به  گروه ها  که  است  آن  سه  شماره  شکل  دیگر  ویژگي 
شده اند: یعنی از بیشترین به کمترین، که به محل تمرکز توجه خوانندگان اشاره دارد. 
انتقال نظمی معني دار در نمودار دایره ای دشوار است زیرا فاقد آغاز یا پایان مشهود 
انتقال  میله اي  نمودار  زیرا  نیست  دایره ای  نمودار  از  استفاده  به  نیازي  واقع  است. در 
اثربخش  و  ساده  میله اي  نمودار  باشند،  داده  داراي  گروه ها  که  هنگامي  دارد.  بهتري 

خواهد بود. 
عنوان شکل را فراموش نکنید. در شکل شماره سه خودِ عنوان، بیان گر ماجراست؛ 
زیرا نه تنها جالب تر از عنوان شکل یك و دو، یعنی »شیوه هاي ورود« است بلکه ماجرا 
را نیز از ابهام خارج مي سازد. خالصه آن که شکل شماره سه مي تواند خود بسنده باشد. 

خواننده بدون قرائت هیچ متني درست به اصل ماجرا مي رسد.
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شکل نهایي یك نمودار خطي است که معموالً براي ردیابي داده ها در طول زمان 
استفاده مي شود. در شکل شماره چهار داده هاي شش ماه ارائه شده است. نقطه ها، نمادي 
از تعداد سرقت و خطوط بیان گر ارتباط پیوسته در طول زمان است. شما باید محور 
عمودي را نام گذاري کنید تا شکل بتواند به تنهایي به انتقال اطالعات بپردازد. در این 
شکل با نگاهي کلي مي توان دریافت که محور عمودي نشانگر تعداد سرقت ها و نه 

نرخ سرقت است. 
را  نقطه ها  باید  دهید  نشان  را  زماني  دوره  هر  در  رویداد  هر  تعداد  بخواهید  اگر 
نام گذاري کرده اما محور عمودي را حذف کنید. این کار اکنون رواج دارد. با این حال 
مراقب باشید عناوین عددي در هر نقطه زماني مي تواند قرائت نمودار را دشوار سازد. 
اگر نمودارهاي متعددي در یك شکل واحد نشان داده شود )مثاًل گرایش به سرقت در 
چند ناحیه پلیس(، از عالمت گذاري بر خطوط مختلف و تمایز آسان آنها در نمودار، 

اطمینان حاصل نمائید. 
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طراحی مؤثر نمودارها

•	آنها را ساده طراحی کنید. بیش از حد جدول بندی نکنید.
•	از طرح های سطحی مثل سه بعدی استفاده نکنید.

•	از نمودارهای دایره ای استفاده نکنید.
•	در مورد اطالعات قابل طبقه بندی، از نمودارهای میله ای استفاده کنید.

•	از نمودارهای خطی برای اطالعاِت بر حسب زمان استفاده کنید.
•	از عالئم راهنما به بهترین وجه استفاده کنید.

•	در انتخاب عنوان جدول بسیار دقت کنید.
•	آنها را طوری طراحی کنید که بدون استفاده از متن یا توضیح، قابل فهم و تحلیل باشند.
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58- اظهاراتی مستدل ارائه دهید

آغاز  یافته ها  توصیف  براي  در چارچوبي  اصلي  پرسش  با یك  باید  مطالب  ارائه 
شود و با نتیجه گیري به پایان رسد )راهبرد پنجاه و چهار(. باید طرح هایی با پیروي از 
راهنمایي موجود در راهبردهاي پنجاه و پنج تا پنجاه و هفت تهیه شود. در این راهبرد 
تاکید بر ماجراي شما خواهد بود. در راهبرد پنجاه و نه نگاهي به نحوه ارائه، از جمله 

استفاده از اسالیدهای پاورپوینت خواهیم داشت. 
که  باشد  پرسش هاي مشخصي  به  پاسخ گویي  بر  باید  ارائه شما  اصلِي  تاکید      

