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پیشگفتار ناشر

پیشگیری از جمله مباحث عملی و بسیار با اهمیت در تمامی علوم از جمله جرمشناسی
است .این شاخه از جرمشناسی 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 دولتها و به ویژه سازمانهای پلیسی و سایر نهادهای برقراری
نظم و امنیت در جامعه ،بیش از پیش مشخص شده است .از طرفی توسعة روزافزون علم و
پیدایش فنآوریهای نوین ،عالوه بر تأثیر مثبت بر جنبههای گوناگون زندگی بشری آثاری
سوء نیز در پی داشته است .از جمله این آثار سوء میتوان به استفاده برخی از بزهکاران
از جدیدترین تجهیزات رایانهای و فنآوریهای 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 اینگونه بزهکاران مقابله کند .از سویی
مقابله مؤثر با بزهکاران و جلوگیری از پیدایش آثار وخیم و زیانبار ارتکاب جرم ،ایجاب
میکند که پلیس ،پیشگیری از جرم را سرلوحة عملکرد خود قرار دهد .به نظر میرسد که
مهمترین گام برای اجرای طرحهای 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 مهمترین نهادهای اجرایی در
نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران افتخار دارد که به تولید دانش نو در زمینههای
مختلف پیشگیری از جرم و انجام امور پلیسی بپردازد .کتاب حاضر نیز از جمله کتب
ترجمهای 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 شایستهترین 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 جرمشناختی خطر جرم و تکرار جرم

1

(دیباچه)

زوج سرکوبی -پیشگیری در همه جوامع برای مقابله با بزهکاری و رفتارهای

منحرفانه همواره برای دولتها و مردم مهم بوده است ،انسانهای باستانی ،به
گواهی قانوننامههای حمورابی ،هیتیتها ،اورنمو و  ...در منطقه بینالنهرین،

مجازاتهای ثابت و پاسخهایی از نوع دیگر را برای بزهکاران پیشبینی کرده

بودند ،ولی همزمان به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه به مصون کردن خود و اموالشان

در برابر بزهکاری نیز اقدام میکردند ،چنانکه به نظر جرمشناسان ،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 جرمشناسی علمی ،پیشگیری وضعی -فنی از جرم
نام گرفته است که دولتها امروزه اعضاء جامعه را از طریق تشویق به اتخاذ
اقدامهای وضعی در تأمین امنیت خود مسئول مینمایند ،چنان که مردم هستند
که باید با اِعمال تدابیر وضعی از بزهدیده واقع شدن خود در امان بمانند.

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

و محیطی را پیشنهاد میکند .پیشگیری اجتماعی ،از نظر جرمشناسی ،بهترین گونه
پیشگیری محسوب میشود؛ از این جهت که سعی دارد با شناسایی عوامل شخصی و
محیطی جرم ،زمینههای بزهکاری و بزهکار شدن انسان را به صورت ریشهای از بین
ببرد .اما از آنجا که نتایج اِعمال این گونه پیشگیری ،با گذشت زمان آثار خود را نشان
میدهد و با توجه به این که به عقیده برخی از جرمشناسان ،پیشگیری اجتماعی تاکنون
موفق به مهار بزهکاری و بزهکاران نشده است ،دولتها در پاسخ به مطالبات مردم در
زمینه امنیت ،به اقدامهای وضعی -فنی متوسل شدهاند.
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3

امروزه جوامع به پیشگیری وضعی به دو دلیل دیگر نیز اهمیت می¬دهند؛
دلیل اول را میتوان رشد نرخ جرائم خُ رد یعنی رفتار و اَعمال غیرمدنی

و بینزاکتیهای اجتماعی دانست که کیفیت زندگی روزانه مردم را مختل
میکند .دلیل دوم را باید در رشد چشمگیر جرائم تروریستی و خشونتآمیز

جستجو کرد که بنیان نظامهای اجتماعی و سیاسی را نشانه گرفتهاند .بدین ترتیب جای
شگفتی نیست که در کشورهای غربی ،به ویژه کشورهای آنگلوساکسون که دارای
جوامعی باز و دولتهای مردمساالر هستند برای مقابله با اینگونه جرائم خشونتآمیز
(به ویژه تروریسم) و تأمین فوری امنیت جامعه ،بیش از پیش به دستاوردهای
فنآوریهای نوین مانند دوربین ،نظارتهای ویدئویی و  ...در سطح معابر و مکانهای
خصوصی و عمومی متوسل میشوند.

4

بدینسان هدف اقدام های پیشگیرانه وضعی ،قبل از هر چیز تأمین امنیت،
باال بردن کیفیت امنیت و جلب رضایت اعضای جامعه در فضاها و مکانهای

عمومی است .تأمین امنیت در این گونه پیشگیری ،دیگر انحصاری کام ً
ال
دولتی نیست بلکه دولت¬ها با آگاهسازی مردم نسبت به جنبههای مختلف

بزهکاری ،مناطق جرمخیز ،محلههای خطرناک ،شیوههای مصونسازی ،روشهای دفاع
شخصی از خود و اموال خود آنها را در حفظ و برقراری امنیت تشویق و حتی مشارکت

میدهند .بنابراین در تأمین امنیت ،چه دولت و چه مردم و چه تشکلهای مدنی ،هر
یک نقشی را به عهده میگیرند و به این ترتیب است که ریسک (خطر) ارتکاب جرم
و تکرار جرم را کاهش میدهند .در چنین بستری است که سیاست جنایی جوامع باز
و مردمساالر در سه دهه اخیر ،بر اصل «پیشگیری ،سرکوبی ،همبستگی» استوار شده
است.
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امروزه برداشت دولتها از رکن پیشگیری در این اصل ،بیشتر پیشگیری از

ِ
نظارت
گونه وضعی و فنی آن است .در سالهای اخیر ،سخن از کنترل و

بزهکاران ،در چارچوب سیاست و رویه مدیریت ریسک جرم مطرح شده
که به دنبال منزوی و دور کردن گروههایی از جامعه است که ریسک ارتکاب

جرم در میان آنها بیشتر از گروههای دیگر است .در چارچوب سیاست جناییِ مدیریتی،
عدالت کیفری در خدمت مهار گروههای انسانی خطردار است (مدیریت کیفری ریسک

جرم) .ولی مدیریت جرمشناختی ریسک جرم ، 1عمدت ًا به خنثی کردن فرصتهای
ارتکاب جرم ،نظارت بر گروههای خطردار و تنگ کردن عرصه و فرصتگیری از
افرادی است که به لحاظ سنی ،موقعیت اجتماعی ،جنسیتی ،ملیتی ،سابقه مجرمانه،
اعتیاد و  ...بیشتر در معرض ارتکاب جرم یا تکرار آن قرار دارند.

6

ناگفته پیداست که «مدیریت جرمشناختی ریسک جرم» آثار خود را همچون
ّ
مسکن برای بیمار دردمن ،سریع نشان میدهد ولی به چه بهایی؟
داروی
در بستر چنین مدیریتی ،حقوق و آزادیهای فردی و خلوت افراد ،خواسته
یا ناخواسته در معرض نقض و سوءاستفاده قرار میگیرد ،مشکل جرم به

صورت ریشهای حل نمیشود ،عوامل جرم به قوت خود باقی میمانند و از همه مهمتر
مدیریت جرمشناختی ریسک جرم ،اقدامهای نظارتی ،فنی و وضعی در سطح خیابانها،
کوچهها ،ساختمانهای اداری و مسکونی ،شهر و جامعه را به تدریج به دِژی سراسربین
تبدیل میکند که اعضاء و مکانهای آن همواره با چشمهای حقیقی و مجازی زیر
نظارت مستمر قرار دارند.
*************

 -1رک به :پاکنهاد ،امیر ،سنجش و مدیریت ریسک جرم ،پایاننامه مقطع دکتری رشته حقوق کیفری و جرمشناسی ،دانشکده حقوق
دانشگاه شهید بهشتی ،مهرماه .1388
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پیشگیری ،به طور کلی و به ویژه پیشگیری وضعی و تدابیر مختلف آن در
سالهای اخیر ،بیشتر از نظر مبانی ،نظریهها و اصول در چارچوب ترجمه
و تالیف مقاله و کتاب و نیز پایاننامههای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

رشته حقوق کیفری و جرمشناسی مورد توجه پژوهشگران و دانشجویان

ایرانی قرار گرفته است ،ولی رویهها و تجربههای عملی پیشگیری از جرم در کشورهای

دیگر که از منظر «جرمشناسی پیشگیری تطبیقی» مهم مینماید و میتواند به نوعی در
رویهها و راهکارهای عملی پیشگیری از جرم در کشور ما دست کم مورد الهام قرار
گیرد ،کمتر مطالعه شده است .این خالء با ترجمههای یکسال اخیر ، 1از جمله برگردان
حاضر «جرمشناسی پیشگیری 60 :رویه و راهکار برای پیشگیری از جرم» تا اندازهای
پُر شده است.

8

در کتاب حاضر که به قلم جناب آقای مهدی مقیمی و سرکار خانم

مهدیه تقیزاده از زبان انگلیسی به فارسی ترجمه شده است ،نویسندگان،
استادان رونالد کِالرک و جان اِک سعی کردهاند جرمشناسی پیشگیری و

بزهدیدهشناسی علمی را با معرفی و ارائه نمونههای عملی به زبان ساده برای

عموم مردم بیان کنند .نویسندگان محترم کتاب حاضر با تشریح نمونههای مختلفی از
وقایع مجرمانه ،مناطق جرمخیز ،کیفیت بزهدیدگی ،نوع رفتار در ارتکاب جرم ،فرایند
و مراحل ارتکاب جرم ،تسهیلکنندههای (اجتماعی ،شیمیایی ،فیزیکی) جرم ،روش

تحقیق و تحلیل وقایع مجرمانه و  ...اعضای جامعه را که همواره در معرض بزهکاری
و بزهدیدگی هستند ،از فرایند ارتکاب جرم ،فرایند بزهدیده واقع شدن ،چگونگی
پیشگیری از بزهکار و بزهدیده شدن آگاه کنند .بدین ترتیب ،مطالعه این برگردان
میتواند نه تنها برای دستاندرکاران پیشگیری مانند پلیس ،مددکاران اجتماعی،
 -1مانند :ابراهیمی ،شهرام (مترجم) مجموعه رویههای بینالمللی 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 میزان1387 ،؛ ؛
محمدنسل ،غالمرضا ،پلیس و پیشگیری از جرم ،انتشارات معاونت آموزش ناجا و پلیس پیشگیری ناجا1387 ،؛ کِالرک ،رونالد ،پیشگیری
از جرم :مطالعه موردی سرقت از فروشگاهها ،ترجمه مهدی مقیمی و حمید جربانی ،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی1388 ،؛ پیشگیری از
جرم :مطالعه موردی بینظمی جوانان در اماکن عمومی ،ترجمه مهدی مقیمی و حمید جربانی ،انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.1388 ،
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شهرداریها و  ...بلکه برای والدین ،آموزگاران ،مربیان تربیتی و دانشآموزان نیز مفید
و راهگشا باشد.
آقای مهدی مقیمی و سرکار خانم مهدیه تقیزاده ،برای برگردان حاضر ،از تجربه
انتظامی و نیز دانش جرمشناختی خود با انگیزه فراوان برای ترجمه درست مفاهیم و
رویهها استفاده کردهاند و به نوبه خود نوشتگان جرمشناسی و بزهدیدهشناسی را غنی
نمودهاند .در اینجا جادارد از این پژوهشگران که آثار دیگری نیز در زمینه جرمشناسی
پیشگیری در کارنامه علمی خود دارند 1قدردانی کرد.
علی حسین نجفی ابرندآبادی
تهران 16 ،مرداد ماه 1388

 -1کِالرک ،رونالد ،پیشگیری از جرم :مطالعه موردی سرقت از فروشگاهها ،ترجمه مهدی مقیمی و حمید جربانی ،انتشارات دانشگاه
علوم انتظامی1388 ،؛ پیشگیری از جرم :مطالعه موردی بینظمی جوانان در اماکن عمومی ،ترجمه مهدی مقیمی و حمید جربانی ،انتشارات
دانشگاه علوم انتظامی1388 ،؛ کِالرک ،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،
 1378و ...
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پیشگفتار مترجمان

در گذشتهای نه چندان دور ،پلیس را صرف ًا مأمور اجرای قانون یا ضابط دادگستری تلقی
میکردند و از آنجا که این نهاد یا سازمان از جمله ارکان حکومت است ،خطمشیها
و سیاستهای مربوط به نحوه عملکرد و وظایف او غالب ًا در همین حیطه پیشبینی

و تدوین میشد .در این حیطه ،اقدام های پلیس بیشتر به پس از وقوع جرم معطوف
بود و در برگیرنده اَشکال سنتی امور پلیسی نظیر عملیاتهای غافلگیری ،دامگستری،
عملیاتهای توأم با شدت عمل و تعامالت آن با قوه قضاییه کشور میشد .از این
منظر ،انجام امور پلیسی صرف ًا ناظر بر ابعاد حقوقی مسئله های اجتماعی میشد که در

قوانین کیفری به عنوان «جرم» پیشبینی شده بودند .اما هماکنون پلیس نه تنها به انجام
این گونه امور (سنتی) میپردازد بلکه به عنوان نهادی اجتماعی و در تعامل مستقیم
با جامعه و شهروندان ،به عنوان یکی از نهادهای ّ
حل مسئله نیز وارد عمل میشود.

پلیس امروزی در راستای تحقق اصل جامعه محوری و برای جلب هرچه بیشتر اعتماد
شهروندان ،به دنبال رفع هر گونه دغدغهای است که از سوی جامعه به عنوان مسئله
تلقی میشود و در این راستا عالوه بر توجه به قوانین مد ّون کشور و جرمانگاریهای
انجام شده ،با توسل به معیارهایی معین و بهرهگیری از علوم مختلفی نظیر جرمشناسی

(روانشناسی جنایی ،جامعهشناسی جنایی ،زیستشناسی جنایی) ،آمار ،پزشکی و ...
سعی در پیشگیری از مسئله های اجتماعی ،کاستن از آثار زیانبار آنها و ترمیم و
بازسازی کلیه اموری است که به واسطه پیدایش این مسئله ها آسیب دیدهاند .به طوری
که امروزه مامور پلیس را میتوان کارشناس جرائم ،تحلیلگر جرم ،حل و فصلکننده
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.

18

جرم شناسی پیشگیری

با اوصاف پیشگفته میتوان به نقش مهم پلیس در صحنه اجتماع و برخورد با هر گونه
جرم ،مسئله و یا مسئله اجتماعی پیبرد .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.
هماکنون آموزش پیشگیری از جرم و نحوه برخورد با مسئله های اجتماعی ،با رویکرد
جرمشناختی دچار فقری کمابیش بنیادین است.

فقدان مجموعه ای نسبت ًا کامل پیشگیری از جرم در نیروی انتظامی ،به طوری که
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 میرود .گر چه در این زمینه گامهایی
برداشته شده است و محققان محترم در قالب تألیف و ترجمه کتاب یا مقاله ،به غنای

منابع موجود پرداختهاند اما عرصه پیشگیری از جرم به قدری وسیع است که انجام
تحقیقات جامعتری را ایجاب میکند .با این وصف و با توجه به موارد مشروحه زیر،
ضرورت ترجمه این اثر و اهمیت آن تا حدودی روشن میشود.

 -1کتاب حاضر ،مجموعه نسبت ًا 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 گونهای است که میتوان آن را یک دوره نسبت ًا جامع آموزش
پیشگیری از جرم دانست.
 -2این کتاب بیشتر به علل نزدیک بزهکاری و عواملی میپردازد که پلیس با توجه به
آنها و عملکرد مؤثر خود ،قادر به کنترل جرائم خواهد شد ،همان طور که مولفان
آن در راهبرد شماره هشت ابراز داشتهاند« :بیشتر نظریههای جرمشناسی در پی
کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند .آنها علل دور بزهکاری نظیر تربیت
دوران کودکی ،ساختار ژنتیکی و علل روانشناسی و اجتماعی را عامل این امر
میدانند .ارزیابی این تئوریها بسیار مشکل است ،چرا که بسیار متفاوت بوده و
میزان اعتبار و صحت آنها از نظر علمی معین نیست .از طرف دیگر ،آوردههای
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نظریههای مذکور اغلب مبهم و پیچیده بوده و فراتر از قلمرو فعالیتهای پلیسی
است .اما دستاوردها و مفاهیم جرمشناسی 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 :اغواگریها (وسوسهها)،
موقعیتها و عدم حمایت کافی از آماج جرم».
 -3اثر 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 یک از کارکنان
پلیس را در مسیری مطلوب و در راستای پیشگیری از جرم رهنمون میسازد.
بنابراین از بیان مطالب اضافی و غیرمهم پرهیز شده است .از این رو هر یک از
کارکنان پلیس چه در سطح کالن و مدیریتی و چه در سطوح میانی ،خُ رد و اجرایی،
میتوانند با اختصاص اندک زمانی برای مطالعه ،به اهداف مورد نظر کتاب دست
یابند .در این زمینه مولفان این اثر در راهبرد شماره یک بیان میدارند« :هدف اصلی
این نوشتار این است که شما را با انجام امور پلیسی مسئله محور و نقش مهمی که
شما به عنوان یک پلیس میتوانید در اجرای آن داشته باشید ،آشنا کند .از طرف
دیگر به شما نشان میدهد که چگونه انجام امور پلیسی مسئله محور میتواند از
طریق جرمشناسی محیطی و پیشگیری وضعی مؤثرتر واقع شود .در واقع انجام
امور پلیسی مسئله محور ،چهار مرحله یک 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 میکند .همچنین اطالعات مورد نیاز

در مراحل فوق را ارائه داده ،نهایت ًا استداللهایی را در اختیارتان میگذارد که در هر
چهار مرحله بتوانید عضو مؤثری از تیم حل مسئله باشید».
 -4شصت راهبرد و رویه اجرایی ارائه شده در این اثر ،زیر هشت بند با عنوانهایی
کلی و در قالب عبارتهایی دستوری به شرح زیر بیان شده است:
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الف) خودتان را آماده کنید :زیر این اصل ،سه راهبرد اجرایی (راهبرد  )3-1آموزش
داده شده است.
ب) امور پلیسی مسئله محور را بیاموزید :زیر این اصل ،چهار راهبرد اجرایی
(راهبرد  )7-4آموزش داده شده است.
پ) جرمشناسی محیطی را بیاموزید :زیر این اصل ،شش راهبرد اجرایی (راهبرد
 )13-8آموزش 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.
ه) میزان تأثیر راهکارها را ارزیابی کنید :زیر این اصل ،هشت راهبرد اجرایی
(راهبرد  )53-46آموزش داده شده است.
ی) به صورتی مؤثر اقدام کنید :زیر این اصل ،هفت راهبرد اجرایی (راهبرد )60-53
آموزش داده شده است.
 -5در سراسر این اثر به منظور درک هر چه بیشتر مطالب بیان شده ،از مصادیق و
مثالهای عینی استفاده شده است .از جمله محاسن این کتاب در این زمینه ،بررسی
علل موفقیت پروژههای پیشگیری از جرم و تشریح و تحلیل علل ناکارآمدی
پروژههای ناموفق است .که در این راستا از آمارهای رسمی ،سی و هشت نمودار،
سی و یک جدول ،پنجاه و دو باکس آموزشی -تجربی و تحلیلهای آماری –

مدیریتی به وفور استفاده شده است .مولفان محترم در راهبرد شماره یک به نقش
مهم مأموران پلیس در جمعآوری صحیح اطالعات به منظور تحلیل دقیق آنها اشاره
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میکنند« :البته شمائید که اطالعات را به سرعت در اختیار آن دسته از کسانی قرار
میدهید که در پی یافتن راههای بهتر برای دستگیری بزهکاران هستند .شمائید که
به درخواست کارشناسان در خصوص کسب آخرین آمار سرقت خودرو پاسخ
میدهید .شمائید که نقشههای حاوی اطالعات جرائم را در مالقاتهای هفتگی
مطرح میکنید تامأموران پلیس بدانند که در کدام قسمتها به کار بیشتری نیاز
است .شمائید که آمار ماهیانهای را که دیگران برای تنظیم گزارشاتشان نیاز دارند،
جمعآوری میکنید».

 -6مؤلفان این اثر ،یعنی پرفسور رونالد وی کِالرک 1و جان اِک 2که هر دو استاد
دانشگاه و رئیس پلیس سابق چند کالن شهر بودهاند ،بیش از چهل سال به تدریس
علوم جرمشناسی و به ویژه جرمشناسی پیشگیری از جرم (پرفسور کِالرک) پرداخته

و تجربه های مدیریتی و اجرایی فراوانی در زمینه امور پلیسی (جان اِک) داشتهاند
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 «جرمشناسی» اثر الری
ثیگل ،از جمله معتبرترین کتابها در زمینه علوم جرمشناسی و پلیسی است که
تقریب ًا در سراسر اروپا ،محل استناد قرار میگیرد و به عنوان کتاب مرجع در

دانشگاهها معرفی میشود .به لطف خداوند متعال این کتاب در پلیس آگاهی ناجا
ترجمه شده است .در صفحه  205این کتاب (ترجمه) در مورد یکی از مؤلفان،
یعنی پرفسور کِالرک نوشته شده که «رونالد کالرک در سال  1992کتاب پیشگیری
وضعی را منتشر نمود که مشهورترین تدابیر و تاکتیکهای کاهش وقایع جنایی
در آن جمعآوری شده است .کِالرک به طور گستردهای در مورد راهبرد ها و
تاکتیکهای کاهش رویدادهای جنایی مطلب نوشته است».
 -7شایان ذکر است که در سراسر این اثر ،مسائلی برای بومیسازی 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 کردهاند بسته به موضوع مورد نظر ،از کارشناسان
و متخصصان مختلفی نظیر تحلیلگران آمار ،جامعهشناسان ،مهندسان عمران
و معماری ،زیستشناسان ،کارشناسان زبان انگلیسی و  ...بهره ببرند .در اینجا
جادارد مراتب تقدیر و تشکر خالصانه خود را از استادان گرانقدر جناب آقای دکتر
علیحسین 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 تقیزاده
پاییز 1388
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پیشگفتار مولفان

امروزه در کشور امریکا یکی از نگرانیهای قابل پیش بینی محدودیت شدید در
هزینهها و بودجه است .بیشترین سهم بودجه پلیس صرف هزینههای کارکنان میشود.
در نتیجه ،بسیاری از سازمانهای پلیسی قب ً
ال به شکل گستردهای توسط قدرت حاكم

بر کشور اداره میشدند .به دست آوردن سرمایه الزم برای استخدام مأموران جدید در
راستاي تأمین نیازهای رو به رشد کار بسیار سختی است .به ويژه مرتبطترين مسئله

در اينجا ،اَشكال سنتی امور پلیسی است (که به شدت به نیروی انسانی وابسته هستند)
كه رفته رفته كمتر انجام میشوند .تماسها نمیتوانند به خوبی و با سرعت گذشته
اداره شوند .نیروی انسانی نمیتواند با آسودگی و به منظور افزایش حضور پلیس در
خیابانها در شگردهایی که نیاز به نیروی انسانی است ،مثل عملياتهاي توأم با شدت
عمل ،تجسس و نیرویهای عمليات ويژه به مأموریت اعزام شود.
این واقعیت رويكرد جدید قدرتمندي است برای تجدید نظر در نحوه انجام
امور پليسي توسط ما .این مطلب با تالشهای قبلی به منظور افزایش توجه بیشتر به
اثربخشی فعالیتهای پلیس ،ارتباط مییابد و انگیزهای تازه برای رویارویی با نیازی
ایجاد مینماید که مدتهاست به آن توجهی نشده يعني لزوم تجهیز كردن پلیس به
توانایی و ظرفیت نهادینه شده برای بررسی نتیجه کار؛ و همچنين پرسش هميشگي و
روزمره قبل از اقدام به کارهای مشابه ،انتظار میرود که پلیس چه کارهایی انجام دهد
و پلیس چگونه میتواند این اقدام ها را مؤثرتر انجام دهد.
روشهای بازانديشي رایج مستلزم درک جدیدی از نقش و وظیفه پلیس در هر

ِ
بخش انجام امور پلیسی و ارائه خدمات عمومی است .بسیار ضروری است که
دو
تشخیص دهیم عملکرد پلیس به آن سادگی که گاهی اوقات به تصویر کشیده میشود
نیست بلکه به طور باورنکردنی بسیار سخت و پیچیده است .این نقش شامل عملکردي
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منحصر به فرد نيست که عموم ًا به عنوان اجرای قانون از آن یاد میشود ،بلكه مستلزم
حل و فصل دامنهاي گسترده از مشکالت رفتاری است که هر يک از آنها کام ً
ال با
دیگری متفاوت است .وظایف پلیس فقط شامل اجراي راهكار براي رفع یک سری
حوادث هميشگي 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:

( )1پلیس هر يك از مشکالت رفتاری را عمیق ًا بررسی نماید که در صورت همسو
شدن با يكديگر ،گرفتاري ايجاد ميكنند؛ ( )2پليس به حوزهای وسيع از تدابير برای
پيشگیری ،کاهش و حذف هر يك از این مشکالت توجه کنند؛ ( )3پلیس اثربخشی
کار خود را بر اساس انتخاب راهكاري هدفمند و جدید به طور دقیقتر بسنجد .این
ماهیت و جوهر انجام امور پلیسی مسئله محور است.
از زمانی که مفهوم انجام امور پلیسی مسئله محور ،در سال  1979مطرح شد،
بسیاری از پیشرفتها در سایه آن به دست آمده است .ولی آنها روند و گرایش کلی
در زمینه انجام امور پلیسی مسئله محور) نیستند .کاربرد آنها ناهمگن ،نامناسب و

ِ
اساس محكم و دیرپاست .آنها از نظر امور سنتي پلیسی که به شدت به
بدون پایه و
گشتزني تعداد زیادی از مأموران پلیس و دستگیریهای متعدد وابسته است ،با قبول
مسئولیتهای برتر و مستمر تحتالشعاع قرار میگیرند.
توجه و نگرانی بیشتر درباره اثربخشی فعالیتها و اقدام های پلیس در حل و فصل
مشکالت رفتاری معین نباید از صفر شروع شود .در کل ،ما درباره حوزه گسترده
مشکالت رفتاری که کار و مشغله كاركنان پلیس را شکل میدهند و درباره چگونگی
بهترین نو ِع پیشگیری از آنها ،اطالعات زیادی در اختیار داریم .این آگاهی میتواند 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 میتوانند
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در میان اقدام های سازمانهای 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.

مرکز انجام امور پلیسی مسئله محور ( )POP Centerبه آدرس اینترنتیwww. :
 ،popcenter.orgبا توجه به مسئله هایی که پلیس معموالً با آنها برخورد مینماید،
به عنوان مکانی برای جمعآوری بدنه اصلی و رو به رشد اطالعات به کار میرود .این
مرکز ،اطالعات یاد شده را به طرق مختلف پخش میکند ،ولی در وهله اول ازطریق
انتشار كتابهاي راهنماي مسئله محور اطالعات را منتشر میكند .هر دلیل یا راهنمایی،
اطالعات موجود را با هم تلفیق میکند و سپس اقدام های انجام شده را با توجه به

مسئله ای معین ارزیابی مینماید و مأموران پلیس را به منظور تقویت نحوه اندیشیدن
خود درباره چگونگی بهترین شیوه برخورد با مسئله در هر زمینه آن برمیانگیزاند.
هر چند مرکز انجام امور پلیسی مسئله محور ،صدها مورد موفقیتآمیز در این زمینه
را به صورت مستند ثبت کرده ،اما فقدان توانایی تحلیل در سازمانهای پلیس همواره به
عنوان مانعي بزرگ برای پیشبرد این مفهوم وجود داشته است .بسیاری از سازمانهای
پلیسی یک يا چند تحلیلگر جرم را استخدام مینمایند ،ولی برخی از بزرگترین و
پیشرفتهترین سازمانهای پلیسی چنین کاری انجام نمیدهند .پس از استخدام تحلیلگر،
وظیفه او معموالً به تهیه فهرستي دقیق از جرمهای انجام شده محدود میشود .در موارد
دیگر ،این وظیفه به شناخت الگوهای جرائم با هدف اولیه شناخت بزهكار احتمالی
توسعه مییابد تا آنجایی که بزهكار دستگیر شود .در عالیترین شکل آن ،وظیفه
تحلیلگر جرم میتواند شامل شناخت عوامل پيدايش الگوی جرم نیز باشد ،ولی
وظیفه تصمیمگیری در مورد چگونگی پاسخ (راهكار) به این عوامل معموالً به كاركنان
عملیاتی واگذار میشود 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
کرده است .در حال حاضر ادبیاتي بسیار قوی از آن به صورت بالقوه آن در دست
است .توانایی جمعآوری ،ذخیره و بازیابی حجم عظیمی از اطالعات که پلیس به طور
روزانه و به صورت الکترونیکی جمع میکند ،به مراتب بیشتر از آن چیزی است که در
یک دهه قبل وجود داشت .استعداد طراحی نقشه جغرافیایی جرم حیرتآور است و
در حال حاضر یکی از رشتههای اصلی و ابزاری اجتنابناپذیر در تجزیه و تحلیل جرم
به شمار میرود .رویکردهای استاندارد به منظور جمعآوری ،تجزیه و تحلیل و انتشار
اطالعات در سراسر حوزههاي مجزاي اطالعاتي ایجاد شدهاند.
در این كتاب رونالد كِالرک و جان اِک یک برنامه و دستور کار مؤثر ،بسیار هدفمند
و بالقوه برای تحلیلگران تنظیم كردهاند .آنها وظیفهای را تعیین مینمایند که تحلیلگر
جرم در قالب آن به شدت به دنبال راهكارهای جدید براي رفع مسئله هایی است که

شناسایی شدهاند و خودشان مستقیم ًا در تالشهای انجام شده جهت آزمودن و اجرای
آنها شرکت مینمایند .از تحلیلگر جرم انتظار میرود در تحقیق و بررسی راه جدیدتر،
خالقانهتر و بالقوهتر ،پلیس را در انجام وظایفش یاری نماید .کالرک و اِک در این
كتاب نشان میدهند چگونه تحلیلگری که به خوبی آموزش دیده و از آموزههایش
به خوبی استفاده کرده ،دارای استعدادی بالقوه برای افزایش کارایی و بهرهوری صدها
مأمور پلیس است .با این نگرش ،سرمایهگذاری روی تحلیلگران جرم میتواند راهي
هوشمندانه برای افزایش احتمال بازگشت اصل سرمایهای باشد که جوامع ،صرف
مأموران سوگند خورده پلیس میکنند.
کالرک و اِک با ترکیب مهارت آنها به عنوان محققان و آشنایی آنها با انجام امور
پلیسی ،همه اطالعات و روشهایی که مربوط به موضوع و در دسترس هستند را

جمعآوری کرده و آن را در شصت راهبرد یا گام کوچک که منطق ًا بر اساس یکدیگر
استوار هستند ،قرار دادند و بین مطالب موجود در هر روش که دقيق 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.

سریعترین هدف این كتاب کمک به توسعه عملکرد عده نسبت ًا کمی از اشخاص
است که این روزها معموالً به عنوان تحلیلگران جرم در سازمانهای پلیسی استخدام

میشوند و از این طریق اثربخشی عملیات سازمانهای آنها افزایش مییابد .يكي از
مهمترين اهداف این کتاب ،آموزش دادن تحلیلگران جرم یا حلکنندگان مسئله ها،
توصيه به افزایش تعداد آنها و توسعه کار آنها به عنوان حرفهاي حیاتی و متمایز است.
ولی تجزیه و تحلیل مسئله یک قلمرويي 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 وسیعتر 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.
ِهر َمن ُگل ِدشتاین

ُ
ويسكنسين َمدي ِسن (Wisconsin-Madison(.
استاد بازنشسته حقوق دانشگاه

28

جرم شناسی پیشگیری

جرم شناسی پیشگیری

29

اول این بخش را بخوانید

شصت راهبرد ذکر شده در این کتاب فرض را بر این میگذارد که شما تحلیلگری
با تجربه هستید و به طور معمول اطالعات مورد نیاز برای پشتیبانی از عملیاتهای
پلیسی را تهیه و آماده بهرهبرداری مینمائید .این بدان معنی است که:
 .1شما محاسبه های جدید و به روز را به کار میبرید و میدانید چگونه به پایگاه
دادهها دسترسی پیدا کرده و آنها را کنترل نمائید.
 .2شما میدانید به منظور تهیه نقشه جرم و تشخیص کانونهای بحران چگونه از
نرم افزارها استفاده کنید و چگونه میان آنها و اطالعات جمعیتشناسی و دیگر
اطالعات ارتباط برقرار نمائید.
 .3شما به طور منظم و شاید به منظور پشتیبانی از عملیاتهای به شیوه ،CompStat
در واحد سازمانی خود نمودارهایی که نشاندهنده تغییرهای هفتگی و ماهانه
وقوع جرمند را تهیه میکنید.
 .4شما 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 میکنید.
 .5ممکن است قبل و بعد از عملیاتهای توأم با شدت عمل (پلیس) ،برای مثال در
مورد سرقت از منازل یا سرقت خودرو ارزیابی هایی به عمل آورید.

 .6شما دارای اطالعات پایهای از آمار و روش تحقیق هستید تقریب ًا مانند آنچه که
توسط یک دانشجوی دوره کارشناسی رشته علوم اجتماعی تهیه میشود.
کتاب حاضر بر این تجربه استوار است که شما را برای یک نقش تحلیلی متفاوت،
به عنوان عضو کلیدی تیم حل مسئله آماده نماید .در حقیقت ،آخرین نوشتهها در مورد
انجام امور پلیسی مسئله محور ،تحلیلگران جرم را به عنوان هسته اصلی و مرکزی این
روش جدید انجام امور پلیسی اجتماعی میپندارند .این نویسندگان معتقدند که بسیاری
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از نقاط ضعف روشهای رایج ،ناشی از حضور ناکافی تحلیلگران آموزشدیده و
کارآمد جرم  ،در هر یک از مراحل فرآیند حل مسئله است.
این کتاب با تهیه اطالعات اساسی درباره انجام امور پلیسی مسئله محور و حوزههای
مربوط به جرمشناسی محیطی و پیشگیری وضعی از جرم ،شما را برای انجام این وظیفه
جدید آماده میسازد .بدون آشنایی با این حوزهها ،نمیتوانید به خوبی به عنوان یک
تحلیلگر جرم در تیم حل مسئله عمل نمائید .شما نمیتوانید بدون تجدید نظر درباره

کارِ خود این شغل را تصاحب کنید .بخشهای اولیه این کتاب توضیح میدهد که
چگونه میتوانید رویکردی مبتکرانهتر اتخاذ نمائید .شما نمیتوانید 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 ،کمک به یافتن راهکاری مؤثر و راهاندازی پروژه
پیشقدم شوید؛ به طوری که پروژه را بتوان ارزیابی کرد و کارکنان پلیس بتوانند از نتایج
آن مسائل زیادی بیاموزند .این یعنی اینکه شما باید عضوی جدایی ناپذیر از تیم حل

مسئله باشید؛ منابع اطالعات و دادهها را فراتر از آن چیزهایی کشف نمائید که معموالً
در کار خود از آنها استفاده میکنید ،؛ یک پروژه معین را خیلی بیشتر از آنچه معموالً

انجام میدهید ،پیگیری نمائید و نهایت ًا شما باید افتخار موفقیت یا غم شکست پروژه را
به طور مساوی با دیگر اعضای گروه تقسیم نمائید.
این کتاب چنین فرض میکند که تحلیلگرانی که وظیفه جدید را تقبل مینمایند
عالقمندند شغل و حرفه خود را توسعه بخشند .با کمک بسیار وسیع پایگاه پیشرفته
دادهها و نرمافزارها و سخت افزارهای قدرتمند محاسبه ای ،تجزیه و تحلیل جرم در
آستانه تبدیل به تخصصی پر شور و هیجان است .حقیقت ًا امر تجزیه و تحلیل جرم

تاکنون شروع به جذب مجموعهای از افراد حرفهای 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 میتوانید با اعالم نتایج کار
خود در جلسه های تخصصی و جراید ،به رشد و توسعه حرفه خود کمک نمائید به
این ترتیب ،نه تنها به طور کلی به شغل خود و انجام امور پلیسی کمک کردهاید ،بلکه
تبدیل به منبعی مطلعتر و ارزشمندتر برای سازمان خود شدهاید.
کتاب حاضر آنقدر کوتاه و مختصر است که میتوان آن را در تعطیالت آخر هفته
مطالعه نمود .این کار سختی خواهد بود و احتماالً ارزش انجام دادن را دارد ،ولی این
کتاب قطع ًا 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 پروژههای 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 کام ً
ال روی سطح میز کار شما گسترده میشود و شما
میتوانید به راحتی وقتی در حال کار کردن با رایانه خود هستید از آن استفاده نمائید.

ما راهبردها را به صورت منطقی یکی پس از دیگری و به ترتیب ،با مدل SARA 1

(تشخیص ،تجزیه و تحلیل ،راهکار و ارزیابی) مرتب نمودهایم ،با این حال هر یک
به تنهایی کامل و مستقل هستند و به موضوع معینی پرداختهاند .وقتی شما به دنبال
ِ
آرایش کتاب ،شما را از ورق زدن بیهوده و از
سرفصل مشخصی هستید ،این نوع

جایی به جای دیگر پریدن ،بینیاز میسازد .برای درک بیشتر این کتاب باید با لیست
محتویات آن کام ً
ال آشنا باشید و نگاهی گذرا به بخشهایی بیندازید که نظر شما را

برای فهم یک عقیده از کل کتاب جلب مینماید .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
اطالعات ،زمانی که نیاز عملی به آن دارید .در پارهای از موارد ،در موقعیتهای
مختلف ،با موضوعی معین سر و کار داریم .برای مثال ،راهبرد دوازده بیانگر مفهوم
1- Scanning, Analysis, Response and Assessment
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کلی جابهجایی بزهکاری است ،در حالی که راهبردهای چهل و هشت و چهل و نه
چگونگی کنترل شکلهای مختلف جابهجایی بزهکاری در مراحل ارزیابی را توضیح
میدهند .فرهنگ لغت و فهرست انتهای کتاب در یافتن جایی که موضوعی در بیش از
یک صفحه ذکر شده ،به شما کمک می نماید.
عالوه بر امریکا ،از مثالهایی در مورد سایر کشورها نیز استفاده میکنیم .ما بهترین
مثالها را برای بیان مطلب خود جستجو کردیم ،بنابراین حتی اگر متن خارجی باشد،
اصول آن ،جامع و کلی هستند .امیدواریم تنوع نظرات ،باعث برانگیختن خالقیت
خواننده گردد« .آیا رویکرد مذکور با این مسئله مطابقت دارد؟ ما چگونه میتوانیم آن
را انجام دهیم؟»
ما در این کتاب ،مانند نشریات دانشگاهی ،به دالئل متعدد اشاره نکردهایم ،بلکه

قب ً
ال سعی کردهایم مطالب ضروری در هر راهبرد را خالصه و فشرده نمائیم .همچنین
تردید داریم که تحلیلگران پرمشغله ،وقت کافی برای مطالعه کتب دانشگاهی را داشته
باشند .نهایت ًا تعداد کمی از شما به کتابخانههای تخصصی که دارای این مطالب هستند،
دسترسی دارید .ولی گاهی اوقات الزم است که درباره موضوعی بیشتر بدانید ،در هر
راهبرد ،مقاالت کلیدی یا کتابهایی که قادرید راحت تر به دست آورید مشخص شده
است .تا جایی که امکان داشته ،مقاالتی که در اینترنت قابل دسترسی هستند را انتخاب
کردهایم .اگر به منابع بیشتری نیاز دارید ،برای ما در نامه ارسال کنید یا به یکی از ما

به آدرسی که قب ً
ال داده شده ،ایمیل بزنید .همچنین ما از دریافت هرگونه توضیح یا
پیشنهاد که برای بهتر شدن کتاب در چاپهای بعدی مفید باشد خوشحال خواهیم شد.

مهمترین مطلب اینکه ،لطف ًا درباره پیشنهاد و ارسال تجزیه و تحلیل خودتان احساس
خجالت نداشته باشید.
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وزارت کشور و پلیس بریتانیا

همانطور 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
مثالهای امریکایی را جایگزین مثالهای انگلیسی نمودهایم .ولی شما هنوز بسیاری
از این منابع و مراجع را میتوانید در مسائل انگلیسی پیدا کنید .به خصوص ،به
طور مکرر به ذکر نام وزارت کشور بریتانیا که معادل وزارت دادگستری کشور
امریکاست برخواهید خورد .به طور کلی این وزارتخانه مسئولیت مسائل مربوط
به جرم و دادگستری در انگلیس و ویلز را بر عهده دارد ،که این امر شامل پلیس
نیز میشود .تنها چهل و سه یگان پلیس ،برای جمعیتی در حدود پنجاه میلیون
نفر ،در انگلیس و ویلز وجود دارد ،بنابراین نیروهای انتظامی به مراتب بزرگتر از
اکثر ادارات پلیس امریکا هستند .همچنین در پلیس انگلیس ،یکپارچگی و انسجام
بیشتری در خطمشی ،ساختارهای درجه نظامی ،تجهیزات و صف آرایی و آرایش
به چشم میخورد .این امر تا حدود زیادی به دلیل نظارت انجام شده توسط وزارت
کشور (که  51درصد بودجه و اعتبار هر یک از نیروها را فراهم مینماید) و کنترل
منظم توسط ستوان پلیسهای (بازرسان) نیروی پلیس ملکه انگلستان است .وزارت
کشور انگلستان همچنین بخش اعظم هزینههای تحقیق درباره جرم و عدالت کیفری
را تأمین مینماید و خود ،دارای یک واحد پژوهش بسیار بزرگ است که بسیاری از
مطالعات مستقیم ،کاربردی مربوط به پلیس را منتشر میسازد .اخیرا ً این وزارتخانه
هزینه انجام کارهای بسیاری درباره انجام امور پلیسی مسئله محور ،که شامل نسخه
اصل این کتاب میشود را نیز تقبل نموده است.
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 -1حرفه خود را بازبینی کنید

ممکن است شما نیز مانند اکثر تحلیلکنندگان جرائم ، 1تصور کنید که شغلتان،
شغلی معمولی یا بیاهمیت است .البته شما به تنهایی مسئله جرائم و آثار سوء ناشی از
آن را رفع نکرده و اولویتهای مبارزه با جرائم را تعیین نمیکنید ،بلکه اطالعات را به
سرعت در اختیار آن دسته از کسانی قرار میدهید که در پی یافتن راههای بهتر برای
دستگیری بزهکاران هستند .شمائید که به درخواست مأموران پلیس در خصوص کسب
آخرین آمار ارتکاب برگلری 2یا سرقت خودرو پاسخ میدهید .شمائید که نقشههای
حاوی اطالعات جرائم را در مالقاتهای هفتگی مطرح میکنید تا مأموران پلیس
بدانند که در کدام قسمتها به کار بیشتری نیاز است .شمائید که آمار ماهیانهای را که
دیگران برای تنظیم گزارشاتشان نیاز دارند ،جمعآوری میکنید .به بیان دیگر ،هنگامی
که دیگران رانندگی میکنند ،شما در صندلی عقب نشسته اید تا هر لحظه که نیاز باشد
از شما کمک بگیرند.
نوشتار حاضر به شما کمک میکند تا بتوانید نقش مهم خود را بازبینی کنید .حتی
کسی که در صندلی عقب نشسته نیز میتواند به راننده گمراه کمک کند تا مسیر خود
را بیابد .به خاطر داشته باشید که کنترل اطالعات و توانایی تحلیل آن از مهمترین امور
است .شخصی که امور مزبور را فراگیرد یکی از اعضا اصلی تیم میشود .اما ما در اینجا
از قدرت و منزلت صحبت نمیکنیم ،به جای آن به مشکالتی اشاره میکنیم که همه
مأموران پلیس با آنها مواجه میشوند ،مانند اینکه چگونه میتوان مسئله جرائمی که
همیشه ارتکاب مییابند را رفع کرد .اگر خود را به عنوان عضوی از تیم فرض کنید ،با
ایفای نقشی ویژه در آن ،میتوانید به رفع این نوع مسئله ها کمک کنید .هنگامی که از

1- Crime analysts
 ،Burglary -2در رویه قضایی الزامآور (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 وسیعتری یافته و شامل هر گونه سرقت میشود .جرم ورود به ساختمان ،کشتی یا خودروی
مسکونی (مثل اتومبیل کارواندار) به قصد سرقت ،صدمه بدنی ،ایراد خسارت یا تجاوز( .دکتر آقایی ،بهمن ،فرهنگ حقوقی بهمن ،ص
 ،191انتشارات گنجدانش) .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 میکنید ،میآموزید 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 مهارتهای پیشرفته
رایانه ای یا توانایی نقشهبرداری از اهمیت باالیی برخوردارند ولی ما در اینجا به
اینگونه مسائل اشاره نمیکنیم .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 واقعگرا 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 میگوید که چگونه میتوانید از سایر منابع اطالعاتی ،از
جمله مصاحبه با بزهدیدگان ،بزهکاران و آمار ثبتشده جرائم توسط اصناف استفاده
کنید .راهکار اول این است که اطالعات زیاد و موثقی داشته و در عین حال مشاوره نیز
بدهید .اینکه آیا میتوانید این کار را انجام دهید یا خیر ،به این بستگی دارد که رؤسای
شما تا چه اندازه به شما آزادی عمل دهند ،اما حداقل میتوانید پیشنهاداتی را ارائه و یا
از پیشنهادات دیگران با اطالعات و دادههای موجود حمایت کنید.
به ویژه باید بدانید که چه اقدام های در انجام امور پلیسی کارساز بوده و چه
مسائلی مؤثر واقع نمیشود؟ گشتهای نامنظم پلیس چقدر مؤثر واقع میشوند؟ هر
چند وقت یکبار پلیس با جرمی رو به گسترش مواجه میشود؟ چند مدت یکبار با
تالش صبورانه کارآگاهان یا مدارک ارائه شده توسط پزشکی قانونی مسئله جرمی
رفع میشود؟ 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 میشود؟ نرخ
دستگیری در جرائم مختلف چقدر است؟ چه میزان از انواع جرائم به پلیس گزارش
شده است؟ دانستن پاسخ این سؤال ها به شما میگوید که چرا سخت کوشترین
مأموران پلیس نیز کمابیش در امر پیشگیری از جرم ناموفقاند و چرا مأموران پلیس ،به
طور روز افزون به انجام امور پلیسی مسئله محور 1روی میآورند.
هدف اصلی این نوشتار این است که شما را با انجام امور پلیسی مسئله محور و
نقش مهمی که شما میتوانید در اجرای آن ایفا کنید ،آشنا کند .همچنین چگونگی
تفکیک امور پلیسی مسئله محور از انواع انجام امور پلیسی جامعه محور 2را به شما
میآموزد .از طرف دیگر به شما نشان میدهد که چگونه انجام امور پلیسی مسئله
محور میتواند از طریق جرمشناسی محیطی 3و پیشگیری وضعی مؤثرتر واقع شود.
در واقع انجام امور پلیسی مسئله محور ،چهار مرحله یک 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 میکند .همچنین اطالعات
مورد نیاز در مراحل فوق را ارائه داده ،نهایت ًا استداللهایی را در اختیارتان میگذارد 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) تحلیلگرایانه خود وقت بیشتری صرف کنید .ممکن است شما هفتهها

یا ماهها وقت خود را صرف ًا صرف یک طرح حل مسئله نمائید ،در حالی که تنها چند
ساعت وقت الزم باشد که نقاط بحرانی سرقت را روی نقشه ترسیم و یا گزارش
ماهانهای تنظیم کنید .حدود یکسال طول میکشد که نتایج حاصله را با جزئیات
مربوط به آن ارزیابی کنید ،البته اگر بخواهید این موضوع را برای مأمورانی که برای
 - problem oriented policing - 1این عبارت اشاره دارد به انجام امور پلیسی (روند حفظ نظم و امنیت توسط پلیس) از
طریق تغییر شرایطی که باعث ازدیاد نرخ تکرار جرم میشود .در این روش با اجرای راهکارهایی نظیر گشتهای نظارتی ،درصددند از
وقوع وقایع(مسئله ها) پیشگیری شود .م.
2 - community policing
3 - criminology environmental
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مشاوره به شما رجوع میکنند نیز توضیح دهید .باید زمان بیشتری را صرف کنید.
در ابتدا ممکن است تعجب کنند که شما مدت بسیار طوالنی را تنها صرف یک طرح
نمودهاید ،اما طولی نمیکشد که این کار شما را به جهت انجام چنین تالش ارزشمندی
تصدیق میکنند.
اگر نتایج ارزشمند حاصل از تالش خود را با دیگران در میان نگذارید ،وقت خود
را تلف نمودهاید .قسمتهای بعدی این نوشتار به شما میگوید که چگونه میتوانید
با مطرح کردن موضوع مورد تحلیل و یا استفاده از نقشهها و نمودارهای ساده ارتباط
مؤثری برقرار کنید .سخنرانیهای دورهای ،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 نمیتواند همه آنچه را که باید بدانید به شما گفته و یا در

رفع مسئله ها ،شما را تحلیلگر کند .همواره باید تالش کنید که مهارتهای حرفهای
و تخصصی خود را افزایش داده و با استفاده از آخرین پیشرفتهای رشتههای مرتبط،
همیشه به روز باشید .برای یافتن راههای مؤثرتر جهت کسب اطالعات و تحلیل آن،
باید ابتکار عمل به خرج داده و به محض اینکه از انجام کارهای روزمره فراغت
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 .یک راه مناسب برای انجام این کار،
برقراری ارتباط با تحلیلگران اداراه های دیگر از طریق شبکه و شرکت در نشستهای
تخصصی تحلیلگران ،پلیس و یا جرمشناسان است .تالش کنید آموختههای ارزشمند
و جدید خود را در چنین نشستهایی انتقال دهید.
در هر حال باید خود را بیش از متخصص فنی و یا خبره در بهکارگیری 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 پلیسی ، 1پیشنهاداتی را ارائه نمائید .به همین دلیل ،بدانید که
شما صاحب حرفه روشنگرانهای بوده (از این نظر که در تحلیل مسئله مورد نظر و
ارائه راهکارها بهصورت مؤثری عمل میکنید) و میتوانید به توسعه و پیشرفت کمک
کنید.
شغل خود را بازبینی کنید:

•
•
•
•
•
•
•
•

متخصص جرم باشید.
بدانید که در انجام امور پلیسی چه کاری میتوانید انجام دهید.
روشهای حل مسئله را افزایش دهید.
عضوی از تیم بررسی مسئله باشید.
جرمشناسی محیطی را بیاموزید.
مهارتهای مطالعاتی خود را گسترش دهید.
به صورت مؤثری ارتباط برقرار کنید.
تواناییهای حرفهای خود را افزایش دهید.

 - 1مجددا خاطر نشان میشود 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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 -2کارشناس جرائم محلی شوید

هر چند وقت یکبار در حین کار مسئله های زیر به ذهنتان خطور میکند؟

• چه محلهایی برای سرقت خودرو مناسب هستند؟ (منطقه جرمخیز سرقت)
• از کدام سوپرمارکتهای  24ساعته مرتب سرقت میشود و چرا؟

• سارقان چه اجناسی را از مغازهها میربایند و آنها را کجا میفروشند؟

• آیا نرخ ارتکاب جرم در خیابانهایی که روشنایی مناسب دارند ،کمتر است یا
خیر؟

• کدام یک از مجتمعهای مسکونی ،محل خرید و فروش مواد مخدر هستند؟
ممکن است نتوانید به برخی از این سؤال ها پاسخ دهید ،اما فرض کنید که در
حوزه انتظامی خود نسبت به جرائم بومی ،خبره هستید و هیچکس نمیتواند
در جایگاه شما باشد:

• مأموران جزء آنقدر مشغله دارند که نمیتوانند به تماسهای تلفنی پاسخ
دهند.

• کارآگاهان به موضوع های خاص رسیدگی میکنند.
• گروهبانها ،بر اعمال کارکنان خود نظارت دارند.

• ستوانها بر گشتیهای حوزه انتظامی نظارت دارند.

• فرمانده ،معاونان وی و سروانها مشغول تحلیل مسئله و موضوع های اداری
هستند.
خالصه میتوان گفت که هیچکس نمیتواند همه جزئیات مربوط به صحنه جرم را
متوجه شده و به دید یک کارشناس بنگرد .اما اگر شما در جرائم محلی کارشناس باشید،
این تخصص به شما کمک میکند که اداره خود را به پایگاهی اطالعاتی در راستای
بهکارگیری 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 مییابد .در واقع شما به

عده زیادی از افراد از طریق جمعآوری و ارائه اطالعات موثّق کمک میکنید.

برای اینکه کارشناس جرائم محلی شوید ،باید به طور مرتب با کارکنان مجموعه
جلسه داشته و با مأموران درباره آنچه که در ماموریتهایشان مشاهده میکنند بحث
و گفت وگو کنید .به خاطر داشته باشید که مأموران شیفت شب با روز ،همچنین
مأمورانی که در نقاط مختلف شهر مشغول خدمت هستند ،با هم در تماس نبوده و به

ندرت یکدیگر را میبینند .آنها غالب ًا در این جلسهها ،درباره جزئیات شغل خود صحبت

میکنند نه اجرای قوانین و مقررات .مث ً
ال درباره اینکه چه چیزهایی باعث عصبانیتشان
میشود ،نه برنامههای شغلی و روزمره .اما باید دانست که بحث از برنامههای روزمره،
از مباحث اصلی تجزیه و تحلیلهای جرم محسوب میشود.
سعی کنید برخی مواقع در اطراف شهر گشتی بزنید ،با اینکار نه تنها با اطالعات
ارائه شده توسط مأموران به صورت عملی مواجه میشوید ،بلکه موقعیت کاری
و مشکالتی که آنها در خیابانها با آن درگیرند را بهتر درک میکنیدَ .مت وایت

(جرمشناس) و َجکسون ویل (کالنتر فلوریدا) پیشنهاد میکنند که به هنگام تحلیل
جرم از لپتاپهای حاوی اطالعات جغرافیایی  GISاستفاده کنید .در این صورت

به راحتی میتوانید اطالعات خود را درمورد نقاط مختلف ،با گزارشهای ارائه شده
توسط مأموران مقایسه کنید.
«صحنه جرم» در جرائم وخیم ،از اهمیّت خاصی برخوردار است ،اما در مورد
جرائم عادی اینگونه نیست .شما میتوانید با مشاهده این صحنهها اطالعات زیادی
خاصی
را جمعآوری کنید ،به خصوص وقتی که در حال بررسی و رفع مسئله جرم
ّ
هستید .مقایسه گزارش واقعه با مشاهدات خودتان میتواند بیانگر برخی جزئیات مهم

ثبت نشده در گزارش وضعیت و اوضاع و احوال مربوط باشد .همچنین این اشکال
میتواند ناشی از نقص فرمهای گزارشی باشد که از پیش تنظیم شدهاند .بنابراین شما
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میتوانید با وجود این اطالعات جدید پیشنهاد دهید که سؤال ها و شکل فرمهای مزبور
به گونهای تنظیم شود که اطالعات کاربردی و دقیقتری را ثبت کنند .در این صورت،
شناسایی بزهکاران و دستیابی به راههای پیشگیری از ارتکاب چنین جرائمی راحتتر
خواهد بود.
سعی کنید که به جدیدترین گرایشها در ارتکاب جرم و نحوه ارتکاب آن آگاه باشید.
مجموعه گزارشهای 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 میکنند،
این مطلب را زمانی متوجه میشویم که بسیاری از راههایی که بزهکاران برای ارتکاب
جرم به کار میبرند ،ناموفق بوده و در نهایت هیچ منفعتی عایدشان نمیشود .استفاده

از روش آزمون و خطا مث ً
ال در مورد تقلب در ماشینهای 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 میگیرند .اگر شما با روشهای آنها آشنا باشید،
آنگاه میتوانید 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 قب ً
ال هرگز آن را تجربه نکردهاند .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 شیوههای 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 حوزههای 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:

• مدیران مدارس در مورد قلدری و خرابکاریهای خالف مقررات مدرسه،
اطالعات مناسبی دارند.
• صاحبان مشاغل و ِح َرف کوچک ،در مورد مسئله هایی که با آن مواجه میشوند،
کام ً
ال آگاه و هوشیار هستند .برای مثال داروفروشان به خوبی میدانند که چه

جنسی از داروخانه آنها به سرقت رفته و یا اینکه افراد مست به چه منظوری در
اطراف مغازه آنها پرسه میزنند.

• کارکنان اورژانس ،روزانه با افراد زیادی مواجه میشوند که در اثر ارتکاب جرم
مجروح شده و به پلیس گزارش ندادهاند.

• مراکزی که از زنان بزهدیده و بیخانمان نگهداری میکنند اطالعات زیادی در
خصوص خشونتهای خانوادگی دارند.

• غالب ًا محافظان شخصی اولین اشخاصیاند که درگیر حوادث خاص شده و
میتوانند اطالعاتی کلی ازجرائم بومی در اختیار شما قرار دهند.

خود بزهکاران ،منابع شگفتانگیز اطالعاتی محسوب میشوند .البته آنها غالب ًا از
پذیرش رفتار ارتکابی خود سرباز میزنند ،اما معموالً در مورد چگونگی ارتکاب آن
اطالعاتی را در اختیارتان خواهند گذاشت .بزهکاران در مورد ترفندهای ارتکاب جرم

کمتر صحبت میکنند و چنانچه در این مورد صحبت کنند دقیق ًا به شما خواهند گفت که
چگونه آماج جرم (مجنیعلیه ،اموال و )...خود را انتخاب میکنند ،اشیاء گرانقیمت ربوده
شده را کجا میفروشند و این روزها به دنبال چه سوژههایی هستند و . ...از همکاران
پلیس خود بخواهید که اینگونه اطالعات را از بزهکاران جمعآوری و در اختیار شما قرار
دهند ،چرا که گاهی اوقات بسیار مفیداند.
و در آخر ،بزهدیدگان میتوانند اطالعات خوبی در مورد جرم در اختیار شما قرار
دهند .البته در مورد جرائمی چون سرقت نمیتوانند زمان دقیق ارتکاب جرم را در اختیار
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شما قرار دهند ،اما میتوانند 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 صحنههای جرم بازدید نمائید و گزارشها را بررسی کنید.

• اقدام ها و عملیاتهای ناموفق را بررسی کنید تا بدانید که دقیق ًا 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 شیوههای ارتکاب جرم از آنها سؤال کنید.