تصمیم گیری را آسان تر کرده و شامل موارد زیر باشد:
مجموعه اسالیدهایي درباره ماجراي شما. 	•

تکرار متوالي طرح یا اسالید اصلي براي تمرکز مخاطب شما بر ماجرا.  	•

اسالیدها یافته هاي تحلیل را ارائه مي دهند. ارائه کننده، یعنی گروهبان اسمیت، دو 
هدف دارد، نخست پاسخ به پرسش »علت پیدایش مسئله چیست؟« و دوم افتتاح باب 
گفتگو در مورد راهکارهاي ممکن. اسالید، عنوان پرسش را مطرح می کند )و ارائه کننده 
را معرفی مي کند(. این اسالید به همراه دو تا چهار اسالید، مقدمه محسوب مي شود. 
اسالید شماره دو نکات مورد توافق، که پایه ای است برای مطالب بعدی را بیان مي کند. 
اسالید شماره سه رئوس ارائه را ارائه داده و اسالید شماره چهار خالصه اي از داده های 

جمع آوري شده را در بر دارد. 
چارچوب کار در اسالید پنجم ارائه مي شود. گروهبان اسمیت با استفاده از مثلث 
جرم کلیه یافته هایي را که در این مثلث دیده مي شود مشخص مي کند )توجه داشته 
باشید که این امر، تنها در صورتي ممکن است که مخاطب قباًل با این مثلث آشنا باشد. 
در غیر این صورت باید از چارچوب دیگري استفاده شود(. براي انتقال این پیام و سر 
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در گم نشدن مخاطب، گروهبان اسمیت از اسالید مثلث جرم در سراسر ارائه یافته ها با 
کمي تغییر مهم استفاده مي کند: سایه ها و رنگ ها در اسالیدها با تغییر آماج های جرم و 
اماکن و بزهکاران تغییر مي کند. فلش گرد در اسالید شماره پنج ترتیب خالف جهت 
عقربه هاي ساعت را براي ارائه یافته ها توسط گروهبان اسمیت نشان مي دهد. بنابراین 
در این اسالید گروهبان اسمیت هم زمان به توصیف چارچوب خود و ارائه طرحي کلي 

از یافته هاي اصلي مي پردازد. 
اسالیدهاي شماره شش تا سیزده حاوي جدول ها، نمودارها و نقشه هایي است که 
مباني موجود در چارچوب را به مخاطب ارائه مي نماید. گاهي یك نمودار میله اي اقدام 
های مورد استفاده براي محافظت از آماج ها را نشان مي دهد. گاهي یك نقشه، موقعیت 
مي دهد.  نشان  آن  فاقد  اماکن  مقابل  در  را  است  شایع  آن جا  در  مسئله  که  را  مکاني 
تصاویر مي توانند ویژگي هاي مهم این مکانها را نشان دهند. جدول ممکن است پیامد 

دستگیري بزهکاران را نشان دهد.
مثلث،  شکل  اینجا  در  مي کند.  جمع بندي  را  یافته ها  این  چهارده  شماره  اسالید 
نشان گر تمامي جوانب سایه دار بوده و نشان مي دهد که یافته هاي جداگانه، بخشي از 
یك کل بزرگ تر هستند. اسالیدهاي پایاني، راهکارهایی را نشان می دهند که برخی از 
آنها با یافته ها همسو و برخی دیگر با آنها در تضادند. هر چند گروهبان اسمیت نظر 
کارشناسي خود را ارائه مي دهد، اسالیدهاي پایاني بحث مربوط به یافته هاي گذشته را 