• از مأمورانتان بخواهید که از بزهکاران در مورد روشهای خاص خودشان
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 فرمهای مربوط به
بررسی حوادث (جرم و )...و وضعیت کلی آنها کمک کنید.
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از نتایج اقدام ها و عملیاتهای ناموفق عبرت گرفته و بر اندوختههای قبلی خود بیفزایید
اداره چوالویستا ،حوزه مرکزی پلیس کالیفرنیا ،دریافت که روند روبه رشد ساخت مجتمعهای مسکونی
اطراف شهر میتواند ارتکاب سرقت در این اماکن مسکونی را تشدید کند .واحدهای مسکونی مذکور برای
مدت زمان زیادی از روز را بیرون از خانه به سر برده و شرایط برای
زوجهایی درنظر گرفته شده بود که ّ
ارتکاب سرقت کام ً
ال مهیا بود .بنابراین پلیس تصمیم گرفت که تأثیر تدابیر پیشگیرانه و تأمینی حاضر را
بررسی کند تا مشخص شود که کدامیک از این روشها برای برقراری امنیت منازل مناسب¬تر بوده یا
میتواند به مالکان آنها پیشنهاد شودَ .کتی ب ِرسیاگا ،یکی از کارشناسان جرم ،سرقتهای ارتکاب یافته در
مدت مقایسه
 18ماه گذشته نسبت به پانصد و شصت و نه باب منزل را با تدابیر ناموفق انجام شده در این ّ
کرد .نتیجه حاصل از این تحقیق نشان داد که از قفلهای کلید خور ،باید در هر دو سمت درهای ورودی
این منازل استفاده شود .مصاحبههای انجام شده با دویست و پنجاه نفر بزهدیده و پنجاه نفر سارق نشان
داد که هیچیک از سارقان برای ورود به منزل ،تالشی جهت شکستن شیشههای دوجداره نکردهاند .با
روشن شدن این موضوع ،پلیس به تمام ساکنان منازل ،پیشنهاد داد که از شیشههای دوجداره استفاده
کرده و بدین طریق «ورود به عنف» را سختتر کنند.
تدابیر و اقدام ها

شروع به سرقت (عدم
موفقیت در سرقت)

سرقتهای تام (با موفقیت
ارتکاب یافتهاند)

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 سرقتهای ناموفق نسبت به
سرقتهای ارتکاب یافته است.
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 -3عوامل مؤثر در انجام امور پلیسی را بشناسید

اقدام های که موجب میشود عملکرد پلیس مؤثر واقع شود ،گویای این امرند که تحلیل
جرائم در انجام امور پلیسی در قرن بیست و یکم نقشی حیاتی ایفا میکند .درک مطالب
زیر به شما کمک میکند تا از دانشی بهرهمند شوید که متخصصان پلیس در سه دهه اخیر
فراگرفتهاند.
بسیاری از تحقیقات عملکردهای مؤثر پلیس در کاهش نرخ جرم را از سایر عملکردهای

او تفکیک کردهاند .اخیرا ً فرهنگستان ملی علوم ، 1جمعی 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 داشتهاند در ربع پائینی سمت چپ نمایش داده شده و مؤثرترین رویکردها
در ربع باالیی سمت راست نشان داده شدهاند.
در گوشه پایینی سمت چپ نمودار شاهد مدل استاندارد انجام امور پلیسی هستیم که

از مؤثرترین تدابیر نظارتی در امریکای شمالی است .از ویژگیهای "مدل استاندارد" اتکا
بر اجرای قوانین 2و عدم تمرکز است .در این مدل بحث گشتهای کلی پلیس مطرح
میشود که هدف آنها عبارت است از :باز داشتن بزهکاران از ارتکاب جرم ،پاسخ فوری به
طیف وسیعی از تماسهای تلفنی برای ارائه خدمات پلیسی ،پیجویی جرائم و انجام دیگر
فعالیتهای مربوط به اجرای قانون که در اجرای آنها باید بین خصوصیات افراد ،مکانها و
زمانها و موقعیتها ،تمایز قائل شد .افکار عمومی ،مقام های رسمی و مطبوعاتی که مدل
استاندارد را حمایت کردهاند ،معتقدند که برای کاهش نرخ جرم باید تعداد مأموران پلیس
افزایش یابد و زمان پاسخگویی کاهش یافته ،حضور فیزیکی پلیس بیشتر شود و میزان
موفقیت او در انجام تحقیقات و دستگیریها 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 مییابند ،وجه تمایز میان انواع جرائم
چیست ،کدامیک از مراجع و نهادهای خصوصی و دولتی به موضوع جرائم میپردازند 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 پرداختهاند .بنابراین تحقیقات ،اجرای مدل استاندارد تأثیر قابل مالحظهای
بر جرم ،بی نظمیهای اجتماعی و ترس از جرم و احساس عدم امنیت ندارد .گشتهای
نامنظم پلیس ،پاسخگویی سریع ،پیگیری تحقیقات و بازداشتهای 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 نظمیهای اجتماعی داشته باشند .همچنین دلیل محکمی مبنی بر اینکه الزام
پلیس به انجام چنین اموری میتواند نرخ جرائم را تحت تأثیر قرار دهد وجود ندارد.
بنابر تحقیقات انجام شده برای اینکه 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:
 )1تدابیر 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 گستردهای از انواع راهکارهای موجود ،جرائم را بررسی کرد.
این نظریه در محور عمودی جدول نمایش داده شده است .برخی دالئل نشان میدهند که
انجام امور پلیسی به صورت مذکور و بدون توسل به اجرای صرف قانون ،تأثیر به سزایی در
کاهش جرائم و بینظمیهای اجتماعی خواهد داشت . 1بنابراین ،نکته زیر را باید از اصول
اساسی فعالیتهای پلیسی تلقی کرد« :هرچقدر پلیس شهروند محورتر بوده و برخوردهای
او خارج از حیطه برخوردهای سازمانی باشد ،تأثیری بیشتری بر ارتکاب جرائم خواهد
توسل به اجرای صرف
 -1اجرای صرف قانون توسط پلیس عموم ًا جنبه خشن و قهر آمیز دارد ،بنابراین منظور نگارنده محترم از عدم ّ
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».
 )2عامل 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 یک حوزه جغرافیایی ،در نقاط جرمخیز حداقل در
کوتاه مدت میتواند مؤثر واقع شود .برای مثال میتوان به گشتهای پلیسی اشاره کرد ،این
گشتها در محلهای کموسعت با نرخ باالی ارتکاب جرم (مانند گوشه خیابانها ،محوطه
جلوی ساختمانها) تأثیر اندکی بر ارتکاب جرائم و تأثیر زیادی بر کاهش بینظمیهای
اجتماعی دارد .این گشتها میتواند با دستگیریهای فراوان و یا حتی بدون دستگیری انجام
شود .سیستم  1 Comp Statو دیگر فن آوریهای اواخر دهه  1990در صدد برآمدهاند
که از مزایای حاصل از این یافتهها بهرهمند شوند .اداره خدمات امور پلیسی جامعه محور

2

 ،راهنمای مسئله محوری را در مواقعی که شدت عمل پلیس و دیگر تدابیر مرتبط ،تأثیر به
سزایی گذارده و یا اصوالً کارساز واقع نمیشوند ،منتشر کرده است.
اگر تعداد اندکی از بزهکاران ،مرتکب بیشترین جرائم و بینظمیهای اجتماعی در
منطقهای شوند ،به نظر میرسد جابجا کردن آنها موجب کاهش نرخ جرائم خواهد شد.
البته تحقیقاتی که صحت این اصل را بررسی کرده بسیار ضعیفاند ،بنا بر این به طور
قطعی نمیدانیم که آیا برنامههای مربوط به تکرار کنندگان جرم (مثال جابجایی آنها) ،در
عمل کارساز واقع میشود یا تنها یک ایده امیدبخش است و در عمل تأثیر چندانی نخواهد
داشت.
در انجام امور پلیسی مسئله محور از هر دو عامل مذکور استفاده میشود ،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 رسیدهاند که این تلفیق (عامل اول و دوم) حتم ًا نرخ

 -1یک 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 بینظمیهای اجتماعی را کاهش میدهد .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 آپارتمانهای نیوپورت نیوز در ویرجینیا بوده است .پس
از اجرای راهکارهای متنوع اجرای قانون از قبیل گشت پیاده و برنامه استقرار در ایستگاههای
کوچک ،نتایج کوتاه مدتی عاید پلیس میشود .اما مشاهده شد که هر زمان که پلیس در جای
دیگری غیر از نیوبرایدفیلد مامور به خدمت میشد ،نرخ سرقتها دوباره به حالت قبلی باز
میگشت .بنابراین پلیس به طور ضمنی متوجه شد که رفع این نقیصه تنها با اتخاذ رویکرد
حل مسئله امکانپذیر بوده و آن نیز مستلزم همکاری شهروندان ،اداره نظارت بر اماکن ،اداره
آتشنشانی ،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 نیو ِجرسی 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 واضحتری را ارائه میدهد.
عملکرد مؤثر پلیس به هر دو عامل اجرای صرف قانون و تنوع رویکردها نیاز دارد و کماثرترین
نوع انجام امور پلیسی ،اقدام های بوده که هیچیک از این دو عامل را به کار نبردهاند .اگر تنوع
رویکردها ،بدون «اجرای صرف قانون» استفاده شود ،انتخاب رویکرد مناسب کار مشکلی
خواهد بود .از سوی دیگر اگر پلیس نقاط جرمخیز را محور عملیاتهای خود قرار داده
و تنها به اجرای قانون بپردازد ،میزان اثربخشی عملیاتش را محدود کرده است .اگر پلیس

بخواهد کام ً
ال مؤثر عمل کند ،باید از جزئیات مربوط به موقعیتهای جرم در راستای کاهش
فرصتهای جرمزا بهره گیرد .تحلیلگران جرائم در بهکارگیری هر دو عامل زیر نقش بسیار
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مهمی دارند :اجرای صرف با استفاده دقیق از روشهای تحلیلی ،کمک ماهرانه به اتخاذ
تدابیر مناسب پلیسیای 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.
میزان کارایی تدابیر انجام امور پلیسی
انجام امور پلیسی مسئله محور
تأثیر در حد معمولی است
• انجام امور پلیسی مسئله محور
تأثیر بسیار قوی
• رفع مسئله در نقاط بحران

انجام امور پلیسی مبتنی بر
اجرای صرف قانون
بیثبات یا ضعیف
• انجام تحقیقات از تکرارکنندگان
جرم
تأثیر متوسط رو به قوی
• اجرای دقیق قانون
• گشتزنی در نقاط بحرانی

قوی

انجام امور پلیسی جامعه محور
تأثیر ضعیف یا عدم تأثیر
• انجام بیطرفانه امور پلیسی جامعه محور
(مانند خبرنامههای پلیسی)
ضعیف تا معمولی
• تماسهای فردی در انجام امور پلیسی
جامعه محور
• تماسهای محترمانه میان شهروندان و پلیس
• افزایش مشروعیت پلیس
• گشت پیاده (فقط کاهش ترس)
مدل استاندارد
تأثیر کم یا عدم تأثیر
• افزایش تعداد پلیس
• گشت عمومی (همه منظوره)
• اجرای راهکار به صورت سریع
• پیجویی تحقیقات
• بازداشت بدون استثنای مرتکب
خشونت خانوادگی

متوسط

تفاوت رویکرد ها
زیاد:
مجموعهای از چندین راهکار را
به کار میگیرد.

کم:
تقریبا فقط بر اجرای قانون
تکیه دارد
ضعیف

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

هیئت بررسی تحقیقات عملکرد و انجام امور پلیسی ،تدوین شده توسطskogan

wesly

50

جرم شناسی پیشگیری

 -4متخصص انجام امور پلیسی مسئله محور شوید

هنگامی که جرم وخیمی ارتکاب مییابد ،انتظار میرود که پلیس به سرعت
عکسالعمل نشان دهد .آنها باید به سرعت در جهت کمک و تسکین بزهدیده اقدام

و فورا ً 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 .همینطور دیده شده که گشتهای 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 میدهد ،باعث کنترل جرائم نمیشود.
اما اگر مردم این واقعیات را بدانند ،باز هم متقاعد نمیشوند که پلیس اقدام به
گشتزنی 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 ،راههای بهتر و جدیدتری
نیز برای کنترل جرائم بیابد .در حقیقت این همان چیزی است که فرماندهان پلیس از
طریق اجرای سیستم  ،Stat Compسیاست عدم تسامح ، 1انجام امور پلیسی جامعه

محور و انجام امور پلیسی مسئله محور (که اغلب حل مسئله نیز نامیده میشود) قصد
انجام آن را دارند .نقش مهم تحلیلگران 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.
مفهوم انجام امور پلیسی مسئله محور توسط هرمن گلدشتاین 2در سال 1979

بیان شد .نظریه او بسیار ساده و بر این محور استوار بود که اساس ًا انجام امور پلیسی
باید در راستای تغییر شرایطی باشد که موجب تکرار جرم میشوند .از طرفی نباید
برای رفع مسئله جرم تنها به اجرای راهکار اکتفا کرده و یا اینکه تنها از طریق
1 - zero tolerance
2 - Herman Goldstein
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گشتهای پیشگیرانه 1از وقوع جرم پیشگیری کرد .البته رجوع مکرر پلیس به اماکنی
که قب ً
ال بارها و بارها کنترل شده و یا بررسی و رسیدگیهای مکرر به ناهنجاریها و

جرائمی که توسط گروهک خاصی 2از بزهکاران ارتکاب یافته ،پلیس را دلسرد میکند.
این دلسردی به حدی است که آنها احساس میکنند به دلیل حجم زیاد تماسها و
انجام امور بیهودهای نظیر رسیدگی به این موارد ،تضعیف شدهاند .برای رهایی از این
مخمصه ،گلدشتاین توصیه میکند که پلیس باید رویکرد حل مسئله اتخاذ کرده و به
واسطه آن ،چهار مرحله زیر را اجراء کند:
 -1اطالعات موجود را بررسی تا طرحهای مربوط به حوادث روزمره را پیریزی
و سازماندهی کند.
-2این طرحها را به طور دقیق تحلیل کند.

-3راههای جدیدی برای کشف روابط ع ّلی 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) نمیشود.
انجام امور پلیسی مسئله محور با در نظر گرفتن موازین حقوق جزا و اجرای
آن میتواند راهحلی مفید و مؤثر باشد ،همچنین باید در جستجوی راهحلهای
دیگری باشد که با همکاری سایر اقشار جامعه مؤثر واقع میشوند .از سوی دیگر
پیشگیری از جرم را در اولویت امور قرار دهد.
-4تأثیر اقدام ها را ارزیابی و اگر مؤثر واقع نشدهاند ،این فرآیند را دوباره از نو
شروع کند .عبارت  SARAواژه مخ ّففی است که در راستای حل مسئله به این

فرایند چهار مرحلهای اشاره دارد :بررسی ، 3تحلیل ، 4راهکار 5و ارزیابی . 6در
1 - Preventive patrols
 - 2منظور نگارنده ،گروهی از بزهکاران است که عموما اعضاء گروه ثابت ،تعداد آنها مشخص است و قب ً
ال 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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بخشهای بعدی این نوشتار ،جزئیات این موارد مطرح و شما متوجه میشوید که
چرا نقشی اساسی در انجام امور پلیسی مسئله محور ایفا میکنید.
شمائید که بیشترین آشنایی را با اطالعات پلیسی دارید ،میدانید که چگونه به
بهترین نحو دادهها را تحلیل و نقشه آنرا ترسیم کنید و از این طریق ،طرحهای
زیربنایی ارائه دهید .بهتر است برای ارزیابی راهکارهای جدید با استفاده از دادهها ،از
کارشناسان مربوطه مشاوره بگیرید .اگر در شناخت جرائم محلی اهل خبره شوید ،آن
وقت است که میتوانید سایر اطالعات مرتبط با مسئله را بیابید .میدانید که در کجای
اینترنت اطالعات مرتبط با کتب تخصصی وجود دارد و یا راهکارهای موفقی را یافته
که در بسیاری موارد ،استفاده شدهاند .چگونه از آوردههای جرمشناسی محیطی در
راستای تحلیل دقیق مسئله استفاده کنید .چگونه از جابهجایی بزهکاری 1پیشگیری
کرده و میزان آن را اندازهگیری کنید .هرگز شاهد کاهش چشمگیر و پایدار مسئله مورد
نظر در طرح انجام امور پلیسی مسئله محور نخواهید بود ،مگر آنکه هر روز با این
چهار مرحله درگیر بوده و آنها را مدّ نظر قرار دهید.

ممکن است حل مسئله مشکل باشد ،بیشترین مشکل هنگام تحلیل و ارزیابی به

وجود میآید ،دقیق ًا همین جاست که میتوانید 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 اینکه نقش تعیینکنندهای در پروژههای مسئله محور
دارید با ما هم عقیده باشید ،اما بپرسید که چگونه میتوانید در ایفای نقش با توجه
به واقعیتهای شغلی خود موفق باشید؟ چگونه میتوانید زمانی را به انجام تحلیلهای
دقیق مورد نیاز اختصاص دهید؟ چگونه میتوانید برای مدت طوالنی بر روی پروژهای
کار کنید ،درحالی که مکررا ً از شما خواسته میشود گزارش های آماری و نقشهها را

فورا ً تنظیم کنید ،مگر قب ً
ال چنین نبوده؟ چگونه میتوانید به عنوان یک عضو هم رتبه در
1- Displacement
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تیم پذیرفته شوید درحالی که تنها یک شهروندید؟ چگونه میتوانید به عنوان یک عضو
همرتبه و همتراز عمل کنید ،در حالیکه رئیستان از شما میخواهد که هر تحلیلی را که
پیشنهاد میکنید ابتدا به تائید وی برسد و تمام کار شما را مورد بازبینی قرار دهد؟ وقتی
که هنوز تحلیلهایتان به طور کامل مطرح نشده چگونه میتوانید با کم حوصلگی مأموران
برای اتخاذ راهکاری مقابله کنید؟ چگونه میتوانید 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 عالقهمندید» برخورد میکنید؟ و
خالصه ممکن است شگفتزده شوید و از خود بپرسید که ما در چه سیارهای زندگی می
کنیم .چرا که مطمئن ًا به آنچه که تاکنون دیدهاید هیچ شباهتی ندارد.

اینها سؤال های خوبی هستند ،اما ما معتقدیم که انجام امور پلیسی همواره در
حال تغییر است و شمائید که باید به این تغییرها سرعت ببخشید .هم اکنون مسئوالن،
فشار کاری مأموران پلیس را افزایش میدهند تا مؤثرتر عمل کنند ،از این رو زمان آن
گذشته که رؤسا بگویند اگر منابع بیشتری در اختیار داشتند مانع وقوع جرائم میشدند.
امروزه حداقل در اداره های بزرگ ،باید چارتی سازمانی با تمام جزئیات مربوطه از این

موضوع طراحی شده و نحوه استفاده از آن دقیق ًا توضیح داده شود .هر روز عملکرد آنها
از جمله کاهش نرخ جرائمی که پلیس در بسیاری از شهرهای بزرگ ادعا میکند به آن
دست یافته ،بررسی دقیق شده است تا جلوی بهانهها و قصور پلیس را بگیرد.
خالصه شکی نیست که پلیس روز به روز به دادهها بیشتر وابسته میشود ،از این
رو باید از منابع استفاده کرده و به طور مؤثر آنها را مدیریت کند .با فراهم آمدن همین
دادههاست که میتوانید 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 میدانیم که پلیس با رویکرد مسئله محوری هر روز بر روی مسئله های
جدیدی فعالیت میکند که پشت سر هم میآیند و به محض اینکه مسئله جدیدتری
رخ مینمایاند ،به سرعت ناپدید میشوند .در این حین بسیاری از مأموران با تجربه،
مدتی تظاهر به همکاری کرده و منتظر میمانند مدیریت پروژه انگیزه خود را از دست
دهد ،آنوقت است که طبق روال معمول به کار خود باز میگردند ،اما انجام امور
پلیسی مسئله محور تنها گرایشی کلی و غیرمؤثر نیست ،بلکه به نتیجه رسیده و ماندگار
میماند.
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 -5صرف ًا امور پلیسی مسئله محور را انجام دهید

برخی از مسئوالن پلیس که به انجام امور پلیسی مسئله محور گرایش یافتهاند ،در
عین حال از تدابیر دیگری مانند انجام امور پلیسی جامعه محور ،انجام امور پلیسی

مبتنی بر نظریه پنجرههای شکسته 1و انجام امور پلیسی اطالعات محور 2و Comp
 Statنیز بهره میجویند .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 ،دقیق ًا همانند انجام امور پلیسی مسئله محور نخواهند بود.

بدین دلیل دانستن تفاوتهای میان امور پلیسی مسئله محور با سایر تدابیر از اهمیت
ویژهای برخوردار است.
امور پلیسی مسئله محور شیوه ای است برای تحلیل و حل مسئله جرم در حالیکه
امور پلیسی جامعه محور ،فلسفه سازمانی گستردهتری را بیان میکند .انجام امور پلیسی
جامعه محور نیز مانند امور پلیسی مسئله محور به «حل مسئله» میپردازد ،اما در عین
حال به توسعه روابط بیرونی با اقشار و نهادهای جامعه نیز میپردازد .به عالوه انجام
امور پلیسی جامعه محور ،به تغییرهای سازمانی که باید در اداراه پلیس انجام شود نیز
توجه می کند (مانند اتخاذ تصمیمهای مختلف ،پاسخگویی در حوزه جغرافیایی معین،
آموزشهای سازمانی ،ارزیابی کارکنان پلیس و .)...این تغییرهای سازمانی در راستای
حمایت از تدابیر حل مسئله و گسترش روابط اجتماعی و جهتگیریهای خودجوش
نسبت به جرم و بینظمیهای 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 گستردهتری را ارائه میکند ،به طوری که اصول امور پلیسی مسئله محور را
نیز در برمیگیرد .اگر امور پلیسی جامعه محور درست انجام شود ،از طریق آن میتوان
1- Broken windows policing
2- Intelligence –Led Policing
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به امور پلیسی مسئله محور نیز پرداخت .اما اگر امور پلیسی جامعه محور ،اصول
امور پلیسی مسئله محور را اعمال نکند ،تأثیر چشمگیر بر کاهش نرخ جرم نخواهد
گذاشت.
انجام امور پلیسی مسئله محور نهادهایی را شناسایی میکند که در مسئله ای خاص
به کمکشان نیاز است ،البته در موقعیتی مطلوب ،انجام امور پلیسی جامعه محور نیز
همین کار را انجام میدهد .مث ً
ال اگر مسئله مورد نظر «حمله و تهدید به ضربهایی»

باشد که اطراف ایستگاههای اتوبوس ارتکاب مییابد ،عضوی که حضورش ضروری
است اداره امور حمل و نقل عمومی است و اگر مسئله مورد نظر ،دلهدزدی از مغازه
باشد به همکاری اصناف نیاز است .عموم مردم ،مسئله های کلی را میدانند اما افراد
خاص (از جمله بزهکاران) نظراتی دارند که در تحلیل مسئله از اهمیت خاصی
برخوردار است .مردم در برخی موارد میتوانند راهکارهای اجرایی ارائه دهند (برای
مثال استفاده از قفلهای کلیدخور و یا ممانعت از پرداخت پول به متکدیان) و در
مواردی میزان موفقیت تدابیر حل مسئله برحسب واکنش جامعه معین میشود .اما
به ندرت پیش میآید که جامعه بتواند در امور تخصصی مربوط به تحلیل مسئله،
ارزیابی دقیق و ارائه راهکارها کمک چشمگیر کند .عالوه بر همکاری در مسئله های
خاص ،انجام امور پلیسی جامعه محور به دنبال جلب همکاری گسترده عموم مردم و
سازمانهای دولتی است ،تا میزان اعتماد و همکاری عمومی را میان آنها 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 میدهند ،باید توجه داشته باشند که روابط محدودتر حل مسئله
را تضعیف نکنند.
البته تفاوتهای مذکور هنگامی که منطقهای محروم ،موضوع طرح مسئله محور
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است مشهود نیستند .در اینگونه موارد پروژه طرحریزی میشود تا مجموعهای از
مشکالت که در مجموع مسئله بزرگتری را به وجود میآورد ،شناسایی شوند( .به
راهبرد چهارده رجوع کنید) اما هدف اصلی یک پروژه مسئله محور ،به جای ایجاد
و گسترش روابط با جامعه ،تحلیل مسئله هایی خاصی از قبیل محلهای استعمال
مواد مخدر ،ارتکاب سرقت در اماکن تجاری است .در این پروژهها نیز میزان تعامل
با جامعه تا این اندازه است که هریک از نهادهای جامعه به نحو مؤثری در حل
هریک از این مسئله ها مشارکت میکنند ،که البته برای حل هر مسئله ،گروه متفاوتی
مشارکت مینمایند .این همکاری با جامعه هرچه بیشتر توسعه یابد ،میزان اعتماد میان
پلیس و جامعه را افزایش داده و روند حل مسئله را سادهتر میکند .البته اگر جامعه از
این پروژهها در حد وسیع حمایت نکند ،باز هم پلیس باید به طور دقیق به مسئله ها
بپردازد.
دانستن تفاوتهای میان انجام امور پلیسی مسئله محور و انجام امور پلیسی مبتنی
بر نظریه پنجرههای شکسته نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .با امور پلیسی مسئله
محور میتوانید برای هر مسئله از طیف گستردهای از مسئله ها ،راهکارهای خاص
خود را یافته و با بررسی دقیق علل پیدایش آن ،مسئله مورد نظر را رفع کنید .اما از
راهکارهای کلی انجام امور پلیسی برای رفع بی نظمیهای اجتماعی و اعاده نظم
ن است که وقتی
استفاده میکنند .این رویکرد بر دو اصل استوار است ،اولین اصل ای 
جرائم کوچک جمع میشوند ،زندگی اجتماعی را مخدوش میکنند .برای مثال دور
ریختن یک برگ کاغذ خیلی قبیح نیست ،اما تصور کنید اگر هرکس این کار را انجام
دهد ،محله به یک زبالهدانی تبدیل میشود .اصل دوم نظریه پنجرههای شکسته است
که جرائم کوچک زمینه و مشوقی برای ارتکاب جرائم بزرگتر محسوب میشوند،
برای مثال اغلب امالک متروکه یا محصور شده با حصارهای چوبی ،به محلی برای
معامله مواد مخدر تبدیل میشوند و موجب ارتکاب جرائم وخیمتری نیز میشوند.
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این نگرش باعث شده که برخی از شهرهای بزرگ ،تالش بیشتری برای کنترل جرائم
کوچک کنند.
اختیارات (آزادی عمل توأم با دقت) الزمه انجام هر نوع امور پلیسی است ،برای انجام
امور پلیسی مبتنی بر نظریه پنجرههای شکسته نیز مأموران مستقر در خیابانند که تصمیم
های مهمی میگیرند( .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 دادگاهها به واسطه حجم زیاد کار از وظیفه اصلی خود
بازمانده و در نهایت موجب رکود کارایی و بیتفاوتی مردم میشود ).از این رو باید دقیق ًا

بررسی کرد که کدامیک از جرائم کماهمیت به جرائم وخیم تبدیل میشود و کدامیک
خیر؟ برای مثال ،مدیران شرکت متروی شهر نیویورک متوجه شدند مرد جوانی که همیشه
بدون ارائه بلیط به متصدیان مترو به صورت رایگان سفر میکرد ،در آنجا مرتکب سرقت
مقرون با آزار و تهدید نیز شده است .کنترل جرائم خرد به کاهش جرائم وخیم نیز کمک
میکند ،با وجود این در همین شرکت مترو کسانی که روی دیوارها شعارنویسی میکردند
مرتکب جرائم مهمتری 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 کماهمیت نیز توجه می کند ،حتی
اگر هیچ احتمالی مبنی بر وخیم شدن آنها وجود نداشته باشد .برای مثال تخریب اموال
عمومی یا خصوصی در پارکها ،ارتکاب سرقت مقرون به آزار را افزایش نمیدهد ،اما
اموال را تخریب کرده و بر همین مبنا باید به آن توجه شود .یا ممکن است رانندگی با
سرعت غیرمجاز ،گرههای ترافیکی (ازدحام عبور و مرور) یا سر و صدا دغدغه اصلی
ساکنان محلهای باشد .به محض اینکه این موارد به حدّ یک مسئله برسند (به راهبرد
چهارده رجوع کنید) باید از طریق امور پلیسی مسئله محور علتیابی 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 ویژهای را به تأمین اطالعات صوتی (گفتاری و شنیداری) مورد
نیاز برای هدایت این نوع عملیات اختصاص دادهاند .انجام امور پلیسی اطالعات
محور در درجه اول نوعی مطالعه روششناسی 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  SARAنبوده و پلیس نیز در طراحی و اجرای چنین راهکارهایی از
امور پلیسی اطالعات محور استفاده نمیکند و نقش مهمی را نیز در این زمسنه ایفا
نمیکند .اما امور پلیسی مسئله محور با پلیس و تحلیلگران جرائم تعامل بیشتری داشته
و استفاده از تعداد بیشتری از این متخصصان را توصیه میکند.

امور پلیسی مسئله محور مانند  Comp Statنیز نیست ،اگرچه در برخی ویژگیهای

کلی شباهتهایی با هم دارند .هر دو مورد استفاده پلیساند ،اما اجرای Comp Stat
مختص نقاط جرمخیز است ،درحالی که انجام امور پلیسی مسئله محور ،قلمرو گستردهتری
از جرائم را بررسی و تحلیل می کند .هر دو برای هدایت عملکرد پلیس از دادهها استفاده
میکنند ،اما تنوع دادهها تحلیلهای دقیق از خصیصههای انجام امور پلیسی مسئله محور
در مقایسه با  Comp Statاست؛ چرا که  Comp Statتنها یک موضوع را انتخاب

کرده و به سرعت به پاسخ مورد نظر می رسد Comp Stat .صرف ًا 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 میکند Comp Stat .تأثیر مقطعی بر نقاط
جرمخیز خواهد داشت ،جرم را از بین میبرد اما به صورت کوتاه مدّ ت ،بنابراین برای
ثبات اثر آن ،باید قانون به صورت دائمی اجراء شود .اما یک رویکرد مسئله محور به دنبال

راهکاری بلند مدّ ت است .از  Comp Statبه عنوان راهکاری اولیه استفاده میشود
در حالی که امور پلیسی مسئله محور راهکارهای بلند مدتی را اجراء میکند ،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

هدف

اصول و دلیل

سبک

گامهای ابتدایی

جرائم و
انجام امور
مسئله
پلیسی مسئله
های
محور
خاص،
تکرارشونده

حذف عوامل
پیدایش این نوع
مسئله ها

مسئله هایی را
پیشگیری مؤثرتر با توجه به تحقیق
از سایر اقدام های میدانی ( )SARAتشخیص میدهد که
الزم است به آنها توجه
اقدام میکند.
بعدی است.
شود.

روابط
انجام امور
پلیسی جامعه عمومی
پلیس،
محور
تغییرهای
سازمانی،
حل مسئله

پیشگیری از جرم
و بینظمی به
شیوهای که مردم
را به وجد آورد.
افزایش اعتماد
عمومی به پلیس
در حمایت از
پلیس.

با انجام توافق
حمایت ،عنصر
با ساکنان و
کلیدی در
انجمنهای
پیدایش کارایی
محلی ،اعتماد
است .تغییرهای
سازی میکند.
سازمانی ،برای
برای حمایت
ایجاد اصالحاتی
از اقدام ها،
دائمی مهم است.
ایجاد تغییرهای
حل مسئله،
سازمانی را به
شیوهای نهادینه
در برخورد با جرم تصویب میرساند.
دستی در حل
و بینظمیهای
مسئله دارد.
اجتماعی است.

یکی از کارکنان
خوش برخورد پلیس
را به محله اختصاص
میدهد ،مسئلههایی
را تشخیص میدهد
که الزم است به آنها
توجه شود .تغییرهای
سازمانی را تعیین
میکند که برای
حمایت از اقدام ها
پلیس ضروری است.

پنجرههای
شکسته

محلههای
در حال
وخیمتر
شدن
اوضاع

کنترل اوضاع به مسئله را در نطفه
خفه میکند.
نحوی که از تبدیل
شدن به جرائم
وخیم ممانعت
شود.

انجام امور پلیسی
به منظور کنترل
بینظمیها و
برقراری نظم.

تشخیص محلههایی
که اوضاع آنها رو به
وخامت میرود.

انجام امور
پلیسی
اطالعات
محور

فرایند
جمعآوری،
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 میشود.

چرخه جمعآوری،
ارزیابی ،تدوین،
تحلیل و انتشار
اطالعات را ارتقاء
میدهد.

توسعه اطالعات
جمعآوری ،ارزیابی و
تحلیل شده و سپس
انتشار آنها.

CompStat

الگوی
مکانی
دقیق و
مقطعی

کاهش کانونهای
بحرانی جرم

نقاط بحرانی
کانونهای بحرانی
جرائم را با
کلیه جرائم را
محاسبه کشف
کمتر کاهش
میکند و به طور
میدهد.
شدیدی اقدام به
گشتزنی و اجرای
قانون میکند.

نقشهای از جرائم تهیه
میکند که قابلیت
پاسخگویی به مسائل
مطرح شده در حوزه
جغرافیایی را دارد.
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 -6در مورد جرائم خاص دقیق تر باشید

گاهی ممکن است اداره شما در خصوص برخی جرائم خاص ،از جمله جرائم
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 نمیتوان 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 میتواند 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 راههای دریایی. سرقت مسلحانه خودرو.همانطور که در مثالهای باال مالحظه کردید ،این جرائم توسط بزهکاران متفاوت
و به دالئل ،انگیزهها و شیوههای مختلف ارتکاب مییابند .ربودن قالپاق خودرو کار
سختی نبوده ،عمدت ًا توسط نوجوانان انجام شده و ناشی از هوسها و امیال دوره

بلوغ است .سرقت خودرو و گردش با آن نیاز به جرأت بیشتری داشته و سارق باید
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اطالعات اولیه در خصوص چگونگی روشن کردن و رانندگی با خودرو را بداند.
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 اینگونه بزهکاران تمایل دارند که شغل مجرمانه داشته باشند،
از این رو ارتکاب جرم ،حرفه آنان محسوب میشود .از طرفی غالب ًا بزهکاران بسیار
سنگدل و بیرحم مرتکب سرقت مسلحانه خودرو میشوند.
تفاوتهای مذکور بیانگر این مطلباند که برای حل مسئله های مختلف باید
از راهکارهای متفاوتی استفاده کرد .نرخ سرقت اتومبیل برای گردش و تفریح ،با
تعبیه تجهیزات امنیتی مناسب کاهش پیدا میکند (که دلیل محکمی بر تأثیر مثبت
دستگاههای متوقفکننده 1و در نهایت کاهش سرقت خودرو است) .اما همین دستگاهها
در پیشگیری از سرقت مسلحانه اتومبیل مؤثر نیستند ،چرا که ممکن است بزهدیده
در اثر تهدید سارقان نتواند ماشین را روشن 2و سوئیچ را رها کند .در واقع بعضی از
مفسران معتقدند که سرقت مسلحانه اتومبیل 3با تعبیه دستگاههای متوقفکننده افزایش
مییابد ،زیرا ارتکاب این نوع سرقت با روشهای معمولی ارتکاب جرم امکانپذیر
نیست .همچنین این متوقفکنندهها با بهکارگیری تکنیکهای پیشرفته خنثی میشوند،
بنابراین تأثیر بسیار اندکی در کاهش نرخ سرقت خودرو و صادرات آن دارند ،از این
رو تنها راهحل این مسئله کنترل دقیق بندرها و مرزها (گمرک) و مدارک مربوط است،
چرا که جعل اسناد و مدارک به مراتب سختتر از سرقت خودرواست.
تجزیه مسئله بزرگ (ناشی از جرم) به مسئله ای کوچکتر ،اولین مرحله از مراحل
انجام امور پلیسی مسئله محور است .به عنوان مثال اخیرا ً در مرکز شهر شارلوت اِنسی،
سرقت خودرو را با امور پلیسی مسئله محور بررسی نمودند ،در ابتدای امر مشخص

شد که این مسئله عمدت ًا در پارکینگها اتفاق میافتد و فقط  17درصد از سرقتها

1- Immobilizers
 - 2کنترل دستگاههای متوقفکننده اتومبیل با تعبیه کلیدی بر روی سوئیچ خودرو بوده که در اثر تهدید سارقان و برداشتن دست
از روی خودرو ،سوییچ فعال نمیشود.
 - 3سرقت اتومبیل و صادر کردن آن .م.
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نسبت به خودروهای پارک شده در خیابانها و منازل ارتکاب یافته است .نتیجه حاصل
از آمارگیری از مناطق قابل پارک خودرو نیز بیانگر این بود که خودروهای پارک

شده در پارکینگهای غیرمس ّقف ،شش برابر بیش تر از خودروهای پارک شده در
پارکینگهای مسقف در معرض خطرند( .به راهبرد  27رجوع کنید) این بدان معنا بود
که پروژه ای با هدف بهبود امنیت پارکینگ ها از طریق نصب روشنایی و حفاظ و
مراقبت بیشتر و دقیقتر توسط متصدیان پارکینگها می تواند به اجراء درآید .نتیجه
حاصله پس از اجرای این طرح کاهش نرخ سرقت خودرو از پارکینگها بوده و در این
راستا درصد موفقیت و استفاده صحیح از منابع پلیس نیز افزایش یافت.
شیوهها و منابع موجود برای ارزیابی دقیق میزان کارایی پروژههای مسئله محور

پلیس بسیار محدود است .از طرفی اینگونه پروژهها صرف ًا بر روی یک موضوع انجام
شده و ضمن صرف هزینههای زیاد ،مسئله تعداد اندکی از جرائم را حل میکنند .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 طبقهبندی انواع جرائم از قبیل :سرقت ،سرقت مقرون به آزار و سرقت
خودرو در واقع از اصل موضوع [پیشگیری] دور شده و از این رو دستیابی به واقعیتها در مورد شرایط
ارتکاب جرم (موقعیتها) امکانپذیر نیست .بنابراین توجه به این مسئله نیازمند دقت و تامل بیشتری در
حل مسئله و پیشرفت تدریجی در این مسیر است.
به سرقت از اماکن مسکونی بیشتر توجه کنید
ب ِری پوینِر و ب ِری ِوب گفتهاند که تدابیر و اقدام های الزم برای پیشگیری از سرقت اجناس الکتریکی منازل
مسکونی کام ً
ال متفاوت از تدابیر مورد نیاز برای پیشگیری از سرقت جواهرات و پول است .این تفاوت تدابیر
به دلیل وجود تفاوتهای ماهوی میان این دو نوع سرقت است .زمانی که آماج سارقان ،پول یا جواهرات
است ،بدون استفاده از وسائل نقلیه خانههای قدیمی مرکز شهر را سرقت میکنند .ولی زمانیکه هدف
سارقان ،اجناس و وسائل الکتریکی مانند تلویزیون و  VCRاست ،با استفاده از وسائل نقلیه در شهرکهای
نوساز حومه شهر مرتکب سرقت میشوند ،زیرا برای حمل اشیای مسروقه نیاز به خودرو داشته و باید
خودروی خود را نزدیک منزل مورد نظر پارک کنند اما نه آنقدر که جلب توجه کند .طراحی شهرکهای
مسکونی جدید ،شرایط مناسبی برای سارقان فراهم کرده است .به نظر پوینر و وب اصوالً کمبود مراقبت
و کنترل جادهها و پارکینگها از علل اصلی ارتکاب جرائم مزبور است .پیشنهاد آنها برای پیشگیری از
سرقتهای مرکز داخل شهر عبارت است از :تجهیز وسائل امنیتی و حفاظتی در نقاط ورودی شهر.
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موارد مانند سرقت از مغازههای کنار خیابان ،حتی اگر نرخ جرم پایین باشد به دلیل
دستاوردهای ارزشمند آن باید از پروژه امور پلیسی مسئله محور استفاده کرد .زیرا
ارتکاب این قبیل جرائم منجر به افزایش جرائم وخیمتر از جمله قتل عمد و به تبع آن
ایجاد رعب و وحشت در جامعه میشود.
ارتکاب بعضی از جرائم وخیم مانند تیراندازی در مدارس به قدری نادراست که
نمیتوان آنها را جزء جرائم بومی محسوب کرد و از طریق پروژه امر پلیسی مسئله
محور به بررسی آن پرداخت .باید دانست که یکی از فاکتورهای اصلی برای انجام
پروژههای امور پلیسی مسئله محور ،تکرار جرم است که با بررسی آن ،علل اصلی
و زیربنایی جرم را میشناسیم .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 یک پروژه پلیسی مسئله محور
میتوان آن مسئله را برطرف کرد .برای مثال اگر به سرقت های مقرون به آزار یا تهدید آخر
شب از فروشگاههای کنار خیابان بنگریم ،قب ً
ال تحقیق مناسبی در این زمینه انجام شده که
نشان میدهد حضور دو مامور پلیس در آن محل باعث کاهش نرخ سرقت از این مغازهها
خواهد شد .بنابراین شما باید سرقت از مغازههای 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 مطمئن ًا راهحلهای مؤثری را خواهید یافت.

در نهایت هر قدر درباره مسئله ای اطالعات بیشتری کسب کنید ،راهحلهای
مناسبتری ارائه داده و جرائم مرتبط را نیز بهتر میشناسید .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 پیمیبرید .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 بهدست میآورید که به حل هر دو مسئله کمک میکند.
مسئله های جداگانه (نامربوط) و راهکارهای معمول
مسئله های خاص در مجتمعهای مسکونی مخروبه باید جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
از طرفی برای اینکه از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد ،باید راهکارهای کلیای برای همه آنها در
نظر گرفته شود .در مثال زیر ،آخرین و مؤثرترین راهکار ،استفاده از حفاظ در و دوربینهای مدار بسته
است که از تمامی روشهای دیگر گرانترند ،اما این طور پیشبینی میشود که مؤثرترین راهحل 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 روشهای کمهزینه (ارزانتر) تا گرانتر)
خرابکاری در سرقت خودرو یا
آسانسورها سرقت از خودرو

نوع راهکار

سرقت
در

هرس و کوتاه کردن گیاهان و بوتهها ()$

____

**

**

استفاده از نگهبان محله ()$

***

*

*

زنگ خطر آسانسورها ()$$

****

____

____

در کنترلی و برقی پارکینگها ()$$

____

****

****

نصب آیفون برای در ورودی ()$$$

**

____

____

نگهبان و گشت امنیتی ()$$$$

____

____

____

قفل پنجره و درهای محکم برای آپارتمانها ()$$$$

*

**

**

حفاظ در ورودی و دوربینهای مدار بسته ()$$$$$

****

****

****

 $هزینه پیشبینی شده

* تأثیر پیشبینی شده
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 -7فرآیند  SARAرا مدّ نظر داشته و در مسیر آن گام بردارید

برای انجام امور پلیسی مسئله محور ،پلیس ملزم به رعایت موارد زیر است:

 -1مسئله های خاص را به دقّت تعریف کند( .برای تعریف مسئله به راهبرد
چهارده رجوع کنید)
 -2مسئله های را به طور دقیق تحلیل کرده تا علل پیدایش آن را بیابد.
 -3تحقیقات گستردهای انجام دهد تا برای این علل راهکار مناسبی یافته و موجب
کاهش همیشگی مسئله شود.
 -4میزان تأثیر اقدام ها انجام شده را بسنجد .فرایند چهار مرحلهای مزبور ،نوعی
تحقیق کاربردی است ،روشی نهادینه در علوم اجتماعی که مطابق آن ،مح ّققان

(از نظر علمی) در کنار دستاندرکاران (تجربی و حرفه ای) روی موضوع کار
میکنند تا اقدام ها مورد نظر طراحی شده و به موفقیّت دست یابند .معموالً این

تحقیق با نظریههای صرف ًا علمی مح ّققان در تعارض است چرا که تحقیقات
نظری فارغ از امور تجربی بوده ،صرف ًا پیشینه مسئله را تشخیص داده و ارزیابی
مستقلی ارائه میدهند .اما در تحقیق کاربردی ،محقق یکی از اعضاء اصلی تیم
حل مسئله فرض میشود و این همان نقشی است که تحلیلکنندگان جرائم
ایفا میکنند .تحلیل شما باید به گونهای بوده که در همه مراحل آگاه کننده و
راهنما باشد.

خواهید دید که فرآیند  SARAچگونه به شما و تیم شما کمک کرده تا بتوانید
مسئله را پیگیری کنید SARA .واژهای اختصاری است که جان اِک و بیل اِسپلمن
آن را مطرح کردند .این واژه به یک فرآیند چهار مرحلهای حل مسئله یعنی تشخیص،
تحلیل ،راهکار و ارزیابی اشاره دارد .ارکان این فرآیند نیز مانند بسیاری از فرآیندهای
استاندارد تحلیلی دیگر ،همان جمعآوری  ،تطبیق  ،تحلیل ،تشخیص و تحلیل جزیی و
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بازخورد است .اجرای فرآیند  SARAبا مراحل مجزا ،به شما این امکان را میدهد که
در اجرای مراحل طرح ،ترتیب و توالی را دقیق ًا رعایت کنید .مث ً
ال تا زمانی که راهکار

مورد نظر را دقیق ًا تحلیل نکردهاید ،نباید به عنوان راهکاری برای اجراء انتخاب شود.
این فرآیند به گونهای طراحی شده تا نسنجیده و بدون تحلیل به راهکار نهایی نرسید،
به عبارت دیگر باید مسئله را به طور صحیح تعریف کرده ،سپس دقیق ًا تحلیل کنید و

میزان تأثیر راهکار بر روی مسئله را نیز ارزیابی نمائید.
پروژههای حل مسئله پیچیدهاند ،بنابراین از تیم حل مسئله انتظار میرود 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) الزام ًا 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 ،بیانگر همین مفهوم است.
البته همیشه این چهار مرحله به طور منظم ،یکی پس از دیگری انجام نمیشوند .در
حقیقت به ندرت پیش میآید که پروژهها از مرحله تشخیص ابتدایی تا مرحله اجرای
راهکار و ارزیابی در یک مسیر (بدون اخالل در روند آنها) اجراء شوند .غالب ًا در طی

فرآیند ،مشکالتی به وجود میآید که باید با تحلیلهای جدید حل شوند .در واقع باید
پروژه را بازبینی کرد ،در این میان سؤال های جدیدی مطرح میشوند که برای پاسخ به

آنها باید تحلیلها از سرگرفته شوند .هرچه طول پروژه از نظر زمانی طوالنیتر و نوع ًا
پیچیدهتر باشد ،احتمال پیدایش چنین مشکالتی بیشتر است .در شکل نیز فلشهای
داخلی ،این روند پویا را نشان میدهند .برای مثال ممکن است مجبور شویم بالفاصله
بعد از مرحله تشخیص ،در کوتاه مدّ ت ،راهکاری فوری و مقطعی را اجراء کنیم ،در

این حالت وقتی به مرحله تحلیل میرسیم ،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 ،مجددا ً
«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 نمیتوان از مرحله
تشخیص به مرحله راهکار رسید.

فرآیند حل مسئله SARA

اخیرا ً یکی از ما «کالرک» 1و آقای هرمن گلدشتاین در مورد کاهش نرخ سرقت
از تجهیزات خانههای در حال ساخت در شارلوت در کالیفرنیا روی پروژهای کار

میکرد .توسعه و گسترش شهری ،اغلب در مناطق نسبت ًا دورافتاده این شهر انجام شده
و امکان بهکارگیری مؤثر عوامل گشتی وجود نداشته و تأمین امنیت آنها کار مشکلی
بود .از طرفی سازندگان این خانهها سعی داشتند خریداران را دعوت کنند که بعد از
 Clarke - 1منظور ،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 اینکه چگونه این تجهیزات را به فروش
شر این تجهیزات خالص میشوند) ،اطالعات اندکی در دست بود .ما
میرسانند (از ّ

طیف وسیعی از راهکارهای ممکن از جمله انبار کردن تجهیزات در انبارهای مطمئن
در محل و استفاده از سیستمهای هشداردهنده قابل حمل و دوربینهای مدار بسته را
در نظر گرفتیم .اما به طور اتفاقی به راهکاری برخوردیم که معموالً پیمانکاران خرد از
آن استفاده مینمودند .راهکار آنان بدین صورت بود که تا زمان انتقال مالکیت منزل به
خریدار ،نصب تجهیزات را به تأخیر میاندازند .ما پس از تشخیصهای 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 میشود که خانه ،برای فروش
مناسبتر 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 خانههایی که مردم در
آنها ساکن شدهاند ،کار بسیار مشکلی است .برخی دیگر نیز به اشتباه اعتقاد داشتند
تا زمانی که تجهیزاتی در محل وجود نداشته باشد ،بازرسان ساختمان نباید قابلیت
سکونت ساختمان را تأیید کنند و برخی دیگر نیز به اشتباه تصور میکردند که این

موضوع از موارد الزمالرعایه در رهن است .نهایت ًا نصب تجهیزات در هر واحد به
صورت جداگانه بدان معنی بود که دیگر پیمانکاران نمیتوانند با بازرسان هماهنگ
باشند که در یک 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 .نهایت ًا 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 دادهها پروژه را تحت تأثیر قرار داده ،آن را به
سوی طرح سؤال های بیشتری هدایت و در نهایت مجددا ً مسئله را تعریف میکند.

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 هزینهها و
منافعش را به طور دقیق تحلیل کرد .اگر بخواهید جنبههای مختلف راهکارهای موجود
را تشخیص دهید ،با سرعت مورد نظر پیش نرفته و مورد حمایت دست اندرکاران
پروژه واقع نمیشوید.
فرآیند  SARAو 5 I
اخیرا ً پائول ا ِکبولم یکی از کارکنان وزارت کشور بریتانیا ،پیشنهاد داده که فرآیند SARA
گسترش یابد ،طبق طرح او این فرآیند باید شامل اطالعات  ،اقدام ها  ،اجراء  ،بهکارگیری
(در تعامل بودن) و تأثیر و ارزیابی فرآیند باشد I5 .دربردارنده مفاهیمی ارزشمند و ابزارهای
کاربردی است.
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 -8از مثلث تحلیل مسئله استفاده کنید

بیشتر نظریههای جرمشناسی در پی کشف علل بزهکار شدن اشخاص هستند .آنها
علل دور 1بزهکاری نظیر تربیت دوران کودکی ،ساختار ژنتیکی و علل روانشناسی
و اجتماعی را عامل این امر میدانند .ارزیابی این تئوریها بسیار مشکل است ،چرا
که بسیار متفاوت بوده و میزان اعتبار و صحت آنها از نظر علمی معین نیست .از
طرف دیگر ،آوردههای نظریههای مذکور اغلب مبهم و پیچیده بوده و فراتر از قلمرو
فعالیتهای پلیسی است .اما دستاوردها و مفاهیم جرمشناسی محیطی (که شاخه
جدیدی از علم جرم است) در عملکرد روزانه پلیس بسیار مؤثر است .پلیس با عوامل
آنی ایجادکننده موقعیت جرم 2سر و کار دارد ،علل مذکور عبارت است از :اغواگریها
(وسوسهها) ،موقعیتها و عدم حمایت کافی از آماج جرم .اگر میخواهید در تیم حل
مسئله مسلطتر از دیگران عمل کنید ،باید با این مفاهیم بیشتر آشنا شوید.
مثلث تحلیل مسئله (که از آن به عنوان مثلث جرم یاد میشود) از یکی از نظریههای
اصلی جرمشناسی محیطی اقتباس شده است .نام این نظریه« ،نظریه فعالیتهای روزمره»
لسن مطرح شد .مطابق نظریه مذکور ،جرم
بوده و توسط لو َرنس کو ِهن و مارکوس ف ِ ُ
شکارگرانه هنگامی ارتکاب مییابد 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
داده و برای پیدایش انگیزه مجرمانه توجیح مناسبی است .این نظریه میان بزهدیده
انسانی و سایر آماج جرم (بیجان) هیچ تمایزی قائل نیست ،چرا که هر دو ممکن
است سیبل بزهکار واقع شوند .این نظریه محافظانی که قادر به پیشگیری یا کنترل
1- Distant factors
 immediate situational causes of crime -2منظور نگارنده از «علل آنی» ،همان «عوامل ماقبل بزهکاری» است .م.
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جرماند را به دو شکل عوامل انسانی و تجهیزات امنیتی در نظر میگیرد .این ساختار
در نهایت به شکلگیری اولین مثلث جرم منتهی شد ،سه ضلع این مثلث نشاندهنده
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 تحلیلهای خود هر سه عامل را لحاظ
نمودهاید .سابق بر این ،پلیس برای بررسی یک مسئله تنها در صدد چگونگی شناسایی
و دستگیری بزهکاران بالفطره بود .اما در انجام امور پلیسی مسئله محور ،شما باید
طیف گستردهای 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 کنترلکننده 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
در ساختار اولیه تئوری فعالیتهای روزمره در نظر گرفته شد .اغلب مردم،
خودشان از جان ،مال ،اعضای خانواده ،دوستان و همکارانشان محافظت
میکنند .عالوه براین ،محافظ شامل پلیس های عمومی و حافظان خصوصی
تأمین امنیت میشود.

• برای بزهکار ،کنترلکنندههای نزدیک در نظر گرفته شده است .این کنترلکنندهها
کسانیاند که بزهکار را به خوبی میشناسند و در موقعیتیاند که میتوانند
رفتار او را کنترل نمایند .کنترلکنندههای نزدیک شامل اشخاصی چون والدین،
خواهر و برادر ،معلمان ،دوستان و همسر است.

• برای مکان نیز ،عامل کنترلکننده موردنظر ،فردی است که او را مدیر مینامیم،
در واقع مالک یا منتصبی که مسئولیت کنترل رفتارها در مکانی معین بر عهده
اوست ،مانند راننده اتوبوس یا معلم مدرسه ،مالک در امالک استیجاری یا
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مهماندار هواپیما.
مثلث تحلیل مسئله

مثلث تحلیل جرم ابزاری است که به واسطه آن میتوان طبقهبندی مفید دیگری را
نیز ارائه داد ،با این طبقهبندی مسئله هایی که پلیس با آن مواجه میشود به سه دسته
تقسیم میشوند .همچنین تحلیلهایی در مورد چگونگی بروز این مسئله ها از مفاهیم
مهم دیگری است که مثلث تحلیل جرم در اختیار ما میگذارد .جان اِک و ویلیام

اِسپ ِل َمن در قالب مثال زیر طبقهبندی خود را ارائه کردهاند .مسئله ها به سه دسته گرگ،

النه و اردک به شرح زیر طبقهبندی میشوند:

 -1مسئله های مربوط به تکرار جرم ،در این حالت با بزهکارانی مواجهیم که با
ارتکاب جرم در اماکن متعدد ،به اهداف مختلفی حمله می کنند .به این بزهکاران

اصطالح ًا گرگ گرسنه گفته میشود ،بهترین تمثیل برای گرگ ،سارق مسلحی است که
به بانکهای زیادی دستبرد زده است .جرائم گرگ هنگامی ارتکاب مییابد که بزهکار
قادر به تعیین مکان احتمالی آماج جرم و اماکن آسیبپذیر باشد .البته ممکن است
عوامل کنترلکنندهی چنین آماجها و اماکنی از بروز حمله ها در آینده پیشگیری کنند،
در اینصورت بزهکاران مزبور آماجهای دیگری را هدف قرار میدهند که از سوی
کنترلکنندهها نظارتی بر آنها نیست.
 -2مسئله های مربوط به تکرار بزهدیدگی ،به بزهدیدگانی اشاره دارد که به طور
مکرر هدف بزهکاران متفاوت قرار میگیرند .این اشخاص اردک (هدف سهلالوصول
و لقمه حاضر و آماده) نامیده میشوند .نمونه بارز اردک ،رانندگان تاکسیای هستند
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که مکررا ً در اماکن مختلف ،توسط افراد متفاوت از آنها سرقت میشود .جرائم اردک
هنگامی ارتکاب مییابد 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 .عموم ًا در این حالت محافظان آنها نیز یا حضور نداشته و یا
عملکردشان مؤثر واقع نمیشود.
 -3مسئله های مربوط به موقعیتهای مکرر مکانی ،این موضوع بیانگر بزهکاران
و آماجهای متفاوتی است که در یک مکان با هم روبه رو می شوند ،به اینگونه اماکن،
النه فساد نیزگفته میشود .بهترین نمونه النه فساد ،مشروب فروشی است ،چرا که در
آنجا معموالً نزاعهای زیادی اتفاق می افتد .جرائم النه فساد هنگامی ارتکاب مییابند
که بزهکاران بالقوه و آماجهای احتمالی در مکانی که مدیریت مؤثری حاکم نیست
با هم روبه رو شوند .در اینگونه اماکن زمینه ارتکاب جرم همیشه وجود داشته و به
همین واسطه ارتکاب جرم تسهیل میشود.

نکته مهم این است که ،جرائمی که صرف ًا 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 کدامیک از این موارد است؛ گرگها ،اردکها یا النهها؟
برای ارتکاب جرم ،وجود تمام عناصر مثلث داخلی الزم بوده و از سوی دیگر
هیچیک 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؟
اگر بدانیم که فرصتهای جرمزا چگونه باعث پیدایش مسئله ها میشوند ،از
کنترلکنندههای نزدیک برای پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط بزهکاران بهتر
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استفاده خواهیم کرد .همچنین به بزهدیدگان کمک میکنیم تا کمتر زیر آماج جرم قرار
گرفته و اماکنی نظیر مدارس ،مهمانسراها یا پارکینگها که ممکن است محل ارتکاب
جرم باشند را به گونه مورد نظر (عاری از جرم) تغییر میدهیم .این مثلث به شما کمک
میکند تا مجموعه اطالعاتتان را روی این شش عنصر متمرکز کنید ،با اینکار احتمال
بیشتری میرود که به راهکارهای عملی برسید.
علم جرم چیست؟
جرمشناسی سنتی فشارهای روانشناختی و علل اجتماعی بزهکاری را به شما معرفی میکند ،به این امید
که راههایی را یافته که این عوامل را تغییر دهید .اما علم جرم ،رویکرد کام ً
ال متفاوتی را در پیش میگیرد.
در این رویکرد به این مسئله توجه نمیشود که آیا فرد بزهکار زاده میشود یا در جامعه بزهکار میشود،
بلکه بحث را فارغ از فرآیند بزهکار شدن فرد ،به «عمل ارتکاب جرم » معطوف میکند .علم جرم در
جستجوی راههایی است که بتواند فرصتهای جرمزا و وسوسههای ارتکاب جرم را کاهش داده و بر احتمال
کشف آن بیفزاید .برای نظریهپردازی در این نوع جرمشناسی به تعامل طیف گستردهای از رشتهها از جمله،
روانشناسی ،جغرافیا ،پزشکی ،برنامهریزی شهری و معماری نیاز است .هدف نهایی علم جرم این است که
کارشناسان با استفاده از آوردههای موفق به کاهش جرم در خیابانها ،منازل و مراکز تجاری شوند
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ت مناسب باعث ارتکاب سرقت میشود
 -9آگاه باشید که پیدایش موقعی 

از نظر جرمشناسان محیطی ،عبارت «فراهم شدن موقعیتهای مناسب ،باعث ارتکاب
سرقت میشود» فقط یک شعار نیست ،بلکه شالوده یافتههای آنها است .آنها معتقدند اگر
زمینه ارتکاب جرم وجود داشته باشد به تبع آن ،نرخ ارتکاب جرم نیز افزایش مییابد.
برای توضیح بیشتر این مطلب به نظریه ِگلوریا لیکاک و نیک تیلی ،از موسسه جرمشناسی
جیلداندو توجه کنید:
تصور کنید هیچ کنترل و نظارتی بر موقعیتها وجود نداشته باشد ،هیچ قفلی نباشد،

گمرکها کنترل نشوند ،وجه نقد در جایی که گاه ًا ورود گروهی به آن آزاد است تنها
گذاشته شود ،هیچ نظارتی بر کتابخانهها نباشد ،بلیطها ،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

و فرصت ارتکاب جرم منجر به افزایش جرم میشود" موافقید .با وجود این ،به طور
غیرمنطقی و باور نکردنی ،اکثر جرمشناسان ،این نظریه را رد کرده و معتقدند که موقعیت
جرم فقط میتواند «زمان و مکان» ارتکاب جرم را معین کند نه اینکه باعث ارتکاب جرم
شود! از دیدگاه آنان ،اینکه 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 میکند.
در واقع همانطور که میزان جرائم ،با عوامل مادی و اجتماعی ارتباط مستقیم دارد،
به همان میزان به خواستها و گرایش باطنی فرد نیز مربوط میشود .اثبات این نظریهها
بدون انجام تحقیقات علمی بسیار مشکل است ،از طرفی انجام اینگونه تحقیقات نیز به
راحتی ممکن نیست زیرا اخالق حرفهای به ما اجازه نمیدهد که موقعیت ارتکاب جرم،
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مث ً
ال 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 بودهاند .در دهه ،1920
محققان موقعیتی را فراهم کردند تا دانش آموزان بتوانند در امتحانات درسی تقلب کرده،
در مورد تقلب خود دروغ گفته و تکههای چیده شده روی پازل را بربایند .محققان
دیگری در پاکت نامههای 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 میکند
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 یک دستگاه الکتریکی شوک بدهند (اما
در واقع هیچ شوکی از دستگاه منتقل نمیشد).
نتایج این آزمونها ،گویای وجود رابطه علیّت بین «موقعیت» و «ارتکاب جرم»
بود .بیشتر افراد ،حتی کسانی که در برابر تحریکها مقاومت بیشتری نشان دادند ،از
تعرض به حقوق دیگران یا حقهبازی
موقعیتهای فراهم شده برای بروز رفتارهایی چون ّ
استفاده کردند .این موقعیتها ،فرصتهایی بودند که شاید این افراد هیچگاه به طور
تصادفی با آنها مواجه نمیشدند ،بلکه به دلیل شرکت در این تحقیقات برای آنها فراهم
شده بود .اما شما نمیتوانید این یافتهها را به تمام سرقتهای مقرون به آزار یا سرقت
خودروها 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 نمیشود اما مانند سایر جرائم ،به نظر میرسد که فرد کام ً
ال

تحت تأثیر انگیزه و محرک مرتکب این عمل میشود .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  ،1950حدود نیمی از کسانی که مرتکب خودکشی شده از گاز
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شهری استفاده کرده بودند ،این گاز حاوی گاز کشنده مونوکسید کربن ( )COاست ،آنها
با قرار دادن سرشان داخل فر گاز آشپزخانه خودکشی میکردند .در سال  ،1960برای تهیه
گاز شهری ،به جای ذغال از نفت استفاده شد چرا که حاوی مونوکسید کربن کمتری بود،
در نتیجه تعداد خودکشیهایی که با مونوکسید کربن صورت میگرفت کاهش یافت .تا
اینکه در سال  1968فقط حدود 20درصد خودکشیها با گاز انجام میشد .در همین زمان
تحولی دیگر به وقوع پیوست ،گاز طبیعی که از دریا تهیه شده بود ،جایگزین گازی شد
که از نفت گرفته میشد .گاز طبیعی جدید فاقد مونوکسید کربن بود و تقریب ًا خودکشی
با آن غیرممکن به نظر میرسید .با انجام این تغییر ،تا اواسط سال  1970آمار خودکشی با
گاز به کمتر از 1درصد تقلیل یافت.
مسئله جالب توجه این است که روش دیگری برای خودکشی ،جایگزین خودکشی
با گاز نشد .همانطور که در جدول مربوطه مشاهده خواهید کرد ،بین سالهای  1958و
 1976نرخ خودکشیها 30درصد کاهش یافته ،یعنی از  5298مورد به  3816مورد رسیده
است .حتی این کاهش ،علی رغم وجود یک رکود اقتصادی بود ،دقیق ًا زمانی که انتظار

میرفت تعداد خودکشیها افزایش یابد ،البته در کشورهای اروپایی دیگر همینطور هم
شد .دلیل عدم استفاده از سایر روشها این بود که آنها از سایر روشها 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 تعجبآور نیست که این روش برای مدتها بهترین روش برای خودکشی بوده
و زمانیکه موقعیت و زمینه استفاده آن از بین رفت ،تعداد خودکشیها نیز کاهش یافت.
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« خودکشی در انگلستان و ولز »1958 -1977
سال

خودکشی با گاز شهری

کل خودکشیها

درصد

1958

2637

5298

49/8

1960

2499

5112

48/9

1962

2469

5588

44/2

1964

2088

5566

37/5

1966

1593

4994

31/9

1968

988

4584

21/6

1970

511

3940

13/0

1972

197

3770

5/2

1974

50

3899

1/3

1976

14

3816

0/4

قتل عمد و موقعیت جرم:

«موقعیت» نقش مهمی در ارتکاب قتل عمد ایفا میکند .مقایسه نرخ قتل عمد در

ایاالت متحده و انگلستان ،بین سالهای  1980تا  ،1984نشان داده که نرخ قتل عمد در
ایاالت متحده  8/5برابر 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 بیشتر 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 (تقریب ًا 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
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جرم در مجموع در این دو کشور همسو بوده و در حال حاضر به استثناء قتل عمد،
تفاوتهای کمی بین آن دو است .هماکنون نرخ قتل عمد در امریکا بسیار باالست ،زیرا
اکثر مردم مجاز به حمل اسلحهاند ،به خصوص اسلحه کمری ،در حالیکه در انگلستان
اینطور نیست .در انگلستان حتی پلیس هم به طور مرتب و دائمی اسلحه حمل نمیکند
تا چه رسد به مردم عادی! بنابراین در امریکا زمانی که بین مردم نزاع و درگیری رخ

میدهد مطمئن ًا یکی از آنها دست به اسلحه میبرد ،ولی در انگلستان اینطور نیست .با
مقایسه نرخ قتل عمد در امریکا و کانادا چنین یافتههایی به چشم نمیخورد .مقایسهها
نشان میدهد که در دسترس بودن اسلحه (یک موقعیت ارتکاب جرم) نقش مهمی در
ارتکاب قتل عمد دارد.
از مجموع مباحث این قسمت اینطور نتیجه میگیریم که موقعیتها 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 نمیتوانید مثال
میزان عیبجویی ،نرخ طالق و یا فقر را کاهش دهید .حداکثر شما میتوانید شرایط و
موقعیتهای جرمشناختی که افراد در آن قرار میگیرند را تغییر دهید .حال که میدانید
موقعیت و زمینه مناسب منجر به ارتکاب سرقت میشود ،به راهکارهای پیشگیری از جرم
توجه خواهید کرد.
اسلحه و رابطه آن با قتل در ایاالت متحده و کانادا:
در سالهای  1980 -1986با 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 مشابهاند ،اما استفاده از سالح در ونکوور کمتر
است .بررسیها نشان دادهاند که دسترسی راحت به اسلحه کمری ،نرخ قتل غیر عمد را افزایش داده
است .یافتههای کلیدی به شرح ذیلاند:
 -1در خصوص نرخ حمله و تهدید به ضرب ،بین دو شهر مزبور تفاوت اندکی وجود دارد.
 -2ارتکاب قتل عمد در سیاتل بیش از ونکوور است ،دلیل آن نیز پنج برابر بودن تعداد کشتهشدگان
در اثر قتل عمد با اسلحه کمری در سیاتل است.
 -3نرخ ارتکاب قتلهای غیرعمدی بدون اسلحه نیز میان دو شهر تفاوت جزئی دارد.
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 -10خود را به جای بزهکار بگذارید

هرگاه خواستید جرمی را تحلیل کرده و در جستجوی راهحلی برای آن باشید ،سعی
کنید جرم را از دیدگاه بزهکار ببینید ،تا بفهمید که چرا مرتکب جرم شده است .منظور
ما یافتن دالئل روانشناسی و جامعهشناسی نیست ،بلکه منافعی است که بزهکاران
در جستجوی آن هستند .انتقاد اساسی که سی سال پیش به جرم شناسی شد ،این بود
که تأثیر ژنتیک نیست که سارقین را به سمت بانکها میکشاند ،آنها از بانک سرقت
میکنند ،چرا که میخواهند پولی به دست آورده یا امرار معاش کنند.
در بسیاری از انواع سرقتهای معمولی و سرقت مقرون به آزار یا تهدید منافعی

که از این امر حاصل میشود روشن است ،اما واقع ًا معلوم نیست که بزهکار با ارتکاب
جرائمی نظیر خشونتهای باندی ،تخریب غیرمعقوالنه اموال عمومی یا دیوارنویسی
در پی تحصیل چه منافعی است .در حقیقت دیوارنویسی ممکن است حوزه کاری یک
باند مجرمانه جوان را مشخص کند یا نشاندهنده این باشد که از کجا میتوان مواد

مخدر خرید و یا میتواند صرف ًا راهی برای خودنمایی باشد .دانستن ارجحیت هریک
از این دالئل ،کمک میکند که قلمرو پروژه حل مسئله را تعیین کرده و عوامل دخیل
در امر را موشکافانه بررسی کنیم .در عین حال به تیم حل مسئله نیز کمک میکند
تا راهکارهای ممکن را شناسایی کنند ،برای مثال مسئوالن متروی نیویورک سیتی با

کشف انگیزه اصلی باند مجرمانه  taggersموفق به از بین بردن دیوارنویسی آنها
شدند .انگیزه آنها این بود که کار خود را هنگامی که قطارها در حال حرکتاند به نمایش
بگذارند( .به راهبرد چهل و یک رجوع کنید)
دانستن اینکه بزهکاران چگونه مرتکب جرم میشوند به همان اندازه از اهمیت
برخوردار است که بدانیم چرا مرتکب جرم میشوند .اگر به این سؤال ها فکر کنید،
تئوری انتخاب عاقالنه را درک خواهید کرد .نام این تئوری کمی گمراهکننده است،
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چون فرضیه این نظریه این نیست که بزهکار فرایند ارتکاب جرم را به دقت طرحریزی
میکند ،بلکه فرض این تئوری این است که بزهکار با ارتکاب جرم ،تنها در جستجوی
منافعی است که از نظر عقالیی مقرون به صرفه باشد .در این تئوری حتی به این
موضوع هم توجهی نمیشود که آیا بزهکار در نهایت موفق به کسب منافع مورد نظر
خواهد شد یا خیر؟ این نیز بدینخاطر است که به ندرت پیش میآید که بزهکاران
همه اطالعات مورد نیاز را در اختیار داشته و روند ارتکاب جرم را به دقت برنامهریزی
کنند .رفتار ارتکابی آنها متضمن مواجهه با خطر بوده و در بسیاری از موارد به هدف
خود نمیرسند .فرضیه مزبور (جستجوی منافع) مبنای تصمیمگیری در تمام فعالیتهای
روزمره ماست .این همان چیزی است که نظریهپردازان آن را منطق محدود یا مرزبندی
شده مینامند.
بزهکار باید به سرعت تصمیم بگیرد که چگونه به هدفش دست یافته و فرار کند
تا دستگیر نشود .مصاحبه با بزهکاران به شما کمک میکند تا بدانید چگونه این تصمیم
ها را اتخاذ میکنند .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 سؤالهای خاص در خصوص جرائمی
که مرتکب شدهاند اجتناب کنید .بزهکاران نیز همانند سایر انسانها دوست دارند از
خودشان و کارهایی که انجام میدهند صحبت کنند .از طرف دیگر این نکته را نیز به
خاطر داشته باشید که افرادی که عادت ًا قانونشکنی میکنند ،عموم ًا غلو کرده و دروغ
نیز میگویند.
مارتین گیل از دانشگاه لیکستر انگلستان ،مصاحبه با بزهکار سابقهداری در زندان را نقل کرده است.
هنگامی که به جرمی که موجب دستگیری او شده بود رسیدگی میکردند ،گیل پرسید« :فکر میکردی
که دستگیر شوی» زندانی به صندلی خود تکیه داد و نگاه سنگینی به او انداخت و گفت« :هیچ وقت فکر
نمیکردم که از یک تحصیل کرده دانشگاهی چنین سؤال احمقانهای بشنوم .فکر میکنی اگر میدانستم
دستگیر میشوم ،چنین کاری میکردم؟»
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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) اینکه در هر مرحله چه کاری انجام شده؟ آماجهای جرم
چگونه انتخاب شدهاند؟ بزهدیدگان چگونه مغلوب شده و یا فریب خوردهاند؟ بزهکار
شر اموال (ربوده یا کالهبردای شده و)...
چگونه از دست پلیس فرار کرده؟ چگونه از ّ
خالص شده؟ حتی اگر با بررسی روند وقوع نیز نتوانید به همه این سؤالها پاسخ دهید،

همین که تالش میکنید به دنیای بزهکار وارد شوید به شما کمک میکند تا راهکار
متناسب را انتخاب کنید .البته شما را تشویق نمیکنیم که روانکاوی 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 بودهاند را بشناسید .یاد بگیرید که آنها روند ارتکاب جرم را چگونه
طراحی میکنند تا کار زیادی انجام نداده و در معرض خطر زیاد قرار نگیرند .منظور پائول
اِکبولم ،عضو اداره تحقیقات وزارت کشور از اینکه به تحلیلکنندگان مسئله ها توصیه
میکند «به مانند یک سارق فکر کنند» نیز همین است.
پائول اکبولم با سارقان متروی لندن مصاحبهای کرده بود ،آنها به او گفته بودند که کنار تابلوی هشداردهنده
«مراقب جیببرها باشید» میایستادند ،هنگامی که مسافران متوجه تابلو میشدند و به جیبی که کیف
پولشان در آن قرار داشت دست میزدند (تا از وجود کیف اطمینان حاصل کنند) ،موقعیت و اطالعات الزم
برای ارتکاب جرم فراهم میشد.

عامل دیگری که باید در مصاحبه با بزهکاران در نظر بگیرید این است که گزارش
مصاحبههایی را که سابق بر این ،با گروه مشابهی از بزهکاران انجام شده را مطالعه کنید.
جرمشناسان محیطی میزان اطالعات ما را در خصوص شیوههایی که سارقان خودرو،
جیببرها ،سارقان مغازه ،سارقان اماکن تجاری و مسکونی در مصاحبه به کار میبرند،
تا حد بسیار زیادی افزایش دادهاند .ممکن است بزهکاران دقیق ًا مانند گروه نمونه مورد
مطالعه شما نباشند ،اما با نگاهی دقیق به نتایج حاصل از این مصاحبهها ،میتوانید فرضیه
هایی را به دست آورید که خود نیز در مسئله مورد نظر در جستجویش بودید.
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انگیزه ها:
تنها نشستهاید 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 میفرستند و شما با خود میگوئید:
ای کاش کمی پول داشتم ،به کمی پول نیاز دارم .ذهن شما به این موضوع مشغول است که چرا پولی
به دست نیاورده اید ،اینجاست که گرگها در کمینند .بعد از آخرین سرقت مسلحانهام 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  20 -30دالر 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 خیلیها معامله کنید ،یک
بسته  50یا  100دالری به این بفروشید ،یک بسته  50یا  100دالری به آن بفروشید که خیلی طول
میکشد .اما در سرقت مقرون با آزار تنها کافیست که بدانید پول نقد کجاست و آن را بردارید.
انتخاب بزهدیده:
ببینید ،من میدانم که باید کجاها بروم که آماجهای مناسبی برای سرقت مقرون به آزار وجود داشته
باشد .من غالباً به جاهایی میروم که معتادها پرسه میزنند .البته گاهی هم کسانی که از منطقه مذکور
خارج شده بودند را هدف سرقت قرار میدادم.
همه کسانی که از آنها سرقت کردهام ،دالالن مواد مخدر اند (مواد فروشان) ...چرا که آنها با پلیس
تماس نمیگیرند .به پلیس چه میتوانند بگویند؟ میخواهند بگویند مواد مخدری که همراهم بود به
سرقت رفته؟ اینها بهترین و آسانترین طعمهها برای من هستند .نمیخواهم به هیچ آدم بدبختی آسیب
برسانم تنها با مواد فروشان در میافتم.
خشونت:
خُ ب اگر بزهدیده این دست ،آن دست کرد ،کمی پرخاش میکنی و هلش میدهی ،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 اینکه باز هم به یک دردسر جدید بیفتی! معموالً اگر بدانند که قصد انجام چنین کاری داری،
کوتاه میآیند!
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 -11عکسالعملهای بزهکار را در نظر بگیرید

انتخاب بزهکاران براساس انتظاراتشان از فرصتهای موجود است .دانستن اینکه
بزهکاران مسئله ها را چگونه میبینند ،در پیشگیری از جرم از اهمیت باالیی برخوردار
است .چرا که تدابیر پیشگیری از جرم به سطح توقع های بزهکاران از موقعیتهای

مستعد بزهکاری بستگی دارد .برخی از برنامههای پیشگیری ،دقیق ًا با توقع های بزهکار
تنظیم میشوند ،مانند زمانی که پلیس به بزهکاران اطالع میدهد که کام ً
ال تحت نظرند.
اما در اکثر طرحهای پیشگیری از جرم ،بر روی چند مؤلفه کار میشود .مانند اینکه ،در
طرحهای عالمتگذاری بر اموال ،1ساکنان از برچسبهای مخصوص شیشه استفاده
میکنند تا مشارکتشان را در این زمینه نشان دهند .تغییر طراحی محیط موجب میشود 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 جرائم 2را تغییر میدهد.
در بسیاری موارد ،اقدام ها پیشگیرانه مانع ادامه فعالیتهای مجرمانه میشود .همچنین
ممکن است به طور ناخواسته تأثیرات مثبت زیر را نیز در برداشته باشند:
 -1کاهش نرخ جرم فراتر از حیطه اقدام ها انجام شده است که به عنوان توزیع منافع

3

از آن یاد میشود (به راهبرد بیست و سه و چهل و هفت رجوع کنید)
 -2کاهش نرخ جرم ،قبل از اینکه تدابیر پیشگیرانه اجراء شوند ،که از آنها به عنوان
مزایای مورد انتظار 4از پیشگیری یاد میشود( .راهبرد پنجاه و دو)
البته اقدام های پیشگیرانه ،همیشه به نتایج مورد نظر دست نمییابند .گاهی بدین
خاطر که بزهکاران از اقدام های که در آن محل صورت میگیرد 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 نشدهاند .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 .سازگاریهای منفی
ممکن است به صورت جابجایی بزهکاری 1یا سازگاری بلند مدت 2نمایان شود.

جابهجایی بزهکاری:

هنگامی اتفاق میافتد که بزهکاران رفتارشان را به نحوی تغییر داده اند که مانع از

اجرای تدابیر پیشگیرانه شوند .بزهکاری دقیق ًا برعکس گسترش منافع است .جابهجایی
تهدیدی در راه اجرای اقدام های پیشگیرانه است اما این نیز راه چاره داشته و میتوان آن
را تا حدودی برطرف کرد (اما عدم وقوع آن نیز غیرممکن نیست) .بررسیها نشان دادهاند

که در بسیاری از برنامههای پیشگیری وضعی میزان جابهجایی کم بوده و یا اص ً
ال وجود
نداشته و اگر جابهجایی نیز مشاهده شده ،به ندرت توان مقابله و رویارویی با مزایای
پیشگیرانه را داشته است( .راهبرد )12

سازگاری:

به فرآیند بلند مدتتری اطالق می شود که به موجب آن ،همه جمعیت بزهکار پس

از اجرای تدابیر پیشگیرانه در یک محله ،با ارتکاب جرم جدیدی آنجا را آسیبپذیر
میکنند .پائول اِکبُلم و کِن پیس و برخی محققان برای بررسی سازگاری از سنجشگر

رقابت تجهیزاتی 3میان مسئوالن اجرای پیشگیری و بزهکاران استفاده میکنند .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 میکنند.
سازگاری هنگامی اتفاق میافتد که بزهکاران خالق ،آرام آرام شیوههای جدیدی برای
ارتکاب جرم یافته و یا از تغییر فرصتها استفاده کنند.
1 - Displacement
2 - Long-term adaptation
 ،Analogy of an arms race - 3منظور سنجش میزان تطابق و تناسب تدابیر اجرا شده از سوی نهادهای پیشگیری از جرم
با ترفندها و شیوههایی است که بزهکاران پس از اجرای این تدابیر ،به منظور مقابله و بیاثر کردن آنها در راستای ارتکاب جرم انجام
میدهند .م.
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بهترین مثال برای سازگاری ،جعل کارتهای اعتباری است .نمونه جدیدتر سازگاری
با قفلهای دوچرخه است ،سارقین دوچرخه متوجه شدند که میتوانند با استفاده از یک
خودکار معمولی و ارزان ،قفلهای پرکاربرد و ایمن را از کار بیاندازند .اما بزهکاران
نمیتوانند همه اقدام ها پیشگیرانه را با ابتکار عمل مجرمانه خود بیاثر کنند .برای مثال نیل
شا ِور نشان داده که تکنولوژیهای فعلی ،نرخ سرقت از گاوصندوق را به طور چشمگیری
کاهش داده ،در حالی که سابق ًا بسیار متداول بوده است.

در برخی مواقع اقدام ها پیشگیرانه موجب تحریک بزهکار برای مقابله با آن میشود،
این امر هنگامی به وقوع میپیوندد که بزهکار اجرای تدابیر پیشگیرانه را مشروع ندانسته

1

و به جای عدم ارتکاب جرم ،مرتکب جرائم بیشتری میشود .این کار قانون ًا به پلیس

مربوط میشود ،برای مثال «حضور شتابزده پلیس» میتواند عاملی برای تحریک
جمعیت باشد ،به نحوی که رفتار آشوبگرانه از خود بروز دهند ،بنابراین تا زمانی که
پلیس اطمینان حاصل نکند که شورشی در حال وقوع است ،نباید آرایش ضد شورش
اتخاذ کند .تحقیقات نشان میدهند که احتمال بروز مقابله افراد زمانی بیشتر میشود
که پلیس ،ناعادالنه و با خشونت عمل کند .بدیهی است که اگر همین افراد با برخورد
منصفانه پلیس مواجه شوند ،به قانون بیشتر پایبند میشوند ،حتی اگر نتیجه حاصله چیزی
که مورد نظر آنهاست نباشد .به طور کلی مقابله از نظر علمی اثبات نشده ،اما نمیتوان

امکان بروز آن را نیز رد کرد ،خصوص ًا زمانی که تدابیر و اقدام های پیشگیرانه صرف ًا توسط
پلیس به اجراء در آیند.

1 - Challenge the legitimacy of prevention efforts.
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سازگاری بزهکاران و کارتهای اعتباری
میشل ل ِوی و همکارانش چگونگی همکاری میان پلیس و وزارت کشور بریتانیا و صادرکنندگان کارتهای
اعتباری را برای کاهش جعل کارتهای اعتباری توضیح دادهاند .این راهکار در اواسط دهه  1990انجام
و شامل اقدام های زیر میشد -1 :اقدام های جدید به گونهای بود که به متصدیان فروشگاهها برای
انجام معامله ها اختیارات وسیعتری اعطا میکرد -2 .اقدام ها جهت دستیابی به روشهای ایمنتر ارسال
کارتهای اعتباری از طریق پست .همانطوری که نمودار زیر نشان میدهد ،تعداد کارتهای مفقودی،
به میزان زیادی کاهش یافت .کارتهای مفقودی شامل موارد زیر میشود :گمشدن ،به سرقت رفتن و
کارتهایی که ارسال شده اما تحویل نشدهاند .با وجود این در سالهای اخیر تعداد کارتهای اعتباری
گمشده که میتوانند جعلی یا غیرجعلی باشند رو به افزایش گذاشته است .ازدیاد کارتهای غیرجعلی به
جهت توسعه سریع معامله های اینترنتی بوده و گسترش کارتهای جعلی به دلیل فعالیت باندهای مجرمانه
سازمانیافته در آسیای شرقی است.
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 -12از جابهجایی بزهکاری دلسرد نشوید

غالب ًا امور پلیسی مسئله محور در صدد کاهش موقعیتهای ارتکاب جرم است.
برای مثال برای پیشگیری از سرقت استفاده از قفل پنجره در یک مجتمع مسکونی و
یا نصب دوربینهای مداربسته در پارکینگها ،نمونههایی از راهکارهای پیشنهادی
پروژه امور پلیسی مسئله محور است .اما انجام این راهکارها غالب ًا با مخالفتهایی

مواجه میشوند چرا که این روشها فقط جرم را از سیبل مورد نظر دور کرده و
پیشگیری به معنای واقعی محسوب نمیشود .مطابق نظریه جابهجایی بزهکاری ،با
اجرای راهکارهای مزبور جرم ممکن است حول پنج محور زیر جابهجا شود ،این پنج
محور عبارت است از:
 -1انتقال جرم از محلی به محل دیگر (به لحاظ جغرافیایی).
 -2زمان ارتکاب جرم از زمانی به زمان دیگر تغییر میکند (زمانی).
 -3انتقال سیبل جرم به آماجی دیگر (آماج).
 -4تغییر نحوه ارتکاب جرم (شیوه ،ترفند).
 -5ارتکاب جرم دیگری به جای جرم مورد نظر (نوع جرم).
در هر یک از این موارد ،نظریه جابهجایی فرض را بر این میگذارد که بزهکاران

قطع ًا مرتکب جرم میشوند ،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 میداند که او را مجبور به ارتکاب جرم کرده آن هم به همان شیوهای
که در ذهن بزهکار است .فرضیه دیگر این نظریه این است که بزهکاران حرفهای 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 میزنند .در واقع ،دالئل زیادی بیانگر این مطلباند که انسانها
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در ارتکاب جرم اختیار دارند ،یا در مورد اینکه کجا و چگونه مرتکب جرم شوند .با
وجود این نظریه جابهجایی بزهکاری ،نقش مهم «وسوسه و موقعیت» را در ارتکاب
جرم نادیده میگیرد( .به راهبرد نهم رجوع کنید)
این نظریه حتی در مورد بزهکارانی که مرتکب جرائم متعددی میشوند نیز،
«موقعیت ارتکاب جرم» را نادیده میگیرد .تحقیقات انجام شده بر معتادان نشان میدهد
که آنها برای مصرف مواد و اعتیاد خود ،به هر نوع تغییرهایی خو میگیرند بنابراین

در اعتیاد خود باقی مانده و به امور دیگری روی نمیآورند .ترجیح ًا یا باید معتادان را
تحت فشار قرار داد تا مصرف مواد مخدر را کاهش دهند یا اینکه مقدار مصرف آنها
را پایین آورد تا اینکه به مرور زمان مصرف آن را ترک کنند.
در مورد بزهکاران حرفهای مانند سارقان بانک ،بر خالف فرضیه جابهجایی
بزهکاری نمیتوان گفت که همیشه درآمد ثابتی از ارتکاب این جرم عایدشان میشود.
در خصوص این نوع بزهکاران مطمئن ًا چنانچه شرایطی فراهم شود که ارتکاب سرقت

مورد نظر آنها سختتر و مخاطرهآمیزتر باشد ،سرقتهای کمتری مرتکب میشوند و
بالعکس .سارقان بانک به مثابه سارقان دیگر گاهی مجبور میشوند 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 جابهجایی بزهکاری را نادیده بگیریم ،در واقع مطابق
نظریه انتخاب منطقی زمانی که منافع حاصل پس از جابهجایی بزهکاری ،بیش از
هزینههای تحمیلی ارتکاب جرم به بزهکار باشد ،جابهجایی بزهکاری صورت میگیرد.
برای مثال در اواخر سال  1990پلیس نیویورک سیتی ،تیمهای 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 مجتمعهای مسکونی
جابهجا کردند .اما تحقیقات متعدد دیگری بیانگر این مطلباند که یا جابهجایی
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بزهکاری صورت نمیگیرد و یا در صورت وجود ،بسیار محدود است .برای مثال به
موارد موثق زیر توجه کنید:
ــ گشت ویژه پلیس در کانزاس سیتی ،در محلههایی که آمار جرائم مسلحانه باال
بود ،توانست بدون تحقق جابهجایی بزهکاری برای این جرم یا سایر جرائم ،نرخ این
جرائم را کاهش دهد.
ــ کارشناسان با استفاده از شیوههای نوین تشخیص اسناد جعلی ،به طور چشمگیری
جعل چک در سوئد را کاهش دادند ،بدون هیچ جابهجایی در جرائم مرتبط با جعل یا
جرائمی که میتوانست به جای جعل ارتکاب یابد.
ــ مراقبتها و حفاظتهای شدید امنیتی نسبت به بانکها در استرالیا باعث کاهش
نرخ سرقت شد ،اما هیچ دلیلی مبنی بر ازدیاد نرخ سرقت از دکههای خیابانی ،پمپهای
بنزین ،هتلها یا مردم در خیابانها یافت نشد.
ــ زمانی که انجام امور پلیسی مسئله محور نرخ سرقت از مجتمعهای مسکونی
جرمخیز را در ویرجینیای نیوپورت نیوز کاهش داد ،این جرم به مجتمعهای مسکونی
مجاور منتقل نشد.

ــ زمانی که خیابانها در پارک فاینز بِری لندن بسته و نظارت پلیس تشدید شد،

جابهجایی روسپیگری به مناطق مجاور مشاهده نشد .مطابق تحقیقات انجام شده ،اکثر
این زنان به میل خود در این پارک روسپیگری نمیکردند ،بلکه اینکار 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 یک ایستگاه اتوبوس برقی به منظور مهار سرقت مقرون به آزار،
حمله و تهدید به ضرب و کاهش جرائم خشونتبار در َسن دِیگو ،بدون جابه جایی

این جرائم به ایستگاه دیگر انجام شد.
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را بر بزهکاران تحمیل میکرد .بنابر مستندات باال تصور اکثر مردم اشتباه است ،چرا
که عموم مردم تصور میکنند که جابهجایی بزهکاری بیش از اینها رخ میدهد .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 هیچگونه جابهجایی رخ نداده و در سی و سه مورد باقیمانده فقط
بعضی از جرائم جابهجا شدهاند .در هیچیک از این موارد ،نرخ جرم جابهجا شده با
نرخ جرم پیشگیری شده برابر نبوده ،همچنین جابهجایی موجب افزایش جرم دیگری
نشده است.
معموالً جابهجایی بزهکاری محدود است زیرا بزهکاران به سختی میتوانند سریع ًا
خود را با شرایط جدید سازگار کنند .اگر بزهکاران تغییر کنند احتمال بسیار زیادی
دارد که اماکن ،زمانها ،آماج ،شیوهها و انواع جرائمی را تغییر دهند که با موارد مشابه
فروبسته توسط برنامه پیشگیری از جرم مشابهت دارد ،زیرا موارد مذکور آسانترین
اموری هستند که بزهکاران میتوانند آن را تغییر دهند .این موضوع بیان میدارد که با
حدس زدن اموری که تغییر آنها برای بزهکاران بسیار آسان است ،میتوان جابهجایی
بزهکاری را پیشبینی کرد .اگر اموری وجود داشته باشد که تغییر ،آنها به وضوح آسان
باشد ،توصیه میشود چگونگی درج و تلفیق این امور در طرح پیشگیری از جرم را در
نظر بگیرید .اگر نمیتوانید این موارد را با طرح پیشگیری تلفیق کنید ،بهتر است برای
یافتن و کشف جابهجایی بزهکاری کلیه امور مذکور را زیر نظر داشته باشید.
به اختصار ،جابهجایی بزهکاری همیشه تهدیدی محسوب میشود اما دالئل نظری

قوی برای این اعتقاد وجود دارند که جابهجایی بزهکاری الزام ًا به وقوع نمیپیوندد.
عالوه بر این مطالعات انجام شده بر جابهجایی بزهکاری نشان میدهند که حتی در
صورت وقوع جابهجایی ،ممکن است به صورت کامل و همه جانبه نباشد و میتوان
بخش عظیمی از جرم را با اقدام های کاهش دهنده موقعیت جرم کاهش داد.
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ادّعای جابهجایی بزهکاری غالب ًا با بررسیهای دقیق نقض میشود
در اواسط دهه  1980میالدی ،جان ا ِک گزارشی از جابهجایی بزهکاری پلیس نیوپورت نیوز را بررسی کرد.
در این گزارش شدت عمل پلیس موجب عدم خرید و فروش ماریجوانا در گوشه و کنار خیابان شده بود.
بعضی از مأموران پلیس اظهار میکردند که بزهکاران برای خرید و فروش مواد مخدر ،فقط به نقاط مشابه
مجاور تغییر مکان دادهاند .در مصاحبههای انجام شده با مأموران پلیس چند واقعیت مهم آشکار شد:
ــ دالالن مواد مخدر در کنار سایر خیابانها ،هروئین معامله میکردند نه ماریجوانا.
ــ هیچیک از بزهکاران بازار خرید و فروش ماریجوانا ،در بازار هروئین نبودند.
ــ عملکرد بازار هروئین بسیار پایین بود.
ــ عملکرد پلیس منجر به تأخیر گشایش بازار ماریجوانا شد.
ادعای جابهجایی بزهکاری ممکن است به دلیل برداشت های شخصی و گزینشی باشد .از نظر مردم
مبارزه پلیس با خرید و فروش ماریجوانا 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 محلههای مجاور از خرید
و فروش ماریجوانا شکایت کردند ،این موضوع توجه مسئوالن را به خود جلب کرد( .در ابتدای انجام این
طرح به دلیل کماهمیت 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 جابهجا شده است).
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 -13توزيع منافع را نيز در نظر داشته باشيد

گاهي در مواردي كه محققان انتظار دارند كه با جابهجايي بزهكاري مواجه شوند ،دقیق ًا
با عكس آن روبهرو ميشوند .به جاي آنكه جرم به زمان يا مكان ديگري جابهجا شده باشد،
نرخ آن بسيار گسترهتر از آنچه كه انتظار ميرود كاهش مييابد ،به بياني ديگر كاهش فراتر
از حيطه اقدام ها انجام شده است .با وجود اينكه اين موضوع كشف نسبت ًا جديدي است ،اما

مصاديق بسياري در اين زمينه وجود دارد كه به مواردي از آن اشاره ميكنيم:

-1همان طور كه انتظار ميرفتُ ،كدگذاري الكترونيكي كتابها در كتابخانه دانشگاه
ويسكانسين موجب شد نرخ سرقت كتابها كاهش يابد ،گرچه نرخ سرقت نوارهاي

ويديوئي و ديگر اجناسي كه برچسب و ُكد نداشتند نيز كاهش يافت.

-2هنگامي كه فروشنده قسمت وسائل الكترونيكي فروشگاهي در نيوجرسي پيشنهاد
كرد كه اجناس قيمتي موجود در انبار ،روزانه شمارش شود نرخ سرقت كاركنان
فروشگاه از اينگونه اجناس به طور چشمگيري كاهش يافت .البته عالوه بر اين و بر
خالف انتظار ،از نرخ سرقت اجناسي هم كه شمارش نمی شد نه كاسته شد.
لوجك در شش شهر
-3هنگام به كارگيري سيستم ردياب وسائل نقليه ،معروف به َ
بزرگ ،عالوه بر سرقت وسائل نقليه مجهز به اين سيستم ،نرخ سرقت وسائل نقليه
فاقد اين سيستم نيز كاهش يافت.

-4سيمون حكيم و همكارانش در دانشگاه تِمپ ِل نشان دادند كه استفاده گسترده از
دزدگير و آژير در مناطق مرفه نشين نزديك فيالدلفيا ،نه تنها نرخ سرقت در آن منطقه
را كاهش داد بلكه در تمام شهر اثر چشمگیری داشت.
-5با نصب چراغهاي راهنمايي مجهز به دوربين در تقاطعهاي مشخصي از شهر
اِستِراتكيد ،يكي از شهرهاي بزرگ اسكاتلند ،نه تنها تعداد متخلفان در تقاطعهاي
مذكور كاهش يافت ،بلكه نرخ تخلفات ارتكابي در تقاطعهاي مجاور نيز كاهش

جرم شناسی پیشگیری

95

يافت( .البته اين راهكار در شهرهاي كوچك ،براي مدت زمان طوالني قابل استفاده

نيست ،چرا كه مردم تقاطعهاي داراي چراغهاي راهنماييِ مجهز به دوربين را به
سرعت شناسايي ميكنند).
-6اجراي طرح ارتقاء امنيت مشروب فروشيهاي منطقهاي از كايرخولت در انگلستان
كه مكررا ً از آنها سرقت ميشد نه تنها نرخ سرقت را در منطقه موردنظر ،بلكه در كل

مشروب فروشيهاي ايالت كاهش داد.
همه اين موارد مصاديقي از توزيع منافع هستند كه به واسطه اجراي اقدام های پيشگيرانه
حاصل شدهاند .به نظر ميرسد كه بزهكاران بالقوه از اجراي راهكارهاي پيشگيرانه آگاهند،
اما غالب ًا از حيطه دقيق اجراي آن مطمئن نيستند .آنها اغلب حيطه اقدام های پيشگيرانه را
بيشتر از آنچه در واقع است تصور نموده و فكر ميكنند اقدام های الزم براي ارتكاب جرم
در بسياري از زمانها و مكانها و نسبت به بسياري از آماج های جر م افزايش يافته و براي
ارتكاب جرم خطر بيشتري را بايد متحمل شوند .اين بدان معني است كه توزيع منافع نيز

مانند انواع متفاوت جابهجايي بزهكاري ،ميتواند اَشكالی متفاوت به خود بگيرد (به جدول
رجوع كنيد).
توزيع منافع امري غيرمنتظره است به طوری كه دستاوردهاي كاربردي پيشگيري وضعي
را به طور چشمگيري افزايش ميدهد .اما هنوز نميدانيم كه چگونه ميتوانيم به طور كنترل
شده و آگاهانه به آن دست يابيم .يكي از بهترين شيوههاي آن تبليغات است .مبارزه تبليغاتي
در شمال انگلستان موجب شد عوايد و مزاياي حاصل از نظارت و كنترل با دوربينهاي مدار
س را در برگيرد ،در حالي كه اين دوربينها تنها بر روي
بسته ،هم ِه مجموعه هشتاد اتوبو 
تعداد معدودي از اتوبوسها نصب شده بود .يكي از اين اتوبوسها در حوالي مدارس به كار
گرفته شد تا به دانش آموزان نشان دهد كه اگر مرتكب عمل غير اخالقي شده و يا بخواهند
به اتوبوس آسيب برسانند از طريق دوربينها شناسايي و دستگير شده و تصوير آنان از شبكه
سراسري پخش خواهد شد.
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جابهجايي و توزيع منافع سرقت از آپارتمانها
نوع

حيطه

جابهجايي

توزيع منافع

جغرافيايي

تغيير جغرافيايي

به ساختمان ديگري منتقل
شده

نرخ سرقت را در ساختمان موردنظر
و ساختمانهاي اطرافش كاهش داد

زماني

تغييرهای زماني

زمان ارتكاب از روز به عصر
تغيير كرد

سرقتهاي ارتكابي طي روز و عصر
كاهش يافت

آماج جرم

موضوع مورد تهاجم
تغيير كرد

موضوع سرقت از آپارتمانها به
خانهها (حیاط دار) تغييركرد

نرخ ارتكاب سرقتها هم در خانهها
و هم در آپارتمانها كاهش يافت

شیوه

تغيير در شيوه
ارتكاب جرم

تغيير روش از سرقت از درهاي
بدون قفل به شكستن قفلها

كاهش نرخ دستبرد از درهاي قفل
شده و بدون قفل

نوع جرم

تغيير نوع جرائم

تغيير نوع سرقت از سرقت از
منازل به سرقت

كاهش نرخ سرقت از منازل و
سرقت به طور كلي

بايد در نظر داشت وقتي بزهكاران متوجه شوند ،که خطرها و اقدام ها برای ارتکاب
جرم به گونه ای که تصور می شود افزایش نیافته است ،ميزان توزيع منافع كاهش مييابد.

تحقيقات نشان داده است كه اين مسئله اخيرا ً در انگلستان در مورد دستگاه دمسنج محقق
شده است .اين دستگاه به طور موقت تأثیری بيش از حد انتظار بر رانندگان مست داشت.
در اين مورد به نحوي عمل شد كه خطر دستگيري افزايش يافته بود ،اما به محض اينكه
رانندگان دريافتند كه خطر ايست و بازرسي كم شده است ،مجددا ً رانندگي با حالت مستي

افزايش يافت .شايد اين بدان معني است كه تدابير اتخاذ شده ،بزهكاران را در مسيري
هدايت ميكند كه هميشه در پي راهحلي باشند كه با استفاده از آن بتوانند تهديدهای موجود
را کام ً
ال شناسايي نموده و دقیق ًا بدانند كه اگر بخواهند مجددا ً مرتكب جرم شوند به چه
ميزان بايد تالش كرد.

از حیث عملی ،توزيع منافع از اين جهت مهم است كه دقیق ًا عكس جابهجايي بزهكاري

عمل ميكند ،با وجود جابهجايي ،اشاعه اقدام ها پيشگيرانه بايد استمرار داشته باشد .مطمئن ًا
با بسياري از اين موارد مواجه خواهيد شد .دومين گام مهم ارزيابي ميزان توزيع است كه
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ارزیابی های شما باید به گونه ای باشد که این توزیع را مدیریت کند .شيوه انجام اين ارزيابي
در راهبرد پنجاه و یک با توصيف دو منطقه كنترل با دو مسافت دور و نزديك بررسي
خواهند شد .در غیر این صورت ممكن است مردم در مورد تأثیر اين ابتكار عمل در امور

پيشگيرانه شما سؤال كنند كه چطور ممكن است جرم در منطقهاي مجاورِ منطقه مورد نظر
كاهش يابد .ممكن است شما با اين مسئله مواجه شويد كه مردم در مورد تأثیرات اوليه اقدام
ها پيشگيرانه از شما سؤال كنند ،علت سؤال آنان اين است كه جرم در منطقهاي مجاور منطقه
موردنظر نيز كاهش يافته است.
توزيع منافع و كنترل ويديويي در يكي از پاركينگهاي دانشگاه
يكي از رؤساي جديد حراست دانشگاه سِ ِري انگلستان تصميم گرفت با استفاده از دوربينهاي مدار
بسته ،مسئله سرقت از پاركينگهاي دانشگاه را حل و فصل كند .وي دوربين مدار بستهاي را روي
تيركي بلند قرار داد كه امكان نظارت بر فضاي پاركينگها وجود داشته باشد .همان طور كه نقشه نشان
ميدهد ،دوربين مذكور كنترل يكساني روي همه پاركينگها نداشت ،چرا كه وجود ساختمانهايي در مسير
پاركينگ شماره یک مانع ديد دوربين ميشد.

پيش بيني ميشد كه اگر چنانچه استفاده از دوربين در پيشگيري از جرم مؤثر واقع شود ،اين تأثیر فقط
بايد نسبت به پاركينگهايي صورت پذيرد كه توسط دوربينها تحت كنترل قرار گرفتهاند .همچنين پيش
بيني ميشد كه جرائم از پاركينگهايي كه تحت كنترل هستند به پاركينگهايي كه تحت نظر نيستند
منتقل شود( جابهجا شود).

اما طي سال گذشته كه اين دوربينها به كار گرفته شدند ،نرخ سرقتها و موارد تخريب
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اموال عمومي موجود در پاركينگها به نصف رسيد و از صد و سی و هشت مورد در سال
قبل به شصت و پنج مورد در سال بعد رسيد .البته در پاركينگ شماره یک نيز بر خالف اينكه
تحت پوشش دوربينها قرار نگرفته بود ،وقايع به اندازه سه پاركينگ ديگر كاهش يافت.
احتماالً توزيع منافع ناشي از كنترلهاي ويديويي ،به خاطر آگاهي بزهكاران بالقوهاي بود كه

با فضاي دانشگاه نيز آشنا بودند .اما محدوده اعمال اجرائيات را به دقت نميشناختند .احتماالً

بسياري از اشخاص نيز به اين نتيجه رسيدند كه ديگر به خطر انداختن خود و اقدام های الزم
براي ورود به پاركينگهاي دانشگاه براي ارتكاب جرم ارزشی ندارد.
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 -14هنگام تعريف مسئله از آزمون  CHEERSاستفاده كنيد

مسئله عبارت است از يك سري وقايع تکرار شونده ،زيان بار و مرتبط در سطح
جامعه كه مردم از پليس انتظار دارند به آنها رسيدگي كند .با توجه به اين تعريف شش
عنصر اصلي مسئله عبارت است از :جامعه ،زیان بار بودن ،انتظارها ،وقايع ،تكرار و

وجه اشتراک كه با واژه اختصاري  CHEERS1نشان داده ميشوند.

جامعه :وقایع زیان بار مورد نظر باید به گونهای باشد که عموم مردم آن را تجربه
كنند .منظور از عموم مردم اشخاص حقيقي ،اصناف ،اداره های دولتي و ديگر نهادها
است .نيازي نيست كه همه يا اكثريت جامعه اين شرايط را تجربه كنند ،بلكه تجربه
توسط بخشي از افراد جامعه نيز كافي است.
زيانبار بودن :مردم و نهادها بايد از آن آسيب متضرر شوند .آسيب ميتواند موارد

زیر را در برگيرد :از بين رفتن يا تخريب اموال ،آسيب جسمي يا مرگ ،اضطراب
و تشويش خاطر شديد ،اتالف و كاستن قابليتهاي پليس (مانند تماسهاي مكرر
و بيمورد براي دريافت خدمات) .به خاطر داشته باشید که «غيرقانوني بودن» جز
تعريف مسئله يا از ويژگيهای آن نيست .در بعضي موارد ،پليس بايد به رفتاري قانوني
رسيدگي كند .مثال متداول آن ،شكايت از آلودگیهای صوتی ناشي از فعاليتهاي
اقتصادي قانوني و تأثیر آن بر ساكنان محله است .از طرفی ،برخي مسئله ها در ابتدا در
قالب رفتاري غيرقانوني گزارش ميشوند ،اما با بررسي دقيقتر ،هيچ رفتار غيرقانونياي

مشاهده نميشود .گزارش هایی كه دارای همه معيارهاي  CHEERSباشند« ،مسئله»
ناميده ميشود.
انتظارها :2برخي از افراد جامعه از پليس انتظار دارند كه علل زیانبار بودن را

پيگیري كند (گفته شد كه نياز به عده كثيري نيست) .انتظار نبايد مفروض باشد ،بلکه
 - 1واژهي اختصاري به منظور تعريف عناصر يك مسئله ،حروف آن به ترتيب بيانگر مفاهيم زير است :جامعه ( ،)Cزیانبار بودن
( ،)Hانتظارها ( ،)Eوقايع ( ،)Eتکرار ( )Rو وجه اشتراک (.)S
2 - Expectation
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بايد به مواردي مانند تماسهاي تلفني شهروندان ،تجمع ها ،گزارش های خبرگزاريها
يا ...مستند باشد .در اين زمينه پليس ملزم به پذيرش نظر مردم در خصوص تعريف
مسئله يا آنچه كه بايد درباره آن انجام شود يا علل پیدایش آن نيست .زيرا ممكن
است مردم در تشخيص ويژگيها و علل پیدایش اشتباه كنند .اين موضوع از وظايف
تحليلكننده است تا به دقت ،علل پیدایش آن را بيابد.
وقايع :بايد وقايعي كه باعث پيدايش مسئله ميشوند را بيابيد .مسئله ها از وقايع

مجزا تشكيل شدهاند .وقايع ،مواردي مانند ورود به عنف (براي سرقت از منزل) ،حمله
به ديگري ،مسائل جنسي ،سر و صداي فوقالعاده زياد و ....هستند .اكثر وقايع در كوتاه
مدت اتفاق ميافتند ،اگر چه انجام برخي از آنها مستلزم صرف زمان است ،مانند انجام
برخي از گونههاي تقلب.
تكرار :وقايع مورد نظر بايد تكرار شوند .ممكن است تكرار حاكي از مسئلهي حاد

يا مزمن باشد .مسئله های حاد ،ناگهانی ظاهر ميشوند ،مانند محلهاي كه در آن ،نرخ
سرقت تجهيزات داخل خودرو كم است ،اما به طور ناگهاني نرخ چنين سرقتهايي
افزايش مييابد .برخي از مسئله های حاد حتي اگر هيچ اقدام خاصي نيز براي برطرف
كردنشان صورت نگيرد ،خود به خود مرتفع ميشوند .اما در بسياري موارد ،اگر به
آنها رسيدگي نشود ،به مسئله اي مزمن تبديل ميشوند .بدين خاطر ،مسئله های حاد
بايد بررسي شوند تا مشخص شود آيا نشانهاي از مستحكم شدن (تبديل به مسئله اي
مزمن) در آنها وجود دارد؟مسئله های مزمن مدتها باقي ميمانند ،مانند سالها پرسه

زدن زني روسپي در محلهاي .وقايع مربوط به مسئله های مزمن دائم ًا واقع میشوند،تا
زماني كه اقدامي در اين زمينه صورت گيرد.

وجه اشتراک :وقايع مكرر بايد وجه اشتراكي داشته باشند .مث ً
ال ممكن است مسئله

مورد نظر توسط شخص واحدی ارتكاب يابد .ممكن است در شرايط و اوضاع مشابهي
به وقوع پيوسته يا آلت ارتکاب یکسان بوده و يا اينكه در يك يا چند عامل ديگر وجه
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اشتراك داشته باشند .بدون وجود ويژگي مشترك ،تنها شاهد مجموعهاي از وقايع اتفاقي
خواهيد بود ،نه مسئله مورد نظر ما در اين بخش .توجه داشته باشید که طبقهبنديهاي
متداول جرائم در این زمینه كارساز نيست .براي مثال سرقت خودرو به تنهايي شامل
موارد زير ميشود :سرقت خودرو براي تفريح ،سرقت خودرو براي استفاده در سرقت
از مغازه ،سرقت براي صادر كردن به كشورهاي ديگر ،سرقت براي استفاده در جرائم
ديگر و تعداد زيادي از وقايع متنوع ديگر .بدیهی است که مجموعه سرقتهاي مزبور
را نميتوان تنها يك مسئله دانست بلكه به اطالعات بيشتري نياز است .با وجود همين
ويژگيهاي مشترك است كه وقايع به مسئله تبديل ميشوند  -براي مثال سرقت وانت
از حومه شهري براي استفاده به عنوان تاكسي كوليها در داخل شهر.
مسئله ها بايد به طور دقيق بررسي شوند (به راهبرد شش و پانزده رجوع كنيد) ،با
بررسی دقیق کلیه جزئيات ،مجموعه شرايط ايجادكننده ی وقايع زیان بار را از مجموعه

شرایط افزایش دهنده این وقایع تفكيك ميکنند CHEERS .شش سؤال اصلي را به
شما پيشنهاد ميكند ،كه بايد در مرحله بررسي به آنها پاسخ دادهشود.
• چه كسي در جامعه تحت تأثیر مسئله قرار ميگيرد؟

• چه آسيبهايي به واسطه پيدايش مسئله وارد ميشوند؟
• از پليس انتظار مي رود چه واكنشي نشان دهد؟
• چه نوع وقايعي در پیدایش مسئله مؤثرند؟

• چند وقت يكبار اين وقايع تكرار ميشوند؟
• وجه اشتراک وقايع با یکدیگر چیست؟

همه اموری که پلیس به آنها رسيدگي می کند ،مسئله نيستند .در این راستا

 CHEERSبه شناسايي دقيق مسئله كمك ميكند .يادآوري ميكنيم كه از واژه «مسئله»
به طور تخصصي و آنگونه كه براي انجام امور پليسي مسئله محور الزم است استفاده
ميكنيم ،نه آنگونه كه در محاورات روزمره ما استفاده میشود .برخي از اموري كه
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مسئله نيستند ،ممكن است مسئلهآفرین (درد سر ساز) شوند ،بنابراین الزم است كه
پليس به آنها توجه كند ،مانند موارد زير:
وقايع تكرار ناپذير :واقعهاي که تكرار نميشود ،بدون توجه به درجه وخامت آن،

مسئله نيست .مگر اينكه به طور منطقي به نظر برسد،كه اگر اقدامي نشود ،واقعه مشابه
ديگري پدید خواهد آمد .برخی اوقات الزم است كه واقعهاي تكرار ناپذير بررسی شود
و يا تحت انجام برخي اقدام های پليسي قرار گيرد ،اما حل مسئله را نبايد براي رفع
وقايع تك موردي به كار گرفت ،زیرا از هيچ مسئلهي پيشگيري نميشود.
مناطق :گاهي مناطقی كوچك مانند مركز شهر يا مجتمعهاي آپارتماني به عنوان
محل های مسئلهآفرین شهرت مييابند،اما معموالً مسئله اي وجود ندارد .در واقع اين
مناطق ،دارای محله ها يا اماكني هستند كه در آنها مسئله های متعددي اتفاق میافتد.
ممكن است مسئله های شخصي نيز جزء اين موارد باشند ،اما هميشه اينطور نيست.
اگر كل منطقه را به عنوان مسئله اي تكرار ناپذير در نظر بگيريم ،پيچيدگي كار افزايش
يافته و احتمال يافتن راهکارهاي مؤثر نيز كمتر ميشود .از اين رو شما بايد مسئله های
خاص هر محله را شناسايي كرده و به طور جداگانه به آنها بپردازيد .اگر اين مسئله ها
با هم مرتبط باشند (براي مثال یک راسته خیابان در پیدایش چندين مسئله دخيل باشد)
بررسي اين ارتباط مؤثر خواهد بود .هرگز تصور نكنيد كه ارتباط مسئله ها با هم ،تنها
به علت نزديك بودن آنها (از نظر زماني ،مكاني يا )...به يكديگر است .البته در برخي
موارد ممکن است راه هایی برای متمایز کردن مسئله ها وجود داشته باشد.
جايگاه (خواستگاه) اجتماعي :كودك مدرسه گريز ،نوجوان بيحوصله ،بزرگسال
ولگرد و بزهكاران محكوم شده را نميتوان به خاطر مدرسه نرفتن ،نداشتن شغل،
استخدام نشدن يا محكوم به ارتكاب جرمي بودن؛ مسئله تلقي كرد .جامعه از پليس
انتظار دارد كه نسبت به آنها اقدامي انجام دهد ،اما اينگونه جايگاههاي اجتماعي ،دو

ويژگي «زیانبار بودن» و «وقايع» را ندارند .برخي از اين اشخاص قطع ًا در پيدايش
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مسئله ها نقش دارند،برای مثال سيبل جرم واقع ميشوند يا بزهكار میشوند يا،....اما
اين امر باعث نميشود كه آنها مصداق مسئله باشند .بنابراين بايد از تعريف مسئله با
توجه به جايگاه اجتماعي اجتناب كرد .جايگاههاي اجتماعي ممكن است به بخشي از
مسئله اي بزرگ اشاره داشته باشند.

هميشه از آزمون  CHEERSاستفاده كنيد تا ببينيد كه آيا امر مورد نظر همه اين

شش عامل را دارد؟ اگر چنين نيست ،براي مرتفع كردن آن ،از انجام امور پليسي مسئله
محور بپرهيزيد.
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 -15با نوع مسئله اي كه با آن مواجه هستيد آشنا باشيد

از آنجايي كه پليس محلي باید با مسائل بسياري مواجهشود كه ويژگيهاي مطرح شده

در  CHEERSرا دارا هستند (به راهبرد چهارده رجوع كنيد) اين مسائل را به شکل طبقه
بندي ارائه نمودهايم .اين شيوه طبقه بندي به شما كمك ميكند كه بتوانيد به دقت مسئله ها

را تعريف كنيد و شما را قادر ميسازد كه بتوانيد مسئله های به ظاهر مشابه كه واقع ًا از هم
متفاوتند را تفكيك كنيد و در عين حال اين امكان را براي شما فراهم ميآورد كه بتوانيد
مسئله مورد نظرتان را با مسئله های مشابه آن كه تاكنون بدانها پرداخته شده است ،مقايسه
نموده و ويژگيهاي مهمي كه بايد بررسي شوند را بشناسيد .براي مثال ميتوانيد مجموعه
ای گسترده از تحقيقات در مورد مسئله های متداول را در دفتر خدمات پليسي مسئله محور
و وب سايتهاي انجام امور پليسي مسئله محور بيابيد كه به خوبي بدانها پرداخته شده است
(به راهبرد نوزده رجوع كنيد) .شناخت مسئله مورد بررسي به شما كمك ميكند كه بتوانيد
تحقيقاتي را شناسایی کنید كه ممكن است براي شما مفيد واقع شوند ،حتي اگر مستقيم ًا به

مسئله مورد نظر شما نپرداخته باشند .اين شيوه طبقهبندي بر دو ضابطه استوار است:
 -1محيطهايي كه مسئله در آنجا شكل ميگيرد.
 -2رفتارهاي اشخاص دخيل در مسئله (البته اين شيوه ،از شيوه طبقهبندي گرگ و اردك
و النه كه نوعي طبقهبندي براي مسئله های پایدار است و در راهبرد شماره هشت
مطرح شد متفاوت است).
محيطها هستند كه از طريق فعاليتهايي كه اشخاص در آنها انجام ميدهند و يا به
وسيله كساني كه محل مورد نظر را اداره و كنترل ميكنند ،امكان دسترسي به آماجهاي جرم
را فراهم ميآورند .شناسايي نوع محيط ،اين امكان را براي شما فراهم ميآورد كه بتوانيد
محيطهاي مسئله دار و بدون مسئله را با هم مقايسه كنيد .محيطها مالكاني دارند كه ميتوانند
در حل مسئله نقشی مهم ايفا نمايند (به راهبرد چهل و چهار رجوع كنيد) به طور كلي یازده
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نوع محيط وجود دارد كه با مسائل پليسي مرتبطند كه عبارت است از:
محيطهاي مسكوني :مكانهايي هستند كه مردم در آنجا اقامت ميكنند نظير خانهها،

آپارتمانها و اتاقهاي هتلها .گرچه اغلب آنها در مكانهايي ثابت قرار دارند ،اما برخي نيز
نظير وسائل نقليه تفريحي متحركاند.
اماكن تفريحي :مكانهايي هستند كه افراد براي خوشگذراني و تفريح به آنجا ميروند،

نظير كلوپها ،رستورانها ،سينماها ،زمينهاي بازي ،بندرگاهها و پاركها.