مي گشاید. این تصمیم گیرندگان هستند که حرف آخر را در این مورد مي زنند. 
اهمیت زیادي  ماجرا و عدم سردرگمي در جزئیات،  به کل  تمرکز مخاطب شما 
دارد. دو روش براي انجام این کار عبارت است از استفاده تکرار متوالی )مانند مثلث 
در شکل( یا یك اسالید رئوس مطالب برجسته. در صورت استفاده از اسالید مطالب، 
این طرح پیش از هر عنوان نشان داده مي شود. عنوان مورد ارائه، در طرح کلي برجسته 
شده و دیگر عناوین کم رنگ ارائه مي شود. در ارائه گروهبان اسمیت اسالید رئوس کلي 
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چهار بار نشان داده شده که هر بار قبل از عناوین اصلي بوده است. 
برگه هاي مربوط به اسالیدها نیز سودمندند. اما محدودیت هایي نیز وجود دارد. 
داد.  نوشته ها صورت  دست  از  آسان تر  اسالیدها  در  را   90 دقیقه  تغییرهای  مي توان 
نباشند.  با تصاویر  متناسب  برگه ها  تغییرهای عمده دقیقه 90 هستید شاید  منتظر  اگر 
معموالً اسالیدهاي رنگي بعد از کپي گرفتن سیاه و سفید جالب نخواهند بود. اگر از 
پاورپوینت استفاده مي کنید، استفاده از گزینه »سیاه و سفید خالص« در منوي پرینت، 

موقتًا اسالیدهاي رنگي شما را به سیاه و سفید مبدل خواهد ساخت. 
بیشتر تصمیم گیرندگان به اندازه شما عالقه مند به روش هایي نیستند که شما براي 
تحلیل مسئله استفاده کرده اید. بنابراین زمان زیادي به شرح روش هاي خود اختصاص 
ندهید. مگر آن که این کار هدف اصلی ارائه باشد. در عوض، مباني اصلي را جمع بندي 
نمائید )به اسالید شماره چهار مراجعه کنید(. مي توانید اسالیدهاي جداگانه اي در مورد 
روش ها تهیه کرده و در صورتي که مخاطبان در مورد آنها سؤالی داشته باشند همراه 

داشته باشید. 
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1- عوامل پیدایش مسئله XYZ چیست؟
گروهبان اسمیت از بخش تحلیل مسئله

. مسئلهXYZ  چیست؟
.x تعداد باالي رویدادهاي گزارش شده	•

.y متمرکز در بخش	•
•	نخستین مورد در سال 1986 ثبت شده.

•	عدم کفایت اجراي قانون
•	رایج بودن در بین دیگر نیروهاي پلیس

3- مواردی که به آنها پرداخته خواهد شد
•	منابع اطالعاتی مورد استفاده
•	چگونگي سازمان دهي داده ها
•	علت پیدایش مسئله چیست

•	راهکارهاي ممکن

XYZ 4- تحلیل مسئله
•	انجام بخش تحلیل مسئله

•	اخذ اطالعات از منابع مختلف
x رویدادهاي گزارش شده -

- مصاحبه با تجار و فروشندگان
- مصاحبه با بزهکاران

- بررسي موارد ثبتي توسط دوربین مداربسته
•	کارشناسانی از دیگر نیروهاي پلیس

13-6 5- اجزای مسئله عبارت است از
              اسالیدهایي که آماج های جرم و

                 محافظان را نشان مي دهد

              اسالیدهایي که مدیران و اماکن
                     را نشان مي دهند

             اسالیدهایي که بزهکاران و کنترل 
             کننده های نزدیک را نشان مي دهند

XYZ 14- عوامل پیدایش مسئله

              خالصه اي موردبندی شده از 
              اسالیدهاي قبلي

15- راهکارهاي نامتناسب
آماج ها و کنترل کننده های نزدیک

الف.
ب.

اماکن و مدیران
الف.
ب.

بزهکاران و کنترل کننده های نزدیک
الف. 

ب.

16- راهکارهاي متناسب
آماج ها و دست اندرکاران

الف.
ب.

اماکن و مدیران
الف. 

ب.
بزهکاران و دست اندرکاران

الف. 
ب.
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59- ارائه دهنده ای مؤثر باشید

همه اشخاص حرفه اي باید ارائه خوبي داشته باشند. مهارت هاي ارائه، اهمیتي به 
اندازه خوب نوشتن دارند. کلید ارائه مطلوب، برخورداری از آمادگی باالست. نکات 

زیر از منابع مختلفي از جمله تجربه های تلخ و شیرین ما گرفته شده است. 