اداره ها :محل انجام امور اداري و دفتري كه تعامل نزدیک و رو در ِ
روی كاركنان و

ارباب رجوع در اين اماكن كم بوده و اغلب امكان دسترسي به اين اماكن نيز كم است نظير
اماكن دولتي و تجاري.
اماكن و بازارهاي غرفه بندي شده :مكانهايي كه اشخاص ميتوانند به طور پياده يا

سواره در آنجا رفتو آمد كنند و در آنجا معامله های پولي صورت ميگيرد نظير فروشگاهها
و بانكها.
اماكن صنعتي :اين اماكن محل توليد اجناس و كاالهاست .در اين محلها ،معامله های

نقدي در زمره فعاليتهاي با اهميت محسوب نشده و مشتريان حضور كمرنگي دارند.
كارخانهها ،انبارها ،محل بسته بندي كاالها و ....از جمله این مکانها هستند.
محيطهاي مربوطه به كشاورزي :محلهايي براي پرورش محصوالت كشاورزي و دام

و طيور.

اماكن آموزشي :اماكني براي مطالعه يا يادگيري از جمله مراكز بهزيستي ،مدارس،

دانشگاهها ،كتابخانهها و اماكن مذهبي.

مراكز ارائه دهنده خدمات عمومي :اماكني كه مردم در صورت بروز مشكل به آنها

مراجعه ميكنند نظير دادگاهها ،زندانها ،ندامتگاهها ،اداره پليس ،بيمارستانها و مراكز ترك
اعتياد.
معابر عمومي :كليه مسيرهايي كه محيطهاي ديگر را به هم مرتبط ميسازد مانند جادهها،
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بزرگراهها ،پيادهروها و مسيرهاي ويژه دوچرخه و موتورسيكلت.
پايانههاي حمل و نقل و ترابري :مكانهايي كه جابهجايي تودهاي عظيم از مردم در آنجا

صورت ميگيرد مانند اتوبوسها ،ترمينالها ،ايستگاههاي اتوبوس ،هواپيماها ،فرودگاهها،
قطارها ،ايستگاههاي راهآهن ،قايقها ،اسكلهها ،كشتيهاي مسافربري و ايستگاههاي قايقها.
اماكن بالصاحب :مناطقي بدون استفاده مشخص يا كاربردهایی از پيش تعيين شده؛ اين

ن از پاركها متفاوتند به این دلیل كه به منظور تفريح ساخته نشدهاند اگر چه ممکن است
اماك 
که مردم بدين منظور از آنها استفادهكنند .اين اماكن ساختمانهاي متروكه و اموال بالصاحب
را در بر ميگيرد.
رفتارها دومين ضابطه در طبقه بندي مسئله ها هستند .تفكيك كمك ميكند كه بتوانيم
جنبههاي مهم آسيب ،سوء نيت و روابط حاكم ميان آماج جرم و بزهكار را بشناسيم .در كل
شش نوع رفتار وجود دارد:

رفتار شكارگرانه :در اين نوع از رفتار بزهكار و بزهديده کام ً
ال مجزا و متمايز اند و

بزهديده ،مفعول فعل (عمل) بزهكار واقع ميشود .اغلب جرائم متداول نظير سرقت مقرون
به آزار یا تهدید ،سرقت از منازل ،كودك آزاري و ،قلدری و ...از اين دستهاند.
رفتار توافقي :رفتاري است كه طرفين به صورت آگاهانه و با ميل و رغبت اقدام به

انجام آن ميكنند ،كه نوعي داد و ستد (معامله) را در بر ميگيرد .نظير فروش مواد مخدر،
روسپیگری ،فروش اموال مسروقه و ....اما الزم به ذكر است كه حمله ها و تهديد روسپیان
به ضرب جزو رفتارهاي شكارگرانه به حساب ميآيد.
رفتارهاي ستيزهجويانه (درگيري) :بروز رفتار خشونت آميز از طرف هر دو طرف

دعوي (درگيري) كه بر اثر سوابق قبلي طرفين ايجاد ميشود .برخي از انواع خشونتهاي
خانوادگي ميان بزرگساالن از اين نوع رفتار است ،اما خشونتهاي خانوادگي ميان كودكان
و بزرگساالن در دسته رفتارهاي شكارگرانه جاي ميگيرد ،چرا كه طرفين درگير مانند هم
نيستند (تساوي در طرفين دعوي وجود ندارد).
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بي نظميهاي اجتماعي :در اين نوع رفتار بزهكاران از بزهديدگان قابل تفكيك هستند

اما آسيبها جدي و شديد نبوده و بسياري از اشخاص مورد بزهديدگي قرار ميگيرند.
بسیاری از مسائل که آزاردهنده ،ناخوشايند و با آلودگيهاي صوتي همراه بوده اما آسيبهاي
جدي به افراد و اموالشان وارد نمی آورند در اين دسته جاي ميگيرند نظير ميهمانيهاي پر
سر و صدا .گاهي بسته به جزئيات آن برخي از انواع تخريب اموال عمومي نيز در اين دسته
جاي ميگيرد .برخي ديگر نيز در دسته رفتارهاي شكارگرانه قرار ميگيرند .برخي از موارد
بينظميهاياجتماعي صرف نظر از محيطشان مسئلهآفرين ميشوند ،در حالي كه برخي
ديگر تنها در محيطهاي مشخصي مسئله آفرين ميشوند.
در معرض خطر قرار گرفتن :در اين نوع از رفتار ،بزهديده و بزهكار هر دو يك شخص

است و بزهكار قصد آسيب زدن به بزهديده را ندارد .نظير شروع به خودكشي ،مصرف بيش
از حد مواد مخدر و تصادف های رانندگي.
سوءاستفاده از پليس :شاخهاي است كه تقاضاهاي تعريف نشده و بدون توجيح در

خصوص استفاده از خدمات پليسي در آن جاي ميگيرد .گزارش های خالف واقع و
تماسهاي مكرر در خصوص موضوع هایی كه مردم خود نيز ميتوانند به آنها رسيدگي
كنند ،از اين دسته است .از اين شاخه در مواردي كه آسيب تنها از رفتاري ناشي شود
كه برخورد با آن مستلزم به كارگيري منابع پليسي باشد و نيز در مواردي در هيچ يك از
شاخههاي ديگر جاي نگيرد به عنوان آخرين راهكار استفاده ميشود.
شكل كامل دسته بندي ،در جدول نشان داده شده است .در جدول زير ،مسئله در محلي
قرار گرفته كه سطر و ستون متناسب با هم تالقي كردهاند .براي مثال برنده جايزه تيلي سال
 ،2001به آسيبهاي ايجاد شده در اثر بطريهاي شكسته در حومه مشروب فروشيها

پرداخته است ،كه مسئله ديگري در اماكن تفريحي است كه با  Aنمايش داده شده است،

مأموران پليس سانديگو مجبور بودند كه در مورد تماسهاي مكرر و خالف واقع گانگسترها
در خصوص تهديد در خوار و بار فروشيها اقدام نمايند كه در جدول با  Bنمايش داده
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شده است .البته توجه داشته باشيد كه اين مورد از موردي كه به فروش مشروبات الكلي به
كودكان در پ ِالنو تگزاس ميپرداخت و برنده جايزه ُ 2003گل ِدشتاين شد متفاوت است،

كه اين مورد نيز در جدول با  Cنمايش داده شده است .برنده جايزه سال ُ 2002گل ِدشتاين
تصادف های كارگران كشاورز مهاجر را حل و فصل کرده بود ،كه در آن به مسئله مخاطره

آميز شدن معابر عمومي پرداخته شده بود و با  Dنمايش داده شده است .برنده جايزه سال
ُ 1999گل ِدشتاين به مسئله كارتن خوابي و ولگردي پرداخته بود که يك مسئله بي نظمي
اجتماعي در معابر عمومي است و با  Eنمايش داده شده است .به تفاوت ميان مسئله فروش

(معامله) مواد مخدر در گوشه و كنار خيابان كه با  Fنمايش داده شده است و مسئله سرقت

مقرون به آزاري كه به قصد تالفي ،منجر به شليك شد و از مشاجرات ميان معامله كنندگان
ناشي ميشود (در نمودار با  Eنمايش داده شده است) توجه داشته باشيد .اينها مسائلي

هستند كه بسيار به هم شبيهاند اما مانند هم نيستند.
اگرچه اكثر مسئله ها تنها ميتواند در يك خانه جاي بگيرد ،گهگاه مواردي يافت ميشود
كه يك مسئله از چندين رفتار ناشي شده و چندين محيط را درگير ميكند .براي مثال پليس
اِستافوردشایر در انگلستان با مسئلهي مواجه شده بود .معترضان ساختمانهايي را كه براي
راهسازي تخليه شده بود تصرف نموده بودند كه اينها جزو محيط هاي بالصاحب محسوب
ميشدند .اين اعتراض ها از نوع بينظميهاي اجتماعي بودند اما تاكتيكهايي كه براي
تصرف اين ساختمانها استفاده شده بود ،خطري را به معترضان تحميل ميكرد .در عين حال
در معرض خطر قرار گرفتن نيز رفتار مرتبط ديگري بود (كه در نمودار با  Hنشان داده

شده است) .اگرچه گاهي اوقات وجود چندين نوع رفتار يا محيط الزم ميشود ،اما استفاده
مضاعف از چندين نوع ،خود منجر به ايجاد فشار ميشود.
اداره های پليس ميتوانند با دسته بندي مسائل ،اقدام های متفاوتي را با هم قياس نمايند
كه در حل مسائلي كه در يك محيط به وقوع پيوسته و در يك شاخه رفتاري قرار دارند،
استفاده شوند .بررسي كنند آيا تحليل متداولي براي اين موضوع ها وجود دارد و يا راهكار
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مؤثري براي اين مسئله ها هست؟ آيا تحليلها و راهكارهاي موضوع اين نوع مسئله ها از
تحليلها و راهكارهاي انواع ديگر مسئله ها متمايز 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 کمک می کند كه بفهميم براي انواع
متفاوتي از مسئله ها چه نوع كاري مؤثرتر است؟
طرح طبقهبندي مواجهه با مسئله های متداول توسط پليس محلي
محيطها

شكارگرانه

توافقي

ستيزهجويانه رفتارها

ناشي از بينظميهاي
اجتماعی

مخاطرهآميز سوء استفاده
از پليس

مسكوني
تفريحي

A

اداري

B

C

مراكز خريد
صنعتي
كشاورزي
آموزشي
خدمات عمومي
معابر عمومي

G

F

E

D

حمل و نقل
اماكن بالصاحب

H

H
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 -16عزیمت بزهكاران براي ارتكاب جرم را یاد بگیرید

مثلث تحليل مسئله (راهبرد هشت) فقط سه عامل ضروري جرم را مشخص كرده و
چگونگي انتخاب سيبل جرم توسط بزهكار را بازگو نميكند .به گفته ماركوس فِلسون،
بزهكاران اين كار را به سه شيوه زير انجام ميدهند:
 -1از راه شناخت قبلي بزهديده (ممكن است همسايه بداند كه شما چه موقع خارج از
منزل هستيد؛)
 -2از راه شغل (ممكن است سارقي كه به عنوان مهندس مخابرات مشغول به كار است،
اتفاقي بشنود كه شما هفته آينده به تعطيالت خواهيد رفت)
 -3از راه تشابه حيطه فعالیت.
مفهوم حيطه كاري ،ركن اصلي نظریه الگوي جرم 1است .اين ركن توسط جرمشناسان

كانادايي به نام پت و پائول بِرانتينگهام مطرح شده است (به نمودار رجوع كنيد) .اين ركن
بيان مي کند كه بزهكاران در طول فعاليتهاي روزمره ،چگونه آماج جرمهاي خود را
انتخاب ميكنند .با در نظر گرفتن مثلث تحليل مسئله ،تصور ميشود كه بزهكار برای تفريح
از خانه به محل كار ميرود .اينك به ضلعهاي اين مثلث توجه كنيد ،در همه اين زمانها و
حالت ها ،بزهكاران به دنبال موقعيتهاي جرمزا ميگردند( .به غير از  BufferZone2كه

ممكن است در آنجا شناسایي شوند) .ممكن است اين موقعيت را كمي دورتر از محل مورد
انتظار بيابند ،اما معموالً از منطقهاي كه ميشناسند ،پا فراتر نميگذارند .اين موضوع بدين
خاطر است كه ارتكاب جرم ،طبق روال روزمره سادهتر است ،در غير اين صورت بايد براي
آن متحمل سختيهاي زيادي شوند.
برانتينگهامها از عبارت لبهها 3نيز استفاده ميكنند كه بر مرزهاي منطقه داللت دارد،
1 - Crime pattern theory
 - 2منطقهای در اطراف یک مکان یا محل .غالب ًا به منطقهای اطالق میشود که در اطراف مناطق زیر واقع شده است :نقاط جرمخیز،
اماکنی که در آنها ضمانتهای اجرایی خاصی حاکم است و یا منطقهای که با اجرای تدابیر پیشگیرانه در حال اصالح (عاری شدن از
بزهکاری) است.
3 - edges
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همان جايي كه مردم ،زندگي ،كار ،خريد یا تفریح میكنند .احتمال وقوع برخي جرائم نظير
تهاجم های نژادي ،سرقت مقرون به آزار يا دله دزدي از فروشگاهها در اين لبهها بيشتر
است ،چرا كه مرزها،اماكني هستند كه افراد ناشناس از مناطق مختلف در آنجا تردد ميكنند.
در تحقيقات اوليه ،برانتينگهامها دريافتند كه نرخ سرقت از مناطق مسكوني در تاالهاسي
فلوريدا رو به افزايش است .تاالهاسي جايي است كه منطقهاي مرفهنشين را به منطقهاي
فقيرنشين ارتباط ميدهد .توجيح آنها اين بود كه منطقه مرفهنشين ،آماجهاي جذابي براي
فقيرنشين فراهم ميآورد .اما سارقان ترجيح ميدادند كه جان خود را خيلي

سارقان مناطق

به خطر نينداخته و داخل اين مناطق نشوند ،چرا كه با منطقه آشنا نبوده و ممكن بود سريع ًا
شناسايي شوند .خطر بزرگتري نيز آنها تهديد ميكرد ،چون بايد با اموال مسروقه ،مسافت
بيشتري را طي ميكردند.
بايد دانست همانطور كه بزهكاران از فعاليت روزمره براي ارتكاب جرم استفاده ميكنند،
خطر بزهديدگي نيز در همين فعاليتهاي روزمره مردم و مشكالت موجود پنهان است.
بدين خاطر است كه برانتينگهامها و ديگر نظريهپردازان الگوي جرم ،توجه فوقالعادهاي
به توزيع جغرافيايي جرم و روند فعاليتهای روزمره ميكنند .براي مثال محققان در اين
زمينه نقشههايي را طراحي ميكنند كه بيانگر اطالعات زير است :ساعت های مختلف روز
و روزهاي هفته ،ميزان دقيق ارتباط ميان جرائم ،ميزان دانشآموزان فراري از مدرسه ،ساعت
های تعطيلي مغازهها و يا هر فرآيند ديگري كه مردم در راستاي انجام فعاليتهاي روزمره
به آن ميپردازند .جيببرها و سارقان مغازه در جستجوي شلوغياند ،در حالي كه ساير
بزهكاران به دنبال عدم حضور مردماند .براي مثال ،هنگام عزيمت مردم به محل كار ،حركت
سارقان به مناطق مسكوني شروع ميشود تا هر روز از موقعيت عدم حضور بهرهمند شوند.
با مراجعت مردم به سمت منازل در شبها و آخر هفتهها نيز ،سارقان ساعت های باقيمانده
را صرف سرقت از اماكن تجاري و صنعتي ميکنند.
بسياري از مطالعه ها نشان ميدهند مسافتي كه براي ارتكاب جرم طي ميشود ،اغلب
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كوتاه است .بزهكاران عمومًا در يك يا دو مايلي منازلشان مرتكب جرم ميشوند .براي مثال

اَندي برايول در اداره پليس وست ميدلند ،يكي از بزرگترين اداره های پليس انگلستان ،اخيرا ً
 258074مورد عزيمت بزهكاران براي ارتكاب جرم در طول دو سال را تحليل كرده است.
او با اين تحليل به نكات زير دست يافته است:

• حدود نيمي از عزيمتها ،مسافتی كمتر از يك مايل بودهاند( ،در بيشتر مطالعه ها در
اياالت متحده ،عزيمتها كمي طوالنيترند ،چرا كه تراكم جمعيت ،كمتر و دسترسي
به وسائل نقليه بيشتر است).

• طول مسير با توجه به نوع جرائم متفاوت است .براي مثال دلهدزدان از مغازهها ،نسبت
به ديگر بزهكاران مسافت بيشتري را طي كردهاند.

• زنها نسبت به مردها مسافت بيشتري را طي كردهاند ،احتماالً بدين خاطر است كه
اكثرا ً مرتكب دلهدزدی ميشوند.

• بزهكاران در عزيمت براي ارتكاب جرم بسيار متفاوت از يكديگرند .برخي از آنها
معموالً در محله خود مرتكب جرمشدهاند و برخي ديگر مسافت بيشتري را طي
كردهاند ،خصوص ًا هنگامی كه با ديگر بزهكاران در ارتكاب جرم شركتداشته اند.

• بزهكاران جوان ،در مناطقي بسيار نزديك به منزل خود مرتكب جرم ميشوند ،در حالي
كه بزهكاران بیست ساله و باالتر مسافت بيشتري را طيكردهاند.

سوزان ِورنيك در كنفرانس ملي تدوين اطلس جرائم شهر اُورلَند پارك ،كانزاس ،كه در
مؤسسه ملي عدالت در سانديگو برگزار شد ،اطالعات دقيقتري را در مورد جوانان اعالم
كرد .او نشان داد كه كودكان یازده ساله دستگيري شده شهر اورلند پارك به طور ميانگين در
مسافت  1/05مايلي منازلشان مرتكب جرم شدهاند .با توجه به افزايش سن ،اين مسافت كم
كم افزايش يافته تا در سن هفده سالگي به  2/7مايل رسيده است .وي بخشي از اين افزايش
را به دليل امکان استفاده و دسترسي بيشتر به خودرو دانسته است.
شما بايد مفهوم نظريه الگوي جرم را دانسته و از آن در حوزه قضایی خود استفاده كنيد.
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شاخص عزيمت براي ارتكاب جرم و محدودیت مکانی
اَندي برامول شاخص مناسب تري از «عزيمت براي ارتكاب جرم و محدودیت مکانی» ارائه داده است .اين
شاخص متكي بر نرخ جرائم منطقهاي است كه توسط بزهكاران ساكن در همان منطقه ارتكاب يافتهاند.
نرخ  100نشاندهندة آن است كه بزهكاران ساكن ،مرتكب تمامي این جرائم شده و نرخ صفر نشاندهنده
آن است كه بزهكاران ساكن ،هيچيك از اين جرائم را مرتكب نشدهاند .اين نرخ بايد هنگام تحليل مسئله
مورد نظر در منطقه محاسبه شود .اين امر كه آيا بزهكاران بومي هستند يا پس از طي مسافتي به آنجا
آمدهاند ،در انتخاب نوع اقدام های پيشگيرانه وضعي كه بتواند با موفقيت انجام شود ،مؤثر است .براي مثال
مسدود كردن خيابانهاي يك محله ،تنها در صورتي مؤثر است كه اکثر بزهكاران براي ارتكاب جرم با وسيله
نقليه به آن محله بيايند.

بايد تالش كنيد كه بزهكار و الگوهاي جرم را با فعاليتهاي روزمره و لبهها به هم مرتبط
كنيد .در ابتدا بزهكاران اتفاقي را از آنهايي كه با پیدایش موقعيت و يافتن فرصت مرتكب
جرم ميشوند از يكديگر تفكيك كنيد .بايد بدانيد كه بزهكاران چه موقع حضور نداشته و در
چه مواقعي در نقاط جرمخيز گرد هم ميآيند .با مدنظر قرار دادن نظریه الگوي جرم و تفكر
دقيق بر دالئل حضور و عدم حضور بزهكاران به نتايج مطلوبي خواهيد رسيد .توجه داشته
باشيد كه منطقهاي با نرخ باالي جرائم ،ممكن است داراي خيابانهاي عاري از جرم بوده و
در عين حال اماكني دارد كه محل ارتكاب بيشتر جرائماند .ممكن است ساكنان نيز بدانند كه

مث ً
ال اين خيابان براي قدم زدن نسبت ًا امن است اما خيابان ديگر اينطور نيست ،حتي ممكن
است يك سمت خيابان را به سمت ديگر ترجيح دهند .اگر ساكنان ،محله خود را به اين
خوبي بشناسند هيچچيز مانع شناخت شما نسبت به اين موضوع نخواهد شد .نظريه الگوي
جرم به شما كمك ميكند كه دقیق ًا همين كار را كرده و بتوانيد مسئله خاصي را در مرحله

بررسي تعريف كرده و در مرحله تحليل ،علل پیدایش آن را بيابيد.
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كيم روسو نمودار باال را طراحي كرد تا تئوري برانتينگهامها را به تصوير بكشد .اين نمودار حيطه كاري
بزهكار (محل اقامت ،كار ،استراحت ،سرگرمي و مسيرهاي تردد ميان آنها) است Buffer zone .نزديك
منازلي است كه معموالً بزهكاران در اين مناطق مرتكب جرم نميشوند ،همچنین مشاهده میشود که
پنج منطقه ،بالقوه آماج جرم هستند (براي مثال پاركينگها) .محل تالقی حيطه فعاليت بزهكاران با
فضاي آماج جرم ،همان جايي است كه جرم به وقوع ميپيوندد (تقاطع ها) .نكته اينجاست كه در اين
مثال هيچ جرمي در حومه محل كار بزهكار به وقوع نميپيوندد ،چرا كه در اينجا آماج مناسبي وجود
ندارد .همچنين در دو منطقه آماج وجود دارند كه هيچ جرمي در آنها واقع نشده است ،چرا كه بزهكاران
از وجود اين اماكن آگاهي ندارند.
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 -17نحوه گسترش نقاط بحراني را بدانيد

اغلب تحليل گران نقاط بحراني را تنها به كمك جغرافيا بررسي می کنند .ممكن است
اين نوع بررسي در شروع كار مطلوبی باشد ،اما براي كاهش و از بين بردن نقاط بحراني بايد
با ديد عميقتري به اين مسئله نگریست ،تا علت بحراني بودن اين نقاط را یافت .در اين
راهبرد به شناخت بيشتر فرآيندهايي مي پردازيم كه عامل اصلی ایجاد نقاط بحراني هستند.
بعدها در راهبرد بیست و سه و پنجاه و پنج خواهيم آموخت كه چگونه ميتوان بدون
استفاده از نرمافزار نقشهكشي نقاط بحراني را تحليل و نقشه وضعيت آن را ترسيم نمود.
همان گونه كه در راهبردهاي قبلي نيز اشاره شد ،مناطق و اماكن كوچك در شناخت بسياري
از مسئله ها و ترويج راهكارهاي مؤثر نقش به سزايي دارند .بنابراين در اين راهبرد به بررسي
نقاط بحراني ميپردازيم .در راهبردهاي بعدي نيز براي شناخت خيابانها و مناطق بحراني بر
اين اصل متكي خواهيم بود.

سه نوع محل بحراني وجود دارد كه هر يك فرآيندهاي ع ّلي خاص خودش را دارد ،اين

سه نوع عبارت است از:
اماكن جرمزا :مكانهايي هستند كه تعداد زيادي از مردم ،به دالئلي كه ارتباطي با

انگيزههاي مجرمانه ندارند ،آنجا جمع ميشوند .فراهم آمدن تعداد زيادي از فرصت ها
برای ارتكاب جرم توسط بزهكاران و جمع شدن آماجهاي جرم در يك مكان و زمان،
جرائم و بي نظميهاي اجتماعي را به وجود ميآورد .اماكن جرمزا عبارت است از مراكز
خريد ،پايانههاي حمل و نقل ،جشنوارهها و رويدادهاي ورزشي و ....نرخ باالي جرائم و
بينظميهاي اجتماعي به دليل تعداد زياد آماج های جر م و اشخاصي است كه از اين مكانها
استفاده ميكنند.
جاذبهاي جرم :مكانهايي هستند كه فرصتهاي متعدد ارتكاب جرم را فرآهم ميآورند،

كه بزهکاران نيز آنها را به خوبي ميشناسند .كساني كه انگيزههاي مجرمانه دارند ،به سمت
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چنين مكانهايي جذب ميشوند .كمي بعد ،بزهکاران از مناطق ديگر به اين مناطق ميآيند و
پس از مدتي و تحت شرايطي ،براي هميشه به اين منطقه نقل مكان ميكنند .مناطق فروش
مواد مخدر و مناطقي كه روسپيگري در آنجا رواج دارد ،از اين دستهاند .برخي از نقاط مراكز
تفريحي نيز براي ارتكاب فعاليتهاي منحرفانه شناخته شده است .ممكن است در ابتداي
امر ،اين مناطق تنها براي ساكنان محل شناخته شده باشد ،اما هنگامي كه تعداد بزهکاراني كه
به اين مناطق مراجعه ميكنند افزايش يابد ،نرخ جرائم و بی نظمی نيز افزايش مييابد.
تسهيل كنندگان جرم :هنگامي روي ميدهد كه در اماكن ،مقررات رفتاري معدودي

وجود داشته باشد يا مقررات رفتاري وجود ندارد و يا رعايت نميشود .مانند بركنار كردن
متصدي پاركينگ كه موجب ميشود اشخاص در سطح پاركينگ پرسه بزنند كه موجب
افزايش نرخ سرقت از وسائل نقليه ميشود .اين مورد نمونهاي از تغييرهای ناگهاني در
مديريت اماكن است .برخي مواقع مديريت با گذر زمان تحليل ميرود و اين امر به مرور
منجر به افزايش مشكالت ميشود .ممكن است تسهيل كنندگان جرم با حذف عامل حفاظت
و نظارت به وجود آيند .براي مثال اگر والدين به همراه كودكانشان در زمين بازي حضور پيدا
كنند ،همزمان هم از كودكان محافظت ميكنند (حفاظت) و هم از بروز سوء رفتار در كودكان
جلوگيري (نظارت نزديك) ميكنند .اگر شيوه رفتاري والدين كم كم تغيير كند و كودكان به
حال خود رها شوند ،خطر بزهدیدگی و يا بزهكار شدنشان افزايش مييابد.
نظر پاتريشيا و پائول برانتينگهام اين است كه مناطق ميتوانند از نظر جرم خيزي خنثي
باشند ،به عبارتي يعني نه جرمي جذب كنند و نه آماج جرمي ،و كنترل رفتارها نيز مناسب
باشد .اين مناطق معموالً دارای نرخ اندکی از جرم هستند و جرمهاي ارتكابي در اين مناطق

معموالً از الگوي جرم خاصي پيروي نميكند .به همين خاطر به ندرت پيش ميآيد كه
مناطق خنثي ،توجه پليس را به خود جلب كند .بر خالف اينكه نياز چنداني به تحليل جرائم
احساس نميشود ،تحليل جرائم از اهميت خاصي برخوردار است .چرا كه امكان قياس مؤثر
آن با ديگر مناطق را به وجود ميآورد .براي مثال مقايسه مناطق خنثي با مناطق بحرانی ،كمك
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ميكند تا بتوانيد تفاوتهايي را كه در مناطق جرمزا ،جاذب جرم يا تسهيل كننده جرم ايجاد
بحران ميكند را بشناسيد .كنترل موردي مطرح شده در راهبرد سی و دو براي دستيابي به
اين منظور مفيد و مؤث ر است.

خالصه ،عموم ًا تبديل نقطه بحراني جرم يا بي نظمي اجتماعي به مسئله اي بزرگ تر

از سه مسئله ناشي ميشود :يا تعداد آماجهاي جرم افزايش يافته ،يا تعداد بزهكاراني كه از
اين نقاط بهره برداري ميكنند افزايش يافته است و يا سطح كنترلي كه در آن محل اعمال
ميشده ،كاهش يافته است و گهگاه ممكن است هر سه مورد با هم اتفاق بيفتد .براي مثال
با راهاندازي مسيرهاي جديد تعداد مشتريان افزايش پيدا می كند ،كه ممكن است بزهكاران
از فرصتهاي پيش آمده براي ارتكاب جرم استفاده نموده و نرخ سرقت افزايش يابد.
ممكن است افزايش جرائم ارتكابي موجب شود كه تعداد مشتريان كاهش يابد كه اين عامل
موجب (حذف) عامل (حفاظت) ميشود (مشتريان) .تأثیر ديگر آن اين است كه با كاهش
منابع تجاري ميزان مديريت محل نيز كاهش مييابد .بنابراين یک مسئله به عنوان یک عامل
ايجاد كننده جرم شروع ميشود ،بعد به جاذب جرم و در نهايت به تسهيل كننده جرم تبديل
ميشود.
براي تشخيص اينكه كدام يك از اين ساز و كارها عملي ميشوند ،ميتوان از مقايسه
ميان تعداد و نرخها استفاده كرد .با تقسيم جرائم مورد نظر بر تعداد آماجهاي جرم ،نرخ به
ي آيد (به راهبرد بیست و هفت رجوع كنيد) .كه اغلب به صورت تعداد جرائم به
وجود م 
ازاء هر  100آماج جرم موجود ،بيان ميشود .بنابراين براي مثال ،اگر طي يكسال پانزده مورد
سرقت از وسائل خودرو در يك پاركينگ صورت گیرد و آن پاركينگ صد و پنجاه جاي

پارك داشته باشد و تقریب ًا از كل ظرفيتش استفاده كند ،نرخ سرقت از وسائل خودرو 0/1
است .كه به صورت ده مورد سرقت از وسائل خودرو به ازاء هر جاي پارك در هر سال

نمايش داده ميشود .اما توجه داشته باشيد كه این تحليل ،زماني مؤثر واقع ميشود كه تقریب ًا
تمام ظرفيت پاركينگ تكميل باشد .اما اگر اكثر روزها تنها پنجاه مورد از جا پاركها در
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پارکینگ استفاده شوند ،نرخ سرقت سه برابر بيشتر ميشود ( 15/50=0/3يا به عبارتي سی
مورد سرقت از وسائل خودرو به ازاء هر وسيله نقليه در سال).
نمودار شماره یک نشان دهنده درجه اهميت نقاط بحراني با توجه به استفاده یا عدم

استفاده از تعداد نرخ است .براي مثال نقطه  Aاز نظر تعداد ،بحراني ترين نقطه است ،اما از

نظر نرخ در دومين جايگاه قرار دارد .اما نقطه  Cاز نظر بحراني بودن در جايگاه سوم قرار
دارد ،اما از نظر نرخ در جايگاه اول قرار می گیرد.
حال ببينيم كه چگونه فرآيندهاي نقاط بحراني؛ تلفيقي گويا از تعداد و نرخها را به وجود
ميآورد .اماكن جرمزا جرمهاي زيادي دارند ،اما اگر تعداد آماج جرمهايشان زياد باشد ،نرخ
جرائم آنها پائین خواهد بود( .نقطه  Bدر جدول شماره یک) .جاذبهاي جرم نيز جرائم

بسياري دارند اما از آنجايي كه تعداد آماجهاي جرم آنها كم است ،نرخ جرائم آنها باالست
(مانند نقطه  .)Aتسهيل كنندگان جرم نيز با تضعيف كنترلهاي رفتاري معموالً براي آماج
های جر م جذاب نیستند ،البته آن تعداد كمي هم كه وجود دارند ،خطر بااليي دارند .بنابراين
مكاني با تعداد جرائم نسبت ًا كم و نرخ باالی جرم يك تسهيل كننده جرم را نشان ميدهد

(مانند نقطه  .)Cنهايت ًا تعداد جرائم در مكانهاي خنثي نسبت به جرم پائین خواهد بود.
بنابراين اگر آماج های جر م چندان زياد نباشد ،نرخ جرمهايشان نيز پائین خواهد بود (نقطه
 .)Dاين روابط در جدول شماره دو خالصه شده است.
درجه بندي تعداد و نرخ با هم ارتباط دارد .بنابراين از اين فرآيند در مقايسهها استفاده
ميشود و در آن به چندين طريق عمل شود .براي مثال ممكن است رفتارهاي كنترلي
ضعيف نيز بزهكاران را جذب كند .در هر حال چنين قياسهايي در استفاده از فرضيه ها در
بررسيهاي بعدي ،معيار پايهاي براي ما فراهم ميكند (به راهبرد بیست رجوع كنيد).
چنين تحليلهايي به شما كمك ميكند ،راهكارهايي پيشنهاد كنيد كه مؤثر واقع شود ،كه
اين مورد در نمودار شماره سه خالصه شده است.
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نمودار شماره یک  :تعداد و نرخها
مكان

جرائم

آماجهاي جرم

نرخ

نسبت به هر  100آماج جرم

A

341

898

0/350

35

B

148

1795

0/082

8

C

117

243

0/481

48

D

28

638

0/044

4

نمودار شماره دو  :تشخيص ساز و كار نقاط بحراني
تعداد

نرخ

جاذبهاي جرم

باال

باال

جرمزا ها

باال

پائین

تسهيل كنندگان جرم

باال يا پائین

باال

از نظر جرمخيزي خنثي

پائین

پائین

نمودار شماره سه  :نحوه برخورد با نقاط بحراني كه در حال وخيمتر شدن هستند
نوع نقطه
بحراني

علت

نوع راهكار

سؤالهايي كه باید به آنها پاسخ داده شود

جرمزا

بسياري از آماج های
جرم تحت حفاظت
قرار نگرفتهاند

افزايش حفاظت

در چه شرايطي آماج های جر م آسيب پذيرند؟
نقاط ضعف چگونه تغيير ميكند؟

جاذب جرم

بزهكاران را جذب
ميكند

بزهكاران را از آمدن
نااميد كنيم

چه چيزهايي بزهكاران را جذب ميكند؟
چگونه ميشود تغيير يابد؟

تسهيل
كننده جرم

كاهش كنترل

بازگرداندن حفاظت،
نظارت نزديك و
مديريت مكانها

چه كسي ميتواند رفتارها را كنترل كند؟
چگونه ميتوان آنها را ترغيب كرد كه عوامل
كنترل را به كار گيرند؟
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 -18قاعده  80-20را بياموزيد

يكي از مهمترين قواعد پيشگيري اين است كه بدانیم جرم تا حد بااليي نسبت به
اشخاص ،اماكن و اشياء معيني ارتكاب مييابد .بنابراين قاعده اگر منابع موجود در محل
وقوع اكثر جرائم به كار گرفته شوند،پيشگيري بيشترين تأثیر را خواهد داشت .موضوع
های فوق (اشخاص،اماكن ،اشياء كه در راهکارهاي بعدي با جزئيات بيشتر به آنها پرداخته
خواهد شد) نزد تحليلكنندگان جرائم به نامهاي خاصي شناخته ميشوند:

• تکرارکنندگان جرم :حدود  5درصد بزهكاران مورد مطالعه ،مرتكب بيش از  50درصد
جرائم شدهاند.

• بزهديدگان مكرر :باتوجه به مطالعات موثق در مورد  40درصد از گزارشات جرائم
مورد بررسي ،بزهديدگان مكرر (كه تنها  4درصد از كل بزهديدگان) بودهاند( .به
راهبرد بیست و نه رجوع كنيد)

• نقاط جرمخيز :در راهنماي نقشه اين نقاط را با عالمت خاصي نشان ميدهند ،طبق
بررسي لورنس شرمن و همكارانش ،شهروندان ساکن در 6درصد از اين نقاط در شهر
مينا پليس 60 ،درصد از كل تماسها ،اخذ خدمات پليسي را به خود اختصاص داده
بودند.

• فرآوردههاي در معرض خطر :طبق اطالعات ساالنهاي كه توسط مؤسس ه آمار و
اطالعات بزرگراههای لس آنجلس 1منتشر شد ،سرقتهايي كه نسبت به برخي
مدلهاي اتومبيل ارتكاب مييابد،سی برابر بيشتر از سرقتهايي است كه نسبت به
ساير مدلهاي اتومبيل واقع ميشوند (به راهبرد سی و یک رجوع كنيد)
اماکن پُرخطر :در دانورس ماساچوست ،سه مغازه از هفتاد و هشت مغازه ( 5درصد)

محل وقوع  55درصد سرقتهاي گزارش شده از مغازهها بوده است( .به راهبرد بیست و
هشت رجوع كنيد).
1 - High way loss Data
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اين نوع تمركز ،خاص جرائم نيست بلكه قاعدهاي فراگير است .در بيشترين ميزان
حيات بر روي زمين بخش كوچكي از كل سطح زمين است .كمتر زلزلهای موجب بيشترين
خرابيها ميشود .بخش كوچكي از مردم ،بيشترين ميزان ثروت را در اختيار دارند و بخش
كوچكي از مأموران پليس بيشترين ميزان دستگيريها را انجام ميدهند.

اين پديده را عرف ًا «قاعده »80-20ناميدهاند .مطابق اين نظریه 20 ،درصد از چيزي پديد

آورندة  80درصد نتايج حاصله است .در عمل به ندرت پيش ميآيد كه اين نسبت دقیق ًا
 80-20باشد .اما هميشه درصد كمي از امور يا گروهها ،به وجود آورندة درصد زيادي از
نتايج هستند .نمودار ،اين قاعده را به تصوير كشيده است .اين نمودار نمايانگر تحليلي است
از سرقت اماكن در حال ساخت كه توسط اِستِيسي بِلِدين نسبت به پنجاه و پنج پيمانكار در
فلوريدا انجام شده است 85 .درصد از كل اين سرقتها كه طي جنیوری تا سپتامبر 2004
گزارش شده بود ،نسبت به یازده نفر از پيمانكاران (كه  20درصد پیمانکاران) واقع شده
بود.
در بررسي هر مسئله،هميشه بايد جويا شويد كه آيا قاعده  80-20حاكم است يا خير؟
فرآيند شش مرحلهاي سادهای نشان ميدهد كه چگونه به اين سؤال پاسخ دهيد.
 .1از اماكن ،افراد و فرآوردههاي مزبور با احتساب وقايعي كه با هر يك از آنها مرتبط
است ،فهرستي تهيه كنيد.
 .2با توجه به تعداد وقايع مرتبط،از زياد به كم آنها را مرتب کنید.
 .3درصد وقايع مرتبط با هر شخص ،مكان يا فراورده را محاسبه كنيد .در نمودار،
سیصد و هشتاد و شش مورد سرقت و برگلري وجود دارد ،شصت مورد از اين دو
جرم ( 15/5درصد) در اماكن در حال ساخت ،نسبت به پيمانكار اول ارتكاب يافته
است.
 .4درصدهاي مربوط به وقايع را با هم جمع كنيد ،از مبتالترين فرد ،فرآورده يا مكان
شروع كنيد( .در اين مثال پيمانكار)
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 .5درصدهاي مربوط به افراد ،مكانها يا فرآوردهها را با هم جمع كنيد (در این مثال،
مجموع درصد پيمانكاران در ستون پنج)
 .6مجموع درصدهاي اشخاص ،مكانها و فرآوردهها (ستون پنج) را با مجموع درصدهاي
وقايع (ستون چهار) مقايسه كنيد .اين امر نشاندهنده آن است كه مبتالترين فرد يا
مكان چقدر در مسئله مورد نظر دخیل است.
اين نوع محاسبه ها ميتواند در مرحله بررسي ،براي دستيابي به راهکاری پيشگيرانه

بسيار مؤثر باشد .در مثال جكسون ويل ،دقیق ًا پنج نفر از پيمانكاران ،بيش از  50درصد وقايع

را تجربه کردند .اما اجراي اقدامي پيشگيرانه نسبت به اين پنج پيمانكار ،راهكار مؤثري براي
كاهش نرخ سرقت و برگلري از کل اماكن در حال ساخت است.
در مرحله تحليل،هنگامی اينگونه نمودارها ميتوانند به كاهش نرخ مسئله كمك كنند
كه تفاوت فاحشي ميان اين گونه افراد ،مكانها و ....در باالترين و پائينترين سطح ،وجود
داشته باشد .در مثال ما تعداد خانههاي ساخته شده ،به طور نسبي با تعداد سرقتها و
برگلريهايي كه هر پيمانكار تجربه نموده،ارتباط دارد .اما اين نسبت ،گوياي همه خطرهای
موجود نيست .موارد مذكور در زير نيز ميتوانند به عنوان مسئله هایي كه ممكن است ميان
درصد باال و پائین آنها تفاوت فاحشي باشد ،در نظر گرفته شوند:

• محلهاي كه پيمانكاران در آن جا اقدام به عمليات اجرايي کرده بودند.
• گزارش شده توسط پليس و هشدارهاي امنيتي او.
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سرقتها و برگلريهاي گزارش شده در اماكن در حال ساخت

پنجاه و پنج پيمانكار در َجكسون ويل فلوريدا از جنیوری تا سپتامبر 2004
1

2

3

پيمانكار

تعداد
وقایع

درصد
وقايع

4

5

مجموع درصدهای مجموع درصدهای
پيمانكاران
وقايع

1

60

%15/5

%15/5

%1/8

2

39

%10/1

%25/7

%3/6

3

38

%9/8

%35/5

%5/5

4

34

%8/8

%44/3

%7/3

5

34

%8/8

%53/1

%9/1

6

31

%8

%61/1

%10/9

7

29

%7/5

%61/7

%12/7

8

26

%6/7

%75/4

%14/6

9

19

%4/9

%80/3

%16/4

10

11

%2/9

%83/2

%18/2

11

8

%2/1

%85/2

%20

12

7

%1/8

%87/1

%21/8

13

7

%1/8

%88/9

%23/7

14

6

%1/6

%90/4

%25/5

15

5

%1/3

%91/7

%27/3

چهار واقعهو سه پيمانكار

12

%3

%94/8

%32/7

سه واقعه و سه پيمانكار

9

%3/4

%97/2

%38/2

دو واقعه و يك پيمانكار

2

%0/5

%97/7

%40

یک واقعه و نه پيمانكار

9

%2/3

%100

%56/4

صفر واقعه و بیست و چهار
پيمانكار

0

%0

%100

%100

پنجاه و پنج پيمانكار

386

%100

%100

%100
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 -19در مورد مسئله مورد نظر تحقيق كنيد

ممكن است همزمان با بررسی شما درباره مسئله مورد نظر ،ديگر اداره های پليس نيز

به آن بپردازند ،يا محققان قب ً
ال آن را بررسي کرده باشند .با دانستن اينكه چگونه آنها مسئله
مورد نظر را تحليل کردهاند ،درعمل كداميك از راهکارها را مؤثر دانستهاند و ...ميتوانيم
صرفهجويي چشمگیری در زمان كنيم .مطالعه اقدام های ديگران ،فرضيه های مفيدي در
اختيار شما قرار ميدهد تا از آن طریق بتوانيد مسئله مورد نظر را ارزيابي كنيد.

ميتوانيد از كتب  pop guidesشروع كنيد .اين كتب به صورت  on–lineدر

آدرسهاي  www. popcenter. orgو همچنین www. cops. Usdoj. gov

موجودند .هر كتاب ،چكيدهاي از تحقيقات انجام شده بر موضوعي خاص و راهکارهاي
مربوط به آن را بررسي کنند( .نسخ موجود در وب سايت ،منابع مهم ديگري را نيز در
اختيارتان ميگذارد كه در نسخ چاپي موجود نيست) .نسخ جديد همواره در حال تهيه
است ،اما اگر نوشتار مرتبطي با مسئله مورد نظر شما وجود نداشت ،ميتوانيد به دنبال
كتب مرتبط باشيد .براي مثال در حال حاضر هيچ كتابي در خصوص معامله مواد مخدر
در مهمانپذیرها وجود ندارد .اما نوشتارهايي درباره «معامله مواد مخدر در مجتمعهاي
آپارتماني» و«بازارهاي مواد مخدر در اماکن عمومی» موجود است ،كه مطالعه آنها ميتواند
مفيد واقع شود.
وب سايتهاي كاربردي:

براي تكميل تحقيقاتتان از وب سايتهاي زير ديدن كنيد .حتم ًا تحقيقات انجام شده

در استراليا و انگلستان را بخوانيد ،چرا كه امور پليسي مسئله محور در اين دو كشور بسيار
انجام شده و جرائم آنها نيز شبيه جرائم اينجاست .در واقع احتمال بیشتری دارد که جرم،
در سان فرانسیسکو شبیه سیدنی استرالیا باشد تا شهری کوچک در لوسیانا یا تنسی.
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مؤسسهاي براي انجام امور پليسي مسئله محور:

( .)www.popcenter.orgبه غير از نوشتارهاي مربوط به امور پليسي مسئله محور

ميتوانيد صدها گزارش از پروژههاي مسئله محور كه طي سالها براي دريافت جوايز
گلدشتاين و تيلي ارائه شده بودند را نيز در وب سايت بيابيد .موتور جستجوگر وب
سايت ،اين امكان را فراهم ميآورد كه بتوانيد بر اساس عنوان ،اين پروژهها را جستجو
كنيد.
بانك چكيدههاي :NCJRS

( .)http://abstractsdb.ncjrs.govتنها بخش كوچكي از چكيدههاي موجود در

اين با انجام امور پليسي مرتبط است ،اما همان مقدار نیز اطالعاتي را در بردارند كه دانستن
آن براي شما بسيار مفيد است .گاهي چكيدهها ضميمه متن اصلي است ،كه ميتوانيد آن
را از اینترنت دریافت كنيد .در موارد ديگر ميتوانيد يك نسخه از آن را به امانت بگيريد،

اين خدمات رايگان و كارآمد است .عموم ًا دريافت اين اطالعات كمتر از دو يا سه هفته
طول ميكشد.
( Home officeوزارت دادگستری) انگلستان:

 )home office. (www.homeoffice.gov.u.kتقریب ًا همان The department

 of Justiceايالت متحده است .این سازمان ،تحقيقات فوقالعادهاي در زمینه امور پليسي
انجام ميدهد يا هزينههاي انجام اينگونه تحقيقات را متقبل ميشود .با جستجوي سريع،
با استفاده از كادر جستجوي موجود در صفحه اصلي شروع كنيد .از این طریق ،براي
هر جستجو ،چكيدهاي به شما ارائه ميدهد كه با كليك كردن روي آن ،متن كامل در
اختيارتان قرار ميگيرد.
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وب سايت كاهش نرخ جرم :Home office

( .)www.crimereduction. gov. u.kبه مجموعه ابزارها ( )toolkitsو

ك ( )mini – sitesاین سایت نیز نگاهي كنيد .سایت مزبور درباره
سايتهاي كوچ 
بسياري از جرائم نظير سرقت مقرون به آزار ،سرقت از اماكن مسكوني ،خشونتهاي
خانوادگي ،جرائم خياباني و بزهديدگي دانشجويان تحقيقاتي كاربردي ارائه ميدهد.
مؤسسه جرمشناسي استراليا:

( .)www. aic. government. a.kجستجو را از صفحه اول اين وب سايت آغاز

كنيد .درباره هر مدخل شرح كوتاهي وجود دارد كه با جستجو آشكار ميشود .با كليك
كردن بر روي خالصه ،ميتوانيد به مشروح آن دست يابيد .متن كامل بسياري از اين اسناد
را ميتوان از اینترنت دریافت کرد.
سایر منابع مفيد:

 ،Googleهنگامي كه اين وب سايتها مؤثر واقع نشدند ،سعي كنيد مسئله را در

 googleجستجو كنيد google .از اصليترين ابزارهاي جستجو در اينترنت به حساب
ميآيد .براي وارد كردن يك سؤال ،كافي است آن را در چند واژه توصيفي (کلید واژه)
تايپ و روي گزینه جستجو كليك كنيد تا ليستي از صفحات وب مرتبط ،نمايان شود .اين
وب سایتها به ترتيب اهميت (بر اساس تعداد اتصاالت به سايتها)فهرست ميشوند.
با اضافه کردن واژگان بيشتر به عبارت مورد جستجو كه پيش از اين وارد نمودهايد،
ميتوانيد جستجو را محدودتر كنيد .براي اين سؤال جديد (به نسبت سؤال اصلي كه
بسيار گستردهتر بود) زير مجموعه كوچك تري از صفحات ارائه ميشود.
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ديگر اداره های پليس:

اگر متوجه شديد كه ديگر اداره های پليس نيز به مسئله مورد نظر شما پرداختهاند ،با

آنها تماس بگيريد .سعي كنيد با تحليلكنندگان جرائم يا مأموراني كه خودشان مستقيم ًا
درگير پروژهاند صحبت كنيد .در صورت عدم وجود گزارش مكتوب ،به آنچه كه گفته
ميشود چندان اعتماد نكنيد ،چرا كه حافظه انسان غيرقابل اعتماد است.
دانشكده منطقه:

خصوص ًا هنگامي كه دانشكده منطقه شما در امور جرمشناسي تخصص دارد ،ميتوانيد

از توصيههاي اعضاء هيئت علمي استفاده كنيد .قبل از اينكه با كسي تماس بگيريد،در
خصوص موضع دانشكده از وب سايت دانشگاه تحقيق كنيد .براي هر توصیه يا مشاورهاي
كه بيش از يك ساعت به طول میانجامد ،ممكن است عضو هيئت علمي مورد نظر شما
توقع جبران آن زحمات را داشته باشد،اگر چه برخي از دانشكدههاي ايالتي ،همكاري با
اداره های دولتي را بخشي از وظايف خدماتي ثابت دانشكده به حساب ميآورند.
كارشناسان برجسته:

اگر در طول تحقيقات ،نام كارشناسي را به کرات مشاهده كرديد ،براي دريافت

اطالعات به او  e-mailبزنيد .تنها اطالعات تخصصي را از او بخواهيد تا بتواند به
سرعت به شما ارائه دهد .هنگامي كه به دنبال منابع هستيد ،از منابعي كه تاكنون يافتهايد
فهرستي تهيه كنيد ،اين كار اين امكان را براي كارشناس فراهم ميآورد كه تشخیص دهد
شما گمراه شدهايد يا خير؟
امانت دادن ميان كتابخانهاي:

اكثر كتابخانههاي عمومي و كتابخانههاي دانشكدهها براي دريافت اين خدمات
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مشترك ميشوند .اين خدمات،اين امكان را براي آنها فراهم ميآورد تا بتوانند كتابها و
مقاله هایي را كه شما ممكن است بدانها نياز داشته باشيد ،از ديگر كتابخانهها تهيه كنند.
شما بايد فرمي كه كتابخانه در اختيارتان قرار ميدهد را تكميل كرده و حدود دو هفته
صبر كنيد تا آن خدمات به دست شما برسد.
چكيدههاي وزارت دادگستري امريكا ()CJA

دسترسي  on-lineبه  CJAمنبع مهمي است كه معموالً ميتوانيد در دانشكدههايي

بيابيد كه در آنها دروس جرمشناسي تدريس ميشود .سعي كنيد اداره خود را متقاعد كنيد
كه برای دریافت اين خدمات ،مشترك شوند .اين سايت اصليترين مجله ها ،كتابها
و گزارش ها را در اين زمينه در اختيارتان ميگذارد .همچنين نسبت به چكيدههاي
 ،NCJRSدارای مطالب تخصصي بيشتري است .دومي نيز بيشتر تحقيقات دولتي و مجله
های حرفهاي را در اختيارتان ميگذارد.
محدوديتهاي اطالعات:
احتماالً بهترين منابع اطالعاتي شما يكي از موارد زير است:
 .1مقاله های تأليف شده توسط محققاني كه مسئله مورد نظر شما را مطالعه کرده
اند.
 .2گزارش های پروژههاي پليسي مرتبط با مسئله مورد نظر شما.
هر یک از اين موارد ،محدوديتهاي خاص خود را دارد كه در زير ذكر شدهاند:

• اكثر جرمشناسان ،بيشتر به كليات بزه و بزهكاري ميپردازند تا به مطالعه تخصصي
نسبت به جرم خاصي .همچنين آنها بيشتر به علل دور جرم نظير وضعيت نامساعد
و ناهنجاريهاي خانوادگي ميپردازند تا علل نزديك مسئله ،نظير ضعف امنيت يا
عدم نظارت .بنابراين حتي اگر شما مقاله های مرتبط با مسئله را نيز بيابيد،چون
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به صورت كلي و نظري به آن پرداخته شده است ،نميتوانيد راهكارهاي اجرايي
مؤثري را از آنها اقتباس كنيد.

• به جز مواردي كه مسئله مورد نظر شما متداول است،انتظار نداشته باشيد كه طرحهاي
پليسي زيادي در ارتباط با آن بيابيد .نسبت به ادعاهاي موفقيت در اجرای طرحهای
پلیسی شكاك باشيد ،مگر اينكه با اطالعات موثق ،ارزيابي شوند .ممكن است
حتي طرحهايي كه مفتخر به دريافت جايزه گلدشتاين يا تيلي شدهاند نيز به خوبي
ارزشيابي نشده باشند .بدين نكته نيز واقف باشيد كه ممكن است راهکاری كه در
يك شهر يا منطقه مؤثر بوده در مورد مسئله مورد نظر شما مؤثر واقع نشود .زیرا
ممكن است شرايط و اوضاع و احوال موجود ،موقعيت شما را متمايز كند .البته
تجربه های گذشته پليسي درباره مسئلهي خاص ،هميشه منبع مهمي بوده و به هر
حال بررسي آن بيتأثیر نيست.
بررسي مقاله های نظري
بيشتر مقاله های نظري با يك چكيده شروع ميشود ،اگر جالب به نظر رسيد ،خالصه،شرح موضوع
و نتيجه را بخوانيد .اگر اينها نيز مفيد به نظر رسيدند ،مقاله را از ابتداي آن بررسي قرار کنید .حتي
اگر مقاله نيز ارتباط مستقيمي با موضوع نداشته باشد ،ميتوانيد اطالعات مفيدي از قسمت منابع و
مآخذ آن بيابيد.

اگر براي راهکاری نياز به اطالعات دقیقتري داريد (براي مثال نظارت از طريق
دوربينهاي مدار بسته) دوباره به سراغ كامپيوتر خود و كتابخانه برويد .موارد مذکور اين
امكان را به شما میدهند تا حقايق مورد نیاز خود را بيابيد و بتوانيد از تجربه های ديگران
منتفع شويد.