آمادگی:
حتي ارائه دهندگان مجرب غالبًا حالتي عصبي دارند، در نتیجه چندان نگران این 

مسئله نباشید. آمادگی کامل، کنترل اعصاب را آسان مي سازد. 
عنوان مطالب خود را بشناسید.  .1

مخاطب خود از جمله فرد دیگری که قصد ارائه دارد  را بشناسید.  .2
مدت زمان ارائه را مشخص کنید.   .3

در  اما  برید،  پایان  به  را  کار  زودتر  دقیقه  چند  که  باشید  داشته  را  آن  آمادگی   .4
صورت لزوم تا آخر وقت کار کنید.
ارائه و زمان بندی آن را تمرین کنید.  .5

در صورت لزوم تمرین را تکرار کنید.  .6

در روز ارائه اتاق را بررسی کنید:
اطمینان حاصل کردن از محیط ارائه، سه هدف را تحقق مي بخشد. نخست مانع از 
غافل گیري شما مي شود. دوم شما را قادر به ارائه برنامه هاي متناسب با آنجا مي سازد. 
سوم باعث مي شود تا شما آرامش خود را حفظ کنید. هنگامي که در یك همایش یا 
خارج از سازمان خود در حال ارائه کاری هستید این امر اهمیت زیادي دارد. نحوه 

چینش امکانات برای همایش ها در هتل، بسیار تفاوت است. 
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آیا تجهیزات مورد نیاز در اختیارتان هست؟  .1
نمودارها 	•

تخت سیاه/ سفید 	•
گچ/ ماژیك 	•

ویدئو پروژکتور 	•

میکروفن 	•

اشاره گر لیزري 	•
آیا از نحوه استفاده از تجهیزات اطالع دارید؟  .2

آیا قباًل با آ نها کار کرده اید؟  .3
آیا از چگونگي دعوت از دیگر کارشناسان مربوط اطالع دارید؟  .4

آیا مي دانید چگونه باید نور را کم کنید؟  .5
آیادر اتاق قسمت هایي وجود دارد که مانع از دیدن و شنیدن مخاطبان شود؟  .6

پروژکتور:
تجهیزات مدرن ارائه، هم پیچیده و هم مستعد نقص فني هستند. از چگونگي کارکرد 
آن و طرح هاي پشتیباني مطمئن شوید. در صورتي که زمان اجازه دهد تجهیزات را در 
اتاق امتحان کنید و در همین حین در قسمت هاي مختلف اتاق نشسته و پیچیده ترین 
اسالیدها را نگاه کنید. حتي اگر نتوانید کاري انجام دهید، بعداً مي توانید به مخاطب از 
پیش هشدار دهید )مثاًل »کساني که سمت چپ نشسته اند مي توانند وسط بیایند. زیرا 

دیدن برخي از نمودارها از آنجا دشوار است«(.
پروژکتور را در بهترین موقعیت براي مخاطب خودتان قرار دهید.   .1

اطمینان حاصل نمائید که مانعی بر سر دید پرده وجود ندارد.   .2
در صورت لزوم براي نشان دادن اسالید از دیگران کمك بگیرید.   .3
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اطمینان حاصل کنید که اسالیدها از آخر اتاق نیز قابل خواندن هستند.   .4
در صورت لزوم پرده ها را بکشید.  .5

هرگز تصور نکنید همه چیز طبق برنامه پیش برود.   .6

سبك ارائه:
گرچه شناخت مواد کاري شما اهمیت دارد، سبك مورد پذیرش مخاطب نیز داراي 
اهمیت است. دست کم مطمئن شوید مخاطب براي درک ارائه شما نیازي به تالش 
براي انطباق با سبك شما ندارد. رفتار همراه احترام برای مخاطب از اهمیت به سزایي 