شناسايي راهکارها

با ترسيم جدول زير كه در اكثر نوشتارهاي امور پليسي مسئله محور يافت ميشود ،راهکارهای
موجود را خالصه كنيد .براي هر راهکار يك رديف و پنج ستون مانند زير در نظر بگيريد:
ردیف
.1

نوع راهکار منابع

میزان تأثیر کارایی بیشتری داشت اگر

مالحظات
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 -20فرضيهسازي كنيد

هرگاه با برخي اشکال جديد و پيچيده جرم مواجه شديد ،درمورد علل پیدایش
آن فرضيهسازي كنيد .اغلب اين فرضيه ها ،در ابتدا براساس اطالعات موجود ساخته
میشوند ،بنابراین تجربه و نظريههاي موجود ،منابع خوبي براي فرضيهسازی هستند.
شما بايد ابتدا فرضيه های خود را به وضوح بيان كنيد .دوم ،روي صحيح بودن آنها
چندان تأكيد نكنيد و سوم ،از دادهها استفاده كرده تا فرضیه ها را بيطرفانه ارزيابي
كنيد .ممكن است با بررسي دادههاي مربوط ،هر يك از فرضيه ها تغيير كرده يا رد

شوند ،چرا كه هيچ فرضيهاي کام ً
ال درست نيست .بدين خاطر بهترين كار اين است كه
چندين فرضيه مغاير با هم را ارزيابي کنید.
در هنگام تحليل ،مجموعه فرضيه ها مانند نقشه راهها است .فرضيه ها تعيين
ميكنند كه چه نوع دادههايي بايد جمعآوري شود و سپس چگونه تحليل شوند و نتايج
اين تحليلها چگونه بايد تفسير شود .اگر به دنبال بررسي نزاعهاي مرتبط با شرب
خمر در مشروب فروشيها هستيد ،بايد با اين سؤال شروع كنيد ،چه تعداد از مشروب
فروشيها محل ارتكاب اين مسئله هستند؟ با توجه به قاعده ( 80-20راهکار هجده)
ممكن است اين فرضيه را در نظر بگيريد« :در برخي از مشروب فروشيها نزاعهاي
زيادي صورت ميگيرد و در اغلب آنها ،تعداد نزاعها كم است و يا نزاعي رخ نمیدهد»
سپس با تهيه فهرستي از مشروب فروشيهاي داراي مجوز و شمارش تعداد گزارش
نزاعهاي انجام شده در هر یک از آنها طي دوازده ماه گذشته ،اين فرضيه را ارزيابي
کنید.
اگر فرضيه شما تأیید شد ،بايد اين سؤال را بپرسيد كه تفاوت مشروب فروشيهاي
پُرنزاع در مقايسه با مشروب فروشيهاي كمنزاع در چيست؟ مفهوم اماكن پرخطر

(راهکار بیست و هشت) به شما كمك ميكند كه سه فرضيه زير را بسازيد:
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 .1مشروب فروشيهاي پرخطر مشتريان بيشتري دارند.
 .2مشروب فروشيهاي پرخطر ،ويژگيهايي دارند كه توجه نزاعكنندگان را به خود
جلب ميكند.
 .3كاركنان مشروب فروشيهاي پرخطر يا نميتوانند رفتارها را كنترل كنند و يا خود
نيز در نزاعها نقش تحريككننده دارند.
با جمعآوري دادهها درباره تعداد مشتريان در مشروب فروشيهاي پرخطر و
كمخطر،تحليل تعداد و نرخ نزاعها نسبت به هر مشتري ،مشاهده عکس العمل افراد

در اين گونه مشروب فروشيها و نهايت ًا مصاحبه با كاركنان و مشتريان ،ميتوانيد اين
فرضيه ها را ارزيابي کنید.
اگر فرضیه اول شما با اطالعات به دست آمده مغایرت داشت و احراز کردید که
تفاوتی فاحش در شمار حملهها و تهدیدهای به ضرب در مشروبفروشیها وجود
ندارد ،میتوانید بپرسید چرا شمار بسیار زیادی از مشروبفروشیها مسئلهآفرین
هستند؟ این فرضیه ،فرضیه های دیگر را مطرح میسازد :این مسئله ،مسئلهی استنباطی
است ،تعداد حملهها و تهدیدهای به ضرب در این شهر با دیگر شهرهای مشابه تقریب ًا
برابر است .این فرضیه بیان میدارد که باید اطالعاتی از شهرهای مشابه به دست
آورید.
اگر پس از جمعآوري دادههاي مرتبط ،متوجه شديد آمار مشروب فروشيهاي
مسئلهآفرین شهر شما باالتر از حد طبيعي است ،بايد اين سؤال را بپرسيد «وجه اشتراک
مشروب فروشيهاي شهر در چیست كه موجب وقوع تعداد زيادي نزاع و درگيري
ميشود؟» يك فرضيه در اين ارتباط اين است كه «اين موضوع ناشي از شيوه اعطاي
مجوز براي داير كردن مشروب فروشيها و شيوه اداره آنها است» .فرضيه ديگر اين
است كه «اين موضوع به نوع مشتريان مشروب فروشيهاي شهر شما باز ميگردد».
براي ارزيابي هر یک از اين فرضيه ها ،بايد دادههاي مرتبط را جمعآوري و بررسي
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كنيد.
توجه داشته باشيد سؤال ها و فرضيه ها بايد به گونهاي طرح شوند كه به تحليلهاي
شما نظم بخشند( .تحلیلها باید یکی پس از دیگری ،از یکدیگر استنتاج شوند ).نتايج
ارزيابيها چه مثبت باشد و چه منفي ،سؤال های جديدي را مطرح ميكند .بهتر است
كه از سؤال ها و فرضيه های كليتر شروع كرده و با حذف زوايد به سؤال های
دقيقتري برسيم.
فرضيه ها ،مشخصكننده نوع دادههايي هستند كه بايد جمعآوري شوند .در مثال
نزاعهاي مشروبفروشيها ،ارزيابي هر يك از فرضیه ها نياز به دادههاي مشخصي
دارد .گاهي هم همان اطالعات ميتواند چندين فرضيه را ارزيابي کند( .مانند موردي
كه بايد از ميان سه توجيح متفاوت براي مشروب فروشيهاي پرخطر ،فقط يكي را
انتخاب كرد ).اغلب براي برگزيدن فرضيهاي از ميان فرضیه های متفاوت ،دادههاي
متفاوتي نياز است (مانند فرضیه های سري آخر) هر قدر فرضیه های شما مشخصتر
باشند ،جمعآوري دادهها راحتتر خواهد بود .بدين خاطر ،داشتن فرضيهاي واضح كه
حتي مورد قبولتان نيست ،بهتر است از يك فرضيه ای گنگ كه با آن موافقيد .بدترين
حالت وقتي است كه هيچ فرضيهاي در نظر نگرفته باشيد.
وقفه در تحليل
عدم وجود فرضیه های صريح ميتواند منجر به «وقفه در تحليل» شود .بدون وجود فرضيه،
ممکن است دادههاي بسيار زيادي جمعآوري كرده (مفيد ،غيرمفيد)،سپس تحليلهایي اضافه
كنید و به نتايج نامطلوب برسيد.

فرضیه ها ميتوانند مستقيم ًا به تحليل دادهها كمك كنند .هر فرضيه واضح ،حيطه
دادههاي مورد نياز را بيان ميكند .در مثال باال فرضیه ها گرفته شده از مفهوم اماکن
پرخطر را ميتوان با استفاده از يك فرآيند تحليلي ساده ارزيابي کرد .اگر مشروب
فروشي ،جرمخيز است ،پس بايد شاهد نرخ باالي نزاعها و تعداد زيادی مشتري در
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آن باشيد( .به راهبرد هفده رجوع كنيد) اگر شاهد اين موارد نبوديد ،بدانيد كه فرضيه
اشتباه است .بنابراين بايد بدانيد كه در صورت صحت فرضيه،شاهد چه چيز خواهيد
بود و در غير اينصورت ،شاهد چه مسئله های ديگري خواهيد بود( .به ستون سوم
جدول رجوع كنيد) اگر نتوانستيد چنين كاري كنيد ،نشانه اين است كه فرضيه شما
بسيار مبهم است.
فرضیه ها كمك ميكنند كه بتوانيم نتايج تحليلها را تفسير كنيم .فرض كنيم كه
ل نزاعهاي مشروب فروشيها نشان دهد كه تعداد كمي از مشروب فروشيها،
تحلي 
محل وقوع بيشترين نزاعها بودهاند و مشاهدات مشروب فروشيهای پرخطر و كمخطر
نشان دهند كه كاركناني كه مسئوليت تأمین امنيت مشروب فروشيهاي پرخطر را

برعهده داشتند ،مشتریان را تحريك به نزاع ميکردهاند .از اين طريق ،شما فورا ً راهي
براي مداخله و رفع اين مسئله مييابيد.
خالصه ،وجود فرضيه بايد تفاوتي ايجاد كند و آن اين است كه اگر فرضيه مورد
نظر درست باشد ،بايد تصميمي (راهكاري) متفاوت از زماني كه فرضيه اشتباه است،
اتخاذ شود .اگر قرار باشد شما بدون در نظر گرفتن نتيجه ارزيابيها ،همان تصميم را
بگيريد ،ديگر نيازي به فرضيه و ارزيابي آن نيست .فرضیه ها در هدايت روند تحليلها
از اهميت بااليي برخوردارند .براي فرضيهسازي ،الزم است كه شما سؤال های مهمي
بپرسيد ،سپس ،پاسخهاي حدسي ،ساده و صريح به اين سؤال ها بدهيد .اين پاسخها
همان فرضیه های شما هستند .پاسخ به سؤال ها (فرضیه ها) ممكن است غلط باشد،
مه م اين است كه راهي بيابید تا صحت يا سقم آن را نشان دهد .در صورت امكان،
فرضیه های متضاد بسازيد.
فرضيهسازي ،فعاليت گروهي مفيدي است كه به اعضاء با ديدگاههاي متفاوت
اجازه ميدهد كه چشماندازهاي خود را در معرض ارزيابيهاي صريح و بيطرفانه
قرار دهند .در اين امر ،اعضایی كه فرضیه های اشتباه ارائه ميكنند نيز نقش مهمي در
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تحليل مسئله ايفا ميكنند .اگر هر فرضيه ما را به يك راهكار بالقوه نائل كند ،ارزيابي
همزمان اين فرضیه ها ،توجه ما را به سمت راهكارهاي عملي جلب كرده و راهكارهاي
غير مؤثر را رد ميكند.
سؤال ها ،فرضیه ها و آزمونها
سؤال ها
چرا این مکان
مخاطرهآمیز است؟

نمونه فرضیه ها

آزمونهای ممکن

به دلیل شمار فراوان آماجهای آماجهای موجود در آن مکان را بشمارید
و نرخ جرم مورد نظر را محاسبه کنید.
موجود و در دسترس بودن
این نرخ را با نرخهای مناطق مجاور
این مکان
مقایسه کنید .اگر مکان مخاطرهآمیز 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 میکنند ،بر
عکس ساکنان مناطق مجاور.
ِ

اگر منطقه مورد نظر نسبت به مناطق
مجاور دارای میزان مشابه یا پایینتری
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.

نرخهای 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 میرسد فرضیه منطقی
باشد.
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 -21اطالعات خود را جمعآوري کنيد

در جريان کار تحليلي روزمره خود ،احتماالً شما بيشتر از اطالعات حادثه جرم
و دستگیری استفاده ميکنيد ،ولي براي پروژههاي مسئله محور ،بايد از اطالعاتي با
دامنه و ترتيبي گستردهتر استفاده نمائيد .براي مثال ،شما با اطالعات تعداد تلفنها
براي دريافت خدمات ،ميتوانيد درباره مقدار خريد و فروش مواد مخدر در مناطق
مسئلهآفرین مطالب بيشتر و ارزشمندتري را نسبت به اطالعات درباره دستگیریها به
دست آوريد .اطالعاتي که توسط شهروندان و شرکتها نگهداری ميشوند ميتوانند
در تجزيه و تحليل مسئله هایي مثل تخریب يا دلهدزدي از مغازهها سودمند واقع گردند
که در هر دو مورد ذکر شده اطالعات به دست آمده توسط پليس بسيار ناکارآمد و
ضعيف است .ولي در اغلب پروژههاي مسئله محور ،درمييابيد که بايد وارد ميدان

شده و شخص ًا تحقيقاتي را براي جمعآوري اطالعات انجام دهيد .براي مثال شما و
تيم پروژهتان شايد مجبور شوید مشاهدات منظمي را از ويژگيهاي محيطي اماکن حل
ارتکاب جرم انجام دهيد ،از بزهدیدگان حادثه تحقيق به عمل آوريد ،و يا با بزهکاران
مصاحبه نمائيد يا از ديگران مأموران بخواهيد که اين کار را براي شما انجام دهند .لزوم

جمعآوري اطالعات توسط خود شما ميتواند در هر یک از چهار مرحله SARA
همانطور که در مثالهاي زير نشان داده شده پيش آيد:
 .1رونالد کِالرک بر روي پروژه سرقتهای مرتبط با وسائل نقليه در پارکينگهاي
پائین شهر واقع در شارلوت ،شمال کاليفرنيا کار ميکرد .مشخص شد که
شهر فاقد نقشهاي جديد براي نشان دادن موقعيت هر پارکينگ است زيرا

پارکينگهاي جديد دائم ًا در محل تخريب ساختمانهاي قديمي احداث
ميشدند و ساختمانهاي جديد در محل پارکينگهاي قبلي بنا ميگرديدند .در
نتيجه ،مأموران پليسي که روي اين پروژه کار ميکردند به منظور صورتبرداري
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از همه پارکينگها ،بايد تمام منطقه پائین شهر را بررسي می کردند .سپس
مأموران ،فضاهاي موجود در هر پارکينگ را به گونهای شمارش می کردند که
ميزان امکان خطر سرقت در هر پاركينگ ميتوانست اندازهگيري شود .با اين کار
آنها توانستند پارکينگها را بر اساس ميزان امکان خطر سرقت ،از پرخطرترين
به کمخطرترين ،رتبهبندي نمايند .بعد از آن ،براي توضيح چرایی وجود اختالف
در ميزان وقوع سرقت پارکينگهاي مختلف ،مأموران ،اطالعات جزئي درباره
امنيت هر يک از پارکينگها ،از جمله نور کافي ،حصارکشي و استفاده از نگهبان
يا گشتهاي امنيتي را جمعآوري نمودند.
 .2در پروژه ديگر شارلوت ،سرقت از محل ساختمانها را زير نظر گرفتند .دو
مامور پليسي که روي اين پروژه کار ميکردندَ ،دن کانيوس و اِريک روس ،به
طور منظم هر خانه مشمول در این پروژه را کنترل ميکردند تا مطمئن شوند
که سازندگان آنها اقدام های پیشگیرانه توافق شده را رعايت ميکنند .تا پايان
پروژه ،مأموران هشت هزار و پنجاه کنترل جداگانه را روي خانههاي افراد انجام
داده بودند یعنی در حقيقت جمعآوري مفصل اطالعات آن هم در هر نوع آب
و هوايي انجام گرفته بود.

 .3در گزارشي براي مرکز تکنولوژي اصالحات و اجرای ملي قانون ،کارين اِش ِملِر،
تحليلگر دولتي مسائل امنيتي در چوالويستا ،کاليفرنيا ،مثالهاي ديگري از
جمعآوري اطالعات مقدماتي ،ارائه شده برای دریافت جایزه ِهر َمن ُگل ِدشتاین

برای بهترین طرح در انجام امور پلیسی به شرح زير ارائه نمود:

• در پروژهاي که در بوفالو ،نيويورک ،به منظور کاهش تماسهای مرتبط با
روسپيگري اجراء ميشد ،پليس پانزده مصاحبه جدي با زنان روسپي و صد
و شانزده تحقيق درباره سرویسهای بهداشتی انجام داد .اطالعات به دست
آمده براي جلب حمايت جامعه براي افزايش اعمال قانون عليه سرویسهای
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بهداشتی مورد استفاده قرار گرفت و درمان مرتبط با مواد مخدر و اختیارات
دادگاه براي زنان روسپي را افزايش داد.

• در جريان پروژه گشتزنی بزرگراه کاليفرنيا ،يک گروه ضربت سی نفره به
مدت پنج ساعت به وسيله اتوبوس  20مايل از جاده را بررسي نمودند تا مرگ
و مير ناشي از تصادف ها در يک ناحيه مرگبار در جادههاي روستايی را به
ميزان  35درصد کاهش دهند .توصيه کليدي که توسط گروه ضربت ارائه شد
براي مدت  24ساعت به عنوان چراغ راهنماي اين خطمشي پذيرفته شد.

• در پروژهاي که به منظور کاهش قلدری در مدرسهاي در اوهايو انجام شد،
پليس با دانشآموزان به منظور تعيين مکان و زمانهايي مصاحبه نمود که آنها
احساس عدم امنيت ميکردند .دانشآموزان راهروها و کالسها را به عنوان
پرخطرترين مکانها براي قلدری مشخص نمودند که پليس با بررسي سوابق
حوادث مدرسه آن را تأیید نمود .بر اساس اين يافتهها ،زمانهاي کالس به طور
متناوب به صورت فوقالعاده تغییر داده میشد و معلمان براي افزايش نظارت
بر راهروها به صورت گروهي با يکديگر همکاري نمودند .تمام اينها منجر به
کاهش  60درصدي تهديد و ارعاب در راهروهاي مدارس شد.
کارين ِاش ِملِر در مقالهاش خاطر نشان ميکند که حتي جمعآوري غيررسمي
اطالعات
ميتواند مفيد واقع شود .او مثالي از يک بازديد سريع از يک دستگاه خودپرداز براي
بررسي موقعيت و روشنايي آن ارائه مينمايد .در موارد ديگر ،جمعآوري اطالعات
ممکن است نيازمند مساعدت دانشکده محلي در طراحي و انجام اين امر باشد.
هنگام جمعآوری اطالعات مراقب باشید
انجام امور پلیسی مسئله محور شما را در معرض مسائل فراوانی قرار میدهد ،ولی واجب نیست
برای جمعآوری اطالعات ،خود را در معرض جیببری یا حمله و تهدید به ضرب قرار دهید.
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گرچه گاهي اوقات به دليل مشکالت و کمبود وقت شخص ًا مايل به جمعآوري
اطالعات نيستيد ،ولي برخي مواقع انجام اين کار براي پروژهای مسئله محور ضروري
است و هميشه مزاياي زير را براي شما در پي دارد:
 .1با ورود به يک حوزه ميتوانيد استنباطي از مسئله مورد نظر داشته باشيد که
هرگز با نشستن پشت رایانه خود به اين درک نخواهيد رسيد ،بنابراين اطالعات
مورد استفاده خود را پربار نمائید.
 .2طراحي ابزاري براي جمعآوري اطالعات ميتواند شما را مجبور مينمايد درباره
ماهيت مسئله و نوع راهکارهايي که ممکن است مؤثر واقع شوند ،تفکر کنيد و
چگونه به بهترين شکل تالشهاي خود را ارزيابي نمائید.
 .3دست داشتن مأموران پليس در جمعآوري اطالعات (و در طراحي و نحوه
اقدام) فرصت ارزشمندي را براي آموزش آنان در هنگام نياز به رويکردی منظم
در يک پروژه پیچیده مسئله محور ،فراهم ميآورد.
 .4تقبل مسئوليت جمعآوري اطالعات توسط خود شما اين فرصت را در اختيارتان
ميگذارد تا مهارتهاي تحقيق خود را صيقل داده و باعث پيشرفت آنها شويد
و قطع ًا تبديل به فردی خالق شويد.
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جدولبندی برچسبهای موقتی
وقتی َمت وایت و کارل ِس در اداره پلیس مِکل ِنبورگ شارلوت کار میکردند ،معتقد بودند شمار بسیار
زیادی از بزهکاران از برچسبهای موقتی جعلی بر روی خودروهای خود استفاده میکنند .با این اقدام آنها
میتوانند مالیات نپردازند ،خودروهای خود را ماهها یا حتی سالها بیمه نکنند و از آن به عنوان وسیلهای
مطمئن برای ارتکاب جرم استفاده کنند .به منظور اصالح و بهسازی سیستم برچسب موقتی ،وایت و دین
عهدهدار انجام پیمایشی غیر رسمی از دو محله هم اندازه در شارلوت شدند ،یکی محلهای با نرخ باالی
جرم و دیگری محلهای با نرخ پایین جرم .محله با نرخ باالی جرم (یعنی ب ِلمونت در سمت راست نقشه
زیر) طی دوازده ماه قبل از انجام این پیمایش ،شمار جرائم خشونتآمیز گزارش شده 6/4 ،برابر و شمار
بازداشتیهای محله ها 5/6 ،برابر نسبت به محله با نرخ پایین جرم (پِالزا میل وود) بوده است .همانطور که
موقتی مذکور را
انتظار میرفت آنها بر روی  12خودرو (نقاط مشکی روی نقشه) در ب ِلمونت برچسبهای
ِ
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 میشد و شمار بیشتر خودرو در ب ِلمونت ،راههای عبوری
را به گونهای مسدود میکرد که این برچسبها از دید گشتیهای عبوری مخفی بمانند.
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 -22پراکندگی اطالعات خود را بررسي کنید

پس از جمعآوري دادهها ،بايد بدانيد كه آنها بيانگر چه مواردي هستند .فرض كنيد
در مورد حمله و تهديد رانندگان تاكسي به ضرب ،اطالعاتي جمعآوري نمودهايد .بايد
بفهميد كه آيا اين حمله ها نسبت به تعداد خاصي از رانندگان صورت ميگيرد؟ آيا
حمله ها در روزهاي خاصي از هفته يا ساعت های خاصي از روز اتفاق ميافتد؟
براي پاسخ دادن به اين سؤال ها بايد توزيع دادهها را بررسي كنيد .نمودار زير
توزيع قتل غیر عمدی ميان پنجاه و سه ناحيه از نواحي مجاور سينسيناتي در يك دوره
زماني بیست و شش ماهه را نشان ميدهد .محور افقي تعداد قتلهای غیر عمدی در
نواحي مجاور اين منطقه را نشان ميدهد و محور عمودي نشان دهنده آن است كه چند

مورد از اين نواحي هر يك از اين ميزان قتلها را به خود اختصاص داده است .مث ً
ال در
ستون اول میزان قتل در سیزده ناحيه صفر بوده است .تعداد قتلها در بسياري از نواحي
كم است اما نوار طوالني كه به سمت راست كشيده شده نشان ميدهد كه تعداد كمي
از نواحي ميزان بااليي از قتلها را به خود اختصاص دادهاند.
در اغلب موارد الزم است كه توزيع دادهها را خالصه كنيد .دو توصيف عمده در
مورد توزيع دادهها وجود دارد :توزيع معمولي يا ميانگين دادهها و توزيع تغييرات يا
پراكندگي دادهها.
داده ميانگين .این میانگین به سه روش قابل محاسبه است:

ميانگين :متداولترين روش اندازهگيري متوسط دادههاست .عدد ميانگين قتل نواحي

اطراف سينسيناتي  3/7مورد قتل در هر منطقه است ،كه با تقسيم نمودن صد و نود
هشت كشته بر پنجاه و سه منطقه به دست آمده است.
ميانه :اين مقداري است (ارزش عددي است) كه دادهها را به دو گروه برابر تقسيم

ميكند .براي مثال نيمي از مناطق مجاور سينسيناتي بيشتر از دو مورد قتل داشتهاند و
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نيمي ديگر كمتر از دو مورد.
نما :به باالترین ميزان دادهها اطالق ميشود .در اين مثال نما صفر است ،زيرا در

بزرگترين گروه از مناطق ،هيچ مورد قتل وجود نداشته است.

پراكندگي دادهها :براي اندازهگيري پراكندگي دادهها سه روش متداول وجود دارد

كه عبارت است از:

دامنه تغييرات :متداولترين روش سنجش پراكندگي است .كمترين تا بيشترين را

شامل ميشود .در مثال ما ،دامنه تغيير از صفر تا بیست و هفت قتل است.

دامنه چاركي دروني :كمترين و بيشترين حدود دادههاي  50درصد وسطي را

لحاظ ميكند .در مثال سينسيناتي دامنه چارك دروني از يك تا پنج قتل است .نيمي از
نواحي در اين بازه قرار ميگيرند 25 .درصد ديگر نواحي ،صفر يا يك مورد قتل دارند
و  25درصد آخري پنج مورد به باال قتل دارند .براي يافتن دامنه چاركي دروني ،دادهها
را ترتيب بندي نموده و آنها را به چهار گروه تقسيم كنيد .دامنه چاركي دروني كمترين
و بيشترين مقدار دو گروه مياني است.
انحراف معيار :اين نوع اندازهگيري پراكندگي ،نشان دهنده اختالف دادهها با مقدار

ميانگين است .هرچه انحراف معيار كمتر باشد ،پراكندگي دادهها در اطراف ميانگين

كمتر است .فرمول آن نسبت ًا دشوار است ،اما در بسياري از نرمافزارهاي آماري يا صفحه
گسترده قادر به محاسبه آن هستند .در يك انحراف معيار ،دو سوم دادهها در يك طرف
ميانگين قرار ميگيرند .در مثال سينسيناتي انحراف معيار استاندارد پنج و دو دهم مورد
قتل است.
اينكه كداميك از دو نوع اندازهگيري دادهها بهتر است ،به دو ويژگي دادهها بستگي
دارد .اولين مورد تقارن دادههاست .در يك توزيع متقارن ،شكل نموداري توزيع در
يك طرف ميانگين ،قرينه طرف ديگر است .در توزيعهاي متقارن ،ميانگين با ميانه برابر
است .اگر بيشترين تعداد دادهها در مراكز نمودار توزيع قرار گيرد ،نما با دو مقدار
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توزيع منافع و كنترل ويديويي در يكي از پاركينگهاي دانشگاه :

يكي از روساي جديد حراست دانشگاه سري انگلستان تصميم گرفت با استفاده از دوربينهاي مدار بسته
به مسئله سرقت ازپاركينگهاي دانشگاه رسيدگي كند .وي دوربين مدار بستهاي را روي تيركي بلند قرار
داد كه امكان نظارت بر فضاي پاركينگها وجود داشته باشد .همان طور كه نقشه نشان ميدهد ،دوربين
مذكور كنترل يكساني روي همه پاركينگها نداشت ،چرا كه وجود ساختمانهايي در مسير پاركينگ شماره
یک مانع ديد دوربين ميشد.

پيش بيني ميشد كه اگر چنانچه استفاده از دوربين در پيشگيري از جرم مؤثر واقع شود ،اين تأثیر فقط
بايد نسبت به پاركينگهايي صورت پذيرد كه توسط دوربينها تحت كنترل قرار گرفتهاند .همچنين پيش
بيني ميشد كه جرائم از پاركينگهايي كه تحت كنترل هستند به پاركينگهايي كه تحت نظر نيستند
منتقل شود( جابهجا شود).

ميانگين و ميانه برابر است .ولي نيازي نيست نما با اين دو ،برابر باشد .توزيع ميتواند،
دو نما داشته باشد كه هر كدام در يك طرف ميانگين واقع شدهاند .اگر توزيع دادهها
تقریب ًا متقارن باشد ،ميانگين و انحراف دادهها مقادير مناسبي خواهند داشت.

اما اگر توزيع نامتقارن باشد ،نبايد از ميانگين و انحراف معيار استفاده نمود .در اين
مورد بايد از ميانه يا نما و دامنه چاركي يا دامنه تغيرات استفاده نمود .عدم تقارن در
تحليل مسئله ها بسيار مؤثر است.
دومين ويژگي كه براي تعيين اندازهگيري نوعي يا پراكندگي دادهها به كار ميرود،
مقياس اندازهگيري دادههاست .سه نوع مقياس اندازهگيري متداول وجود دارد.
* مقياسهاي اسمي كه در اين مورد به دادهها برچسب ميزنند .جنسيت (مرد=یک
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و زن=دو) ميتواند با مقياس اسمي سنجيده شود ،چرا كه اين ارقام به سادگي
ميتوانند جايگزين حروف شوند و دادهها قابليت برچسب گذاري مجدد دارند
(مرد=دو و زن=یک) بدون اينكه مشكلي پيش بيايد .اگر دادههاي شما اسمي
است فقط نما كفايت ميكند.
* مقياس ترتيبي كه ضمن برچسب گذاري دادهها آنها را رتبه بندي ميكند .يك
ليست مرتب شده از محلههايي كه بيشترين تا كمترين مقدار قتل را داشتهاند،
يك مقياس ترتيبي است (اول ،دوم ،سوم ،تا پنجاه و سوم) .دادههاي ترتيبي را
نميتوان جمع ،ضرب ،تفريق ،يا تقسيم نمود .فقط ميتوانيد مشخص كنيد كه
يك داده از دادههاي ديگر كمتر يا بيشتري دارد و يا با آن مساوي است .اگر
دادهها ترتيبي باشند ،هيچ يك از ميانگين و انحراف معيار كاربرد چنداني ندارند
و بايد از ميانه و دامنه چاركي داخلي استفاده نمود.
* مقياسهاي نسبي امكان ضرب ،جمع ،تقسيم و تفريق كردن دادهها را فراهم
ميكند ،چرا كه اختالف بين مقادير يكسان است و مقدار صفر نيز معني دارد.

ميزان قتل در محله ها با مقياس نسبي اندازهگيري ميشود ،تفاوت ميان صفر
قتل و يك قتل با تفاوت بين بیست و شش قتل و بیست و هفت قتل برابر
است .صفر مورد قتل با معني است .براي اين گونه دادهها ميتوانيد از ميانگين
و انحراف معيار استفاده كنيد.
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انواع دادهها ،كاربردها و محدوديتهايشان
اسمي

مثال

ترتيبي

نسبي

دستهها را نامگذاري
ميكند

دستهها را نامگذاري و
رتبهبندي ميكند.

بين اعداد بازههاي
مساوي وجود دارد و
صفر بامعني است.

 =0بزهديده وجود ندارد.
 =1مانند « »0بزهديده
وجود خارجي دارد
 =0بزهدیده
 =1غير بزهديده

 =0جرمي وجود ندارد
 =1يك جرم
 =2بيش از يك جرم

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

معيارهاي قرار گرفته در سمت راست همان موجوديهاي سمت چپ را دارند  +موجوديهاي خودشان.
براي مثال هركاري را كه با دادههاي اسمي و ترتيبي ميتوانستيد انجام دهيد با دادههاي نسبي آن ميزان
بيشتر ميتوانيد انجام دهيد.
عمليات رياضي مجاز

يكسان بودن يا نبودن

بزرگ تر ،كوچك تر يا
مساوي بودن

جمع ،تقسيم ،ضرب،
تفريق

ميانگين مجاز

نما

نما و ميانه

ميانه ،ميانگين و نما

پراكندگي مجاز

دامنه تغييرات

دامنه داخلي چاركي و
دامنه تغييرات

انحراف معيار

توضيحات

ي زماني كه طبقه بنديها به در مورد شمارشها،
زمان بررسي طبقهبند 
ها (مث ً
طور طبيعي ترتيب و توالي درصدها و گروهي از
ال جنسيت) و
اندازهگيريها به كار
دارند( .مثل درجه های
گروهها (مثل فروشگاه
ميرود
پليس) استفاده ميشود
هاي زنجيرهاي و غير
ولي تفاوت بين درجه ها
زنجيرهاي) به كار
هميشه يكسان نيست
ميرود.
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 -23محلهاي بحراني را شناسايي كنيد

هنگام نقشهبرداري از جرم ،تفاوت قائل شدن ميان محلهاي بحراني فعلي
و سابقهدار ميتواند مفيد باشد (راهبرد هفده) .محلهاي بحراني فعلي نشاندهنده
خالءهاي غيرمعمول در جرم هستند و ممكن است شمار اين محلهها به خودي خود
كاهش يابند ،اين در حالي است كه محلهاي بحراني سابقهدار داراي سطوح باالتر و
مداومتري از جرم نسبت به ساير مناطق هستند و بعيد است كه اين گونه محلها كاهش

يابند مگر اين كه در آنها اقدامي انجام شود .سه نوع محلهاي بحرانيِ با سابقه وجود
دارد ،هر يك از آنها ريشه در نظريهاي خاص دارد و با راهكاري مشخص ميتوان آن
را مهار كرد.

• نقاط بحراني :مكانهايي هستند كه سطوح جرم در آنها باالست .اين نقاط نشان

ميدهند كه جرم در اماكن يا آدرسهاي بزهديدگان مكرر متمركز شده است (راهبرد
بیست و هشت و بیست و نه) .وقايع چندگانه جرم در اماكن ،در نزديكي «نقاط» واقع
ميشوند.

• مسيرهاي بحراني :خيابانهايي هستند كه جرم در آنجا متمركز شده است .اين

مسيرها ممكن است براي مثال در صورتي شكل گيرند كه نرخ بااليي از تخريب
شيشه خودرو و داخل شدن به آن ،بر روي وسائل نقليهاي صورت گيرد كه در طول
خيابانهايي خاص پارك شدهاند .جرائم چندگانه در طول مسيرهاي خياباني با خطوط
نمايش داده ميشوند.

• مناطق بحراني :محلههايي هستند كه جرم در آنها متمركز شده است .مناطق

بحراني به يك يا چند دليل به وجود ميآيند .ويژگيهاي هر منطقه ممكن است جرم
را افزايش دهد .يا يك منطقه بحراني ممكن است شمار زيادي از مسئله های مستقل
و مجزا را در برگيرد .بر روي نقشه ،مناطق بحراني را با كدر كردن نشان ميدهند ،به
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طوري كه خطوط كران نما يا شيبها تصويرگر سطوح جرم هستند .نظريه نوعشناسيِ

محلهاي بحرانيِ ِجري راتکیلف ،ميان دو نوع از محلهاي بحراني منطقهاي تفاوت
قائل ميشود:
 آنهايي كه داراي الگويي به هم چسبيده و گروهي ،از وقايع هستند، آنهایي كه داراي پراكندگي يكنواخت و متناسب از وقايع ،در سطح منطقه بحرانيموردنظر هستند.
جدول زير نمايشگر سه نوع از محلههاي بحراني است .اماكن تفريحي مسئلهآفرين
به صورت «نقاط» نشان داده ميشوند زيرا حمله ها و تهديدهاي به ضرب در آدرسهاي
(مشخصي) واقع شدهاند .اما شكستن شيشه وسائل نقليه و ورود به آنها در طول
مسيرهاي ممتد خياباني انجام شدهاند ،بنابراين اين نوع تمركز نشاندهندة دو نوع بستر
است .در نهايت خطوط كراننماي مرزبندي شده در مورد محلهاي مسكوني بحراني
بيانگر اين هستند كه خطر شكستن شيشه وسائل نقليه و ورود به آن ،در منطقهاي
كوچك باالتر است اما وقتي از مركز آن دور شويم ،كاهش مييابد .نقاط بحراني واقع
در ميان اين منطقه مرزبندي شده ،نمايانگر اماكني هستند كه سرقت در آنها تكرار شده
است.
با روشن شدن ماهيت محلهاي بحراني ،افقي اندك از راهكارها نمايان ميشود:

• نقاط بحراني بيانگر (لزوم) ايجاد تغيير در محيط فيزيكي مكانهايي خاص يا تغيير

در نحوه مديريت آنها هستند .آنها همچنين گوياي (لزوم) مداخله و اقدام در مورد
بزهديدگان در معرض خطر باال هستند.

• مسيرهاي بحراني بيانگر لزوم تغيير خيابانها ،راهها و ديگر مسيرها يا فقط محيطهاي

آنها هستند.

• مناطق بحراني بيانگر لزوم مشاركت در سطحی وسيع هستند به طوري كه محلهها

تغيير يابند.
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نمودار زير نشان ميدهد كه تمركز جرم به چه صورت با راهي كه در نقشه نشان
داده شده مرتبط ميشود .اين نمودار همچنين محلي را نشان ميدهد كه راهكارها در
آنجا متمركز شدهاند.
تمركز ،نقشهبرداري و اقدام
تمركز

محلهاي بحراني كه در قالب
زير نشان داده شدهاند

سطح اقدام

مثالهايي از اقدام

اماكن ،در آدرسهايي
خاص ،گوشهها،
ساختمانها

نقاط بحراني

ساختمان ،گوشه،
آدرس

دوربين مدار بسته در
يك پاركينگ ،تغيير
شيوه مصرف الكل در
يك رستوران

بزهديدگان

نقاط بحراني

كمكرساني به
آدرسهاي بزهديدگان
بزهديدگان با
پيشگيري از جرائم
بعدي از طريق سخت
كردن دستيابي به
آماج جرم

خيابانها ،خيابانهاي
طويل يا اماكن مقابل
ساختمانها

مسيرها

راههاي طولي،
خيابانها ،بزرگراهها

بنبست كردن ،تغيير
الگوي رفت و آمد
وسائل نقليه ،اصالح
مقررات پارك كردن

منطقه ،محله

مناطق سايه خورده

محلهها ،مناطق و...

مشاركت محلي،
بازسازي محله
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نوعشناسي جِ ري راتکیلف از محلهاي بحراني
جِ ري راتکیلف ميان سه نوع محله بحراني قائل به تفصيل ميشود .او كار خود را با منطقه داراي محله
بحراني آغاز ميکند و سپس به بررسي الگوي نقطهاي ميپردازد .اگر تمامي وقايع در محلي يكسان انجام
شود ،آن محل بحراني ،يك «نقطه بحران» است .نقطههاي بحراني توصيفگر پديدهاي يكسان در قالب
نقاط بحراني هستند .در نهايت اگر وقايع به طور يكنواخت و متناسب در سرتاسر منطقه داراي محله
متجمع و پخش شده
بحراني پخش شده باشد ،او اين محل بحراني را «پخش شده» مينامد .محلههاي
ّ
بحراني ،زيرگروههايي از مناطق بحراني هستند .رويكرد راتکیلف ناشي از توجه به تمركز وقايع است و
تحليلگرا را ملزم به تعيين معيار منطقه داراي محله بحراني ،قبل از طبقهبندي محله بحراني ميكند.

تحليل محلهاي بحراني بهتر است با اماكن آغاز شود و سپس خيابانها و در آخر
مناطق بررسي شوند .براي مثال به مسئله خودروهاي بالصاحب و رها شده توجه كنيد.
آيا آنها مكررا ً در آدرسهاي خاص يافت ميشوند؟ اگر جواب مثبت است ،آنگاه بهتر

است بپرسيد چرا اين امكان به جاي ساير اماكن نزديك آنجا انتخاب ميشوند؟ اگر
پاسخ منفي است ،بهتر است به بررسي خيابانها بپردازيد .اگر به تمركز در سطح خيابان
برخورديد ،بهتر است براي يافتن اين كه چرا برخي خيابانها محلي براي اين گونه
خودروهاست ولي ساير خيابانها خير ،خيابانها را با يكديگر مقايسه كنيد .اگر تمركز
در سطح خيابان اندك بود (يعني جرم به طور يكنواخت و متناسب در سطح شمار
زيادي از خيابانها گسترده است) ،آنگاه بهتر است به تمركز در سطح محله توجه كنيد
و محلههاي داراي تمركز زياد و كم را با يكديگر مقايسه نمائید .اتخاذ اين رويكرد،
تضمينكنندة راهكاري با تمركز باال است.
بر روي شكل باال نقاط بحراني سرقت گوياي وجود بزهديدگان مكرر در سرتاسر
محله است .يك منطقه بحراني به تنهايي اين موضوع را آشكار نخواهد كرد .قبل از
انجام هرگونه فرآيندي ،بهتر است معين كنيد كه آيا منطقه بحراني عمدت ًا ناشي از تعداد
اندكي محله بحراني سرقت نبوده است؟ شما ميتوانيد با اين امر بدين ترتيب برخورد
كنيد كه آيا هر موقعيت جرم داراي فقط يك واقعه بوده است يا خير و سپس به منطقه
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به طور دقيق نگاه كنيد .اگر بحرانيتر نبود ،آنگاه مسئله مورد نظر از تعداد اندكي اماكن
بحراني ناشي ميشود .اگر منطقه مورد نظر هنوز هم بحراني است اين نقاط بحراني
سرقت ،بخشهايي از يك تمركز سرقتها محسوب ميشوند.
در ابتدا تحليل محلهاي بحراني ميتواند ابزاري ارزشمند در فرآيند حل مسئله
باشد اما براي كشف محلهاي بحراني الزم است بپرسيد كه چرا برخي محلها بحراني
هستند و برخي ديگر خير .وقفه در تحليل پس از كشف محلهاي بحراني ،منجر به
تحليلي سطحي شده و ميتواند به اجراي راهكارهايي ناكارآمد بينجامد .اگر عنصري
جغرافيايي در مسئله موردنظر شما دخيل نيست ،نقشهبرداري از محلهاي بحراني
كارايي اندكي دارد و بايد از ساير رويكردهاي تحليلي بهره ببريد.
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 -24از نقشههاي سهبعدی داخلی استفاده كنيد

نرمافزارهاي متعارف ،براي ترسيم نقشه جرائم مركز شهر ،محوطه يك دانشگاه،
مشروب فروشيها يا هر مكان ديگري كه داراي ساختمانهاي بزرگ باشد،كاربرد
چنداني ندارد .چرا كه اكثر ساختمانها ،هر چقدر هم كه بزرگ باشند ،در خيابان
معینی قرار داشته و جرائمي كه در هر نقطه ساختمان (فضای داخلی آن) به وقوع
ميپيوندد نیز منتسب به آدرس همان خيابان است .بنابراين نقشههاي ترسيم شده فقط
گوياي آنند كه ساختمان يا مكان معيني داراي مسئله است ،دليل آن نيز اين است كه
اين نقشهها بسيار بزرگ و كلي هستند .با احتساب تعداد زياد كاركنان شاغل در اين
ساختمانها يا كساني كه از اين اماكن استفاده ميكنند،در وادي امر به نظر ميرسد كه

اماکن مزبور نسبت ًا امن هستند .براي مثال ُجرج رِنگرِت نشان داد گاراژي كه در مركز
فيالدلفيا به نقطه جرمخيز جرائم مرتبط با اتومبيل معروف بود ،با احتساب تعداد زياد

خودروهاي قابل پارك در آنجا ،نسبت به خيابانهاي اطرافش داراي نرخ پائینتري از
جرائم مزبور است.

در حقيقت ،بسياري از ساختمانهاي بزرگ ،محلی امن نيستند .اُسكار نيومن ،ضمن

انتقادي كوبنده از مشروب فروشيها در دهه  1960اثبات كرد كه در امريكا هر چه
ارتفاع برجي بلندتر باشد ،به ازاء هر صد نفر ساكن در آن ،نرخ جرم باالتر خواهد بود.
او اظهار داشت ساختمانهاي بسيار بلند ،انگيزه ارتكاب جرم را تقويت ميكنند ،زیرا
ساکنان ،همسايگان خود را نميشناسند و طرح و تركيب كلي ساختمانها امكان اعمال
هر نوع نظارتي بر فضاهاي عمومي آن نظير راهروها ،آسانسورها و فضاهاي بازي را از
آنها ميگیرد .امروزه نظریه های او باعث پيشرفت علم طراحي محیطی عاري از جرم
شده است ( .)CEPTEDطبق اين نظریه ها ميتوان ساختمانها و اماكن عمومي را به
گونهاي ايمن طراحي كرد.
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براي درك اينكه چرا ساختمان مورد نظر ناامن است ،ابتدا جرائم بايد به دستههاي
معيني تقسيم شده و سپس محل دقيق وقوع آنها در ساختمان ،بر روي نقشه مشخص

شود .دقیق ًا همين جاست كه نقشه توأم با جزئيات يا نقشهكشي سهبعدي داخلی كاربرد
پيدا ميكند .متأسفانه نقشهكشي سهبعدی داخلی ،مشكل و وقتگير است و مشكالت
مزبور از دو مسئله ناشي ميشود:

 .1عموم ًا در سوابق پليس ،محل دقيق وقوع حادثه (معموالً جرم) در ساختمان
مشخص نشده است ،البته گاهي مديران ساختمان و يا ادراتي كه مسئوليت
برقراري امنيت را بر عهده دارند ،میتوانند اين اطالعات را در اختيار شما
بگذارند .اگر نتوانستند چنين كمكي كنند ،بايد براي دستيابي به اين اطالعات،
برای ثبت دقیق محل ارتکاب جرائم ،روال مشخصي را نهادينه كنيد( .به راهبرد
بیست و یک رجوع كنيد).
 .2ممكن است بتوانيد نقشه ساختمانهاي جديد را با فرمت ديجيتالي بهدست آوريد
كه ميتواند در ترسيم نقشه مورد نظر ما كمك چشمگیری كند .اما در مورد
ساختمانهاي قديمي ،پيدا كردن نقشه به روز آن ،كمي مشكل است و خود بايد
پالن آن را ترسيم كنيد.
در بسياري از موارد ،اين مشكالت موجب ميشود كه در صدد ترسيم نقشه

سهبعدی داخلی نباشيم .اما همانطور كه جرج رنگرت و همكارانش در مطالعه جرائم
ارتكابي در دانشگاه تمپل فيالدلفيا نشان دادند ،به هر ترتیب بايد بر اين مشكالت فائق
آمد .آنها با تلفيق نرم افزار نقشهكشي با نقشههاي ترسيم شده ،با استفاده از نرم افزار
اتوك د به سيستم  GISاي با دقت باال دست يافتند .مواردي نظير سيستم لولهكشي آب

و سيمكشيهاي برق حذف شدهاند و نقشه به گونهاي تغيير كرده كه خيابانها به شكل
خط نمايش داده شدهاند (خطوط ترسيم شده در هر يك از طرفين نيز نشاندهنده
پيادهروهاست ).باغچهها ،حصارها ،چراغها و موارد ملموس ديگري نيز بر روي نقشه
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نمايش داده شده است .به این ترتیب ،محل دقيق ارتكاب جرائم در محوطة دانشگاه،
ثبت و روي نقشه مشخص شدهاند .به اين واسطه آنهاتوانستند جرائم را با ويژگيهاي
محيطي نظير عدم وجود نور كافي يا نقاط كور محل كمين مهاجمان ،مرتبط سازند.
جرائم ارتکابی هر طبقه از ساختمان بر روی نقشه ترسیم میشود و تصویری با
در نظر گرفتن محل وقوع جرائم بر هر طبقه ،به صورت افقی در ساختمان به تصویر
کشیده میشود .نمودار شماره یک همین موضوع را در مورد یکی از ساختمانهای
ِگ َلدفیلترهال نشان میدهد .جرم در تمامی طبقات به غیر از طبقه دهم وجود دارد.
همچنین این نقشه سیاههای از جرائم را به تصویر کشیده که در اکثر طبقات وجود
دارد ،یعنی نزدیکترین 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 سراس ِر دیوارهای آن شیشهای است،
دست سارقان را باز میگذارد تا بتوانند هر شخص موجود در ساختمان را مشاهده کنند
یا هر کاالی ارزشمند را بربایند .هم اکنون مدیر ساختمان عدالت کیفری ،پردههایی را
نصب کرده که در غروب میتوان آن را پایین کشید تا کسی نتواند داخل ساختمان را
مشاهده کند.

نرمافزارهای تجاری موجود کام ً
ال قادرند مدلهایی واقعی از تصویر شهر تولید

کنند و پیشرفتهای انجام شده در زمینه فنآوری نظیر نقشهکشی سه بعدی با استفاده
از لیزر ،تولید نقشههای رایانهای نظیر نقشه ِگ َلدفیلترهال را ساده کرده است .این بدان
معناست که در صورت اندک بودن شمار وقایع ،طرحهای کام ً
ال واضح از موقعیت
جرائم ،گاهی اوقات میتواند دقیق ًا همین کار (مورد نظر ما) را انجام دهد .نمودار
شماره دو طرحی است از وضعیت یک مشروب فروشی در لندن که توسط بِری پوینِر

به تصویر کشیده شده است .این نمودار نشاندهنده موقعیتهای سرقتهای مقرون به
آزار یا تهدید و کیفقاپیها در پیادهروهای منتهی به این ساختمان در دو دوره شش
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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 تلفنهای نصب شده در این ورودیها،

دسترسی به پیادهروهای مذکور را از ابتدای خیابان اصلی کام ً
ال محدود کردند .در
این مورد ،نقشهکشی با تعیین دقیق موقعیت جرائم ،بررسی اقدام پیشگیرانه مذکور را
تسهیل کرد .نمودار شماره دو به تشخیص مسئله مورد نظر نیز کمک میکند زیرا نشان
میدهد که سرقتها و کیفقاپیهای مذکور ،بیشتر در بخشهایی از این پیادهروها
صورت میگیرند که فاقد نظارت از سوی ساختمانهای مجاور یا طبقات است.
نمودار شماره یک :نقشه سه بعدی ِگ َلدفیلترهال ،محوطه دانشگاه تَم ِپل

نمودار شماره  :2نمایش 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

پس از نصب آیفون تصویری

قبل از نصب آیفون تصویری
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 -25به دورههاي زماني روزانه و هفتگي توجه كنيد

چرخهاي از فعاليتها تأثیر شايان ذكري بر مسئله ها دارند .ميزان تردد وسائل نقليه ،از
میزان خريد روزانه و روال عادي عبور و مرور شهروندان ناشي ميشود .اين موضوع بر
نرخ سرقت وسائل نقليه و سرقت از منازل نيز مؤثر است .احتماالً نرخ سرقتهاي مقرون
به آزار از اشخاص مست و عياش در زمان تعطيلي مشروب فروشيها (روزهاي جمعه
و شنبه) بيشتر است ،چرا كه تعداد آماجهاي جرم افزايش مييابد .در اين مثال ،دو ريتم
مهم ،محور اصلي فعاليتهاي مسئلهآفرین هستند .اولين مورد ،چرخه روزهاي كاري/
روزهاي تعطيل است كه موجب ميشود شنبه شبها و جمعه شبها به زمان تفريح و
سرگرمي معروف شوند .دومين چرخه به روند روزانه بازكردن و تعطيل كردن مشروب
فروشيها مربوط ميشود .در اين راهکار ،تغيير مقطعي كه طي ساعت ها و روزها به
وقوع ميپيوندد را بررسي می کنیم .در راهبرد بیست و شش به مقاطع زماني طوالنيتري
از جمله ماهها و سالها خواهيم پرداخت.
اماكن متفاوت دارای چرخههاي فعاليتي متفاوتياند كه ميتواند در مسئله مربوط به
آن مكان تأثیر داشته باشد .ريتم حتي در مورد مدارس نيز وجود دارد ،گرچه متفاوت از
ريتمهاي شغلي است .ايستگاههاي اتوبوس نه تنها تحت تأثیر میزان عبور و مرور روزمره
و تردد در بازارها هستند ،بلكه عبور و مرور مكرر اتوبوسها نيز بر آن مؤثر است.
ترسيم نمودار ريتم جرائم و بينظميها در شناخت چرخه فعاليتهاي مؤثر بر پيدايش
مسئله ،كمك چشمگیری ميكند .در جدول ،ميانگين نرخ وقايع انجام شده در هر ساعت
(يا فواصل زماني ديگر) ،طي چندين روز (ماتريس دادهها در باال) محاسبه ،سپس نمودار
نتايج ترسيم شده است (نمودار الف) .نمودار ب درصد وقایع هفتگی است که در هر
روز از هفته رخ میدهد .از آنجا كه برخي از روزها عموم ًا ريتمهاي بسيار متفاوتي نسبت

به ساير روزها دارند ،توصيه شده كه نمودار به گونهاي ترسيم شود كه هم ساعتها و
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هم روزها نمايش داده شوند (نمودار ج) .در نتيجه ،مقاطع زماني جرم با نمودار مشخص
ميشود .تنظيم چنين نمودارهايي كار سادهاي است؛ هر سه اين نمودارها در صفحه
گسترده ،با استفاده از مراحل استاندارد ترسيم نمودار،ترسيم شدهاند.

هنگامي كه دائم ًا با وقوع مسئله مواجهیم ،انجام تحليلهاي مقطعي سادهتر از بقيه

حالت ها است .تحليلهاي مقطعي ،در وقايع كماهميت و متداولي نظير شكايت از ايجاد
آلودگيهاي صوتي و تصادف ها رانندگي كوچك مفيدتر از تحلیل مقطعی وقايع وخيم
و غيرمتداولي نظير قتل عمد است .اگر تعداد وقايع كم بود ،به منظور جمعآوري وقايع
بيشتر ،ميتوانيد مقاطع زماني طوالنيتري را در نظر بگيريد .اما اگر طي مقاطع زماني
طوالنيتر باشد و نوع مسئله ها تغيير كنند ،تصويري كه پديدار ميشود تحريف شده و
يا فاقد اعتبار خواهد بود.

در اختيار داشتن زما ن نسبت ًا دقيق وقوع مسئلههای ،براي تحليلهاي مقطعي مفيد است.

در جرائم اصابتي 1نظير سرقت مقرون به آزار و تهدید ،تجاوز به عنف و حمله و تهدید
به ضرب ،ميتوان زمان دقيق ارتكاب جرم را تعيين كرد،همانطور كه اغلب بزهديدگان
نيز ميتوانند زمان وقوع اينگونه جرائم را توصيف كنند .اما در اکثر جرائم عليه اموال
نظير جرائم مربوط به خودرو ،سرقت و تخريب اموال عمومي ،تعيين زمان دقيق ارتكاب
جرم بسيار مشكل است ،چرا كه بزهديدگان اينگونه جرائم فقط طيف زمانيای را تعيين
ميكنند كه طي آن ،احتمال وقوع این جرائم بدیهی است .اگر چه در اين طيف ،ميانگين
زمان وقوع براي تخمين زمان وقوع جرائم در نظر گرفته ميشود ،اما اين امر در حقیقت،
تحريف زمان وقوع است ،بنابراین بايد از انتخاب مقاطع زماني طوالني (براي مثال بيش
از هشت ساعت) اجتناب كرد.

ِجري راتكليف نيز سه نوع مقطع زماني را تعريف كرده است .در نوع اول ،وقايع

تقریب ًا به طور يكنواخت در طول روز توزيع ميشوند ،او اين را طرح توزيعی مينامد،
دوم ،طرحهاي متمركز كه نشاندهنده تجمع مسئله ها در دورههاي زماني متفاوت است.
1 - Contact crimes
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وقايعي كه در ساعت های شلوغي واقع ميشوند ،نشان دهنده طرحهاي متمركزاند.

سوم ،طرحهاي دقیق كه صرف ًا در مقاطع زماني كوتاه مدت ترسيم ميشوند .بي نظميها
و آشوبهايي كه بالفاصله پس از تعطيلي مشروب فروشيها واقع ميشوند ،نمونهاي از
نوع سوم هستند .بديهي است كه طرحهاي متمركز و بحراني،بيانگر چرخههايي زماني
موقتياي هستند كه بايد بررسي شوند.
راتكليف طبقهبندي مذكور را در مورد چرخههاي روزانه استفاده کرد،اما اصل نظريه
او در چرخههاي هفتگي نيز ميتواند به كار گرفته شود .اگر در طرح مورد نظر ،روز
خاصي از هفته به طور معمول مسئله آفرین نباشد ،طرح هفتگي توزيعي ترسيم شده
است .تجمعي از روزها كه افزايش محسوسي را در وقايع مسئلهآفرین نشان می دهد،
گوياي طرحي متمركز است .نهايت ًا ،اگر در طرح مورد نظر يك يا دو روز هفته نشاندهنده

تمركز محسوس وقايع باشد،طرحي بحراني ترسيم شده است.
نمونهای از شمار وقایع بر حسب ساعت و روز
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 -26دورههای زماني بلند مدت را مد نظر قرار دهید

مسئله مورد نظر وخيمتر شده و يا مرتفع شده است؟ آيا تغييرها به صورت منظم است
يا تصادفي؟ براي پاسخ به اين سؤال ها الزم است مسئله را با ترسيم نمودار تعداد وقايع
برحسب زمان ،مطالعه کنید .به طور كلي ،نرخ جرم عبارت است از تعداد جرائم يا تخلف
ها تقسيم بر تعداد آماجهاي جرم (به راهبرد بیست و هفت رجوع كنيد).
روند زماني مسئله را ميتوان به سه دسته تقسيم كرد:

• روند كلي ،كه از بررسي ظاهري مسئله مشخص ميشود.اين روند نشان ميدهد كه
ي مدت به همان صورت
آيا مسئله مورد نظر وخيمتر شده ،رفع شده و يا در طوالن 
قبلي باقي مانده است.

• چرخههای زماني فصلي ،روزانه و هفتگي

• نوسانهای تصادفي ،كه از تعداد زيادي متغیر خفيف ناشي ميشود.
مطالعه منظم روند زماني جرم را «تحليل مجموعههاي زماني» مینامند.
نمودار شماره یک نرخ قتلها را در بوفالوي نيويورك نشان ميدهد .خط افقي وسط

نمودار ،روند كلي آن را نشان ميدهد .اين خط تقریب ًا يكنواخت و صاف بوده و سير
ي
صعودي بسيار كمي دارد (افزايش آن بيانگر حدود يك قتل ،در هر صد ماه است) .م ِ 
 2001ماه فوق العاده بدي بود و اكتبر و نوامبر  2000ماههايي بودند كه در آنها شاهد
كاهش فوقالعاده نرخ قتل بوديم.
در اين پنجاه و هشت ماه ،نوسان ماهيانه چشمگيري وجود داشته كه در این نمودار با

قلهها و درهها نشان داده شدهاند .عموم ًا مسئله هایي كه كمتر تكرار ميشوند ،داراي اين

ويژگياند ،اما مسئله هایي كه در هر مقطع زماني مكررا ً به وقوع ميپيوندند،تغييرهای
كمتري را نشان ميدهند .اين نوسانات تصادفي ميتوانند موجب شوند كه تغييرهای منظم
به چشم نيايند .استفاده از ميانگين متغير ،يكي از طرقی است كه به واسطه آن ميتوان
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تغييرهای مزبور را مشاهده كرد ،به اين کار «هموار كردن» ميگويند .در اين مثال از
ميانگين متغير سه ماهه استفاده شده است .براي مثال نرخ ماه جوالي ،ميانگين ماه ژوئن،
جوالي و آگوست است .نرخ ماه آگوست نيز ميانگين نرخ ماههاي جوالي ،آگوست
و سپتامبر است .توجه كنيد كه هيچ دادهاي از ماه اول و ماه آخر در مجموعه وجود
ندارد ،زیرا براي اين ماهها دادههاي سه ماههاي نداريم .ميانگين متغير ،درهها را پُركرده و

قلهها را نيز از بين ميبرد .ميانگينهاي متغير طوالني مدت ،نسبت به ميانگينهاي متغير
كوتاه مدت دارای نمودارهاي هموارتري هستند .توجه کنید که نمودارهاي بسيار هموار،
بسياري از اطالعات مفيد را نشان نخواهند داد.

چرخهها با در نظر گرفتن همان ماههاي سال (يا همان هفتههاي ماه ،روزهاي هفته يا
ساعت های روز ،بسته به مقطع زماني مورد نظر شما) مشخص ميشوند .اين نكته مهم
را نيز بايد در نظر داشته باشيم كه ماهها داراي زمانهاي متفاوتي هستند (ضمن ًا ماه فوريه
سالهاي كبيسه را نيز فراموش نكنيد) كه ممكن است در تعداد مسئله های مورد نظر مؤثر
باشد .با توجه به اين موضوع ،برخي از تحليلگران ،به جاي ماه از مقاطع زماني چهار
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هفتهاي استفاده ميكنند.
چرخههاي فصلي را ميتوان در نمودار شماره دو مشاهده کرد .در اين نمودار شاهد
نرخ سرقتهاي دوچرخه در هر ماه و در مجموع سی و دو ماه هستيم .نرخ سرقتها
همواره در ماههاي جوالي و آگوست به اوج خود رسيده و همواره در ماههاي ژانويه
و فوريه به كمترين حد خودرسيده است .ضمن ًا مطابق آمارهاي موجود ،هر ماه در سال
 2001به طور معمول و در مقايسه با ماه مشابه خود در سال  2002و  2003بحرانیتر
شده است .اين امر گوياي اين است كه در تابستان ،تعداد دوچرخه بيشتري براي سرقت
در دسترس بوده و در زمستان در واقع سارقان استفاده چنداني از دو چرخه نميكنند.