برخوردار است. 
حتي اگر یك نسخه کتبي در اختیار دارید نوشته هاي خود را نخوانید.   .1

از روی نوشته ها صحبت کنید. )استفاده از کارت باعث مي شود شما محل خود   .2
را گم نکنید.(

مؤدبانه آغاز کنید. )خودتان را معرفي کنید و با مخاطب احوال پرسي نمائید(.  .3
آسان  را  مخاطب  کنترل  کار  )این  کنید  صحبت  ایستاده  امکان  صورت  در   .4

مي کند(.
در ارائه هاي طوالني مي توانید محل ایستادن خود را تغییر دهید )اما به صورتي   .5

بي قرار قدم نزنید(.
جلوی دید مخاطب از تصاویر اسالید را سد نکنید.   .6

از رسیدن صداي خود به دیگران اطمینان یابید.   .7
سریع صحبت نکنید )حدود 130 کلمه در دقیقه مطلوب است(.   .8
تماس چشمي با مخاطب را حفظ کنید )اما نه فقط با یك نفر(.  .9

حین  در  پرسش،  طرح  برای  مناسب  زمان  از  شما  مخاطب  که  بیابید  10. اطمینان 
معرفي یا پس از آن، آگاه است. 
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11. پرسش ها را تکرار کنید تا دیگران نیز بشنوند. به دقت پاسخ دهید و از پرسش گر 
بپرسید آیا سؤال او را درست فهمیده اید؟

12. از شفافیت )و کافي بودن( برگه ها اطمینان یابید. 
13. سر وقت کار را به پایان برید. 

14. سعي کنید از کار خود لذت ببرید. 

نرم افزار ارائه:
پاورپوینت و دیگر نرم افزارهاي مشابه مخاطب را هم زمان به دو صورت دیداري 
و شنیداري قادر به دریافت اطالعات مي سازد. بنابراین درک و به خاطر سپردن نکات 
کلیدي، امکان بیشتري مي یابد. ارائه مطالب به شیوه الکترونیکی، چهار خطر را نیز در 
بردارد. نخست آن که معرفي استانداردي است که مي تواند به سرعت براي مخاطبان 
آگاه تر خسته کننده شود. دوم، مي تواند چنان پیچیده شود که مخاطب بیش از پیام، به 
خود رسانه توجه نماید. سوم، با افزایش میزان پیچیدگي احتمال بروز نقص فني بیشتر 
مي شود. چهارم، آن که مانع از طرح پرسش توسط مخاطب مي گردد. تماشاي دستکاري 
کردن تجهیزات، باعث خسته شدن مخاطب و هدر رفتن زمان مي شود. اصل سادگي 

را فراموش نکنید. 
اسالیدهاي خود را نخوانید- حرف هاي شما نباید صرفًا تکرار اسالیدها باشد.   .1

به مخاطب نگاه کنید- نه به اسالیدهاي خود.  .2
با بیان عنوان ارائه، نام و ارتباط خود با این بحث، کار را آغاز کنید. )نه با بیان   .3

ویژگی های خود.(
توجه  که  انتقال ساده  از یك  و  کرده  استفاده  اسالید  انتقال  از یك شکل  تنها   .4

مخاطب را از نکات اصلي منحرف نمي سازد بهره بگیرید. 
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اسالیدهاي پاورپوینت:
در  دشواري  با  اسالید  روي  نوشته هاي  بیشتر  دهید.  ارائه  ساده  نیز  را  اسالیدها 
خواندن مواجه اند. هدف شما آن است که اسالیدها تلگرافي باشند. هر اسالید باید 
توجه را معطوف یك نکته مهم کرده و مانع انحراف از آن گردد. بنابراین کاري کنید 

که خواندن و درک آن آسان شود. 
تنها یك نکته ارائه دهید.   .1

جزئیات کافي براي نکته مورد نظر را ارائه نمائید نه بیش از آن.  .2
از کاربرد افکت هاي صوتي، انیمیشن، فونت تایپ و انتقال بپرهیزید.  .3

از پس زمینه تیره )مثاًل آبي پر رنگ( و رنگ هاي روشن براي متن استفاده کنید   .4
)مثاًل زرد(.

از فونت درشت و رنگ هاي متفاوت استفاده کنید )از آبي و نارنجي سیر استفاده   .5
نکنید بلکه از آبي و زرد بهره بگیرید.(

از کاربرد خطوط و حرف هایي که از پس زمینه متمایز نیست، اجتناب کنید. زیرا   .6
در نقشه ها نمودارهاي خطي مشکل ساز خواهد بود. 

از کاربرد زیاد رنگ قرمز بپرهیزید. از این رنگ براي تأکید بر نکته های مهم   .7
استفاده مي شود. 

از گرافیك دیداري به جاي کالم استفاده کنید.   .8
از تصاویر، نقشه ها، شکل ها و جدول هاي ساده استفاده کنید.   .9

10. از عبارت های کوتاه در نمودارهاي کالمي استفاده کنید. 
11. اطمینان یابید که این عبارت به نکته اصلي اسالید مربوط است. 

نهایتًا آن که راحت باشید: 
فرض کنید همه چیز به هم بریزد. اگر ویدئو پرژکتور خراب شود آمادگی داشته 
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باشید که بتوانید با استفاده از اُورِهد مطالب را ارائه دهید. اگر آن هم خراب شود از 
برگه ها استفاده کنید، اگر آماده چنین مشکالتي باشید کمتر عصبي شده و مخاطب شما 

دل سوزانه تر عمل خواهد کرد. 
از کاربرد فن آوري هایي که دائمًا دچار مشکل شده یا شما آشنایي چنداني با آن   .1

ندارید بپرهیزید. 
یك طرح پشتیباني براي نقص تجهیزات نرم افزارها داشته باشید.   .2

برگه هاي اسالید را به عنوان مکمل تهیه نمائید.   .3
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60- در خزانه دانش سهیم شوید

بخش اعظم آن چه که امروزه درباره مسئله ها مي دانیم بیست سال پیش شناخته شده 
نبود. این انباشت دانش عمدتًا به تبادل دانش پژوهش گران و پلیس در امریکا، کانادا، 
انگلستان و دیگر کشورها مربوط است. راهبردهای پنجاه و چهار تا پنجاه و هفت نحوه 
ارتباط با تصمیم گیرندگان در پلیس و جامعه شما را شرح داد. شما وظیفه دارید با انتقال 

کار خود به بیرون از سازمان محلي و اجتماع خود شغلتان را ارتقا بخشید. 
دو رویکرد در ارتباط با همکارانتان وجود دارد. یکي از طریق موارد نوشتاری که 
مي تواند به صورت گزارش، نشریات حرفه اي یا مقاله های مطبوعات منتشر شود. دوم 
انتقال  راهبرد  از طریق معرفي در نشست ها و همایش هاي حرفه اي است. مؤثرترین 

اطالعات، ترکیب هر دو رویکرد مذکور است. 
گزارش هاي کتبي حاوي اطالعات دقیق و سودمندي است که دیگران مي توانند به 
عنوان مواد ارجاعي از آن استفاده کنند. روش هاي مختلفي براي انتشار اطالعات کتبي 
وجود دارد. این اطالعات مي تواند به شکلی قابل دانلود از وب سایت ها یا به صورت 
نشریه های حرفه اي در اختیار قرار گیرد. اطالعات کوتاه تر براي جلب توجه اشخاص 
را مي توان در خبرنامه هاي حرفه اي و دیگر نشریه ها منتشر نمود. در نهایت تشویق 
خبرنگاران حرفه اي به ذکر اقدام های شما مي تواند مخاطب گستره تري را جلب کند. 
اطالعات کوتاه تر که به آساني قابل دسترسي باشد مخاطب گسترده اي را جلب می کند 