(خصوص ًا در بوفالو)

تفكيك مجموعههاي زماني به اجزاءتشكيلدهنده آنها

تفكيك مجموعههاي زماني به اجزاء تشكيل دهنده ،در کشف عوامل مسئله بسيار

مؤثر است .براي مثال روند قتلها را ميتوان به دو نمودار تقسيم كرد ،كه نشاندهنده
قتلهاي خانوادگي و غيرخانوادگي (با سالح گرم یا بدون سالح گرم) باشد .بنابراين اگر
نرخ قتلهاي غيرخانوادگي ،روند صعودي و قتلهاي خانوادگي روندي نزولي داشت،
نشاندهندة اين است كه بايد به قتلهاي غيرخانوادگي بيشتر توجه كرد.
تحليل مقاطع زماني ،روش دقيقي براي ارزيابي ميزان تأثیر يك راهكار است .نكته

مهم اين است كه براي يافتن روند کام ً
ال طبيعي مسئله ها ،چرخهها و تغييرهای قبل از
اجراي راهكارها ،بايد از تدابيري استفاده كنيد كه قب ً
ال توضيح داده شد .اين كار به شما

ميگويد كه اگر درباره مسئله مورد نظر اقدامي انجام نشود ،در آينده چه اموري از آن
ناشي ميشود؟ همچنين ميتوانيد ساختارهاي زماني پس از اجراي راهكار را بررسي
كنيد .با بررسي تغييرهای روند چرخهها يا حتي نوسانات تصادفي ،راهكار مؤثر مشخص
ميشود .هر چه مقاطع زماني قبل و بعد از اجراي راهكار طوالنيتر باشد ،نتايج حاصله
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معتبرتر خواهند بود.
تحليل مجموعههاي زماني بسيار پيچيده است ،بنابراين اگر در نمودار شما دادههاي
بزرگي وجود دارند كه براي تحليل دقيق آن بايد با زمان مورد نظر تطبيق داده شود ،بهتر
است از متخصص ریاضی و آمار استفاده كنيد.
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 -27بدانيد كه چگونه بايد از نرخ جرائم استفاده كنيد

يكي از دالئل بیشتر بودن جرم در مكاني نسبت به مكانی ديگر ،بيشتر بودن آماج جرم
در آنجا نسبت به ديگري است .بررسي نرخها به شما كمك ميكند تا بدانيد كه آيا تعداد
آماجهاي جرم در مسئله مورد نظر شما تأثیري دارد يا خير؟ (به راهبرد هفده رجوع كنيد).
نرخ ،نشاندهنده تعداد جرائم نسبت به آماجهاي جرم در مقطعي از زمان است.
براي مثال يك مورد سرقت در هر صد خانه ،طي سال  2002نشاندهنده خطر ابتال
به جرم در طي مدت معين است.
براي احتساب تعداد آماج جرم به موارد زير نياز داريد:
 .1نوع وقايع مورد نظر را مشخص كنيد (براي مثال سرقت از وسائل نقليه).
 .2جمعيت در معرض خطر را مشخص كنيد (براي مثال وسائل نقليه).
 .3محلها و مدت زمان را مشخص كنيد (براي مثال پاركينگهاي مركز شهر طي سال
.)2004
 .4منابع اطالعاتي را بيابيد كه شمار وقايع مورد نظر و آماجهاي هر مكان را بررسي
كرده است( .براي مثال جرائم گزارش شده به پليس ،داراي اطالعاتي است درباره
آدرس محل سرقتها كه ممكن است به پاركينگهاي خاصي مربوط باشد .با
مشاهده پاركينگهاي مركز شهر نيز ميتوان تعداد وسائل نقليه در هر پاركينگ را
تخمين زد).
 .5براي هر مكان ،تعداد وقايع (صورت كسر) را بر تعداد آماجها (در مخرج كسر)
تقسيم كنيد تا نرخها را بهدست آوريد.
تعيين تعداد آماجهاي در معرض خطر جرم ،به تفكر دقيق نياز دارد .برای مثال اگر
سرقتها را تحليل ميكنيد در ابتدا بايد ببينيد كه آماج جرم ،شهروندا ن هستند يا منازل؟
«منازل» پاسخ منطقيتري است .در شرايط يكسان ،اگر هزار نفر در پانصد آپارتمان زندگي
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كنند ،پيشبيني ميشود كه نرخ سرقتها بيشتر از زماني است كه همان جمعيت در
دویست و پنجاه آپارتمان زندگي كنند .اگر ارتكاب سرقتهاي مقرون به آزار در خيابان
را تحليل ميكنيد ،جمعيت در معرض خطر آن دسته از عابران پيادهاي هستند كه در منطقه
مورد بررسي تردد ميكنند.

گزارش های پليس از وقايع ،معموالً حاوي اطالعاتي در مورد آن وقايع است .از

جمله اين اطالعات ،آدرس اماكن مورد نظر است ،بنابراين با اين اطالعات ميتوان شمار
وقايع را در اماكن مزبور بهدست آورد .اگر چه اغلب به سختي ميتوان اطالعاتي از تعداد
آماجهاي در معرض خطر جرم در اماكن مورد نظر بهدست آورد .براي مثال ممكن است
گزارشهاي سرقت از وسائل نقليه در پاركينگها موجود باشد،اما تعداد وسائل نقليهاي
كه از اين پارکينگها استفاده ميكنند ،در حال حاضر مشخص نباشد( .به جدول رجوع
كنيد)

براي حل اين مشکل بايد تعداد احتمالي آماجهاي جرم را بيابيد .معموالً تعداد وسائل

گ است .يكي ديگر
نقليهاي كه از پاركينگها استفاده ميكنند ،متناسب با اندازه پاركين 
از اندازههاي احتمالي براي وسائل نقليه در معرض خطر ،بر مبناي فوت مربع يا تعداد
فضاهاي پارك است .جدول نيز نمونههايي از چگونگي تخمين تعداد آماجهاي در معرض
خطر جرم را نشان ميدهد.
تعداد احتمالي آماج جرائم بايد داراي دو ويژگي باشد .اول بايد ارتباط منطقي با آماج
جرم ها داشته باشد .ممكن است كسي تعداد خودروي احتمالي را با فضاي اشغال شده
توسط آن وسيله در پاركينگ محاسبه كند ،اما از نظر متراژي ،طول پاركينگ با محاسبه
مذكور مطابقت نداشته باشد .زیرا در پاركينگهاي مطبّق ،سطح پاركينگ كوچک است اما
خودروهاي زيادي را در خود جاي ميدهد .دوم ،تعداد احتمالي و تعداد واقعي آماجهاي
در معرض خطر جرم در محلهاي مشابه ،نميتوانند خيلي متفاوت باشند .اگر در طول
هفته حدود همه پاركينگهاي مركز شهر پُر باشند،تعداد فضاهاي احتمالي برای پارك،
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معيار مفيدي تلقي ميشود .اما اگر ظرفيت برخي از پاركينگها تكميل باشد و از برخي از
پاركينگها استفاده چنداني نشود ،تعداد فضا برای پارك ،معيار مناسبي براي تعیين تعداد
آماج جرائم نيست.
نمون ه نرخ های جرائم مختلف
نوع جرم

محل

نرخ

توضيح

سرقت از آپارتمان

مجتمعهاي آپارتماني

سرقت بر حسب آپارتمان یا
اموال اهل خانه

در اماكن مسكوني،
سرقتها بيشتر نسبت به
خانوادههاي پر جمعيت
اتفاق ميافتد

دلهدزدي

فروشگاههاي زنجيرهاي

ربايشهاي هر مشتري نرخ
سرقت بر حسب اجناس از
تأسفآوري است
قفسهها يا بر حسب فوت مربع
غرفه هاي فروشگاه

سرقت موتور سيكلت

محلهها

سرقت موتور سيكلت ،بر
حسب موتور سیکلتهای
شماره شده

درمناطقي كه موتورسواران
تردد مي كنند مسئلهآفرین
است ،نه جايي كه زندگي
ميكنند

ديوارنويسي

مناطق تجاري

ديوارنويسي بر حسب فوت
مربع

اندازه گيري آن مشكل
است.

زورگيري از رانندگان

آژانسها

سرقت بر حسب تاكسي يا بر
حسب زورگيري از راننده يا بر
حسب ساعت های رانندگی

ساعت هاي كه در معرض
ديد هستند ترجيح داده
ميشود ،اما ممكن است
اطالعات مورد نياز آن
موجود نباشد

جار و جنجال در
مهمانپذیرها

مهمانپذیرها

جارو جنجال بر حسب
ميهمانان يا در اتاقها

ميتواند بر حسب تعداد
اشخاص غير ميهمان
نيز باشد

محاسبه تعداد آماج جرم حتي به صورت تقريبي نيز كار مشكلي است .ممكن است
برخي اداره های دولتي بخشي از اطالعات مورد نياز شما را در اختيار داشته باشند .براي
مثال در ناحيه َهميلتون در اوهايو ،سازمانهای دولتی ،اطالعات مربوط به هر قطعه زمين

ناحيه،از قبيل متراژ آن بر حسب فوت مربع و موقعيت آن را در اختيار دارد گاهي اصناف
و مجمعهاي اصناف ،اطالعات مربوط به ميزان فروشها را در اختيار دارد .همچنین از
اطالعات درباره ماليات حاصل از فروشهاي مذكور ،ميزان تقريبي تعداد مشتريان (با
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مقايسه مغازههايي با اجناس مشابه) را مشخص ميكنند.
محاسبه نرخها ميتواند برای يافتن اماكن در معرض خطر بسيار مفيد باشد (به راهبرد
بیست و هشت رجوع كنيد) .كارين اِش ِملِر و همكارانش در اداره پليس چوالويستاي
كاليفرنيا ،جار و جنجالهاي واقع شده در ُمتلهای شهر را بررسي کردند .ده متل زنجیرهای

و شانزده ُمتل مستقل شخصی ،جار و جنجالهاي مشابهي داشتهاند ،البته متلهای زنجیرهای
تعداد بيشتري اتاق داشتند.

هنگامی كه تعداد تمام جار و جنجالهاي مربوط به متلهای شخصی را جمع و بر
تعداد اتاقهاي موجود تقسيم کردند،اِش ِملِر دريافت كه ميانگين نرخ جار و جنجال در
متلهای شخصی  1/8برای هر اتاق بود و با انجام همين كار در مورد متلهای زنجیرهای،
به میانگین  5درصد دست یافتند .بي ترديد تعداد جار و جنجال متلهای شخصی به ازای
هر اتاق بسيار بيشتر بوده است.
آيا بايد بيشتر به تعداد زيادجار و جنجالها توجه کرد يا نرخ هاي باال؟ اگر هدف
شما كاهش نرخ جرائم است ،تأکید بر تعداد وقوع جرم میتواند بهترین گزینه باشد .اما
اگر هدف شما اين است كه بروز آسيب را كاهش دهيد ،بررسي نرخ را در اولویت قرار
دهيد.
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استفاده از نرخها براي شناسايي پاركينگهاي در معرض خطر

ارزش محاسبه نرخها در پروژهاي در شارلوت ،شمال كاليفرنيا كه در آن ،يكي از ما (كالرك) با هرمن
گلدشتاين روي آن كار ميكرد ،در شكل زير نشان داده شده است .در این پروژه ،با همكاري تحليلگران
محلي و مأموران پليس ،سرقت از اتومبيلها را در پاركينگهاي مركز شهر (كه محليان ،آن منطقه را
شمال شهر ميدانستند) بررسي کردیم .تحليلهاي حاصل از بررسي محلی ارتکاب جرم ،توزيع کام ً
ال
همسان اين نوع سرقتها را در وسط منطقه مورد نظر نشان ميداد.اين موضوع از روي نقشه ترسيم شده
بر اساس نرخ این نوع سرقت ،بسيار گوياتر بود .اين نقشه توسط مت وايت (تحليلگر جرم) تنظيم شد.
او براي شمارش تعداد فضای پارك در هر پاركينگ ،از مأموران ناحيه كمك گرفت .سپس نرخ سرقت هر
يك از پاركينگها و گاراژها را محاسبه کرد .نقشه حاصله ،نشاندهنده تصوير بسيار دقيقتري از احتمال
(میزان) خطر بود .تحليلهاي بعدي نشان دادخودروهاي پارك شده در پاركينگ ،نسبت به آنهايي كه
در گاراژها و آن دسته از پاركينگهايي كه به دلیل عدم امنيت كافي مستعد ارتكاب جرماند ،شش برابر
بيشتر در معرض خطر هستند.
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 -28اماكن ُپرمخاطره را بشناسيد

اماكن ،محيطهايي با كاركردهاي خاصاند (به راهبرد پانزده رجوع كنيد) كه خود

به گونههاي مختلفی تقسيم ميشوند .مث ً
ال اماكن آموزشي كه به مواردي نظير تدريس
و مطالعه مربوط ميشود .اماكن صنعتي كه مواردي نظير توليد و پردازش مواد را در
برميگيرد .اماكن اداري كه مسئوليت پردازش اطالعات را بر عهده دارند و فروشگاههاي
زنجيرهاي كه فروش و معامله های پولي را در بردارند .برخي از اماكن دائم ًا محل ارتكاب
جرم و بي نظمیهاي اجتماعي واقع هستند ،از جمله اين اماکن عبارت است از مشروب
فروشيها ،پاركها ،ايستگاههاي راهآهن ،باجههاي تلفن ،فروشگاههاي غذاي آماده و
مهمانپذيرها .اين اماكن محل ارتکاب بيشترين نرخ جرائم و تخلفات بوده و به آنها
اماكن پرمخاطره گفته ميشود.
اما اين عبارت (اماكن پرمخاطره) مفهوم دقيقتري را نيز در برميگيرد و آن اين است كه
در هر نوع از اماكن در مقایسه با مورد مشابه ،برخي به طور خاص پرمخاطرهاند .هنگامي
كه قاعده  80-20را در راهکار هجده توضيح داديم ،ذكر كرديم كه  50درصد دلهدزديهاي
گزارش شده ،به  5درصد از فروشگاههاي دانورس در ماساچوست مربوط ميشد( .به
نموداري كه كريستوفر بروس ،تحليلگر جرم در اداره پليس دانوِرس تهيه کرده رجوع كنيد)
در اينجا نيز به برخي مصاديق مستند ديگر از اماكن پرمخاطره اشاره ميكنيم:

• فروشگاههاي  24ساعته :يكي از مطالعه های ملي نشان داد كه  65درصد از كل
سرقتهاي مقرون به آزار در  6درصد از فروشگاههاي مواد غذايي واقع شدهاند.

• پمپهای بنزين:بيش از  50درصد از تماسهاي مربوط به رها کردن اتومبیلی که
با آن سرقت کردهاند و جرائم مواد مخدر در سال  1998تا 1999به  10درصد از
پمپهای بنزين آستين تگزاس مربوط ميشد.

• بانكها :نرخ سرقت مقرون به آزار در  4درصد از بانكهاي انگلستان ،شش برابر
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بيشتر از ديگر بانكها بود.

• مدارس 8 :درصد از مدارس استكهلم ،محل ارتكاب  50درصد از جرائم خشونتآميز
گزارش شده در سال تحصيلي  1993 -94بودهاند.

• ايستگاههاي اتوبوس :طبق رساله دكتري اَندرو نيوتُن بيش از  40درصد از موارد
تخريب اموال عمومي در  9درصد از سايهبانهاي ايستگاههاي اتوبوس شهر ليورپول
بريتانيا واقع شدهاند.

• پاركينگها :در شهر ناتينگهام بريتانيا 25 ،درصد ( 103مورد) از چهارصد و پانزده
جرم گزارش شده در نوزده پاركينگ مركز شهر در سال  ،2001تنها در يك پاركينگ
طبقاتی به نام ُريال ُموت َهوس واقع شدهاند.

حداقل هشت دليل وجود دارد كه نشان ميدهد چرا اين اماكن پرمخاطرهاند.
فرآيندهاي تحليلي ديگر ،سایر دالئل مهم را در شرايط خاص بيان ميكند .اين موارد
عبارت است از:
 -1تفاوت تصادفي :ممكن است به طور تصادفي معدود اماکنی را بيابيد كه محل

ارتكاب اكثر جرائم هستند .اين مورد بيشتر زماني اتفاق ميافتد كه شما تنها به بررسي چند
مكان با نرخ جرم پائين بپردازيد .سعي كنيد اين اماكن را در مقطع زماني ديگري نيز كنترل
كنيد .اگر ترتيب وقايع در هر دو مقطع تقریب ًا يكسان باشد ،تفاوت تصادفي است.

 -2روال گزارشدهي جرائم :ممكن است مسئوالن برخي اماكن همواره جرائم

ارتكابي در آنجا را به پليس گزارش كنند ،در حاليكه ديگر اماكن با اين كه همين نرخ
وقايع در آنها واقع میشود ،اما نرخ بسيار كمتري را گزارش ميكنند .كنترل اين امر مشكل
است ،بنابراين شما بايد از مأموران آشنا با اين اماكن بپرسيد كه آيا نرخ جرائم ثبت شده،
با مشاهدات آنها از جرائم ارتكابي در اين اماكن تطابق دارد يا خير؟

 -3تعداد آماجهاي جرم :برخي از اماكن داراي آماجهاي زيادي هستند .مث ً
ال

همان فروشگاهي كه در دانورس بيشترين ميزان دلهدزدي را داشت ،يكي از بزرگترين
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فروشگاههاي شهر است .اما اين (بزرگی فروشگاه) علت اصلی نیست ،زیرا بدون در
نظر گرفتن اندازه فروشگاه ،با محاسبه نرخ دلهدزديها نسبت به هر  100فوت مربع
(به آخرين رديف جدول رجوع كنيد) متوجه ميشويم كه اين فروشگاه نسبت به جرم
دلهدزدي يكي از پُرمخاطرهترينها است( .به راهبرد بیست و هفت رجوع كنيد)

 -4فرآوردههاي در معرض خطر :ممكن است مكاني پرمخاطره ،تعداد زيادي آماج

جرم نداشته باشد ،اما دارای آماجهاي چشمگير و جذابي باشد .فروشگاه پانزدهم در فهرست
فروشگاههاي دانورس ،باالترين نرخ دلهدزدي را در هر  1000فوت مربع داشت .ويژگي
خاص اين فروشگاه ،فروش اجناس كوچك و گرانقيمت الكترونيكي است .اين اجناس با

معيار ( CRAVEDكه در راهبرد سی و یک توضيح داده خواهد شد) تطابق دارد.

 -5موقعيت مكاني :اماكني كه در مناطق جرمخيز قرار دارند ،مث ً
ال در محل سکونت

بسياري از بزهکاران به عادت ،در معرض خطر بيشتري قرار می گيرند .بدين خاطر كه
بزهكاران ترجيح ميدهند براي ارتكاب جرم ،مسافت چنداني را طي نكنند( .به راهبرد
شانزده رجوع كنيد)
 -6بزهديدگي مكرر :برخي اماكن ،اشخاصي كه نسبت به جرم آسيبپذيرترند

را جذب خود ميكنند .بزهديدگان اماكن پرخطر و بيخطر را مقايسه كنيد .اگر تعداد
بزهديدگيهاي مجدد ،متفاوت باشد ،تكرار بزهديدگي ناشي از خطر زیاد اماکن پرخطر،
در مقايسه با اماكن بيخطر است( .به راهبرد بیست و نه رجوع كنيد).
 -7جاذبهاي جرم :به اماكني كه بزهكاران بسياري را به خود جذب ميكنند ،جاذب

جرم گفته ميشود( .به راهبرد پانزده رجوع كنيد ).در اماكن جاذب جرم ،تعدد جرم وجود
داشته و نرخ جرم باالست .از ديگر عوامل كنترلي ،تحليل تعداد دستگيريهاي ثبت شده
و ديگر اطالعات از جمله نام بزهكاران است.
 -8ضعف مديريت :هنگامی كه مالكان يا مديران ،كنترل يا مديريت کارآمدی نداشته

باشند ،خطر در آن مكان تشديد ميشود .جدول شماره یک نشان ميدهد كه چگونه
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مدیریت ضعیف مسئول محلهاي فقير نشين ،منجر به استفاده سوء از اموال آنجا و تبديل
آن به مكاني پرمخاطره شد( .به راهبرد چهل و چهار رجوع كنيد).
دلهدزدیهای گزارش شده توسط فروشگاهها ،دَن ِورز ،اول اکتبر  2003تا  30سپتامبر 2004
فروشگاه

دلهدزدیها

درصد
دلهدزدیها

مجموع درصد
دلهدزدیها

مجموع درصد
فروشگاهها

1

78

26/2

26/2

1/3

2

42

14/1

40/3

2/6

3

28

9/4

49/7

3/8

4

16

5/4

55/0

5/1

5

15

5/0

60/1

6/4

6

12

4/0

64/1

7/7

7

11

3/7

67/8

9/.

8

11

3/7

71/5

10/3

9

9

3/0

74/5

11/5

10

7

2/3

76/8

12/8

11

5

1/7

78/5

14/1

12

5

1/7

80/2

15/4

13

4

1/3

81/5

16/7

14

4

1/3

82/9

17/9

15

3

1/0

83/9

19/2

16

3

1/0

84/9

20/5

17

3

1/0

85/9

21/8

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

14

4/7

90/6

30/8

28

9/4

100/0

7.66

0

0/0

100/0

100/0

298

100/0

100/0

100/0

مجموع فروشگاهها 78
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محلههای فقیر نشین  ،جرم در آپارتمانهایی با اجاره بهای اندک و آسیب دیدن محلههای مجاور
ملک سال شماره واحد میانگین دستگیری های در هر شهر بزرگ ،چند مجتمع آپارتماني با
اجاره بهاي پائین ،فشار کاری پليس را دو چندان
ساالنه
ميكنند .اغلب اين اماكن پرمخاطره در تملك
بعد از
قبل از
4
فقيرنشينهاست .صاحبان اين خانهها اغلب به امور
تملک
تملک
غيراخالقي پرداخته ،نسبت به اموال محله ،مديريت
1/6
0
15 1997
1
ضعيفي داشته و به امور محله خود رسيدگي
نميكنند .خدماترساني ساختمانهای مذکور بسيار
16/9
0
8 1982
2
نامناسب بوده ،معموالً ساكنان آبرومند نقل مكان
ميكنند و به جاي آنها شهروندان كماعتبارتر نظير
2/3
0
8 1983
3
موادفروشان ،روسپيها ،ق ّوادها و ...ساکن میشوند.
4/5
0
10 1985
4
اشخاص مزبور فقط قادرند اجاره بهاي ماهانه را
بپردازند و غالباً از تأمین ساير موارد الزمالرعايه
6
0/1
16 1985
5
پيش بيني شده توسط مديريت كارآمد (نظير اجرای
مقررات آپارتمان نشيني توسط مدیر ساختمان)
27/9
0/2
6/8 1986
6
عاجزند .طي يك پروژه پليسي مسئله محور در
3/4
0
5 1986
7
سانتا بارباراي كاليفرنيا ،مأموراني به نامهاي كيم
فريسلي و مايك اپسلند ،دستگيريهاي چهارده
8/3
0
12 1987
8
مجتمع آپارتماني فقيرنشين را قبل و بعد از تملك
آنها تحليل کردند .جدول شماره – به وضوح افزايش
11/3
0
6 1987
9
چشمگيري را در تعداد اشخاص دستگير شده به
8/1
0/4
10 1988 10
دليل تملك اين نوع اموال (آپارتمان و سایر اموال
واقع در محله فقیرنشین) در سالهاي بعد از تملك
9/3
0/2
10+ 1991 11
نشان ميدهد .همچنين مدركي مبني بر افزايش
21/8
2/3
4+ 1991 12
مبين
نرخ جرائم و تخلفات وجود داشته كه به نوعي ّ
وجود ارتباط با اين اموال است .جرائم و تخلفات
0/7
1/1
4 1992 13
مزبور ،ساختمانهاي اطراف را نيز تحت تأثیر قرار
دادهاند .مطابق يافتههاي اين تحقيق ،فقيرنشينها
10/7
0/2
1992 14
در تباهي محله خود سهيم هستند.
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 -29براي وقوع بزهديدگي مكرر آماده باشيد

برخي از اشخاص به کرات بزهديده جرائم میشوند .مطابق قاعده ( 80-20به
راهبرد هجده رجوع كنيد) كمترين اشخاص ،بيشترين بزهديدگي را تجربه ميكنند.
كن پيس و گراهام فارل در يكي از نشريات معتبر وزارت دادگستري به نام Once

 Bitten, Twice Bitten1اين حقيقت را به طور مستند و دقيق به اثبات رساندهاند.
آنها با استفاده ازيافتههاي تحقيق «بررسي جرائم بريتانيا» (رجوع كنيد به نمودار شماره
یک) نشان دادهاند ،كه تنها  4درصد شهروندان ،حدود  40درصد از كل بزهديدگيها
در طول يك سال را تجربه کردهاند .طبق این تحقیق ،بزهديدگي مكرر ،در مورد جرائم
مختلفي نظير خشونتهاي خانوادگي ،تجاوز جنسي ،سرقت و سرقتهاي مرتبط با
خودرو واقع ميشود .همچنين تكرارها تقریب ًا به سرعت (بيدرنگ) اتفاق ميافتد،
اغلب طي همان هفتة وقوع بزهديدگي اول ،البته اين موضوع متناسب با نوع جرائم
بوده است.
نمودار شماره یک :حدود  4درصد از شهروندان ،بزهديده  40درصد جرائم هستند
تعداد جرائم تجربه شده

درصد بزهديدگان

درصد وقايع

0

59/5

0

1

20/3

18/7

2

9

16/5

3

4/5

12/4

4

2/4

8/8

5

4/3

43/5

منبع :بررسي جرائم بريتانيا ،1992 ،همه جرائم
بنا به دالئل زير ،میزان حقیقی بزهديدگيهاي مكرر مشخص نیست:
 - 1يكبار گزيده شده ،دوباره گزيده شده.
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• بسياري از بزهديدگان ،وقوع جرم را به پليس گزارش نميكنند ،بدان معني كه
بزهديدگي مكرر در آمارهاي رسمي پليس درج نشده است .به همين خاطر،
محققان از یافتههای تحقيقاتي استفاده ميكنند كه در آنها از شهروندان درباره
جرائمي پرسيده شده كه به پليس گزارش نشده است .متأسفانه «مركز تحقيقات
ملي بزهديدگي» ،معادل امريكايي «مركز تحقيقات جرم بريتانيا» ،تعداد
بزهديدگيهاي مكرر را محاسبه نميكند .زیرا تنها به بررسی يك دوره شش
ماهه پرداخته و جرائم مكرري كه عليه بزهديده واحد ارتكاب مييابد را نیز به
حساب نمیآورند.

• تحليلگران جرائم ،اغلب با شمارش آدرسهاي تكراري محل وقوع جرم ،ميزان
بزهديدگيهاي مكرر را محاسبه ميكنند .اما معموالً در دادههاي پليسي ،اطالعات
مربوط به آدرسها ،خصوص ًا در مجتمعهاي آپارتماني ،ناقص است .اين امر

موجب ميشود كه تعداد بزهديدگيهايي كه دقیق ًا يك بار به وقوع ميپيوندند،

باالتر تخمين زده شوند .اين مشكل با به كار بردن سيستم هاي  GISو تعيين
آدرسها با نرمافزارهاي نقشهكشي (مانند ُكدگذاري جغرافيايي) كاهش مييابد.

• ممكن است با در نظر گرفتن مسئله زمان ،بزهديدگيهاي مكرر ،نادیده گرفته
شود ،بنابراين ،عدم محاسبه اين مسئله با گذشت زمان نيز ميتواند يكي از علل
عدم توجه به بزهديدگي مكرر باشد .اگر فقط بزهديدگي هاي واقع شده طي
يك دوره زماني معين محاسبه شود ،براي مثال از ژانويه تا آخر ژوئن  ،2002اگر

كسي در دسامبر  2001بزهديده شده باشد ،حال چنانچه در اين شش ماه ،مجددا ً
بزهديده شده باشد ،به عنوان بزهديدة مكرر در نظرگرفته نخواهد شد .حال اگر
فرد ،بدشانس هم باشد و يك بار ديگر نيز در جوالي  2003بزهديده شود ما
نميتوانيم متوجه شویم كه اين فرد سه بار بزهديده (مکرر) شده است.

كِن پيس در توصيف بزهديدگي مكرر دو نوع منفعت را برميشمارد:
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 :Boost accounts .1سارق ،تجربه های مثبت اولين مرتبه ارتكاب جرم را
بازگو ميكند .براي مثال سارقي كه طي يك مورد سرقت ،چيزهاي زيادي درباره منزلی
ياد گرفته ،ممكن است ترغيب شود تا دوباره به همان منزل بازگشته و سرقت ديگري
مرتكب شود .يا در مورد كاالهايي كه نبرده به ديگران اطالعاتي دهد و منجر به ارتكاب
سرقت توسط ساير سارقان شود.

 :Flag account .2جذابيتهاي خاص يا آسيبپذيري غير معمول آماجها را

بازگو ميكند .وجود اين ويژگيها در آماجها موجب ميشود كه آنها هدف بزهكاران
مختلف واقع شوند .برای مثال ،نرخ بزهديدگي صاحبان برخي مشاغل نسبت به مشاغل
ديگر بيشتر است (مانند رانندگان تاكسي) و كساني كه در اماكن پُرمخاطره مشغولند،

(مانند كاركنان فروشگاههاي غذای آماده) براي بزهديدگي مكرر مستعدتر هستند .نهايت ًا
مالكيت فرآوردههای در معرض خطر ،نظير خودروهاي جذاب براي سارقان خودرو
نيز (به راهبرد سی و یک رجوع كنيد) احتمال بزهديدگي مكرر را افزايش ميدهد.
بال دو دفعه سر آدم نازل نمی شه
گاهي مأموران خيرخواه ،عبارت فوق را به مالباختگان سرقت ميگويند ،تا به آنها
اطمينان خاطر دهند كه دوباره بزهديدة سرقت نخواهند شد .اما متأسفانه طبق
تحقيقي كه پيشتر به آن اشاره شد ،اين موضوع صحت ندارد.

تكرارهاي بالقوه يا قریب به وقوع ،نسبت به بزهديدگاني واقع ميشود که دارای
ويژگيهایي شبيه به بزهديده يا آماج جرم اوليه هستند .پس از حمله موفقيتآميز به
آماج ،بزهكاران ،آماج با ويژگيهايي مشابه را هدف قرار ميدهند .براي مثال خانههايي
كه در يك محله قرار داشته و بر اساس نقشه ی خانه ی ربوده شده اولي ساخته شدهاند،
بيشتر در معرض خطرند ،زیرا بزهكار با ارتکاب سرقت اول ،چيزهايي آموخته است.
با علم بزهديدهشناسی مكرر ،میتوان پيشبيني كرد كه چه كسي و در چه زماني
بيشتر در معرض خطر قرار دارد .اين بدان معني است كه ميتوان منابع (امكانات مالي)
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پيشگيري را بر اين اشخاص متمركز نمود .بنابراين ،امكانات مزبور در مقایسه با ساير
شهروندان كه در معرض خطر كمتري هستند ،بيشتر به اشخاص در معرض خطر
اختصاص مييابد.
امروزه بسياري از اداره های پليس نيز در مواجهه با بزهديدگان مكرر از راهكارهاي
طبقه بندی شده (متناسب) استفاده مي كنند .اين بدان معني است كه هر چه تعداد
بزهديدگيهای شخص بيشتر باشد ،بايد اقدام های پيشگيرانه پليس نسبت به او از
ظرافت بيشتري برخوردار باشد .همچنين آگاهي از دوره زماني ميان تكرارها كمك
ميكند تا اقدام های پيشگيرانه را در زماني كه خطر ارتكاب جرم به اوج میرسد ،به
طور موقت و براي كوتاه مدت اجراء كنيم .براي مثال برخي از اداره های پليس در
مكانهايي كه خطر تکرار وقوع سرقت در آيندهاي نزديك وجود دارد ،موقت ًا آژير خطر

نصب ميكنند.

176

جرم شناسی پیشگیری
همسايه ،هوشيار باش !

بزهديدگي مجدد ،این خطر بزرگ را گوشزد ميكند كه همان بزهديده ،اغلب بالفاصله در روزها يا
هفتههاي بعد از وقوع جرم اول ،مجددا ً مورد آسيب قرار میگيرد .به هر ترتیب ميتوان وجود اين خطر را
به همسايگي محل وقوع جرم ،هشدار داد .كيت با ِورس و شِ ين جانسون از موسسه جرمشناسي جيلداندو
نشان دادهاند كه چگونه خطر ارتکاب سرقت ،به منازل واقع در امتداد يك خيابان منتقل ميشود .اين امر
در نمودار زیر نشان داده شده است .خانهي ربوده شده را سرقت مرجع ناميدهایم .اعداد پائیني ،نشاندهندة
ميزان «فاصلهها» از سرقت مرجع است .فاصله يك ،خانهاي است كه دقیقاً كنار خانه محل سرقت اول ،در
همان سمت خيابان و يا دقیقاً مقابل آن خانه ،در سمت دیگر آن خيابان قرار گرفته است .فاصله دو ،مربوط
به خانههايي است كه دقیقاً دو خانه پائینتر از خانه محل سرقت اول ،در همان سمت خيابان يا به صورت
ضربدري در سمت دیگر خيابان قرار گرفته است .به همين ترتيب ،خط عمودي نمودار ،تعداد سرقتهايي
را كه در ادامه سرقت مرجع به وقوع پيوسته را نشان ميدهد .اين دادهها ،نتيجة اجرای عملياتهاي متعدد
توسط پليس مرسيسايد انگلستان است .مشاهده میکنید كه با افزایش فاصله از سرقت مرجع ،خطر وقوع
سرقتی ديگر ،كاهش مييابد .براي هر مسافت مفروض ،خطر نسبت به خانه هاي واقع در همان سمت
خیابان بيشتر است .اين امر به ما ميآموزد كه متعاقب وقوع يك سرقت ،بايد به دنبال حفاظت از كدامين
خانهها بود .خانههايي بیشتر در معرض خطر وقوع سرقتند ،كه به خانه ربوده شده نزديكتر بوده و به ویژه
در همان سمت خيابان قرار دارند
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 -30به بزهکاری مجدد توجه کنيد

یکی از یافتههای بنیادین جرمشناسی این است که تعداد کمي از اشخاص ،بخش
اعظم جرائم را مرتکب ميشوند .اطالعات به دست آمده از مطالعه گروه مشهور
ماروین ُولفگانگ نشان ميدهد که حدود  5درصد بزهکاران مرتکب  40درصد از
جرائم میشوند .دو دليل براي بزهکاری مجدد وجود دارد ،اول ،افرادي که تابع اميال

آني و زودگذر هستند و تعلقات اجتماعي کمي به ديگران دارند نسبت به افرادي که
کمتر تابع اميال آني خود هستند و تعلقات اجتماعيشان بيشتر و محکمتر است ،بيشتر
دچار مشکل ميشوند .دوم ،افرادي که بيشتر در معرض موقعيتهاي جرم و بینظمی
قرار دارند از این موقعیتها منتفع میشوند و در نتيجه خودشان را با شرايط سازگار
ميکنند (به راهبرد نهم مراجعه کنيد) .هر دوي اين نظريهها ميتواند صحيح باشد.
افرادي که داراي تعلقات ضعيف و تابع اميال زودگذر هستند باید هر روز در معرض
موقعيتهاي جرم باشند تا به تکرار کننده جرم تبدیل شوند.
بزهکاری مجدد ميتواند با بررسی وجود قاعده 80-20معلوم شود (راهبرد هجده).
اين کار ميتواند مشکل باشد زيرا بزهکاران سعي ميکنند ناشناس باقي بمانند ،بنابراين
ميزان اطالعات جامع و فراگير کم است و يا اص ً
ال وجود ندارند .اطالعات هوشمند

ميتوانند شواهد و مدارکي از بزهکاری مجدد فراهم آورد ،ولي کيفيت اين اطالعات
بيثبات و به شدت تغييرپذير است و ندرت ًا درباره تعداد و جمعيت بزهکاران اطالعات

کاملي ارائه ميدهد .آنچه که ما درباره مکانها و بزهدیدگان جرائم ميدانيم به مراتب
بيشتر و صحيحتر از اطالعاتي است که در مورد بزهکاران در اختيار داريم .با اين حال،
مصاحبههاي منظم با بزهکاران و همدستان آنان ميتواند اطالعاتی سودمند را براي
درک و توجه الزم به مسئله ها آشکار سازد (راهبرد ده).
درک اهداف و انگيزههاي بزهکاری مجدد ميتواند باعث ايجاد تدابیر پيشگيري
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شود .چنانچه سارقان بخواهند با يک خودروی لوکس ،گردشي در اطراف بکنند يا
بخواهند بعد از ميهماني شبانه براي بازگشت به خانه وسيلهاي در اختيار داشته باشند،
يا خودرو را براي به دست آوردن پول به منظور تأمین مواد مخدر بفروشند ،فهم
اهداف و انگيزههاي بزهکاران ميتواند برای حل انواع این مسئله های مرتبط با سرقت،
راهکارهایی متفاوت ارائه دهد .همچنين اين مطلب ميتواند برای حل مسئله های زير
راهکارهایی متفاوت ارائه دهد :چنانچه بزهکاران در حال راهاندازي باند يا دستهاي
براي ايجاد مسئله ديوارنویسی ،خود نشان دادن به عموم ،نمايش احساسات خود ،يا
سعي در تهديد و ارعاب اقشار مذهبی ،نژادها و اقوام مختلف باشند.
جرمي که با موفقيت انجام شده ،ميتواند منجر به ارتکاب بزهکاریهای بيشتري
شود و اين مطلب از سه طريق به وقوع ميپيوندد:

• بزهکاران نيز مانند ديگر انسانها از تکرار و انجام دادن کارها مطالب زيادي ياد
ميگيرند .جرمي که با موفقيت انجام شده ،درسهاي مهمي ميآموزد .اين امر
باعث ميشود بزهکار دوباره به همان آماج حمله نمايد .ولي بزهکاران نيز مثل
هر شخص ديگري ،ميتوانند موضوعات را تعميم دهند .در نتيجه آنها ميآموزند
که اگر به آماجهای مشابهي حمله کنند احتماالً موفق خواهند شد (به راهبرد
بیست و نه مراجعه نمائید).

• بزهکاران از يکديگر نيز مطالبي ميآموزند .اطالعات ميتواند از طريق افرادي
گسترش يابد که در يک گروه کوچک کار ميکنند ،گروه قبلي از هم ميپاشد و
گروه جديدي شکل ميگيرد .اين مسائل لزوم درک و شناسايي شبکه بزهکاران
را تأیید می کند .پليس ميتواند از شبکههاي موجود به منظور انتشار اطالعاتي
استفاده نمايد که درک بزهکاران را از خطرها و يا عدم مطلوبيت آماج يا مکان
مورد نظر افزايش ميدهد .برای مثال ،بخشي از تالشها به منظور کاهش قتل
نوجوانان در شهر بوستون واقع در ايالت ماساچوست ،شامل تعداد زيادي
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پيامهاي هدفمند براي اعضاي باند بود.

• جرمي که با موفقيت انجام شده ميتواند باعث تضعيف پيشگيري شود ،بنابراين
وقوع جرمهاي بعدي آسانتر ميشود .شکافی کوچک در يک حصار در اثر
استفاده مکرر بزرگتر ميشود .اگر رخنه و نفوذ بزهکاران و رفتارهاي تهاجمي،
سريعتر از راهکارهای محافظان و مديران اماکن باشد ،آنگاه مسئله کوچک
تبديل به مسئله وخیمتر و شديدتر خواهد شد.
بزهکاران فعال را با تمرکز بر تکرار بزهدیدگی دستگير نمائید
کِن پيس اخيرا ً مطلبي درباره فوايد کشف نتايج توجه بر تکرار بزهدیدگی نوشته است .شواهد نشان
ميدهند که تکرار بزهدیدگی اغلب حاصل کار بزهکارانی است که مرتکب بیشترین جرائم میشوند .وي
خاطر نشان ميسازد از آنجايي 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 يا شخص حاصل
آید ،زیرا این جرائم توسط بزهکارانی صورت میگیرد که تمایل دارند یک نفر را آماج قرار دهند .چون
اين امر بر مسئلهآفرینترین مجموعه اعمالي تمرکز ميکند که بزهکاران فعال مرتکب میشوند ،بنابراین
مجال آن نخواهد شد که ادعاهایی مثل نقض آزاديهاي مدني مطرح شود.

بسياري از ش��گردهاي پیش��گيري از جرم روي فرضيه تهديد واقعی تکيه ميکنند
(راهبرد چهل) .دوربین مداربسته تهديدی 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 ،يا این که بزهکاران ميتوانند بر اساس آنچه که
این دوربینها نمايش ميدهد شناس��ايي و دستگير شوند .اين بدان معني نيست که بايد
تعداد زيادي دس��تگیری و بازداشت صورت بگيرد ،تعداد کمي دستگيري که به خوبي
تبليغ ش��ده باشد ميتواند پيامی مهم را تقويت نمايد و اگر اين پيام به شبکه بزهکاران
انتقال پيدا کند ميتواند بسيار قوي عمل نمايد.
هنگام��ي که اطالعات خاصي مبني بر اينک��ه تعداد کمي از افراد علت اصلی اغلب
مس��ئله های جامعهاند ،وجود داش��ته باش��د ،اين اطالعات ميتواند به منظور تمرکز بر

اين عده س��ودبخش باش��د .اداره پليس بوس��تون با مانیتور کردن تعداد نس��بت ًا کمي از
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اعض��اي يک باند ،تعداد قتلها در ميان مردان جوان را کاهش داد .فِرانس��يس کولن و
همکارانش پيش��نهاد نمودند که مأموران تعليق مراقبتی و آزادي مش��روط بايد ش��رايط
خاصي را فراگیرند که در آن ،بزهکار (با نقض ش��رایط تعلیق یا آزادی مش��روط) وارد
دردس��ر ميشود ،س��پس به بزهکاران کمک نمايند براي اجتناب از پیدایش اين شرايط
طرحهایی را به وجود آورند ،و نهايت ًا مطلوبيت اين طرحها را بررس��ي و تحت نظارت

قرار دهند.
پرداختن به بزهکاری مجدد با از میان بردن تسهيلکنندههای محيطي ميتواند مؤثر
واقع ش��ود .براي مثال ،در دهکدهاي به نام اِس��تِينينگ در انگلستان ،يک اوراق فروشي
محل خريد و فروش اموال مسروقه ،قسمتهاي مختلف خودرو و ديگر لوازم مسروقه
بود .بس��ياري از همدستان بزهکاران ش��ناخته شدند .ولي عليرغم تالشهاي پليس اين
مس��ئله برطرف نشد .پليس محلي ميتوانس��ت اين محل را با استفاده از قوانين مرتبط
ب��ا آلودهکنندهها و س��اير خطرهای محيط��ي تعطيل نمايد .اين موض��وع باعث کاهش
چش��مگیر جرم در آن دهکده ش��د .به همين نحو ،پليس اياالت متحده امریکا اغلب با
استفاده از قوانين مدني اماکنی که باعث پخش توزيعکنندگان مواد مخدر ،فحشا و ديگر
جرائم و بينظميها ميشود را تعطيل مينمايد.
برعکس ،به وجود آوردن فرصتهاي جرم به منظور دس��تگيري بزهکاران ميتواند
هم��ه چي��ز را بدتر کن��د .در اواخر ده��ه  1970و اوايل دهه  ،1980تع��دادي از افراد
اداره های پليس امری��کا طي عمليات های غافلگیری ،بازارهايی صوری براي اجناس
مس��روقه ايجاد کردند و سپس کساني را که اين اجناس را به آنها ميفروختند شناسايي
کردند و تعداد زيادي از س��ارقان را دستگير نمودند .تعدادي از اين عملياتها ارزيابي
ش��دند .هي��چ مدرکي دال بر اينکه آنها (عمليات) باعث کاهش جرم ش��ده باش��ند به
دس��ت نيامد .شواهدي در دست است که شايد آنها با ايجاد راههاي سودمند و مناسب
براي فروش اجناس مسروقه باعث اشاعه و گسترش جرائم شدند .از طريق اين امر ما
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متوجه تأثیر شديد تس��هيلکنندههای محيطي بر ترويج رفتار بزهکارانه شديم .بنابراين
بايد درباره ايجاد فرصتهاي صوری جرم به منظور دستگيري بزهکاران فعال ناشناس،
هوشيار و آگاه باشيم.
اطالع��ات درب��اره تکرارکنن��دگان ج��رم و همدستانش��ان ميتواند در شناس��ايي
ويژگيهاي محيطي که ارتکاب جرم را تس��هيل مينمايد ،اس��تفاده ش��ود .بس��ياري از
اقدام های پيشگيري اولیه از جرم که در فروشگاههاي وسائل راحتي استفاده می شد از
طريق مصاحبه با بزهکاران گسترش یافت (راهبرد نه) .در اوايل دهه  ،1970شهر لِيک
وود ،اداره پليس کِ ُلرادو با سارقان محکوم شده خانهها مصاحبه کردند و مطالب زيادي
درباره اينکه آنها چگونه خانهها را هدفگيري و اجناس مس��روقه را معامله ميکردند،
آموختن��د .در نيوپورت نیوز ،اداره پليس ايالت ويرجينيا از مصاحبههاي بزهکاران براي
کمک به تجزيه و تحليل س��رقت وس��ائط نقليه اس��تفاده نمود .اطالعات مهمي که در
اين رابطه به دس��ت آوردند اين بود که س��ارقان ،خودروهايي را براي سرقت انتخاب
ميکردن��د که احتماالً در آنها مواد مخدر وجود داش��ت .به تازگي هنگامي که ،از اداره
پليس چوال ويس��تا در کاليفرنيا با س��ارقان خودرو مصاحبه نمود دريافت که سارقان از
روش بس��يار سادهتري نس��بت به آنچه مأموران تصور ميکردند براي ربودن خودروها
اس��تفاده ميکردند .اين موضوع درباره آس��يبپذيري ناش��ناخته خودروهاي قديميتر
ب��ه مأموران (محققان مذکور) هش��دار داد .چنين اطالعاتي از طري��ق منابع ديگر قابل
دسترسي نيستند.
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 -31اجناس ّ
جذاب برای سارقان را بشناسید
با توجه به قاعده ( 80-20راهبرد هجده) تمامی اجناس ،به طور یکسان در معرض
خطر سرقت (ربوده شدن) نیستند .زیرا سارقان دربارهی اینکه چه اجناسی را بربایند،

ِ
اجناس درمعرض خطر مانند خودرو،
بسیار مشکلپسند هستند .آنها تنها تعداد اندکی از

لپ تاب ،رایانه ،دستگاه پخش  DVDو تلفن همراه را مدّ نظر دارند .البته بهتر از همه
لسن از پول نقد ،به عنوان لقمه چرب و نرم یاد
اجناس مذکور ،پول نقد است .مارکوس ف ِ ُ

میکند .پول نقد ،شایع ترین ربودنی درسرقت های عادی ،سرقت از منازل وسرقت های
مقرون به آزار است .پول نقد ،انگیزه مناسبی در سرقت از بانک ،قماربازی در مراکز قمار،
دستبرد از باجه های تلفن عمومی و زورگیری در نزدیکی دستگاه های خودپرداز است.

دارایی و ثروت شهروندان می تواند توجیهکننده میزان خطر بزهدیدگیِ 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 بزرگراههای لس
آنجلس در واشنگتن دی سی ،هر سال اطالعاتی را به منظور ارتقاء سطح آگاهیهای 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 ،بیانگر
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 سالهای  2001تا  2003انتخاب شده
اند .نرخ ربایش کادیالک اسکاالد و نیسان ماکسیما ،حدودا ً 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 اینکه 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 نمیدهد که کدام خودرو با کدام نوع
سرقت ،متناسب تر است .با وجود این ،تحقیقات انجام شده در دهه  80نشان داد که
خودروهای پُرقدرت و پرشتابی ماند شورولت کامارو ،باب میل رانندگان ماشینباز است.
همچنین خودروهای گران قیمتی مانند ُ
لینکلن و مرسدس بنز در صورت ربوده شدن،
هرگز پیدا نخواهند شد .از طرفی آن دسته از خودروهای مسروقه ای که اوراق میشوند و
قطعات آن به فروش می رسد ،معموالً مدلهای اروپایی نظیر فولوکس است .خودروهای
دسته اخیر ،عمدت ًا دارای رادیوپخشهای مطلوب و قابل استفاده برای سایر خودروها
هستند .خودروهای کاروان خانوادگی که مناسب سفرهای خانوادگی است ،در معرض
هیچ نوع خطری نبودهاند .این خودروها ارزانقیمت بوده ،رادیو پخشهای بیارزش داشته
و باب میل ماشینبازان هم نیستند.
تحقیقات انجام شده توسط شورای تحقیقات پیشگیری لسآنجلس نشان می دهد

که دلهدزدان ،عمدت ًا  ،CDسیگار ،مشروب و اجناس ُمد روز نظیر شلوار لی و یا کتانی
ورزشی را برای پنهان کردن در لباس یا کیف خود انتخاب میکنند .بسیاری از این

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 حوزههای قضایی ،گزارش های الکترونیکی از معامله های انجام
شده در فروشگاههایی 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 کمک می
کند تا اطالعات کاملی دربارهی 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 اینگونه اموال ،ایده هایی را به ذهنتان متبادر می کند.
باالترین درخواست خسارت ناشی از سرقت بیمه از  2001تا 2003
کادیالک اسکاالد )2002-3( ExT

سواری بزرگ لوکس

20/2

ماکسیما ()2002-3

چهار در متوسط (اندازه)

17/0

کادیالک اسکاالد ()2002-3

 SVVبزرگ لوکس

10/2

الک استاریت  /کریسلر سبرینگ

چهار در متوسط (اندازه)

7/9

پایینترین درخواست خسارت از بیمه از 2003 - 2001
بویوک لسابر

چهار در بزرگ

0/5

بویوک پارک اونیو

چهار در بزرگ

0/5

فورد تاروس

واگندار بزرگ

0/5

بیوک رنذروک ()2003 - 3

 SVVمتوسط (اندازه)

0/7

َستِرن LW

واگندار متوسط

0/7

میانگین همه خودرو ها:

2/5

واژه اختصاری  ،CRAVEDاجناس در معرض خطر بیشتر را به شما معرفی میکند.
این اختصارها عبارت است از  :پنهان شدنی ،منقول ،در دسترس ،ارزشمند ،جذاب و
قابل خرج.
پنهان شدنیها :یعنی اجناسی که قابل پنهان شدن در جیب یا کیف هستند .این

اجناس ،بیشتر در برابر دلهدزدها و قاپزنها 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 مالک

اجناس پنهان کنند .مث ً
ال زمانی که سارق در جایی مبادرت به سرقت می کند که محل انبار
آجر و یا الوار است.
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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 تاپها 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 دلهدزدها ،سارقان منازل نیز در هنگام
سرقت از فروشگاه ها (سوپرمارکت ها) ،سیگار ،مشروب ،دارو و لوازم آرایشی میربایند.
تنها تفاوت میان این دو نوع سارق این است که سارقان منازل ،سرقت را در سطحی
گسترده مرتکب می شوند.

در دسترسها :در دسترسها اجناسی مطلوب بوده ،عموم ًا در دسترس هستند و

یافتن آنها نیز آسان است .اینگونه اجناس ،در معرض خطر زیادی هستند .این موضوع
بیانگر علت این امر است که چرا صاحبان منازل سعی میکنند جواهرات و پول نقد را از
سارقان منازل پنهان کنند .همچنین این مطلب کمک میکند تا دریابیم که چرا خودروها
هرچه قدیمیتر میشوند ،بیشتر در معرض خطر ربایش قرار میگیرند .اینگونه خودروها
باب میل اشخاص ساکن در مناطق فقیرنشین است .درمناطق فقیرنشین ،پارکینگ عمومی
وجود نداشته و بزهکاران زیادی در اطراف آن زندگی میکنند .در پایان میتوان گفت
که آماج سرقت میتواند 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 گرانقیمت را انتخاب می کنند ،به ویژه زمانی که

هدف از سرقت ،فروش اموال مسروقه باشد .اما ارزش و بهای یک جنس از طریق بهای
فروش مجدد (پس از سرقت) آن تعیین نمیشود .در نهایت ،ممکن است دلهدزدان جوان،
بیشتر برای خودنمایی میان همدستان خود ،جنسی را برای استفاده خودشان بربایند.
سارقان ماشینباز نیز ،بیشتر به قابلیتها و کارکردهای خودروها توجه میکنند تا قیمت
آنها.
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اجناس ّ
جذاب :اجناسی هستند که نگهداری یا مصرف آنها لذت بخش است .برای

مثال ،مشروب ،تنباکو و  DVDاز این دسته اجناس هستند .سارقان منازل بیشترتمایل
دارند دستگاه پخش  DVDو تلویزیون را بربایند تا اینکه به سایر اجناس الکترونیکی

با قیمت مشابه نظیر ماکروویو دستبرد زنند .این موضوع بازتاب سبک زندگی لذتطلبانه
بسیاری از این سارقان (و مشتریان آنها) است.
اجناس قابل خرج :به تازگی ،تحقیقات سازمان یافتهای در مورد ارتباط میان اجناس

در معرض خطر و بازارهای معامله اموال مسروقه انجام شده است .اما کام ً
ال مشخص
است که سارقان تمایل دارند تا اشیایی را انتخاب کنند که به راحتی به فروش میرسند.
این موضوع کمک میکند تا توضیح دهیم که چرا باتری و تیغهای یک بار مصرف در
میان شایعترین اموال مسروقه ،از داروخانههای امریکایی هستند.
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رشد صعودی و نزولی کپیبرداران از تلفن همراه

از زمانیکه تلفنهای همراه ،همگانی شد ،بزهکاران راههایی را برای کپی کردن سیمکارت آنها پیدا کرده
و در نتیجه بدون پرداخت هیچگونه صورتحسابی ،میتوانستند از آنها استفاده کنند .آنها در نزدیکی
فرودگاهها و هتلها از ا ِسن َکنِر استفاده میکردند تا بتوانند شمارههایی را که هر یک از تلفنها امواج آنها را
ارسال میکند ،دریافت کرده و سپس از همین طریق بتوانند تماس بگیرند .آنها سپس از طریق برنامهریزی
مجدد بر روی تلفنهای مسروقه ،تلفنهای اصلی را کپی میکردند .در نتیجه ،صاحب تلفن اصلی،
صورتحساب تلفن کپیشده را نیز پرداخت میکرد .این عمل به سرعت به تجارتی بزرگ تبدیل شد.
خطی که در قسمت باالی نمودار است نشان میدهد که خسارت ناشی از کپیبرداری تمام شرکتهای
تلفن همراه ،از ماه ژوئن  1992تا ژوئن  1996رشد زیادی داشته و در  6ماهه آخ ِر رشد ،حدودا ً به 450
میلیون دالر رسیده است( .این خسارت ها عبارت است از :هزینههایی که شرکتهای تلفن همراه بابت
کپیبرداری از شمارههای مشترکان قانونی خود پرداختهاند ).در این مرحله شرکتهای تلفنهای همراه،
فنآوریهای متعددی را جهت دشوار کردن سرقت شماره تلفنها و ایجاد تلفن کپیشده ،اتخاذ کردند .در
نتیجه تا دسامبر  ،1999کاهش 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 کپیبرداری از تلفنهای
همراه ،رشد پیدا نکرد .البته جابهجایی حتمی این نوع بزهکاری نیز قابل پیشبینی بوده است .این امر
میتواند به این علت باشد که کپیبرداری در سطح کالن از تلفنهای همراه توسط بزهکاران سازمانیافته،
امری آسان بوده اما کالهبرداری مشترکان کار چنان سادهای نیست.
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 -32مطالعات موردی -کنترل انجام دهید

هنگام تجزیه و تحلیل یک مسئله ،معموالً سودمند است که بپرسیم «چرا این اشخاص،
مکانها و زمانها و یا وقایع مشکلسازند ،در حالیکه مشابه آنها به ندرت مشکلآفرین
هستند؟» برای پاسخ به چنین سؤالی ،الزم است شما موارد مشکلآفرین را با موارد بدون
مشکل مقایسه کنید.

این نوع مقایسه ،مطالعه «موردی – کنترل» نامیده می شود .یک مطالعه موردی-

کنترل ،شامل مقایسه اشخاص ،مکانها ،زمانها ،و وقایع مسئلهآفرین «موارد» نامیده می
شوند .مواردِ بدون مشکلی که موارد مسئلهآفرین با آنها مقایسه میشوند« ،کنترل» نامیده
می شوند.

یکی از این مثالها توسط سوزان ِورنیکه که یک تحلیلگر جرم در اداره پلیس

کاتزاس است ،ارائه شده است .او برای هر مشروبفروشی در شائونی نرخ جار و
جنجال را برای هر صد نفر محاسبه کرده است .محاسبه وی برای مشروبفروشیهای
با اندازههای مختلف همخوانی دارد (به راهبرد بیست و هفت مراجعه کنید) .او نمودار
مشروبفروشیها را از باالترین نرخ تا پایینترین نرخ به تصویر کشیده است .در اینجا
میتوان یک مطالعه موردی -کنترل را به کار بست .مشروبفروشیهای دارای باالترین
نرخ با آنهایی که پایینترین نرخ را داشتهاند مقایسه شده تا ببینیم که آیا تفاوتی در روش
عملکرد ،رفتار آنها در مشروبفروشی و نوع مشتریان آنها وجود دارد یا خیر؟

مطالعه موردی – کنترل ،زمانی بسیار سودمندند که موارد مسئلهآفرین درمقایسه با
موارد بدون مسئله ،نادر هستند که این خود معموالً به حل مسئله کمک می کند.
برای انجام مطالعه موردی -کنترل مستند باید به صورت زیر عمل کنید:

• موردها را به دقت تعریف کنید.

• یک نمونه آماری از هر یک از این موردها انتخاب کنید.
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• یک گروه از کنترلهایی را تعریف کنید که میتوانستند مسئلهآفرین شوند ،اما با
وجودی که در شرایط یکسان بودند ،مسئلهآفرین نشدند( .برای مثال گروهی که در
شهر یا منطقه یکسان ،مشتریهای مشابهی دارد و )...

• یک نمونه آماری از این کنترلها را انتخاب کنید.