اما داراي اطالعات کمتري است. 
همایش ها؛ ارتباط چهره به چهره، پرسش و پاسخ و بحث در مورد آخرین پیشرفت ها 
را امکان پذیر مي سازند. مباحثات غیررسمي براي تبادل نقطه نظر و ایده هایي که هنوز 
براي نشر به اندازه کافي پرورده نشده اند سودمند است و شما را قادر مي سازد تا از 

کارشناسان مربوط در مورد مسئله های دشوار راهنمایی دریافت نمائید. 
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امریکا و انگلستان همایش هاي ساالنه مربوط به انجام امور پلیسی مسئله محور را 
برگزار مي کنند. همایش هاي تحلیل جرم و دیگر همایش هاي پلیس در سراسر جهان 
ارائه  آنها  در  را  ها  به حل مسئله  مربوط  اطالعات  که شما مي توانید  برگزار مي شود 

نمائید. 
دست آخر این که شما باید همایش هاي دیگر حرفه ها را به ویژه اگر با همتایاني از 
رشته هاي دیگر همکاري داشته اید مد نظر قرار دهید. ایراد اصلي همایش ها؛ محدودیت 
بایگاني کامل نشست هاي همایش و تعداد نسبتًا کم اشخاص  ارائه مواد، نبود  زماني 
حاضر در آنهاست. اما حاضران مي توانند اطالعات را به اشخاص غائب منتقل سازند.

راهبرد جامع ارتباط باید در بر گیرنده موارد زیر باشد:
وجود گزارشی تخصصی قابل دانلود در یك وب سایت قابل استفاده آسان براي   .1

کساني که عالقه مند به جزئیات هستند. 
وجود یك یا چند مقاله کوتاه در نشریه های حرفه اي یا مردمي با ارجاع به وب   .2

سایت براي مخاطب عمده با عالقه کلي. 
وجود مقاله اي طوالني تر در ي نشریه ای حرفه اي براي دانشگاهیان و همکاران   .3

حرفه اي. 
دست کم یك ارائه در یك همایش حرفه اي براي گروهی کوچك اما صاحب   .4

نفوذ از همکاران حرفه اي. 
تحقیق،  عنوان  به  اشخاص عالقه مند  به  ها  مقاله  ارسال رونوشت  به عالوه       
مورد  در  مشاوره  بلکه  مي دهد  انتقال  را  شما  عقاید  تنها  نه  کار  این  است.  سودمند 

چگونگي انتقال عقایدتان به دیگران را در اختیار عام قرار مي دهد. 
اشخاص حرفه اي به خصوص عالقه مند به موارد زیر هستند:

کشف مسئله های جدید یا در حال تغییر.  .1
پیشرفت در تکنیك هاي تحلیلي که مي تواند پاسخ گوي پرسش هاي جدید بوده   .2
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یا دقیق تر و با خطاي کمتر به پرسش هاي قدیمي پاسخ دهد. 
راهکارهاي جدید به مسئله ها یا کاربرد جدید راهکارهاي قدیمي.  .3

شواهد مربوط به اثربخشي، عدم اثربخشي یا عوارض جانبي راهکارها.  .4

مسئله خاص  از  موردي  مطالعه ای  به صورت  مي توان  را  عنوانها  این  از  یك  هر 
خودتان نوشت. طرح اصلي یك مطالع موردِي خاص داراي چهار نکته است:

عدم رضایت از موقعیت قدیمي- به علت ناکافي بودن درک یا اقدام مناسب در   .1
شرایط خاص. 

جستجوي راه حل ها- چگونگي درک کردن یا اقدام جدید.   .2
شواهد موید راه حل ها- مقایسه دو رویکرد قدیم و جدید.  .3

این  به  توجه  با  باید  اشخاص  آن چه  از  کاربردها- خالصه اي  و  نتیجه گیري ها   .4
اطالعات در نظر داشته باشند. 

این طرح کلي از فرآیند SARA پیروي مي کند. تشخیص نشان گر عدم رضایت 
از یك شرایط خاص است. تحلیل عبارت است از جستجوي درک جدید از مسئله. 
راهکار مستلزم مقایسه نظام مند رویکردهاي جدید و گزینش رویکردي جدید است. 

ارزیابي آنچه را که از تجربه آموخته شده است جمع بندي مي کنند. 
جدول زیر نحوه به کارگیري این طرح در هر یك از چهار عنوان مطالعه موردي را 
نشان مي دهد. این نوع مطالعه موردي را مي توان در صورتي که شرایط ایجاب کند به 
رشته تحریر درآورد. تکنیك جدید تحلیل مسئله ممکن است نوع جدیدي از مسئله را 

نشان دهد، در این صورت مي توان دو نوع مطالعه موردي را با هم ترکیب نمود. 
شامل  است  ممکن  مسئله  یك  رفع  برای  جدید  راهکار  شرح  ترتیب  همین  به 
اطالعات مربوط به ارزیابي بوده و در نتیجه دو نوع آخر از چهار نوع مطالعه موردي 
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را ترکیب نماید. ترکیب هاي دیگر نیز ممکن است. 
دست آخر این که ما تحلیل جرم را به مثابه یك حرفه و دانش جرم را به عنوان یك 
رشته مي دانیم. با این حال بخش اعظم آنچه مي خواهید به روشني درک کنید، هرگز 

تسلیم وسوسه اغراق در شواهد شما نمي شود. 
هیچ چیز بیش از تحریف حقایق به شهرت شما و همکارانتان آسیب نمي زند. دیگر 
نتیجه گیري ها بروند. تحلیل گران، جرم فزاینده  به سراغ  اشخاص ممکن است سریعًا 
اتفاقي را با انسجام دنبال مي کنند. اگر شما پاسخ را ندانید یا تنها بخشي از مسئله را 
درک کرده باشید، داستان سر هم می کنید. اما هنگامي که شما پاسخ را مي دانید اشخاص 

به قضاوت حرفه اي شما بیشتر اعتماد می کنند. 
قرن 21 ،قرن تحلیل در انجام امور پلیسی است و شما مي توانید نقش مهمي در آن 
ایفا نمائید. صد سال پس از این، تحلیل کاماًل در کار پلیس جا افتاده و اوضاع تغییر 
خواهد کرد. فن آوري نیز متفاوت خواهد بود. اما مهم تر از همه این که نسل بعد از ما 
اطالعاتي بسیار بیشتر از ما درباره جرم و نحوه پیشگیري از آن در اختیار دارند. زیرا 
شما و اشخاصي نظیر شما به طرح پرسش هاي مهم پرداخته، داده ها را جمع آوري و 

تحلیل نموده و نتایجتان را به روشني و درستي گزارش کرده اید. 
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چهار نوع مطالعه موردي

2. تکنیک تحلیلي 1. مسئله جدیدرئوس مطالب
جدید

4. شواهد جدید 3. راهکار جدید
مربوط به اثربخشي

کشف موقعیتي الف. عدم رضایت
غیرعادي

علت محدودیت 
تکنیک قدیمي

علت محدودیت 
راهکار قدیمي

عدم قطعیت اثر 
بخشي راهکار در 

شرایط خاص

کشف موارد ب. جستجو
متفاوت

چگونگي کشف 
تکنیک جدید

چگونگي کشف 
راهکار جدید

دشواري هاي ارزیابي 
راهکار در این شرایط

مقایسه مسئله ج. شواهد
قدیمي با مسئله 

جدید

مقایسه نظام مند 
تکنیک قدیمي با 
جدید بر اساس 
معیارهاي عیني

مقایسه نظام مند 
راهکار قدیمي با 
جدید بر اساس 
معیارهاي عیني

روش هاي مورد 
استفاده در ارزیابي و 

نتایج آن

کاربرد در حل د. نتایج 
مسئله

شرایطي که 
تکنیک جدید در 
آن سودمند است

شرایطي که راهکار 
جدید در آن 
سودمند است

شرایطي که راهکار 
باید در آن استفاده 
شده و نتایج موردنظر