• مشخصههای موردها را با مشخصههای کنترلها مقایسه کنید.
تفاوتهای اساسی ،مشخصههایی را نشان می دهند که ممکن است در ایجاد آن
مسئله نقش داشته باشند .تشابه ها ،مشخصههایی را نشان می دهند که احتماالً در ایجاد
آن مسئله نقشی نداشتهاند .حال می توانیم این مراحل را با یک مثال روشن کنیم.
این مثال ساده از مشروبفروشیهای شائونی ،نشانگر چهار گام اول برای تعداد
محدودی از موقعیتها است .همچنین می توانیم مثالی پیچیدهتر 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  ،1990جان اِک عالقهمند بود بداند که
چرا در برخی از مناطق ،دائم ًا خرید و فروش مواد مخدر انجام می شود ،در حالیکه در
بیشتر مناطق مجاور ،چنین مشکلی وجود ندارد .با کمک 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 تماسهای شهروندان ،اقدام های گروههای ضربت ،سوابق

مبتنی بر بازجویی ،اطالعات مربوط به دستگیری و بازداشتها و مشاهدات گشتیهای
پلیس شناسایی شدند .به منظور اینکه یک منطقه به عنوان منطقه دائمی خرید و فروش
مواد مخدر طبقهبندی شود ،آن منطقه یا باید بیشتر از یک مورد بازداشت ،تماس تلفنی و
یا بازجویی در روزهای متفاوتی داشته یا حکم ورود به منزلی از آن منطقه اخذ شود و یا
اینکه مأمور گشت ،مکان خاصی را در آنجا شناسایی کند .به علت اینکه از شاخصهای
چندگانهای برای طبقهبندی این مناطق استفاده شده ،منطقه مورد نظر ،قطع ًا محل خرید و

فروش مواد مخدر خواهد بود.
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یک نمونه آماری از موردهایی انتخاب کنید که مسئلهآفرین بودهاند :برای هر

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 میشد ،ایجاد کرد .انتخاب تمامی موردها ،گزینه
معتبر دیگری بود ،اما میتوانست هزینههای این مطالعه را افزایش دهد .روش نمونهگیری
تصادفی نیز میتوانست استفاده شود .اما این عمل تمامی بلوکهای دارای این مسئله را
پوشش نمیداد.
یک گروه از کنترلهایی را تعیین کنید که میتوانستند مسئلهآفرین شوند :کنترلها

مناطقی بودند که هیچ نوع ادلهای مبنی بر خرید و فروش مواد در آنها مشاهده نشده
است .مکانهای مجاور ،مفید بودند زیرا فروشندههای مواد مخدر که به دنبال منطقه ای
برای معامله های خود هستند ،میتوانستند بر آن مناطق واقف (شناسند) شوند .بنابراین
انتظار میرفت که مناطق مجاور در معرض این خطر قرار گیرند ،اما توسط مواد فروشان
انتخاب نشدند .کنترلها باید اموری باشند که میتوانستند به مورد تبدیل شوند اما به دالئل
ناشناختهای این چنین نشدند .هدف این مطالعه؛ حل همین معماست.
یک نمونه آماری از کنترلها انتخاب کنید :در هریک از بلوکها ،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 یک بختآزمایی بود تبدیل به
ِ
شاخص فعالیتهای بزهکارانه
مورد می شدند) از لیستی از مکانهایی که در هر بلوک،

مربوط به مواد مخدر نداشتند ،انتخاب شدند .انتخاب تمامی موقعیتهای فاقد فعالیتهای
بزهکاران ِه مربوط به مواد مخدر میتوانست ناکارآمد باشد ،زیرا هزاران منطقه وجود
داشتند که در آنها خبری از مواد مخدر نبود .با اطمینان از اینکه موردها و کنترلها از یک
بلوک مشابه بودهاند ،انتخاب تصادفی ،ما را مطمئن کرد که کنترلها ،نمونههایی آماری از
تمامی مکانهای فاقد مواد مخدر بودهاند.
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موردها را با کنترل مقایسه کنید :مشاهدهگرهایی به موردها و کنترلها فرستاده شدند

تا در ارتباط با مکانهای آنها ،اطالعات جمعآوری کنند  .این کار در مورد موضوع های زیر،
اطالعات ارائه میداد :نوع ساختار (کسب و کار ،آپارتمان ،خانهای که فقط یک خانواده
در آن ساکن است ،پارکینگ خالی و )...؛ نوع خیابان (تعداد خطوط عبور ،یک طرفه یا دو
طرفه بودن خیابان)؛ فاصله از نزدیکترین بزرگراه 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 یک
از این مشخصهها ،تفاوت اساسی داشته است یا نه؟ دو الگو پیدا شد ،یک الگو در ارتباط
با مناطقی بود که در آنها کِراک معامله میشد و دیگری مربوط به مراکز معاملهی متافتأمین
بود .در مقایسه با کنترلها ،مراکز خرید و فروش کِراک ،بیشتر در آپارتمانهای کوچک

بودند که در منازل آن نیز قابل قفل شدن بوده است .در مقایسه با کنترلها ،مراکز خرید
و فروش مِتافِتأمین ،بیشتر در تک خانوارهایی واقع شده بودند که در مجاورت جاده
بودند .اینکه چرا فروشندگان مواد ،این نوع منازل را اجاره کردهاند (چه آپارتمانهای کم
واحد و چه تکخانوارها) بیانکننده 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
صاحبخانهها ،جرائم مرتبط با مواد مخدر را کاهش داده است.
مطالعه موردی -کنترل ،از دیگر انواع مطالعه متفاوت است و برای تجزیه و تحلیل
دادهها ،نیاز به روشهای به خصوصی دارد .راهبرد سی و سه روشی را توصیف میکند
که بسیار مفید است .مطالعه موردی – کنترل در تجزیه و تحلیل مسئله نیز بسیار مفید

هستند .این رویکرد تا اندازهای انعطافپذیر است به طوری که میتواند برای تعداد اندکی
از مکانها (برای مثال نمونه شائونی) یا عدد کثیری از مکانها (برای مثال نمونه سندیگو)
به کار گرفته شود .اگر چه این مثالها بر مکانها تأکید دارند اما همین فرایند میتواند 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 دادهها تنها درمورد اشخاص ،مکانها ،زمانها یا وقایعی جمعآوری شود که
مسئلهآفرین هستند .این کار میتواند نتایج گمراهکنندهای به همراه داشته باشند .چرا که شما تنها در
مورد مشخصههایی که میان موارد مسئلهآفرین رایج هستند ،اطالعات کسب میکنید .در حالیکه اگر
موارد مسئلهآفرین از موارد بدون مسئله متفاوت باشند ،این اشتباه رخ نمیدهند .برای مثال ،میتوان به
تحقیقی اشاره کرد که توسط  F.B.Iدر اوایل دهه  1990انجام شد .این مطالعه در صدد کشف کشته
شدن کارکنان پلیس بود .محققان در ارتباط با کارکنانی که در حال انجام وظیفه کشته شدهاند ،اطالعات
کسب کردند ،اما در ارتباط با افرادی که در شرایط مشابه بوده اما کشته نشدند ،اطالعاتی تحصیل نکردند.
در نتیجه نمیدانیم که کدامیک از مشخصه های کارکنان کشته شده پلیس (البته اگر مشخصهای وجود
داشته باشد) منجر به کشته شدن آنها شده است .ممکن است کارکنانی که زنده مانده و در شرایط یکسانی
قرار داشتهاند نیز بسیاری از این مشخصهها را داشته باشند.
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 -33میزان همبستگي را برآورد کنید

آيا پاركينگهاي داراي متصدي نسبت به پاركينگهاي بدون متصدي ميزان كمتري
سرقت از وسائل داخل خودرو دارند؟ آيا ساختمانهايي كه داراي مدير هستند نسبت به
ساختمانهاي فاقد مدير ،از خطر کمتری از معامله مواد مخدر برخوردارند؟ براي پاسخ
دادن به اين سؤال ها باید مشخص كنيد آيا بين یک ویژگی در افراد ،اماكن و يا رويدادها
و یک برآورد از مسئله (جرم ،جراحت و  ) ...ارتباطی وجود دارد.
براي محاسبه اين ارتباط راههای فراوانی وجود دارد .معموالً از يك ضريب همبستگي
استفاده ميشود .ضريب همبستگي از  -1تا  1تغيير ميكند .يك همبستگي منفي به معني
اين است كه افزايش يك ويژگي در نتيجه كاهش ويژگي ديگر است و كاهش يك ويژگي
به معناي افزايش ويژگي ديگر .يك همبستگي مثبت به معني اين است كه افزايش در يك
ويژگي همراه با افزايش در ويژگي ديگر است و كاهش در يك ويژگي همراه با كاهش
در ويژگي ديگر است .ضرايب بزرگ به معني همبستگي شديد (مثبت يا منفي) هستند.
اگر ضريب همبستگي نزديك صفر باشد ،همبستگي بين ويژگيها وجود ندارد .تغيير در
يك ويژگي ارتباطي به تغيير در ويژگي ديگر ندارد .هر برنامه رایانه ای و هر برنامه تحليل
آماري ميتواند اين محاسبه ها را انجام دهد.
کارکنان واحد تحليل جرم در كالنتري بخش جكسون ويل دوال بلوکهاي ساختماني
با بيش از پنجاه واحد را بررسي کردند .آنها دريافتند در دویست و شصت و نه مجتمع،
ضريب همبستگي بين تعداد واحدها و تعداد جرائم حدود  57درصد است یعنی يك
ضريب همبستگي متوسط .بين تعداد جرائم عليه اموال و جرائم توأم با خشونت در اين
مجموعههاي ساختماني ،ضريب همبستگي مثبت بزرگي ( 91درصد) وجود دارد.
از ضريب همبستگي براي اندازهگيري ارتباط در مطالعه كنترل دادهها نميتوان استفاده
كرد (راهبرد سی و دو ) ،بلكه بهتر است از نسبت اختالف استفاده نمود.
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نسبت اختالف ها ميتواند هر عددي بزرگتر از صفر باشد .زماني كه نسبت اختالف
برابر یک است ،هيچ ارتباطی بين ويژگي و بازده وجود ندارد .يعني ريسك بازده ،زماني
كه ويژگي را در نظر بگيريم يا در نظر نگيريم كمتر است (همبستگي منفي) .نسبت
اختالف  0/1نشان ميدهد كه ریسک بازده هنگامی که ويژگي در نظر گرفته شده است،
يك دهم زماني است كه ويژگي را در نظر نگرفتهايم .اگر نسبت اختالف از یک بيشتر
باشد ،ريسك زماني كه ويژگي را در نظر بگيريم بيشتر است (همبستگي مثبت) .نسبت
اختالف سه به اين معني است كه ريسك بازده ،زماني كه ويژگي را در نظر بگيريم سه
بار بيشتر از زماني است كه ويژگي را در نظر نگيريم.
براي به كار بردن یک نسبت اختالف بازده و ويژگي بايد تنها دو مقدار وجود داشته
باشد .مثال براي بازده ،یک به معناي اين است كه رستوراني نرخ بااليي از جرائم دارد و
صفر به اين معناست که نرخ جرم آن كم است .براي ويژگي ،یک به اين معناست كه همه
كاركنان براي پيشگيري از جرم حمله و تهدید به ضرب آموزش ديدهاند و صفر به اين
معناست كه هيچ يك از كاركنان آموزش نديدهاند .نسبت اختالف به شما خواهد گفت
آيا بين رستورانهايي كه كاركنانشان براي پیشگيري از حمله و تهدید به ضرب آموزش
ديدهاند و رستوراني كه نرخ جرائم آن زياد است همبستگي وجود دارد يا نه .در اين مثال
ما انتظار همبستگي منفي را داريم .بنابراين نسبت اختالف بايد كمتر از یک باشد تا با
انتظار ما هماهنگ باشد.
جدول یک چگونگي محاسبه نسبت اختالف را نشان ميدهد .بازده در ستون افقي
و ويژگيها در ستون عمودي قرار دارند .تعداد دادههايي كه مقداری مناسب براي هر دو
مقدار بازده و ويژگي دارند ،در هر خانه درج شدهاند .خانه  Aشامل تعداد دادههايي است

كه ويژگيهاي آنها نامعين است .خانه  Dشامل تعداد كنترلهايي است كه ويژگي ندارند.
نسبت اختالف با ماشين حساب دستي به كمك فرمولي كه در پائین جدول آمده قابل
محاسبه است .هرچند خيلي از نرمافزارهاي آماري ميتوانند آن را محاسبه كنند.
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جدول دو كاربرد نسبت اختالف در مطالعه كنترل دادهها در مكانهاي معامله مواد
مخدر در سنديگو را نشان ميدهد (راهبرد سی و دو) .بازده ،معامله پايدار كوكائين و
هروئين است .پنجاه و هشت ساختمان در اين بررسي داراي معامله پايدار بودند (دادهها).
همچنين چهل و هفت ساختمان بودند كه هيچ شاخصي از معامله مواد مخدر نداشتند
(كنترلها) .آيا قفل بودن يا باز بودن درها و يا حضور مدير ساختمان بر انتخاب مكان
معاملهكننده مواد مخدر تأثیر ميگذاشت؟ زماني كه ساختمانها با در قفل شده ،با آنهايي
كه در نداشتند و يا درشان قفل نشده بود مقايسه گرديد نسبت اختالف بزرگتر بود ولي
اين مقدار چندان با «يك» تفاوتي نداشت .بنابراين نميتوانيم نظر بدهيم بين درهاي بسته
نشده ساختمان و مبادله مواد مخدر نسبتي وجود نداشته باشد .به ياد بياوريد زماني كه
نسبت اختالف «يك» است ،همبستگي وجود ندارد .همبستگي بين درهاي قفل شده و
معامله مواد مخدر کام ً
ال مثبت است .خانههايي كه در آنها قفل بود تقریب ًا  3/5بار بيشتر از
ساختمانهاي ديگر معامالت هروئين و كوكائين داشتند .ساختمانهاي داراي مدير  3درصد
احتمال معامله مواد مخدر نسبت به ساختمانهاي فاقد مدير را داشتند.
اين از نظر آماري همبستگي منفي به شمار ميآيد .ولي به خاطر داشته باشيد ،همبستگي
مانند ارتباط علیت نيست .همبستگي نشان ميدهد كه ويژگي نامعين ميتواند بر يك داده
تأثیرگذار باشد ولي همبستگي به تنهايي براي نشان دادن رابطه علیت كافي نيست.
جدول یک  :محاسبه نسبت اختالف ويژگي
بازده

( )0خير

( )1بله

مجموع

دادهها )1( -بله

C

A

A+C

كنترل )0( -خير

D

B

B+D
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جدول  : 2امنيت مجتمع آپارتماني و معامله مواد مخدر
د ِر بسته يا بدون در

در باز

نسبت اختالف

داراي معامله

42

16

1/857

فاقد معامله

39

8

د ِر باز يا بدون در

در بسته

نسبت اختالف

داراي معامله

25

33

3/452

فاقد معامله

34

13

فاقد مدير

داراي مدير

نسبت اختالف

داراي معامله

44

14

0/305

فاقد معامله

23

24
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 -34تسهیلکنندههای جرم را بیابید

تسهیلکنندههای جرم به بزهکار کمک میکنند تا او جرمی را مرتکب شود و یا
اقدام به بینظمی بکند .تسهیلکنندههای جرم بر سه دستهاند:

• تسهیلکنندههای فیزیکی :این تسهیلکنندهها توانایی بزهکاران را افزایش داده
و یا به آنها کمک میکند تا بر اقدام های پیشگیرانه غلبه کنند .وانتبارها توان
بزهکار را برای جابهجایی اموال مسروقه افزایش میدهند ،تلفن به مردم اجازه
میدهد تا مزاحمت تلفنی ایجاد کنند و سالحهای گرم قابل حمل به سارق
اجازه میدهد تا بر هر گونه مقاومت (از سوی مالباخته) غلبه کند .برخی از
تسهیلکنندههای فیزیکی ،ابزار هستند اما دیگر تسهیلکنندههای فیزیکی بخشی
از محیط فیزیکی ما هستند .فِلسون و همکارانش ،تشریح میکنند که چطور طرح
و ساختار قدیمیترین پایانه اتوبوسرانی پورت آتوریتی در نیویورک ،موجب
تسهیل دستهای از جرائم میشود .انواعی از جرائم در این پایانه فقط به دلیل
وجود نقایصی در طراحی محیطی آن واقع میشد.

• تسهیلکنندههای اجتماعی :این تسهیلکنندهها از طریق جایزه دادن برای
ارتکاب جرم ،قانونی کردن معاذیر بزهکاری (موجه جلوه دادن برخی از

گونههای بزهکاری) و یا تشویق به بزهکاری ،موجب تحریک به ارتکاب جرم
و بینظمی میشوند .برای مثال گروههایی از مردان جوان میتوانند نوعی محیط
اجتماعی فراهم سازند که این محیط ،رفتار شلوغ و بیادبانه را در وقایع ورزشی
ترغیب میکند .گروههای بزهکاری و شبکههای سازمانیافته بزهکاری از طریق
اعضایشان ،اقدام های بزهکارانه را تسهیل میکنند.

• تسهیلکنندههای شیمیایی :این تسهیلکنندهها توانایی بزهکاران را در جهت
انکار خطرات و یا عوامل بازدارنده اخالقی افزایش میدهند .برای مثال برخی
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از بزهکاران به منظور کاهش حالت ها عصبی خود ،مشروب بسیار زیادی
میخورند و یا مواد مخدر مصرف میکنند.
هر نوع از این نوع تسهیلکنندهها ،در جهت از کار انداخت انواع به خصوصی از
بازدارندههای جرائم موقعیتی عمل میکنند (به راهبردهای  39تا  43رجوع کنید) این
موضوع در جدول زیر نشان داده شده است .در این جدول هر تسهیلکنندهای (در
ستونها) میتواند در نقطهی مقابل تدابیر پیشگیرانهی به خصوصی قرار گیرد (که با
نقطه نشان داده شده است) .تسهیلکنندههای فیزیکی به بزهکاران کمک میکنند تا به
اقدام ها پیشگیرانهای غلبه کنند که میزان خطر و یا زحمت ارتکاب جرم را باال میبرد.
تسهیلکنندههای فیزیکی همچنین میتوانند به عنوان عوامل پیدایش انحراف نیز باشند.
تسهیلکنندههای اجتماعی میتوانند هر یک از روشهای پیشگیرانه را خنثی کنند .برای

مثال رشوه ،خطر (مث ً
ال محاکمه یا جریمه یا  ...شدن) را خنثی میکند .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 میگیرد.
برای مثال عذری برای ارتکاب جرم موجه درنظر گرفته میشود که اغلب مردم نیز
آن را میپذیرند .از سوی دیگر دوستان و آشنایان میتوانند با تشویقهای خود باعث
ارتکاب جرم یا بینظمی شوند .تسهیلکنندههای شیمیایی به بزهکاران اجازه میدهد
تا میزان خطر و زحمت ارتکاب جرم را نادیده بگیرند و معاذیر قابل قبولی را برای
ارتکاب آن ارائه دهند.
به این علت که تسهیلکنندهها ،پیشگیری از جرم را خنثی میکنند ،بسیار مهم
است که نقش آنها در پیدایش مسئله ،شناخته شود .شواهد مربوط به تسهیلکنندهها
در گزارشهای بازپرسی (تحقیقات مقدماتی) و همچنین از طریق بازجویان قابل
دسترسی است .که البته بازجویان ،این شواهد را از طریق مصاحبه با بزهدیدگان و
مشاهده موقعیتهای متفاوت اجتماعی به دست آوردهاند .تجزیه و تحلیل گزارشهای
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بزهکاری میتواند به این منظور استفاده شود تا ارتباط میان جرائم و تسهیلکنندههای
مختلف را مشخص کند.
اگر تسهیلکنندهها ،نقشی در پیدایش مسئلهی داشته باشند ،گام بعدی عبارت
خواهد بود از یافتن رشد این تسهیلکنندهها .این ریشهها با توجه به نوع تسهیلکننده،
با یکدیگر تفاوت دارند .تسهیلکنندههای فیزیکی ممکن است به آسانی در دسترس
باشند .برای مثال سنگ که در اختیار آشوبگران خیابانی قرار میگیرد یا تلفنهای
عمومی که توسط فروشندگان مواد مخدر استفاده میشود .گاهی ممکن است به
صورت قانونی خریداری شوند که در این زمینه میتوان به بسیاری از ابزار و آالت
سرقت اشاره کرد .گاهی ممکن است این تسهیلکنندهها ،خود اموال مسروقه باشند.
برای مثال گاهی اوقات وسائل نقلیه مسروقه ،در جرائم وخیم استفاده می شوند .به
محض اینکه ریشه عوامل تسهیلکننده شناسایی شود ،امکان اقدامی مقتضی در برابر
آن نیز به وجود خواهد آمد .جدول زیر اقدام هایی را نشان میدهد که بیانگر آن هستند
که چطور استفاده از تلفن عمومی ،در خرید و فروش مواد مخدر و همچنین اماکن
اطراف خودپردازهای بانک ،نقش تسهیلکننده دارند.
عوامل تسهیلکنندهای که برای خنثی کردن روشهای پیشگیری از جرم توسط بزهکاران
استفاده شده اند.
روش پیشگیری از جرم

نوع تسهیلکننده به کار رفته
فیزیکی

اجتماعی

شیمیایی

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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اقدام هایی که جهت پیشگیری استفاده از تلفنهای عمومی توسط فروشندگان مواد مخدر در
شهرهای ایاالت متحده اتخاذ شدند
قبل از اینکه تلفنهای همراه به طور گسترده استفاده شوند ،فروشندگان مواد مخدر اغلب برای بستن
قرارداد میان فروشنده و خریدار از تلفنهای عمومی استفاده میکردند .راههای زیادی برای متوقف ساختن
آنها آزمایش شده که برخی از آنها عبارت است از:
• وضع قوانین مدنی به منظور ثبت تلفنهای عمومی و ممنوع کردن استفاده از آنها و یا محدود کردن
شمارههای آنها در مکانها و یا نسبت به برخی واژهها از سوی تماس گیرنده.
• نصب شمارهگیرهای دوار که از طریق آنها امکان تماس با پیجر امکانپذیر نیست.
• اصالح تلفنهای عمومی و تنظیم آنها به نحوی که نتوان به آنها زنگ زد.
• فشار مردمی بر شرکتهای متصدی تلفنهای همگانی یا فرمانداری برای حذف برخی از این تلفنها و یا
استقرار آنها مکانهای تحت نظارت یا در جایی که نور کافی وجود دارد.
• مجاز ساختن تماسهایی که از طریق مرکز تلفن برقرار میشود و یا تماسهای فوریتی و ضروری در طول
ساعت های شب ،که اینکار از طریق مسدود کردن عملکرد سکهای این تلفنها انجام شده است.
• حذف یا اصالح تلفنهای عمومی بدین صورت که کسب و کارهایی نظیر دکهها یا پمپهای بنزین در کنار
این تلفنها قرار داشته باشند.
• دیگر اقدام هایی نظیر افزایش گشتیهای پلیس ،چسباندن برچسبهای هشداردهنده بر روی تلفنها و
ایجاد خطهای تلفن مستقیم برای گزارش مسئله ها.

تسهیلکنندههای 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) میتوانند زمینه مناسبی برای تسهیلکنندههای اجتماعی فراهم سازند .گروههای
بزهکار برای ارتکاب جرم ،حمایت اجتماعی ایجاد میکنند .اما حتی عملکردهای
قانونی نیز میتواند گاهی باعث تسهیل اجتماعی جرمی شوند .برای مثال خشونتهایی
که انگیزه سیاسی دارند و یا آشوبهای دانشجویی در پی مسابقات ورزشی از همین
دسته هستند.
تسهیلکنندههای شیمیایی بسیار فراوان بوده و بیشتر اوقات با جرم و بینظمی
مرتبط هستند .الکل به طور کلی ،نمونهای از یک تسهیلکننده است .ترکیب انواع
مختلفی از تسهیلکنندهها ،بسیار شایع است که میتوان از اماکن تفریحی به عنوان
مثالی از ترکیب تسهیلکنندههای 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 تسهیلکننده جرم را کاهش دهند (به راهبردهای سی و نه تا چهل
و سه رجوع کنید).

جرم شناسی پیشگیری
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آنجلس

نیویورک
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نصب دستگاههای خود پرداز در محلی امن و محصور
افزیش نور
استفاده از پنجرههایی با دید مناسب (سوی دیگر پنجره کام ً
ال مشخص است) در
اطراف دستگاههای خودپرداز
نصب آیینه قدی برای استفادهکنندگان از دستگاه خودپرداز (به طوری که پشت
سر استفادهکننده معلوم باشد).
استفاده کردن از درختهای زینتی در اطراف دستگاه خودپرداز
استفاده از دوربینهای مداربسته
هشدارهای امنیتی به استفادهکنندگان
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

 :از طریق وضع قانون
 :برای آن ،قانون وضع نشده است اما در تمام بانکها اعمال شده است.
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 -35به مراحل ارتکاب جرم از ابتدا تا انتها توجه کنید

تصور ما بر این است که جرم در یک لحظه اتفاق میافتد .فقط چند ثانیه الزم است
تا یک گردنبند در خیابان قاپ زده شود ،یک جیببری صورت گیرد یا سرقت اتومبیل
واقع شود و سارقان منازلی که در نقاط کور منازل به دنبال ربودن اجناسند بسیار نادرند
و به جای اینکه به دنبال نقاط کور باشند ،به محض اینکه ظرف چند دقیقه پس از
ورود به منزل ،جنس با ارزشی پیدا کنند آن محل را ترک میکنند .در واقع قاپ زدن
یک گردنبند یا سرقت از منازل فقط مرحلهای است از مراحل متعددی که برای تکمیل
هر یک از این جرائم الزم است.
بهتر است که شما ترتیب مراحلی که در یک جرم و یا مسئله بینظمی وجود دارد
را بدانید .در این زمینه رویکردهایی وجود دارند که به شرح زیر هستند:
• لِزلی کِنِدی ،از داشنگاه روتگرز و همکارش وین ِسنت ساکو ،این مراحل را
به مرحله آغازین ،عملیات مقدماتی و نتیجه تقسیمبندی میکنند و با توجه به
این سه مرحله ،یک کتاب درسی در زمینه جرمشناسی با عنوان واقعه مجرمانه
نگاشتهاند.
• ویلیام َه ِدن برای پیشگیری از حوادث جادهای ،طبقهبندی مشابهی انجام داده
است .او اقدام های پیشگیرانه را به اقدام های قبل از تصادف ،حین تصادف و

پس از تصادف تقسیم میکند
• دِرِک ُکرنیش در تجزیه و تحلیلهای راهبردی خویش از مفهوم فیلمنامه صحبت
میکند .ایده اصلی وی بدین ترتیب است که هر مقوله به خصوصی از جرم،
نیازمند مجموعهای از حرکات و عملکردها است که همچون متن یک نمایشنامه به
ترتیب خاصی اجراء میشود .صحنههای این نمایش عبارت است از :صحنههایی
از روند ارتکاب جرم که بازیگران آن عبارت است از :بزهکاران و بزهدیدگان؛ و
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تماشاچیان و آالت ارتکاب جرم همان داربستهای صحنه نمایش است.
در استفاده از هر یک 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
میکنند باید مد نظر قرار دهند .البته این جدول نشان میدهد همان عملکرد معین که ما
آن را جرم میدانیم (ربودن خودرو) ،با مرحله عملیات مقدماتی آغاز میشود و فرار و
لذت بردن از سرقت در مراحل بعدی آن قرار میگیرد .این موضوع ما را بر آن میدارد
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 میکنند .به بیان دیگر این
موضوع ،انتخاب راهکارهایی را که شما باید در پروژه خود مد نظر قرار دهید ،بسیطتر
میسازد .ستون آخر این جدول ،راهکارهای ممکن برای هر مرحله از سرقت خودرو
به منظور تفریح را فهرست کرده است.
سواری خودروهای سرقتی ،یکی از جرائم ساده است اما میتوان با استفاده از
همان فرآیند و توجه به مراحل تکمیلکننده ارتکاب جرم ،به جرائم پیچیدهتری نیز
دست زد .یک مثال آن بلبشوهای عمومی (که شامل شورش و اعتصاب هم میشود)
است .کِالرک َمک فیل کارشناس کنترل اغتشاشات ،فرایندی سه مرحلهای 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 َم ِدن ِسن ،فارغالتحصیل دانشگاه سین سیناتی دو مرحله دیگر به مراحل مذکور
اضافه کرد:

 -1برنامهریزی مقدماتی -2 ،مرحله آمادهسازی قبل از تجمع .ممکن است که پلیس
هشدارهای زیادی را درارۀ میزبانی پارتیهای همراه با مشروبخواری (نوعی تجمع)
بدهد تا از مرحله برنامهریزی مقدماتی جلوگیری کند .برای پیشگیری از آتشسوزی
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میتوان در مرحله آمادهسازی تجمع ،به راحتی هرگونه زباله اشتعالزا را از محل دور
کرد .در طول فرایند تجمع ،پلیس میتواند به دانشجویان خوشآمد بگوید تا آنها را
تشویق به انجام رفتار قانونی بکند .وقتی که جمعیت جمع شد ،پلیس میتواند بر
رفتارها نظارت داشته باشد و در صورت بروز مشکل مداخله کند .در طول فرآیند
پرداختن آنان به کاری خاص ،پلیس قصد دارد اطمینان حاصل کند که جمعیت به
سرعت و با آرامش متفرق خواهد شد.
گامهای جرم سواری خودروی مسروقه و راهکارهای به هم پیوسته
گام ها

مراحل

راهکارها

• تهیه وسائل (مانند پیچگوشتی ،کلید
یدک و)...
• انتخاب شریک جرم

تهیه مقدمات

نظارت بر فروش وسائلی نظیر
حسگرهای اثر انگشت (یا دست) و
کلید یدک

ورود به پارکینگ

فرایند ورود

نصب موانع در پارکینگها؛ نگهبان
پارکینگ؛ ورودیهای کمتر

پرسه زدن بدون جلب توجه دیگران

شرایط تحت
کنترل درآوردن

دوربین مداربسته و یا گشتیهای منظم
برای بازداشتن ولگردان

• از کارانداختن دزدگیرها
• انتخاب خودروی مناسب

انتخاب سوژه

حفاظت دیداری از خودروهای
تحریکآمیز (برای سرقت)

• وارد شدن به خودرو (کلید یدک،
استفاده از پیچگوشتی)
• لخت کردن سیمهای استارت خودرو
• روشن کردن خودرو با به یکدیگر زدن
سیمهای استارت

تکمیل سرقت

دوربین مداربسته برای نظارت بر
رفتارهای مشکوک؛ بهبود نظارت طبیعی
از پارکینگ؛ دزدگیر خودرو؛ قفلکننده
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 َگرِت از دانشگاه بینالمللی فلوریدا

مطالعهای دقیق بر مرگ مهاجران غیرقانونی در سراسر مرزهای امریکا را بر عهده
گرفت ،مرگی که در حین عبور از مرزهای مکزیک به امریکا برای این مهاجران اتفاق
میافتاد .هر ساله حدود سیصد مهاجر در شرایطی غمانگیز فوت میشوند ،برای مثال
مرگ آنان ناشی از عبور از رودخانه یا کانال ،در معرض گرمای شدید مناطق بیابانی
قرار گرفتن یا تصادفات رانندگی است .با ترسیم گامهایی منظم که باعث میشود
مهاجران غیرقانونی با فریب از مرز عبور کنند و درک شرایطی که منجر به سلب حیات
آنان میشود ،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 َه ِدن تبعیت کرد و پیشنهادهای پیشگیرانه،
در قبل ،در حین و پس از وقایع تهدیدکننده حیات را تنظیم و مرتب نمود.

• دستهبندی 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 میشود 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 کام ً
ال جدید و دست اول بودهاند که این امر حکایت از ارزش فراوان
رویکرد او دارد .بسیاری از این پیشنهادها تفسیری بودهاند اما فهم همان نیز نیاز به زمینه
داشت (شماری از آنها در زیر آمده است).
 -1تحقیق وی نشان میدهد که تعداد مرگ و میر ناشی از در معرض گرما قرار
گرفتن ،در زنان بیشتر بوده است.

جرم شناسی پیشگیری

206

 -3عموم ًا مهاجران در شهرهای ساحلی نزدیک مرز مکزیک جمع میشوند ،یعنی
جایی که میتوانند با اشخاصی قرارداد ببندند که در عوض دریافت پول ،آنها را
به سالمت از مرز عبور میدهد.
 -4او دریافت هنگامی که عوامل آموزشدیده نجات غریق و عوامل امدادی
اعزام میشوند ،احتمال زنده ماندن مهاجران بیش از هنگامی است که عوامل
دستاندرکار محلی برای نجات اعزام میشوند.
 -5برای ممانعت از هر اقدام فوری برای عبور مجدد (بازگشتن) از صحرا در
ماههای بسیار داغ ،مهاجران در این ماهها در صحرای آریزونا در سال 2003
دستگیر و به شهرهای مکزیک نزدیک مرز تگزاس بازگردانده شدند .این اقدام
در نجات جان مهاجران بسیار مؤثر بود.
 -6در سال  ،2004مسئوالن مکزیک با این امر موافقت کردند که کسانی که قصد
بازگشت از آریزونا به وطن را دارند به شهرهای مکزیک برگردند.
 -7رانندگان در آریزونا معموالً گروههای مهاجران غیرقانونی که در ماه های بسیار
داغ از صحرا عبور میکنند را مشاهده میکنند .این مبارزه علنی جان آنان را از
این طریق نجات داد که رانندگان با تماس گرفتن با شماره  1الی  ،800دیده
شدن (این گروه ها) را گزارش میکردند.
 -8عوامل گشت مرزی در آریزونا به ِگرِت گفتند که آنها اغلب برای پیدا کردن
مهاجری که از سایر مهاجران به ستوه آمده و موقعیت خود را گزارش کرده،
مشکلی عظیم دارند .این مشکل ناشی از آن است که باریکههای طوالنی آن
صحرا ،بدون عالمت و نشانه است و جهتها و راهنماییهای ارائه شده توسط
مهاجران دستگیر شده غالب ًا مبهم هستند .برنامه نظاممند عالمتگذاری مقطعی

در صحرا با استفاده از ُکدهای رنگی یا نمادها این مشکل را تا حدود زیادی حل
کرد.
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مهاجر

کسی که مهاجر
را به سالمت از
مرز رد می کند

محیط
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قبل از واقعه
تهدیدکننده حیات

در حین واقعه
تهدیدکننده حیات

پس از واقعه
تهدیدکننده حیات

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
ر ّدی از خود بر جای
گذارند تا بتوان آنها را
پیدا کرد.
افزایش دیدهبانی گشت
مرزی و ارتقاء ظرفیت
امدادرسانی.

بازگردانی به شهرهای
مرزی نزدیک میهن.
بازگردانی به میهن.

سیستم اعالم خطر در
شرایط خطرناک.
هشدار به کسانی که
مهاجران را از مرز رد
میکنند 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
میکنند.

تشکیل گروه منسجم
انتظامی برای تعقیب
کردن اشخاصی که
مهاجران را از مرز رد
میکنند ،البته در صورت
مرگ مهاجر.

درنظر داشتن و انجام
اقدام هایی در مورد
زمانها و مکانهای
مخاطرهآمیز.
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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 -36اطمینان حاصل کنید که به شش سؤال پاسخ دادهاید

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 یک گزارش جامع
مطبوعاتی را میدهد یا خیر؟ آیا به شش سؤال :چه ،کجا ،چه وقت ،چه کسی ،چرا ،و
چگونه به اندازه کافی پاسخ میدهد؟

این سؤالها روش تجزیه و تحلیل بِری پوینِر از جرم را با تجزیه یک مسئلهی بزرگ

به اجزای تشکیل دهنده آن شکل میدهد .برای مثال ،هنگامي که وزارت کشور از او
خواست موضوع "حمله های خیابانی" را در قسمت پایین شهر کا ِونتِری و بیرمنگام
(دو شهر بزرگ در انگستان) مطالعه نماید ،وی متوجه شد پلیس این جرم را در ردیف
سرقتهای 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 کام ً
ال مجزا و مشخص
هستند:
•
•
•
•
•
•
•

سرقت از دستگاههای فروش خودکار در خیابانها؛
سرقت مقرون به آزار یا تهدید از اشخاص مست؛
پول قاپی ،در حین دریافت پول از بانک؛
قاپیدن کیف دستی زنان؛
کیف یا پول قاپی از دست بزهدیدگان بعد از گفتگویی شفاهی؛
سرقت از سبدهای خرید؛
جیببری در ایستگاههای اتوبوس.

این امر توصیفی بسیار معنادارتر از "حمله های خیابانی" و اولین راهبرد مهم در
درک این وقایع بود .سپس او گزارش های وقایع را بررسی و منظم نمود و سعی کرد
به یک طرح و توصیف مسئله هایی دست یابد که می توانست به او در پیدا کردن
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راهکار کمک نماید.

اطالعات ثبت شده در گزارش ها وقایع کام ً
ال با یکدیگر متفاوتند ،به خصوص

وقتی بزهدیدگان در محل حاضر نیستند و هیچ شاهدی وجود ندارد .به هر حال ،پوینر
سعی میکند 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 میکند 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
میافتند .برای مثال ممکن است خودرویی از یک پارکینگ ربوده شود ،برای
لخت کردن قطعات ارزشمند به یک گاراژ منتقل و سپس در زمینی بایر رها شود.
ممکن است فقط از مکانهای اول و آخر اطالعاتی داشته باشیم .بازدید از این
مناطق میتواند توضیح دهد که چرا بزهکار این اماکن را انتخاب کرده است.

• چه وقت اتفاق افتاد؟ مالکان خانه و خودرو شاید فقط میدانند که خانه یا
خودروی آنها در تعطیالت آخر هفته سرقت شده است .به هر حال ،در بسیاری
از جرائمی که علیه اشخاص صورت میگیرد ،بزهدیده قادر خواهد بود زمان
دقیق وقوع جرم را گزارش نماید که شاید مداخله و انجام اقدام هایی بر موضوع
هایی نظیر این میسر میسازد که آیا خیابانها متروک رها شدهاند.

• چه کسی درگیر این اتفاق شده است؟ همیشه حداقل یک بزهکار وجود دارد؛
حتی اگر بزهدیدگان هیچ تماس مستقیمی با بزهکاران نداشته باشند ،ممکن است
یک یا دو بزهدیده وجود داشته باشد؛ ممکن است شاهدان یا گروه های سهگانه
دیگری وجود داشته باشد .اظهاراتی که پلیس توسط بزهدیدگان و شاهدان ثبت
مینماید می تواند اطالعاتی سودمند را فرآهم آورد ،ولی شاید گاهی اوقات الزم
باشد درباره نمونهای 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 میآورند بسیار مهم است .در بسیاری
از مواردِ سرقت ،انگیزه واضح است ،ولی انگیزه جرائم انجام شده میان اشخاص
و تخریب ،ممکن است فقط پس از انجام مصاحبه با بزهکار مشخص شود
(راهبرد ده) .اهمیت یکسان به امر پیشگیری شاید به درک اینکه چرا بزهدیدگان
و شاهدان اینگونه رفتار کردند کمک نماید و به سؤال هایی مانند« :چه چیز
باعث میشود برخی بزهدیدگان با حمله کردن به بزهکار عکسالعمل نشان
دهند؟» و «چرا شاهدان اغلب مداخله نمیکنند؟» پاسخ دهد.

• بزهکاران چگونه مرتکب جرم میشوند؟ به جای اینکه جرم را عملی محدود
فرض کنیم که در نقطهای مشخص از زمان اتفاق میافتد ،میتوان 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
و پنج بحث شده است .شاید همیشه امکان تهیه جزئیات «نمایشنامه» وجود
نداشته باشد ،ولی تجزیه و تحلیل باید تصویری شفاف و روشن از چگونگی
تکمیل و ارتکاب جرم ارائه نماید.
تجزیه و تحلیل پوینر از جیببری در ایستگاههای اتوبوس ،دیدگاه یاد شده را
توضیح میدهد .او توانست به جای یک گزارش ناقص و سطحی از حادثه ،از طریق
مشاهده صفهای ایستگاههای اتوبوس توصیفی جامع از این جرم ارائه دهد .او
دریافت که ساعت شلوغ بعد از ظهر ،به خصوص روز جمعه وقتی صفها طوالنی
بودند ،زمان اوج جیببری بود .گروههای سه یا چهار نفری جوانانی که اطراف صفها
پرسه میزدند به منظور عدم برانگیختن سوظن اطرافیان ،ویترین مغازههای نزدیک را
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نگاه میکردند و در همان حال برای پیدا کردن سوژههایی مناسب مراقب بودند .سوژه
ها مردان میانسال یا مسنتری بودند که همیشه کیف پولشان را در جیب پشتی شلوار
قرار میدادند( .مردان جوان تر که شلوارهای تنگتر میپوشیدند کیف پول را در جیب
عقبی شلوار نمیگذاشتند).
به محض اینکه بزهدیدگان در حین سوار شدن به اتوبوس بودند و از سیستم
پرداخت کرایه به محض ورود استفاده میکردند ،جوانان جلوی صف میدویدند و
روی سکوی سوار شدن به داخل اتوبوس میپریدند و به مسافران تنه میزدند و
سؤال های بیربط درباره مقصد اتوبوس از راننده میپرسیدند .در این ضمن یکی از
جوانان جیب سوژه مورد نظر را میزد .فرد مورد نظر ممکن بود در شروع تنه زدن
خشمگین میشد از این رو قادر نبود تشخیص دهد که چه اتفاقی در حال رخ دادن
است .راننده بر سر جوانان داد میزد که از اتوبوس او پیاده شوند و دیگر مسافران نیز
شکایت میکردند .جوانان از اتوبوس پیاده میشدند و در میان جمعیت فرار میکردند.
آنها هیچوقت دستگیر نمیشدند .بزهدیدگان وقتی متوجه میشدند چه اتفاقی افتاده که
کیف آنها ربوده شده بود.
این تجزیه و تحلیل چهار راهکار ممکن را پیشنهاد مینماید:

• به جای سیستم پرداخت کرایه به محض ورود ،بلیطها باید از قبل برای استفاده
در این ایستگاهها فروخته شوند.

• ایستگاههای اتوبوس باید دور از پیادهروی اصلی ساخته شوند و داخل سکوها
بیشتر شبیه به پایانه (ترمینال) اتوبوس طراحی شوند .این کار باعث میشود
ایستادن و انتظار کشیدن برای بزهکاران سخت شود.

• به منظور حفاظت از صفهای انتظار بهتر است از ایستگاههای سرپوشیده استفاده
شود بنابراین بزهکاران نمیتوانند بزهدیدگان بالقوه را از قبل شناسایی نمایند.

• از موانعی استفاده کنید که باعث نظم بخشیدن به صفها میشود تا بزهکاران
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نتوانند روی سکوی سوار شدن به اتوبوس بپرند.
توجه داشته باشید که این راه حل ها خارج از حیطه اختیار و محدوده کاری
پلیس است .مأموران پلیس به ندرت تصور میکنند که برای مثال ،طراحی مجدد
ایستگاههای اتوبوس جزء وظیفه آنها است .ولی به عنوان یک تحلیلگر حل
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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 -37بدانید که انسان جایزالخطاست

پیشگیری از جرم اغلب مستلزم پیشبینی وقایع است .آیا بزهکاران که مرتبط با
مسئله پیشآمده همانند گذشته به ارتکاب جرم ادامه خواهند داد؟ آیا بزهدیدگان جدید
در آینده نزدیک مجددا ً بزهدیده خواهند شد؟ آیا مناطق بحرانی جرم ،به حالت معمول

خود باز خواهند گشت یا همچنان بحرانی و ناآرام باقی خواهند ماند؟ به هر حال
شاید رفتارهای گذشته بهترین وسیله برای پیشبینی رفتارهای آینده باشند ،البته قطع ًا

پیشبینی بینقص و تمام عیاری نخواهند بود.
مثالهای فوقالذکر به پیشبینی آینده میپردازند .ما همچنین سعی میکنیم

ناشناختهها را به روشهای دیگری ،مث ً
ال در راهکارهای برطرف کردن مسئله ها،
جستجو نمائیم .آزمونگر یک دستگاه دروغسنج سعی میکند دریابد آیا فرد مورد
آزمایش دروغ میگوید یا خیر .آزمایشهای مواد مخدر برای تعیین اینکه آیا افراد به
تازگی از مواد مخدر ممنوعه مصرف کردهاند ،استفاده می شوند .دستگاههای فلزیاب
و بررسی چمدآنها در فرودگاهها برای مشخص کردن اینکه آیا مسافران همراه خود
یا در چمدآنهای خود اسلحه حمل مینمایند بهرهبرداری میشوند .در تمام این مثالها
آزمونگر سعی میکند درباره موقعیتی ناشناخته نتیجهگیری نماید .همانند پیشبینی
آینده این امکان وجود دارد که آزمونگر ،ارزیابی درست یا نادرستی انجام دهد .در
نتیجه ،درک این امر بسیار مهم است که پیشبینیها و دیگر قضاوتها چگونه ممکن
است با شکست مواجه شوند.
راهی سودمند برای آزمایش خطا در پیشبینی و قضاوت این است که پیشبینیها

را با آنچه واقع ًا اتفاق میافتد مقایسه نمائیم .ستونها در جدول شماره  1دو پیشبینی
را نشان میدهند« :بله» یعنی نتیجه پیشبینی شده رخ خواهد داد؛ و «نه» به این معناست
که نتیجه پیشبینی شده رخ نخواهد داد .ردیفها دو نتیجه واقعی را نشان میدهند :بله،
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نتیجه رخ داد؛ نه ،نتیجه رخ نداد.
جدول شماره یک :انواع خطا در پیشبینی
نتیجه واقعی

بله

نه

بله

الف .درست ،مثبتهای واقعی

ب .نادرست ،منفی

نه

ج .نادرست مثبت

د .درست ،منفیهای واقعی

(الف  +د)(/الف  +ب  +ج  +د)

درصد صحت و درستی

ب(/الف  +ب  +ج  +د)

درصد نادرست منفی

ج(/الف  +ب  +ج  +د)

درصد نادرست مثبت

تعداد زیادی پیشبینی را حدس بزنید .وقتی یک پیشبینی با واقعیت مطابقت
داشت پس درست است .خانههای «الف» و «د» شامل پیشبینیهای درست هستند.
شما میتوانید درصد صحت و درستی را با جمع عدد پیشبینیهایی که در این دو خانه
قرار دارند و تقسیم آنها بر تمام پیشبینیهای انجام شده محاسبه نمائید.
به خانههای «ب» و «ج» توجه کنید .وقتی تصمیمگیرنده پیشبینی میکند که نتیجه
مورد نظر رخ نخواهد داد ،ولی رخ میدهد ،این پیشبینی به خانه «ب» منتقل میشود
و یک پیشبینی «نادرست مثبت» نامیده میشود .مواردی که در خانه «ج» قرار دارند
موقعیتهایی هستند که تصمیمگیرنده پیشبینی کرده که اتفاق خواهند افتاد ولی اتفاق
نمیافتند و یک پیشبینی «نادرست منفی» نامیده میشوند .شما میتوانید درصد صحت
و درستی را برای هر دو نوع ،از تقسیم تعداد پیشبینیها در هر خانه بر کل تعداد
پیشبینیها محاسبه نمائید.
مثالی فرضی را در نظر بگیرید .برای کاهش جرم در تهیه مسکن اجارهای ،اداره
پلیس صاحبان خانهها را در انجام کنترل سوابق اجارهکنندگان یاری میدهد و آنها را
به انجام این کار تشویق مینماید .به مستاجران بعدی که دارای سابقه کیفری هستند
خانه اجاره داده نمیشود .این نوع خطمشی ،این پیشبینی را به ذهن متبادر میکند که
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اشخاص دارای سوابق جدید کیفری ،رفتارهای بزهکارانه خود را در محل مسکونی
اجاره ای یا نزدیکی آنجا ادامه خواهند داد ،و اشخاصی که فاقد این سوابق هستند
چنین رفتارهایی را مرتکب نخواهند شد .حتی طرفداران این خطمشی موافقند که این
پیشبینیها کامل و بینقص نیستند ،ولی بهتر است دو مسئله را بدانیم .اول ،آیا این
خطمشی ،ارتکاب جرم در امالک اجارهای را کاهش میدهد؟ یک ارزیابی میتواند
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 پیشبینی است.
اگر میتوانستیم اطالعات مربوطه را جمعآوری نمائیم شاید میتوانستیم جدولی
شبیه جدول شماره دو تهیه کنیم .میبینیم که پیشبینیهای خطمشی مذکور درست
هستند .ولی در مورد خطاها چه احساسی داریم؟ آیا در مورد اشخاصی که سابقه
کیفری ندارند ولی مرتکب جرم میشوند باید اقدامی صورت گیرد؟ آیا بسیاری از
بزهکاران پیشین که دیگر مرتکب رفتارهای مجرمانه نمیشوند از تهیه مسکن برای
خود محروم میمانند؟
جدول شماره دو :مثالهایی از تجزیه و تحلیل خطا در پیشبینی
اقدام مجرمانه قبلی
اقدام مجرمانه اخیر

بله

نه

جمع

بله

35

10

45

نه

35

496

531

جمع

70

506

576

%92/2

درصد درستی

%1/7

درصد نادرست منفی

%6/1

درصد نادرست مثبت

کنترل و نظارت جدیتر برای کاهش جرم توسط افرادی که سابقه کیفری جدید
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ندارند ممکن است درصد پیشبینی «نادرست منفی» را کاهش دهد ،ولی به خصوص اگر
اطالعات الزم برای تصمیمگیری نسبت به اطالعاتی که به طور رایج استفاده میشود ،از
میزان صحت کمتری برخوردار باشد ،میتواند باعث افزایش درصد پیشبینی «نادرست
مثبت» شود .از طرف دیگر ،تمایز قائل شدن میان متقاضیان دارای سابقه جدید کیفری،
میتواند ضمن افزایش درصد پیشبینی «نادرست منفی» ،درصد پیشبینی «نادرست

مثبت» را کاهش دهد .چنین مبادلهای (بده بستان) کام ً
ال عادی است.

عالوه بر این ،شاید در مورد یک نوع خطا بیش از نوع دیگر اظهار پشیمانی نمائیم.

چنانچه جرمهایی که توسط مالکان خانهها از آنها پیشگیری شده ،نسبت ًا جزئی باشد،
آنگاه درصد پیشبینی «نادرست مثبت» ممکن است بسیار زیاد شود .ولی اگر جرائم
برطرف شده از نوع خشونتهای وخیم باشند ،آنگاه درصد پیشبینی «نادرست منفی»
ممکن است نگرانکنندهتر شود .نتایج خطاها بسیار مهم هستند و اشخاص اغلب درباره
آنها با هم به توافق نمیرسند.

علت دیگر عدم توافقها ،خودِ درصدهای خطاها هستند .برآورد این درصدها اغلب

بسیار مشکل است .خانههای سایهدار در جدول شماره دو را مالحظه نمائید .در اکثر
شرایط این اعداد نامعلوم خواهند بود .ممکن است مالکان خانهها تعداد اشخاصی که
به دلیل سوابق کیفری رد کردند را شمارش نمایند ،ولی آنها (مالکان) نمیتوانند به
ما بگویند اگر این اشخاص رد نمیشدند چه کاری انجام میدادند .در شرایط دیگر
حقیقت چیز دیگری است؛ با کمی دقت درصد پیشبینی «نادرست مثبت» ممکن
است مشخص باشد ،ولی پیشبینی «نادرست منفی» مجهول باشد .در بررسی فرودگاه،
پیشبینی «نادرست مثبت» معلوم است زیرا پیشبینی داشتن کاالی قاچاق با بررسی و
مداقه بیشتر پیگیری میشود .مسافری که مأموران امنیتی درباره او معتقدند در حال حمل
اسلحه گرم است ،موضوع بازرسی بسیار دقیقی خواهد بود ،به این ترتیب مشخص
میشود آیا پیش بینی اولیه درست بوده است یا نادرست .به هر حال ،پیشبینیهای
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«نادرست منفی» با اطمینان بیشتری مجهول هستند .مسافری که کاالی قاچاق حمل

میکند و از قسمت امنیتی فرودگاه عبور مینماید ،ممکن است مجددا ً بازرسی نشود،
بنابراین ما نمیتوانیم دریابیم که او یک پیشبینی «نادرست منفی» بوده است.
در برخی شرایط این امکان وجود دارد به جای تأثیرگذاری بر خطا در پیشبینی
و مشاهده دقیق آنها که چه اتفاقی میافتد ،به منظور تخمین و برآورد دقیق آنها (خطا
در پیشبینی) از آزمون راهنما استفاده نمائیم .ممکن است انجام این کار با بزهکارانی
که ترجیح میدهند جرائم ارتکابی خود را مخفی نگه دارند مشکل به نظر برسد ولی
میتواند در مورد بزهدیدگان بالقوه و محلهای وقوع جرم مؤثر واقع شود .برای مثال
ممکن است راهکار حل یک مسئله ،مستلزم پیشبینی مکانهایی باشد که احتمال وقوع
جرم در آنها و سپس مکانهایی که در میان آنها قرار دارد ،بیشتر است .قبل از اجرای
این راهکار میتوان یک مطالعه آزمایشی در جاهایی انجام داد که پیشبینیها انجام
شدهاند ، ،ولی هیچ اقدامی انجام نمیشود .اگر درصد خطاها به صورت غیرقابل قبولی
باال باشد ،آنگاه ارزش ندارد که راهکار مورد نظر را به اجراء درآورد.
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 -38بدانيد در اجراي راهكار نقشي کلیدی دارید

اولین تمايل 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 لحظهاي باشید و آن را از دست ندهید ،حتی اگر آثار
آن کوتاه مدت و زودگذر باشد .ولی از ابتدا باید همکاران پلیس خود را کمک کنید تا
راهحلهای دائمیتری پیدا کنند .همکاران نزدیک شما میتوانند در این راه مساعدت
كنند ،ولی آنها معموالً برنامه کاری خودشان را توسعه میدهند و راهحلهاي داراي
تأثیري محدود را تحمیل نمایند .نتیجه اين امر اغلب به سازش و مصالحه بر مجموعه
طرحهایی منجر میشود که هیچیک مؤثر واقع نمیشوند و هر يك از آنها ممکن است
یک یا دیگر اعضای گروه را متقاعد نماید .در حقیقت عدم توافق درباره راهحلهای
پیشنهادی ،ممکن است باعث از دست دادن سرعت انجام کار شود و در واقع هیچ
اقدامي به درستی انجام نشود.
شما میتوانید 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
بتوانید مقتدرانه درباره ناکارآمدی طرح خودروهاي دامانداز (طعمه براي سرقت) یا
تبليغ كردن علني «در خودروي خود را قفل كنيد» 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 راهحل
پیشنهاد شوند .از آنجایی که معموالً آثار غیرارادی این نظريه مانع پیشرفت راهحلهای
ابتکاری میشود ،باید به طور کامل با نتایج حاصل از جابهجایی بزهكاري آشنا باشید.
برای اینکه در حوزه حل مسئله متخصص شوید ،باید با انجام سریع تحقیقات در
متون تخصصي (راهبرد نوزده) دريابيد که چگونه درباره راهكارهای معین و مشخص
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درک بیشتری پیدا کنید .همچنین باید در حوزه پیشگیری وضعي از جرم ،يعني علم
کاهش فرصتهای جرم نیز خبره شوید .پیشگیری وضعي همان روشهای تحقيق
ميداني را به کار میبرد که امور پلیسی مسئله محور از آن استفاده می کند ،و دارای
تعداد بسیار زیادی موفقیتهای ارزیابی شده برای تایید درستی آن است .اطالعات
زیادی درباره جابهجايي بزهكاري ،توزیع منافع ،تکرار بزهديدگي و مفاهیم بسیار
دیگری که در این كتاب بحث شدهاند ،توسط محققان در زمينه پیشگیری وضعي
گسترش یافتهاند .در پنج راهبرد بعدی درباره بیست و پنج تکنیک پیشگیری وضعي
از جرم بحث شده که به پنج گروه اصلی تقسیم میشود (به جدول زیر مراجعه کنید).
این تكنيكها توسط تقسيمبندي نیک تیلی از دانشگاه ناتینگهام تِرِنت در انگلستان
تعريف ميشوند ،او اين تقسيمبندي را مکانیزمی ميداند که از طریق آن ،تکنیکهاي
مذكور داراي اثر پیشگیرانه میشوند .اين تكنيكها عبارت است از :افزایش تالش برای
ارتکاب جرم ،افزایش مخاطره ،کاهش منافع حاصل از جرم ،کاهش تحریک و از بین
بردن معاذير.
در این جا ،ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا شما باید مسئولیت تعيين و
تشخیص راهحلها 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 تحلیلگر حل مسئله شوید باید فراتر از تجزیه
تحلیل سنتی عمل نمائید .شما باید عضوي کامل و تمام عیار برای تیم حل مسئله باشید.
شاید یک کارمند نسبت ًا جزء باشید ولی توانایی و قدرت (حقيقي) شما ،از اطالعات

تخصصی شما ناشی میشود ،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 كرد.
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بیست و پنج تکنیک برای پیشگیري وضعي از جرم
افزایش زحمت (ارتكاب جرم)  .1آماجهاي جرم را مقاوم كنيد.
 .2دسترسی به تسهيل كنندهها را کنترل کنید.
 .3راههای خروجی را تحت نظر بگیرید.
 .4بزهكاران را منحرف نمائید.
 .5اسلحهها /آالت (جرم) را کنترل کنید.
افزایش خطر (ارتكاب جرم)

 .6آماجهاي جرم را مقاوم كنيد.
 .7دسترسی به تسهيل كنندهها را کنترل کنید.
 .8راههای خروجی را تحت نظر بگیرید.
 .9بزهكاران را منحرف نمائید.
 .10اسلحهها /آالت (جرم) را کنترل کنید.

کاهش مزاياي حاصل از جرم

 .11آماجها را مخفی کنید.
 .12آماجها را دور از دسترس بگذاريد.
 .13امالک و مستغالت را شناسایی کنید.
 .14بازارها را مختل نمائید.
 .15منافع را مضایقه کنید.

کاهش تحریک

 .16ناکامیها و فشارها را کاهش دهید.
 .17از بحث و مشاجره خودداری نمائید.
 .18برانگیختگی و وسوسه را کم کنید.
 .19فشار برابر را خنثی نمائید.
 .20مانع تقلید شوید.

از بین بردن معاذير

 .21قوانین را تنظیم نمائید.
 .22دستورالعملها را اعالم کنید.
 .23هوشیار باشید.
 .24مطیع باشید.
 .25مواد مخدر و مشروبات الکلی را کنترل نمائید.

جرم شناسی پیشگیری
هفت انتقاد به پیشگیری وضعي از جرم و تکذیب آنها
انتقاد
بسیار ساده انگارانه و نظری است.

تکذیب
بر مبنای سه نظریه فرصت جرم پایهریزی
میشود :فعالیت روزمره ،الگوی جرم و
انتخاب منطقی .همچنین از روانشناسی
اجتماعی کمک گرفته است.

کارکرد آن به اثبات نرسیده است؛ جرم مطالعه موردی بسیار زیادی نشان میدهد
را جابهجا نموده و اغلب آن را وخيمتر که با جابهجايي بسیار اندکي می تواند
میزان ارتکاب جرم را کاهش دهد.
میکند.
باعث میشود توجه به عوامل ریشهای نتایج فوری به دست میآورد و برای
ارتکاب جرم از مسیر اصلی خود منحرف یافتن راهحلهای بلند مدت فرصت ایجاد
مینماید.
شود.
رویکردي قدیمی ،محافظه کارانه و بیشتر از آنچه بتواند به عهد خود وفا کند
چیزی را تعهد نمینماید و راهحلهاي
مدیریتی نسبت به مسئله جرم است.
آن بايد الزاماً مقرون به صرفه و از نظر
اجتماعی قابل قبول باشند.
جامعهاي خودخواه و انحصاری را توسعه برای ثروتمند و فقیر به یک میزان امنیت
ایجاد مینماید.
میدهد.
باعث به وجود آمدن سازمانی میشود فرآیند مردمی ،جامعه را از این خطرها
که در امور خصوصی مردم دخالت محافظت مینماید .اگر ناراحتی و
ميکنند و آزادیهای شخصی را محدود تخلفهای کوچک از آزادی ،مردم را از
ارتکاب جرم محافظت نماید جامعه آنها
مینماید.
را تحمل میکند.
بزهديدگان را مقصر میداند.

با فراهم نمودن اطالعات الزم درباره
خطرهای جرم و چگونگی اجتناب از آن
برای بزهديدگان ،آنها را قدرتمند و دارای
اختیار انتخاب میكند.
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همیشه راهحلهایی را انتخاب کنید که بتوانند سریع ًا مسئله به وجود آمده را کنترل
نمایند .به این معنی که باید به جای تأکید روی عوامل غیر مستقیم و دور ،بر روی
عوامل نزديك و مستقیم پيدايش یک مسئله تمرکز نمائید .این تمایز مهم توسط پُل
اِکبُلم کارمند وزارت کشور مطرح شده و میتواند با مسئله جراحات ناشي از نزاع
در میخانهها به وسیله بطریها و لیوانهای شکسته توضیح داده شود .عوامل اصلی
غیرمستقیم میتواند شامل تبعیض نژادی که نسلی از جوانان اقلیت ناراضی را به وجود
میآورد ،فقدان فرصتهای محلی شغلی ناشی از محرومیتهای گسترده اجتماعی
و ارزش نهادن به شهرتي خشن و بیرحم در جامعهاي محروم و قانونگريز باشد.
عوامل وضعي و مستقیمتر ممکن است شامل رفتار ناشی از مستی در میخانهها و
مشروبفروشیهای محلی و دسترسی فوری به بطریها و لیوانهایی باشد که میتواند
به آسانی به عنوان اسلحهای کشنده استفاده شود.
کاهش سریع و بیوقفه جرم فقط میتواند نتیجه توجه به عوامل وضعي باشد؛
تمرکز بر روی عوامل اصلی ،حتی اگر ما بدانیم که چه اقدامي باید در مورد آنها انجام
بدهیم ،فقط میتوانند در آیندهای نسبت ًا دور مفید واقع شوند  ،يعني خیلی بعد از اینکه

دستاندركاران و مسئوالن فعلی عالقهای به مدارا و تحمل كردن مسئله داشته باشند.
در ضمن تا زمانی که به عوامل بالفصل و مستقیم پرداخته نشود ،لیوانها و بطریهای
شکسته به قربانی گرفتن ادامه خواهند داد.
پارهای از راهحلهای وضعي نیز مستلزم زمان زیادی برای اجراء هستند .برای مثال
خطر مطرح شده در مورد لیوانها و بطریها میتواند توسط وضع این قانون مورد توجه
قرار گيرد که میخانه و مشروبفروشیها باید فقط از لیوانها و بطریهای محکمي
استفاده كنند که پس از شکستن ،به تکههای نرم تبدیل
میشوند .البته انجام این کار ممکن است سالها به طول انجامد .بسیاری از راهکارهای
واقع بینانهتر ممکن است میخانههای محلی را برای صرف آبجو فقط در لیوانهای
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پالستیکی و امتناع از فروش بطری ،توسط جامعه تحت فشار قرار دهد .این راه حل در
مدت زمان بسیار کوتاهتری عملی خواهد شد .شاید به منظور حمایت از این راهحل ،با
جمعآوری اطالعات درباره هزینههای احتمالی برای مغازهها و هزینههای کاهش یافته
جراحات و مراقبتهای اورژانسی ،نقش تحلیلی ویژهاي را عهدهدار باشید .در حقیقت
وظیفه جمعآوری اطالعات درباره امکان تحقق ،هزینهها و پذیرش عمومی هر يك از
طرحها که توسط همکاری تیم حل مسئله به طور جدی در نظر گرفته میشوند ،به
گردن شما (چه کس دیگری؟) خواهد افتاد.
کالم آخر اینکه اگر قرار است کار تحلیلی دقیق شما به نتیجه برسد ،باید اطالعات
را توسط دامنهاي گسترده از راهکارها به دست آورید و به منظور یافتن عقاید خوب
بايد نبرد كنيد پس آماده شوید.
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 -39زحمت ارتکاب جرم را افزایش دهید

در این راهبرد اصلیترین اقدام های وضعي يعني آنهایی که سختی ارتکاب جرم
را افزایش میدهند توضیح داده ميشود كه آن را با مقاوم نمودن آماج جرم آغاز
مینمائیم .گاهی اوقات پیشگیری وضعي نادیده گرفته میشود ،اگر چه آن فقط یکی
از  25تکنیکی است که اين رویکرد را شامل میشود .توجه نمائید که میان تکنیکها
همپوشاني چشمگیری وجود دارد ،براي مثال مقاوم نمودن آماج جرم ،عالوه بر اين
كه ارتکاب جرم را مشکلتر مینماید همچنین میتواند فعالیت بزهكاران را زمانبر

و ُكند كند و احتمال دستگیری آنان را نیز افزایش دهد .برخی از اقدام ها میتوانند
برای دستیابی به بیش از یک هدف به کار روند .هنگامی که از این طبقهبندی استفاده
مینمائید نگران این موضوع نباشید که یک اقدام معین ،در کجا برای استفاده مناسب
است فقط اطمینان یابید که وسيعترین مجموعه راهكارهای وضعی موجود را برای
مسئله اي معین در نظر گرفتهايد.

آماج جرم را مقاوم نمائید .مسلم ًا روشي بسیار مؤثر برای متوقف نمودن مرتكب

جرم تخريب یا سارق ،از طریق ايجاد موانع فیزیکی مثل ،قفلها ،حفاظها یا ابزار و
وسائل مستحکم است .بیش از سی سال پیش رواج استفاده از قفلهای 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 مینمایند.
محافظهای ضد سرقت در اداره پست لندن ،سرقت مقرون به آزار يا تهديد را
تا  40درصد کاهش داده و حمله و سرقت از رانندگان تاکسی در شهر نیویورک ،به
وسیله حفاظهای ضدگلوله مسافر ،به طور چشمگیری كاهش یافته است (به مقاله
های «زورگيري از رانندگان تاکسی»« ،مجموعه راهنماهای مسئله محور پلیس شماره
بیست و هفت» ،قابل دسترسی در آدرسهای www.cops.usdoj.gov :و www.
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 popcenter.orgمراجعه نمائید).
دسترسی به تسهيلكنندهها را کنترل نمائید .جلوگیری از ورود اشخاص

به مکانهایی که اجازه ورود به آنها را ندارند ،مثل پادگانهای نظامی ،کارخانهها و
مجتمعهای آپارتمانی ،دارای سابقه فکری و نظري طوالنی است به جز اماکنی مثل:
ِ
متحرک قلعههای دوران قرون وسطی .این سابقه فکری
قلعهها ،خندقها و پلهای

همچنین جزء اصلی و مهم نظریه اُسکار نیو َمن درباره فضاهای قابل دفاع ،و قابل بحث
در آغاز پيشرفت علمی پیشگیری وضعی است .بِری پوینر ثابت کرده که نصب تلفن
در ورودیها و تخریب پیادهروهایی که ساختمانها را به یکدیگر وصل مینماید ،حمله
و آزارهاي در حين و پس از ارتكاب سرقت را در لندن به طور چشمگيري کاهش
داده است (راهبرد بیست و چهار) .در پارهای از موارد ،کنترل راههای ورودی به این
منظور انجام میشود که از دارا بودن بلیط و مدارک الزم اطمینان حاصل شود .طراحی
مجدد بلیطها برای تسهیل کنترل آنها ،باعث کاهشي سریع و ناگهانی در عدم پرداخت

کرایه لنجهای مسافربری َونکو ِور در کشور کانادا شد .در مشهورترین مثال ،بررسی
امنیتی مسافران و وسائل آنها در فرودگاهها در اوایل دهه  ،1970باعث کاهش تعداد

هواپیمارباییها از هفتاد مورد به پانزده مورد در هر سال شد.
راههای خروجی را تحت نظر بگیرید .هدف از کنترل خروجیها این است که

مطمئن شویم کسانی که یک ساختمان ،فروشگاه و یا دیگر اماکن را ترک میکنند،
چیزی را به سرقت نبردهاند و یا بهای وسائلی را که خریداری نمودهاند ،به طور
کامل پرداختهاند .مسافران مترو در واشنگتن دی سی باید بلیطهای خود را نه تنها
در هنگام ورود به ایستگاهها ،بلکه هنگام خروج نیز در خروجیهای اتوماتیک وارد
نمایند .این روش دو فرصت برای کنترل کرایه پرداخت شده را فراهم میآورد .در
متروی نیویورک ،مسافران فقط هنگام ورود به ایستگاه بلیط خود را در دستگاه قرار
میدهند ،بنابراین احتمال يافتن اشخاصي که کرایه پراخت نکردهاند کاهش مییابد .مثال
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دیگری از بررسی خروجیها ،شامل کنترل مرزها هنگام ترک یک کشور و استفاده از
برچسبهای الکترونیک بر روی کتابهای ارزشمند و اجناس است .چنانچه کتابها
به طور قانونی امانت گرفته نشده باشند یا سارق بخواهد کتابی را که حاوی این
برچسب است از فروشگاه خارج نماید ،این برچسبها زنگ خطر را فعال میکنند.
بررسی ها نشان میدهند این راهکارها ،دلهدزدی از فروشگاهها و سرقت از کتابخانهها
را به طور چشمگیری کاهش میدهند.
بزهكار را منحرف كنید .در انگلستان گروههای (تماشاچيان) رقیب طرفدار فوتبال،

به منظور کاهش نزاع و درگیری در ورزشگاهها از یکدیگر جدا شدند و به منظور
جلوگیری از انتظار طوالنی که اين نوع مشکالت را افزایش میدهد ،عزیمت و ورود
آنها به ورزشگاه برنامهریزی شد .اینها مثالهایی از منحرف کردن بزهكاران از آماجهای
جرم است ،يعني تكنيك وضعي كه نظريه فعاليتهاي روزمره آن را پيشنهاد كرده است.
دیگر مثالها ،توسط برنامههای انسداد جادهها ارائه شدهاند که در بسیاری از انواع جرم،
کاهش بسیار زیادی را به وجود آوردهاند (به مسدود نمودن خیابانها و کوچههای فرعی
به منظور کاهش جرم ،مجموعه كتب مسئله محور پلیس ،كتاب شماره دو راهكارها،
که در آدرسهای www.cops.usdoj.gov :و  www.popcenter.orgموجود
است مراجعه نمائید) .حتی تیراندازی در حین رانندگی نیز در لس آنجلس با مسدود
نمودن خیابانها کاهش يافت.
اسلحهها و آالت (جرم) را کنترل نمائید .به دلیل وجود خطر تیراندازی توسط

افراد مست ،مشروبفروشیها نواحی غرب امریکا ،از مشتریان میخواهند هنگام ورود
اسلحه خود را تحویل دهند .اخیرا ً تفنگهای سبک که بیخطرتر نامیده میشوند پیشرفت

زیادی کردهاند به طوریکه فقط توسط صاحبان آنها شلیک میشوند یا گلولههای مومی
یا فاقد درد شديد شلیک مینمایند.امروزه در انگلستان برای جلوگیری از استفاده
لیوان يا شيشه شکسته به جای اسلحه ،بسیاری از میخانهها از لیوانهای مقاوم استفاده
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مینمایند .اولین استفاده تجاری از هویت تماسگيرنده يعني استفاده از Caller-ID
(پایان دهه  1980در نیوجرسی) کاهشي  25درصد در تماسهای مستهجن را در
پیداشت .راهبرد سی و چهار راههای مختلفی را فهرست کرده که شهروندان از طریق
آنها سعی كرده بودند استفاده از تلفنهای عمومی براي فروش مواد مخدر را کنترل
کنند ،از جمله قفل كردن تلفنهای ورودی و برداشتن آنها از مناطقي معین .برنامهریزی
مجدد تلفنهای عمومی در ایستگاه اتوبوس َمن َهتَن از دسترسی غیرقانونی به سرویس

تلفن بینالمللی جلوگیری به عمل میآورد ،بنابراین شيادی چندین میلیون دالری انجام
شده توسط شيادان امحاء شد .رويههای پیشرفته امنیتی به منظور واگذاری کارتهای
اعتباری ،کاهشي چشمگیر در كالهبرداري با استفاده از این کارتها در این کشور در
اواسط دهه  1990به وجود آورد.
زحمت ارتکاب جرم را افزایش دهید
آماجهاي جرم را مقاوم نمائید
• استفاده از قفلهای فرمان و ضد حریق
• استفاده از حفاظهای ضد سرقت در بانکها و دفاتر پستی
• استفاده از پوششهای ضدگلوله برای رانندگان تاکسی
دسترسی به تسهيلكنندهها را کنترل کنید
• نصب تلفن در ورودیهاي مجتمعهای آپارتمانی
• استفاده از کارت الکترونیکي برای دسترسی به گاراژها و دفاتر
• طراحی فضاهای قابل دفاع برای مکانهای عمومی
راههای خروجی را تحت نظر بگیرید
• کنترل ارائه بلیط برای خروج
• کنترل مدارک خروج از کشور
• استفاده از برچسبهای الکترونیک برای فروشگاهها و کتابخانهها
بزهكاران را منحرف نمائید
• جداسازی طرفداران تیمهای رقیب در اماکن ورزشی
• مسدود نمودن خیابان
• جداسازی حمامهای زنانه
اسلحه ها و آالت (جرم) را کنترل نمائید
• اسلحهها را امنتر نمائید
• برای ناکام نمودن فروشندگان مواد مخدر تماسهای انجام شده از باجههای عمومی را
متوقف نمائید
• عکس خود را روی کارتهای اعتباری و اثر انگشت خود را روی چکها حک کنید.
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راه حلي برای تیراندازی در حین رانندگی

گروههای (ارازل و اوباش) ،اغلب با تیراندازی به اعضای دسته دیگر داخل خودروي در حال حرکت،
ستیز را آغاز میکنند .پیشگیری از این «تیراندازیهاي در حال رانندگی» توسط مأموران جوان یا
انجام دقيق و شديد امور پلیسی کار مشکلی است .یک راهحل جدید،اجراي عملیات بن بست ،در
منطقهاي شامل ده بلوک در لس آنجلس ،که دارای بیشترین میزان تیراندازی در حین رانندگی و
قتل اعضاي اين گروهها بود ،آزمایش شد .پلیس در بیشتر خیابانهایی که دچار این مسئله بودند موانع
تردد قرار داد .این خیابانهای بن بست مانع از این میشد که خودروها از انتهای دیگر (که باز بود) وارد
شوند و اگر هم وارد میشدند باید از همان راهی که آمده بودند ،باز میگشتند .این کار نه تنها کار را
برای تیراندازان سخت میکرد ،بلکه مخاطره آنها را نیز افزایش میداد زیرا وقتی آنها همان مسیر را باز
میگشتند کسانی را که هدف قرار داده بودند ،آماده شلیک میشدند.
موانع تردد تقریباً کاهشي سریع در تیراندازی در حین رانندگی و قتل به وجود آورد .یک سال قبل از
اجراي عملیات بن بست ،سال  ،1989هفت 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 کهقتلها به
مناطقي دیگر جابهجا شده باشند .نتیجه اجراي عملیات بن بست این بود که وقتی موانع برداشته
شدند ،قتلها دوباره به میزان قبلی خود افزایش پیدا کردند.
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 -40خطر جرم را افزايش دهید

مصاحبههاي انجام شده با بزهکاران نشان ميدهد كه اين اشخاص بيشتر از خطرهای
بازداشت شدن ميترسند تا از عواقب دستگيري خود .بديهي است كه نگراني اين
اشخاص منطقي است چرا كه اين اشخاص در صورت دستگيري ،كار زيادي نميتوانند
براي فرار از مجازات انجام دهند اما با اعمال احتیاط خواهند توانست خطر دستگيری
خود را كاهش دهند .به همين خاطر است كه پیشگیری وضعی ،خطر دستگيري را
افزايش داده و تالش براي مجازات اشخاص را غيرضروري ميسازد.
افزايش سطح ايمني .كو ِهن و فِلسون نشان دادهاند كه افزايش آمار سرقت از
منازل طي دو دهه  60و  ،70تا حدودي به افزايش شمار زناني كه در خارج از خانه
كار ميكردند بر ميگشت .اين بدان معنا بود كه بسياري از منازل (اگر نگوئيم همه
آنها) در اكثر ساعت های روز هيچ نگهبان توانمندي نداشتند .تحقيقات ديگر نشان
دادهاند كه سارقان ،عصر روزهاي وسط هفته كه مردم معموالً بيرون از منازل خود

هستند را براي سرقت ترجيح ميدهند .به همين خاطر است كه دائم ًا به مردم گوشزد
ميشود كه از خريد روزنامه صرفنظر كنند (زیرا با عدم حضور صاحبخانه در منزل
و انباشته شدن روزنامهها در پشت در ،سارقان به راحتی تشخیص میدهند که کدام
منازل خالی هستند .م) و پيش از رفتن به تعطيالت حتم ًا همسايگان را از نبود خود در

منزل مطلع سازند .به همراه داشتن تلفن همراه يا قدم زدنهاي دسته جمعي در شب
نيز راههاي ديگري براي افزايش سطح ايمني به حساب ميآيند .در حال حاضر مردم از
تأثیر مثبت اين نوع هشدارها چندان مطلع نبوده ضمن آنكه گوشزد نمودن به همسايه
براي مراقبت از منزل كه بهترين راه براي افزايش سطح ايمني تلقی میشود نيز چندان
استقبال نشده است .با اين حال طرح نگهبان محله « ُككون» كه در آن ساكنان منازل

اطراف را پس از وقوع سرقت از جريان مطلع ميکرد عنصر مهمي از يك پروژه موفق
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در منطقه «کايرخولت» انگلیس به حساب ميآمد.
تسهیل نظارت طبيعي .صاحبخانهها بوته هاي رشد كرده در نزديكي در و پنجره

منازل خود را كوتاه كرده و بانكها و منازل اطراف نیز برای فراهم کردن امکان
نظارت طبیعی چراغهای خود را روشن میگذارند تا اشخاصي كه همه روزه در
اطراف آنها به كار و فعاليت مشغولند بتوانند نظارت کافی داشته باشند .افزايش سطح
نظارت طبيعي نيز ،هدف اصلي روشن كردن خيابانها و طراحي فضاهاي قابل رويت
است .تحقيقات انجام شده در انگليس نشان دادهاند كه بهبود وضعیت روشنایی اماكن
عمومي ،نرخ جرم را ضمن اندک بودن ادله مبنی بر جابه جایی آن كاهش ميدهد.
يكي از اقدام های اوليه انجام شده از طریق  CPTEDبراي كاهش سرقت در يكي
از مناطق تجاري«اِرگون» واقع در «پُرتلند» افزايش سطح روشنايي در محدوده بيروني

فروشگاهها بود .اُسكار نيومن كاهش جرم در اماكن عمومي را از طريق اجراي اصول
نظارت طبيعي موفقيتآميز گزارش كرد .نهایت ًا اينكه استفاده از منابع و مخبران تلفني و

اجراي برنامههاي متوقف کننده جرم نيز تالشهاي ديگري براي افزايش سطح نظارت
طبيعي انجام شده توسط مردم به شمار مي روند.
كاهش سطح گمنامي .مردم با خريد خودرو ،فعاليت كردن در فواصل دور از منزل

را برای خود آسان ساختهاند .افزايش تعداد مراكز خريد برون شهري تمايل مردم براي
رفتن به مراكز تجاري درون شهري را كاهش داده است .مسافرتهاي كمهزينه ميزان
گردشهاي داخلي و خارجي را افزايش داده و همين مسئله باعث شده تا مردم مدت
زمان بيشتري را در ميان اشخاص غريبه سپري نمايند .ساخت مدارس بزرگ نيز نقش
به سزايي در تحقق اين موضوع ايفا كرده است چرا كه در اينگونه مدارس دانش آموزان
آشنايي كمتري با كاركنان مدرسه و دانشآموزان ديگر خواهند داشت .كاهش سطح
گمنامي تدبیر وضعی مؤثري است كه متأسفانه به ندرت به كار گرفته ميشود .امروزه
برخي مدارس دانشآموزان را به پوشيدن يونيفرم ملزم ساخته و از اين طريق تالش
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كردهاند تا ميزان گمنامي آنها را در طول مسير مدرسه تا منزل كاهش دهند .استفاده
از آرم ويژه شناسايي رانندگان تاكسي و برچسبهاي شماره دار با مضمون«رانندگي
من چطور است؟» بر روي كاميونها (از شماره  1تا  )800نيز روشهاي ديگري براي
كاهش سطح گمنامي به شمار ميروند.
به کارگیری مدير در اماكن .برخي كارمندان عالوه بر انجام وظايف اصلي خود به

اجراي وظايف نظارتي نيز مي پردازند .اين مديران اماكن شامل فروشندگان ،نگهبانان
در هتل ها و نگهبانان پاركينگ خودروها میشوند .تحقيقات انجام شده توسط محققان
كانادايي ثابت كرده است كه مجتمعهاي مسكوني داراي نگهبان ،آسيبپذيري كمتري
در مقابل سرقت دارند .اعطاي تشویقی به صندوق داران بانك براي شناسايي كارت
هاي اعتباري تقلبي يا سرقتي ميزان سوء استفاده از دستگاههاي خودپرداز الكترونيك
در نيوجرسي را تا حدود  1ميليون دالر در سال كاهش داد .تخريب اتوبوسهاي دو
طبقه در شمال انگليس نيز پس از نصب دوربين هاي مداربسته در آنها تا حد زيادي
كاهش يافت .گماشتن دو نگهبان جلوي در فروشگاه هاي رفاه ،به خصوص در شب،
تأثیر چشمگيري در جلوگيري از بروز سرقت در آنها داشته است(به جدول رجوع
كنيد).
تقويت نظارتهاي رسمي .اين گونه نظارتها توسط نيروهاي پليس ،نيروهاي

امنيتي و نگهبانان فروشگاهها كه همگي نقش بازدارندهاي در قبال بزهکاران دارند
انجام ميشوند .دزدگيرها ،دوربينهاي مداربسته و دوربينهاي كنترل سرعت ميتوانند
به ارتقاء اين نوع نظارتها كمك كنند .تحقيق انجام شده در يكي از مناطق مرفهنشين
فيالدلفيا نشان داد كه افزايش استفاده از دزدگير ،نرخ سرقت و در نتيجه هزينههاي
پليس را در آن منطقه تا حد زيادي كاهش داده است .مطالعه انجام شده توسط وزارت
كشور انگليس نشان دادهاند كه جرائم مختلف پس از نصب دوربينهاي مداربسته در
شهرهاي انگليس كاهش چشمگيري داشتهاند (به نظارت تصويري از اماكن عمومي.
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مجموعه راهنماهای ويژه حل مسئلههای پليسي ،راهنماي راهکاری شماره سه ،موجود
در سايت « »www.cops.usdoj.govو « »www.popcenter.orgرجوع كنيد).
بررسي رادارهاي تصويري تعبيه شده در سطح ايالت ويكتورياي استراليا نشان داد كه
اين رادارها سرعت خودروها را كاهش داده و در كاهش  45درصد ترافيك شهرها نيز
نقش به سزايي ايفا نمودهاند .طرح گشتزنی با دوچرخه در سطح معابر عمومي كه
توسط شركت امنيت خصوصي در يكي از پاركينگهاي بزرگ حومه شهر ونكوور به
اجراء درآمد ،كاهش چشمگير سرقت خودروها را در پي داشت .پس از آنكه مأموران
امنيتي كار شمارش روزانه و سيستماتيك كاالهاي تجاري پرخطر نظير وي سي آر و
دستگاههاي فيلمبرداري كوچك را آغاز كردند ،سرقتهاي انجام شده توسط كاركنان
انبار يكي از فروشگاههاي محصوالت الكترونيك در نيوجرسي تا بيش از  80درصد
كاهش يافت .همانطور كه در تحقيق انجام شده توسط«اِكهارت كالهورن» نشان داده
شده ،امروزه روشهاي نظارت رسمي قدرتمند و جديدي به واسطه مرتبط ساختن
دستگاههاي اطالعاتي با اشخاص به كار گرفته شدهاند .وي نشان داد كه چگونه تنظيم
اظهارنامه هاي رایانه اي براي درآمد شخصي توسط مدعيان و ارسال آنها براي دو
دستگاه دولتي مجزا در سوئد ميزان كالهبرداري از امكانات رفاهي را كاهش داد .در
گذشته شهروندان سوئدي زماني كه قصد داشتند از كمك هزينه اجاره استفاده نمايند
سقف درآمد خود را پائین اعالم كرده ولي زماني كه ميخواستند از دستمزد ايام بيماري
استفاده نمايند آن را باال اعالم ميكردند ولي تنظيم رايانهاي اظهارنامه براي درآمد
شخصي اشخاص اين نوع كاله برداري را تا حد زيادي كاهش داد.
منابع ديگر:

پينتر ،كيت و نيك تيلي(« .)1999نظارت بر اماكن عمومي» ،CCTV :روشن كردن

خيابانها و پیشگيري از جرم» .مطالعه انجام شده در خصوص پیشگيري از جرم ،جلد دهم.
ماسني ،نيويورك :انتشارات«عدالت کیفری» .موجود در سايت«»www.popcenter.org
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جدول شماره یک
اقدام های كه ميزان سرقت مقرون به آزار یا تهدید از فروشگاههاي رفاه
را كاهش ميدهد (براساس نتايج به دست آمده از چهارده تحقيق).
شمار تحقیقات مرتبط
به کار گرفتن دو يا چند نگهبان در آنها
جابجايي اصولي وجوه نقد
فراهم آوردن شرایطی که راه ورود مخفی وجود نداشته باشد
ساخت آنها در كنار فروشگاههاي ديگر
خلق چشمانداز واضح در ضلع جلويي آنها
تعطيل نمودن آنها طي ساعت های شب
استفاده از فناوريهاي امنيتي
قرار دادن دستگاههاي خودپرداز آنها در داخل محفظههاي مطمئن
آموزش كاركنان
خلق چشمانداز واضح در داخل آنها
احداث پمپ بنزين در جلوي آنها
قرار دادن دستگاههاي خودپرداز در مركز آنها
ساخت آنها در خيابانهاي شلوغ
گماشتن مأموران امنيتي

10
8
6
5
5
5
5
4
4
3
3
3
2
2

همه مطالعات انجام شده کلیه اقدام های مذکور را دررنمیگیرند.
منبع :هانتر و جِ فري(« .)1997پیشگيري از سرقت در فروشگاههاي رفاه به كمك
طراحي محيطي» .پیشگيري وضعی از جرائم :مطالعات موردي موفق ،رونالد
كِالرك .مونسي ،نيويورك :انتشارات «عدالت کیفری».

233

234

جرم شناسی پیشگیری

جدول شماره دو
افزايش خطرهای جرم
افزايش سطح ايمني
• اهميت دادن به هشدارهاي رايجي همچون اشغال جلوه دادن منزل پس از ترك آن،
همراه داشتن تلفن همراه و بيرون رفتن به صورت «دسته جمعي» در شب
• طرح نظارت محله «ككون»
فراهم کردن امکان نظارت طبيعي
• افزايش روشنايي سطح خيابانها
• طراحي فضاهاي قابل رويت
• نگهبان محله و منابع و مخبران تلفني
كاهش سطح گمنامي
• آرمهاي ويژه خودروهاي تاكسي
• برچسبهاي ويژه كاميونها با مضمون «رانندگي من چطور است؟»
• يونيفورمهاي مدارس
به کارگیری مدير در اماكن
• آموزش كاركنان براي پیشگيري از جرم
• اعطاي پاداش به صندوقداران هوشيار
• حمايت از منابع و مخبران
تقويت نظارت رسمي
• تعبيه دوربينهاي كنترل سرعت و انجام تست اتفاقي تنفس
• نظارت تصويري از مراكز تجاري درون شهري
• استفاده از نيروهاي گشتي دوچرخهسوار در پاركينگ خودروها
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 -41عواید جرم را كاهش دهید

تئوري انتخاب منطقي بر این باور است كه بزهکاران همواره به دنبال کسب سود از
جرائم ارتکابی خود هستند .اين سودها فقط بهره مادي نيستند (همچون سرقت) چرا
كه معموالً در جرائم ،موضوع های ديگري همچون سوء استفادههاي جنسي ،مستي،
هيجان ،انتقام ،دستمزد گرفتن از اعيان و اشراف و نظير اينها نيز مطرح میشود .از اين
رو يكي از ابعاد مهم پیشگيري وضعی ،پي بردن به عواید بزهکارانه خاص و يافتن
راههاي مناسب براي كم كردن و حذف آنها است.

مخفي نمودن آماجهای جرم .صاحبخانهها معموالً تالش ميكنند تا با مخفي

نمودن جواهر آالت و ديگر اشياء ارزشمند سارقان را ناكام بگذارند .اين اشخاص
همچنين كركره منازل خود را پائین كشيده و از اين طريق مانع آن ميشوند كه سارقان
بتوانند از پنجره داخل خانه را ببينند .برخي اشخاص در اماكن عمومي زنجير طال
بر گردن نياويخته و برخي ديگر نيمه شب خودروي خود را بيرون از پاركينگ رها
نميكنند (به خصوص اگر خودروي آنها همچون خودروهاي هوندا و آكورا براي
تفریحکنندگان با خودروی مسروقه جذاب باشد) .جدول ذيل كه حاوي اطالعات
مربوط به جرائم بريتانيا است ،نشان ميدهد كه خودروهاي رها شده در خيابان در
مقايسه با خودروهايي كه در پاركينگ يا جلوي در منزل صاحبان آنها پارك ميشوند
بسيار بيشتر در معرض خطر سرقت قرار خواهند داشت .همه اينها راههايي براي
مخفي نمودن آماج و كاهش وسوسه سارقان براي سرقت به حساب ميآيند .برخي
راهبردهاي مخفيسازي از وضوح كمتري برخوردارند .برای مثال مشخص نكردن
جنسيت در فهرست شماره تلفنها ،زنان را از مزاحمتهاي تلفني در امان نگه داشته
يا اينكه نچسباندن برچسبهاي ويژه بر روي كاميونهاي داراي حفاظ ،خطر سرقت
از آنها در جادهها را كاهش ميدهد.
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جدول شماره یک
سرقت خودروها و مكانهاي پارك :انگليس و ولز ،اطالعات مربوط به جرائم بريتانيا
محل پارك شدن خودرو

جرائم خودرويي رخ داده طي  24ساعت در بين
 10000خودروًٌُْ*

پاركينگ منزل

2

داخل خيابانهاي اختصاصي

40

خيابانهاي ديگر

327

پاركينگهاي عمومي

454

* كه شامل سرقتها ،شروع به سرقت و تخریب عمدی خودروها ميشوند.
منبع :كِالرك ،رونالد و پت ميهيو (« .)1998پیشگيري از جرم در پاركينگ ها» .كاهش نرخ جرم به كمك
مديريت و توسعه امالك ،ماركوس فِلسون و ريچارد پيسِ ر ،واشنگتن دي سي :مؤسسه زمينهاي شهري.

حذف آماجهای جرم :نصب دستگاهي كه كارتهاي اعتباري را در يكي از

كليساهاي اسپانيا قبول ميكرد مزاياي متعددي را به همراه داشت :اعانهدهندگان براي
بهرهمندي از تخفيفهاي مالياتي ،رسيد دريافت كرده ،هداياي بزرگتري توسط كليسا
دريافت گرديده و خطر سرقت نيز با حذف آماج به حداقل رسيده بود چرا كه پذيرش
وجه نقد در آن امكانپذير نبود .اين تدبیر وضعی قب ً
ال هم در روزهاي حمله به معادن

طالي كاليفرنيا نيز به كار بسته شده بود .يكي از اين معادن كه از سرقت دليجانها
به تنگ آمده بود دست به ابتكاري جالب زده و طالهاي استخراج شده را به شكل
شمشهاي  400پوندي درآورد .حمل اين شمشهاي سنگين براي اسبهاي سارقان
بسيار سخت بود .يكي از نمونه هاي جديدتر حذف آماج ،تغييرهای اعمال شده بر
روي تلفن هاي سكهاي بوده است .براي جلوگيري از شكسته شدن شيشه باجههاي
تلفن توسط اشخاص ،باجههاي فلزي جايگزين كيوسكهاي شيشهاي در مناطق پرخطر
انگليس گرديد و به جاي تلفنهاي سكهاي كه مقادير زيادي پول در خود جاي داده

جرم شناسی پیشگیری

237

و آماج مهمي براي سرقت به حساب ميآمدند كارتهاي تلفن روي كار آمدهاند.
شايد بارزترين نمونه حذف هدف ،صندوقها و سيستمهاي پرداخت كرايه دقيق در
اتوبوسها باشند چرا كه اين صندوقها زورگیری از رانندگان اتوبوس نيويورك و
هجده شهر ديگر را در اواخر دهه  60به ميزان چشمگيري كاهش دادند.
شناسايي اموال .در كشورهاي توسعه يافته وسائل نقليه موتوري باید ثبت گرديده

و كد شناسايي منحصر به فردی همراه داشته باشند .اين نوع راهكارها عالوه بر كمك
به مأموران مالياتي ،در كاهش سرقت نيز كارساز بودهاند .يكي از ايالتهايي كه ثبت
وسائل نقليه را در  1934اجباري نمود ايلينويز بود .اين كار باعث گرديد تا سرقت
خودرو در اين ايالت از  28000مورد در سال گذشته به حدودا َ  13000مورد كاهش
پيدا كند .اخيرا ً يعني در  1984نيز قانون فدرا ِل وضع شده براي وسائل نقليه موتوري

مربوط به پلیس ،اعطاي كد شناسايي به كليه اجزاي اصلي خودروهاي پرخطر را
اجباري نمود .برنامههاي «عمليات شناسايي» پليس موفقيت كمي را در اين كشور به
دست آوردند ولي «گلوريا ليكاك» از مؤسسه علوم جنايي «جيل داندو» نشان داده كه
اعطاي كد شناسايي به وسائل نقليه سه منطقه كوچك در ولز به همراه تبليغات رسانهاي
گسترده شمار سرقتهاي گزارش شده داخلي را به نصف رسانده است.
اختالل در بازار معامله اموال مسروقه .جرمشناسان و پليس به اهميت مختل نمودن

بازار معامله اموال مسروقه توجه كمي کردهاند .جرمشناسان دسترسي به اطالعات اين
بازارها را دشوار خوانده و پليس نيز دستگيري سارقان را به دستگيري مال خرها
ترجيح ميدهند چرا كه اصوالً مجازاتهای در نظر گرفته شده براي مالخرها نسبت ًا
سبك هستند .با اين حال اگر بازاري براي معامله كاالهاي سرقتي وجود نداشت
تعداد سارقان سمج و كاميونهاي سرقتي حامل مقادير زياد الكل و تنباكو نيز كاهش
مييافت .تالشهاي اخير انجام شده توسط مايك ساتُن (از کارکنان وزارت كشور
انگليس) مختل نمودن بازار معامله كاالهاي سرقتي را پر رنگتر جلوه داده است.
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راهكارهاي در نظر گرفته شده براي ايجاد اختالل در اين نوع بازارها شامل نظارت
دقيق پليس بر معامله های انجام شده در فروشگاه هاي رهني ،مقابله با فروشندگان
خياباني و غيرقانوني كاالها و نظارت دقيق بر آگهيهاي كوچك فروش در روزنامهها
براي شناسايي دستفروشان حرفهاي ميشود .اجراي عملياتهاي ويژه پليسي نظير
افتتاح ساختگي فروشگاههاي سمساري نيز باید به كلي از دستور كار پليس خارج
گردند چرا كه تحقيقات نشان دادهاند اين كار خود به افزايش سرقت در مناطق اطراف
اين فروشگاه دامن ميزند.
محروم نمودن از منافع .نصب دستگاههاي كنترل سرعت راهي مطمئن براي محروم

نمودن سارقان از فرار سريع با خودروهاي سرقتي است .استفاده از بيسيمهاي رمزدار
و امنيتي در خودروها و نصب برچسبهاي جوهرريز بر روي البسه ،تكنيكهاي
ديگري برای پیشگيري از جرم هستند .بيسيمهاي رمزدار و امنيتي در صورت بي
اطالعي فرد سارق از رمز آنها كار نكرده و بررسی های انجام شده در امريكا و استراليا
نيز نشان دادهاند كه نرخ سرقت خودروهاي مجهز به اين بيسيمها در مقايسه با
خودروهاي ديگر كمتر است .برچسبهاي جوهرريز نيز براي پیشگيري از دلهدزدي در
فروشگاههاي لباس می شوند .اين برچسبها لباسهايي كه بدون اجازه برداشته شوند
را به شكلي غيرقابل امحاء لكه دار ميكنند .اين كار انگيزه سارقان را براي سرقت لباس
از بين ميبرد چرا كه در صورت ريختن جوهر بر روي اين نوع لباسها ،بر تن كردن
يا فروش آنها نيز غيرممكن خواهد بود.
منابع ديگر:

ساتن ،مايك و همكاران ( .)2001مقابله با سرقت اجناس با استفاده از رويكرد

«اختالل در بازار» ،مجموعه تحقيقات انجام شده بر كاهش جرم ،صفحه  .8لندن:
وزارت كشور.
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جدول شماره یک
راهكارهاي اتخاذ شده براي كاهش منافع حاصل از جرم
مخفي نمودن آماجهای جرم
• عدم پارک خودرو در خیابان به دلیل جذاب بودن آنها براي تفریحکنندگان با
خودروی مسروقه
• مشخص نكردن جنسيت اشخاص در فهرست شمارههای تلفن
• نچسباندن آرم ويژه بر روي كاميونهاي داراي حفاظ
حذف آماجهای جرم
• استفاده از بيسيمهاي متحرك در خودروها
• ایجاد سرپناه براي بانوان
• استفاده از كارتهاي تلفن براي كيوسكهاي تلفن
شناسايي اموال
• اعطاي كد شناسايي به وسيله نقليه
• اعطاي مجوز به وسائل نقلیه و كدگذاری بر اجزاي آنها
• نصب برچسب بر روي وسائل نقليه
اختالل در بازار معامله اموال مسروقه
• نظارت بر معامله های انجام شده در فروشگاههاي رهني
• نظارت بر آگهيهاي تبليغاتي طبقهبندي شده
• اعطاي مجوز به دستفروشان خياباني
محروم نمودن از منافع
• استفاده از برچسبهاي جوهرريز در لباسها
• پاک کردن دیوارهایی که بر روی آنها شعارنویسی یا نقاشی شده است
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حذف مزایای حاصل از دیوارنویسی
قطارهاي زير زميني شهر نيويورك كه تبليغات زيادي بر روي بدنه آنها نوشته ميشود به ابزاري
تجاري در دهه  70و  80تبديل گرديده و دائماً در ابتداي فيلمهايي كه در مترو ساخته ميشدند
ظاهر ميگرديدند .مقام های متروي زير زميني شهر نيويورك تدابير قانوني و اجرايي بيشماري
را براي خالص شدن از شر اين تبليغات به كار بستند ولي متأسفانه نتايج چندان موفقيتآميزي
برايشان حاصل نگرديد .اين اشخاص سرانجام به ايده سادهاي دست پيدا كردند كه موفقيت را
براي آنها به همراه داشت :به محض آنكه بدنه يك قطار از تبليغات متعدد پر ميشد قطار مذكور
از سرويسدهي خارج گرديده و در صورت تكرار اين قضيه باز هم عمليات پاكسازي بر روي آن
انجام ميشد .اين اقدام باعث ميشد تا عوامل نصب برچسب و تبليغات ديگر نتوانند تبليغات خود
را در اماكن عمومي به معرض نمايش بگذارند .از آنجا كه تعداد قطارهاي زيرزميني شهر نيويورك
زياد بود عمليات پاكسازي آنها شش سال به طول انجاميد .اين روزها وضعيت ظاهري قطارهاي
اين شهر مطمئناً از وضعيت ظاهري قطارهاي زيرزميني شهرهاي ديگر بدتر نیست.
قطارهاي پاكسازي شده
سال
1984
1985
1986
1987
1988
1989
هدف
---1720
3434
4707
5946
6221
واقعي
400
1915
3454
4839
6077
6245
منبع :اس ُلوان -هوويت ،مِرياليس و جورج كِلينگ (« ،)1997شعارنویسی بر روي قطارهاي زير
زميني شهر نيويورك :تزيين قطارها در مقابل پاكسازي آنها»« ،پیشگيري وضعی از جرائم:
مطالعات موردي موفق» ،رونالد كالرك ،مونسي ،نيويورك  :انتشارات «عدالت کیفری».
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 -42عوامل تحريكآميز را كاهش دهید

ريچارد ُورتلي با مطالعه وضعيت زندانها و مشروبفروشيها دريافت كه ازدحام،

عدم وجود امکانات رفاهی و رفتار بيادبانه اصليترين عوامل بروز خشونت در هر
دوي اين مكانها بودند .اين مسئله باعث گرديد تا وي ادعا كند پيشگيري وضعی از
جرم منحصرا ً روي فرصتهاي ارتكاب جرم متمركز گرديده و معموالً از ويژگيهاي
وضعي كه وقوع جرم را تسریع یا کاهش ميدهند غافل ميماند .در نتيجه ،تحقيقات
وي موجب گرديدند تا كِالرك و كِرنيش براي كاهش آنچه كه در طبقهبندي آنها از
تكنيكهاي وضعی «عوامل تحريك» خوانده ميشدند پنج تكنيك را معرفي نمايند .اين
تكنيكها كه مثالهاي ورتلي را به تصوير ميكشند در ذيل توضيح داده شدهاند.
كاهش فشار و استرس .مردم معموالً در مواقعي كه پيشخدمتهاي رستوران با

آنها بيادبانه برخورد كرده ،از سوي ديگران تحت فشار قرار گرفته يا با تأخي ِر بدون

ِ
حركت قطارها مواجه ميشوند از كوره در ميروند .گاهي اوقات اشخاص
علت
آنقدر عصباني ميشوند كه دست به حركات خشونتبار ميزنند .موضوعي كه با ارائه
خدمات بهتر كه همواره نيز از سوي مردم تقاضا ميشود قابل پيشگيري است .با اين
حال در مواقعي كه شاکیان قدرت كافي براي دفاع از خود ندارند ،شكاياتشان نيز ناديده
گرفته ميشود .برای مثال هر زمان كه زندانيان از ناتواني در غذا خوردن حين گرسنگي
يا ناتواني در انتخاب برنامههاي تلويزيون شكايت ميكنند ،شكايتشان ناديده گرفته
ميشود .هرچند كه اين مسائل با تنظيم وعده هاي غذايي و تهيه تلويزيونهاي بيشتر به

راحتي قابل حل است .يا مث ً
ال زمان انتظار زندانيان براي استفاده از تلفن كه يكي ديگر
از دالئل اصلي ناراحتي اين اشخاص است ميتواند با به كارگيري سيستمهاي رايانهاي
سهمیهبندي تلفن كاهش يابد (به جدول رجوع كنيد) .بروز رفتارهاي خشونتبار و
پرخاشگرانه از احساس ناراحتي زياد در مواقعي كه مث ً
ال سر و صدا زياد بوده ،اشخاص

242

جرم شناسی پیشگیری

به يكديگر تنه زده و جايي براي نشستن وجود ندارد نيز نشأت ميگيرد .اين شرايط در
بسياري از كلوپها ،كافهها و پروازهاي به تأخير افتاده مشاهده شده و دائم ًا نيز باعث
بروز مشكل ميشوند .در چنين شرايطي افزايش تعداد صندليها ،نواختن موزيكهاي
آرام و كم كردن روشنايي محيط تأثیر به سزايي در كاهش استرس اشخاص خواهند
داشت.
جلوگيري از بروز درگيري .در استاديومهاي ورزشي انگليس هواداران دو تيم

رقيب از يكديگر جدانگه داشته شده و ورود و خروجشان نيز به گونهاي تنظيم
ميشود كه زمان انتظار اشخاص كه خود عامل بروز مشكل به حساب ميآيد كاهش
پيدا كند .كرايههاي تاكسي از فرودگاه «كندي» شهر نيويورك تا مانهاتن  45دالر تعيين
شده است تا جلوي تقلب و بروز درگيري بر سر كرايه گرفته شود .براي آنكه در
پيست موتورسواري گراندپريكس استراليا مديريت جمعيت به شكل صحيحي به اجراء
درآيد به موتورسواران اجازه داده شد عمليات گروهي با همكاران خود انجام دهند،
ضمن آنكه به توسعه اجرای وضع قوانين خاص براي استفاده از امكانات نيز تشويق
گرديدند .اين مسئله باعث گرديد تا درگيري ميان پليس و موتورسواران كه در سالهاي
گذشته حوادثي را رقم زده بود از بين برود.
كاهش تحريك و وسوسه .پزشكان مرد نبايد بدون حضور پرستاران يا متصديان

پذيرش به معاينه فيزيكي و دقيق بيماران زن بپردازند .اين كار از وارد آوردن اتهام
های نادرست به پزشكان جلوگيري كرده و وسوسه شدن آنها براي سوء استفادههاي
نامناسب و جنسي از بيماران را كاهش ميدهد .قوانيني كه بزهکاران كودك آزار را از
كار كردن با كودكان منع ميكنند نه تنها از كودكان محافظت به عمل آورده بلكه به
اشخاص بزرگسال نيز در كنترل اميال جنسي شان كمك ميكنند .اينكه مشاهده يك
تفنگ ،احساس خشونتآميز انسان براي چكاندن ماشه آن را تحريك ميكند خود دليل
مناسبي براي جلوگيري از قرار دادن سالح در معرض ديد است .يا مث ً
ال اينكه شمار
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چشمگیری از متجاوزان جنسي عكسها يا فيلمهاي مستهجن در اختيار دارند دليل

منطقي براي كنترل اين ابزار است .نهايت ًا اينكه كاهش وسوسه ،هدف اصلي توصيههايی
نظير مراقب بودن حين حمل پول در انظار عمومي يا تنها بيرون نرفتن خانمهاي جوان
به هنگام شب به حساب ميآيد.
بي اثر كردن فشار اطرافيان .بسياري از پدر و مادرها كودكان خود را از رفت

و آمد با دوستان ناباب منع میکنند ،اين در حالي است كه مدارس نيز دانشآموزان
مشكلساز خود را به گروههاي مختلفي تقسيم ميكنند .با اين حال هم پدر و مادرها و

هم فرزندان آنها دائم ًا در معرض اين نوع فشارها قرار ميگيرند .كاركنان فعلي ،كاركنان
تازه وارد را به سرقت از كارفرمايان خود تشويق كرده و جوانان نيز در اغلب موارد
دوستان خود را به نوشيدن بيش از حد مشروب تشويق ميكنند .يكي از آزمايش های
عمومي انجام شده در استراليا براي بررسي تأثیر مثبت تستهاي تنفسي از رانندگان
بر شعار «اشخاص خوب اجازه نميدهند دوستانشان در حالت مستي پشت فرمان
بنشينند» تأكيد داشت.
جلوگيري از تقليد .تلويزيون هاي جديد همگي داراي سيستمي هستند كه به

پدر و مادرها اجازه مي دهند برنامه ريزي الزم را بر روي آنها انجام داده و از اين
طريق مانع مشاهده برنامههاي خشن توسط فرزندان خود شوند .امروزه ارتباط ميان
فيلمهاي تلويزيوني و خشونت موجود در سطح جامعه هنوز به طور كامل اثبات نشده
ولي موضوع اين است كه برخي شواهد از وقوع جرائم تقليدي حكايت دارند چرا كه
گزارش های رسانهاي تهيه شده از جرائم نامتعارف در برخي موارد تقليد اشخاص
ديگر را در پي داشتهاند .برای مثال نشان داده شده دانشآموزاني كه مالحظه ميكنند
معلمان آنها به انجام فعاليتهاي غيرقانوني رايانهاي ميپردازند ،بيشتر در معرض خطر
ارتكاب جرائم رايانهاي قرار داشته ،يا اينكه رهگذراني كه ميبينند بقيه اشخاص از
چراغ قرمز رد ميشوند بيشتر براي پيروي از آنها تحريك ميشوند .آيا براي خود شما
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پيش آمده كه ابتدا چراغ قرمز را رد كرده و سپس از آيينه خودروي خود ببينيد كه آيا
خودروي پشت سري شما هم اين كار را انجام داده است يا خير؟ اين نيز نشان داده
شده كه ميزهاي خراش داده شده و كنده كاري شده در پاركهاي جنگلي بيشتر توجه
اطرافيان را براي آسيب رساندن مجدد به آنها جلب ميكنند .يافتههايي نظير اينها
اتخاذ سياست «تعمير سريع» را براي مقابله با تخریب ،منطقي جلوه ميدهند .ويلسون
و كِلينگ اين اصل را در مقاله معروف خود يعني «پنجرههاي شكسته» بيشتر تشريح
نمودهاند .آنها در اين مقاله عنوان كردهاند كه عدم مقابله سريع با نشانههاي جزئي فساد
در جامعه همچون تكديگري يا خودفروشي روسپیها خيلي زود به بدتر شدن اوضاع
خواهد انجاميد چرا كه در چنين حاالتي بزهکاران سنگدل به اينگونه مناطق هجوم
آورده ،از هرج و مرج حاكم شده بهرهبرداري خواهند كرد.
منابع ديگر:

ورتلي ،ريچارد (« ،)2001طبقهبندي تكنيكهاي ابداع شده براي كنترل عوامل

وضعي تسريع کننده جرم» ،نشريه « 82 ،»Securityـ14:63
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كاهش عوامل تحريكآميز
كاهش فشار و استرس
• سرويسدهي كارآمد و مؤدبانه
• افزايش تعداد صندليها
• نواختن موزيكهاي ماليم و كم كردن روشنايي محيط
جلوگيري از بروز درگيري
• جدا نمودن هواداران تيمهاي رقيب در فوتبال
• كاستن از جمعيت مشروبفروشيها
• تثبيت نرخ كرايههاي تاكسي
كاهش وسوسه و تحريك
• كنترل ابزار مستهجن و خشونتآميز
• ممانعت از كار كردن اشخاص كودكآزار در كنار كودكان
• مشاوره براي ممانعت از بزهدیدگی جنسي
بياثر كردن فشار اطرافيان
• «مشروب خوردن و رانندگي اشخاص الابالي»
• «نه گفتن از همه چيز بهتر است»
• طبقهبندي اشخاص مشكلساز در مدارس
جلوگيري از تقليد
• تعمير سريع تأسيسات تخريب شده
• وجود سيستمهاي قفلكننده در تلويزيونهاي جديد
• سانسور كردن جزئيات مربوط به طرز كار بزهکاران براي ممانعت از وقوع جرائم
تقليدي

245

246

جرم شناسی پیشگیری
كالهبرداري تلفني ،استفاده از تلفنهاي سكهاي و كاتالوگهاي «Victoria
 »secretsدر زندان «رايكِ رز آي َلند»
«رايكرز آيلند» كه در فاصله كوتاهي از فرودگاه «الگارديا»ي شهر نيويورك واقع شده
سيستم عظيمي است كه ده زندان را در خود جاي داده است .در اين زندان زندانياني
ساكن هستند كه با توجه به وضعيتشان از خدمات تلفني استفاده ميكنند .مأموران
امنيتي اين زندان سابقاً از كارتهاي شناسايي براي ثبت مكالمه های تلفني و زمان
اختصاص داده شده به هر زنداني استفاده ميكردند ولي اين سيستم در دهه  90كنار
گذاشته شد .پس از آن زندانيان سيستم خود موسوم به «سیستم زمانبندی» (تلفنهاي
سكهاي) را به كار بسته و همين موضوع سبب گرديد تا هزينه تماسهاي برقرار شده به
بيش از سه ميليون دالر در سال افزايش پيدا كند .زندانياني كه قدرتشان از بقيه بيشتر
بود تلفنها را كنترل كرده و از آنها براي دسترسي به هشداردهندهها و همچنين خريد
و فروش مواد مخدر در خارج از زندان استفاده ميكردند .اين زندانيان خطوطي را نيز
براي ارتباط با زندانيان زن در اختيار داشته و براي برقراري تماسهاي راه دور و انجام
خريدهاي خود از شماره كارتهاي اعتباري سرقتي استفاده ميكردند .نانسي الوين كه
فارغالتحصيل دانشگاه «راتگِرز» بوده و اين مسئله را بررسي کرده و ميگويد « :زندانيان
زن از اين كار براي دسترسي به كاتالوگهاي « »Victoria secretsكه باعث فخر شيك
پوشترين زندانيان زن كشور ميشد استفاده ميكردند كه نهايتاً نيز مسئوالن زندان از
وجود آنها مطلع گرديدند».
مقام های زندان سيستم رايانهاي بسيار مطمئني را به كار گرفتند كه استفاده از تلفن را
با توجه به وضعيت تماسگيرنده محدود ميساخت .زندانيان با استفاده از باركد كارتهاي
شناسايي خود و وارد نمودن يك شماره رمز به تلفنها دسترسي پيدا ميكردند .اين
سيستم خيلي سريع هزينههاي تلفن و درگيريهاي رخ داده بر سر استفاده از تلفن را به
نصف كاهش داد .مطالعه انجام شده توسط الوين نشان داد كه تعداد اين درگيريها در
ماه از  6/7مورد از بين  1000نفر (پيش از به كارگيري سيستم تلفني جديد) به  3/6مورد
از بين همين تعداد (پس از به كارگيري سيستم مذكور) كاهش يافت.
منبع :الوين ،نانسي(« .)1994انتخاب منطقي و درگيري زندانيان زندان رايكرز آيلند بر
سر تلفن» .تحقيقات انجام شده در خصوص پيشگيري از جرم ،جلد ،3رونالد كالرك.
مونسي ،نيويورك :انتشارات «عدالت کیفری»
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اين تكنيك وضعی كه جزو گروه پنجم تكنيكهاي موقعيتي است بر اين عقيده
استوار است كه بزهکاران قضاوت درستي از رفتار خود داشته و در اغلب موارد براي
بياثر كردن آنچه كه ممكن است باعث احساس شرم يا گناه در آنها شود اقدام خود
را منطقي جلوه ميدهند .معاذیری كه اين اشخاص هنگام ارتكاب جرم مطرح ميكنند
معموالً جمله هایی شبيه «حقش بود»« ،من فقط ميخواستم از او پول قرض بگيرم»،
يا اينكه «من فقط يك سيلي به صورت او زدم» است .معاذیری از اين دست براي
اشخاصي كه همه روزه به وسوسه فرار از ماليات ،رانندگي در حالت مستي ،سوء
استفاده جنسي از كودكان و سرقت اموال كارفرماها واكنش نشان ميدهند اهميت
فوقالعادهاي دارند.
وضع قوانين .همه سازمانها براي بهبود عملكرد مديريتي خود قوانيني را وضع

ميكنند .برای مثال شركتهاي تجاري به ثبت زمان كاركنان خود نظم بخشيده و
فروشگاه ها نيز دستياران فروش خود را به پيروي از دستورالعملهاي دقيق جابهجايي
پول ملزم ميسازند .سازمانهايي همچون بيمارستانها ،كتابخانههاي عمومي و هتلها باید
نحوه عملكرد مشتريان خود را نيز تحت كنترل داشته باشند چرا كه هرگونه ابهام در اين
نوع نظارتها ،باعث سودجویی کاربران آنها خواهد شد .از اينرو يكي از عوامل مهم
و كليدي در پيشگيري وضعی ،وضع قوانين ،معرفي قوانين يا دستورالعملهاي جديد
(و تشريح مناسب آنها) براي از بين بردن ابهام های جدي در خصوص مقبوليت نحوه
عملكرد است .به عنوان مثال امروزه بسياري از رستورانها فقط رزرو روزهايي كه در
آنها فرد درخواستكننده شماره تلفني از خود بر جاي گذاشته باشد را قبول ميكنند.
برخي از آنها نيز شماره كارت اعتباري فرد را درخواست كرده و از آن طريق به ارائه
سرويس ميپردازند .ملزم نمودن ماهيگيران ايالت كاليفرنيا به پوشيدن يونيفرمهاي
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خاص ماهيگيري اكثر آنها را به رعايت قوانين وضع شده درباره خريد متقاعد نمود.
اعالم دستورالعملها .معموالً قوانين كار در قراردادهاي استخدام ذكر گرديده و

قوانين وضع شده توسط شركتهاي ارائهدهنده كارتهاي اعتباري ،خدمات تلفني
و خدمات بيمهاي نيز در قراردادهاي ويژه در ارائه خدمات ذكر ميگردند .قوانين
وضع شده براي تاسيسات يا اماكن عمومي معموالً به اطالع عموم رسانده ميشوند
تا از اين طريق هم مردم نتوانند از آنها اظهار بياطالعي كرده و هم اينكه موارد
كاربرد آنها به طور دقيق مشخص گردند .برای مثال عالئم مربوط به رانندگي و پارك
خودرو در جادهها زياد ديده ميشوند .بررسی ها نشان دادهاند كه عالئم هشداردهنده،
جلوي پارك غيرقانوني خودروها را در مكانهاي اختصاص داده شده به رانندگان
معلول ميگيرند .تأسيسات مهم ديگري همچون پاركها ،دانشگاهها ،خطوط ترانزيت
و پروژههاي مسكوني نيز داراي عالئمي هستند كه بر رفتار عوامل دخيل در آنها
تأثیر ميگذارند .ارزيابيها نشان دادهاند كه دستورالعملهاي اعالم شده به رغم كاربرد
زيادشان كارآيي چنداني در پيشگيري ندارند .با همه اين اوصاف دستورالعملهاي
مذكور ابزار مهمي براي اجراي قانون به حساب آمده و تا حد زيادي در حل مسئله ها
به كار گرفته ميشوند.
بيدار کردن وجدان .اين تكنيك وضعي از دو جهت با كنترل اجتماعي غيررسمي

فرق ميكند .اول آنكه اين تكنيك بر اشكال خاص وقوع جرم در شرايط ناپيوسته و
کام ً
ال محدود متمركز بوده و دوم آنكه هدف اين تكنيك بيدار نمودن وجدان اشخاص
حين ارتكاب جرم است نه تالش براي تغيير رفتارهاي عام آنها نسبت به نقض قانون.
برای مثال در ورودي برخي فروشگاهها عالمت «بياجازه برداشتن اجناس دزدي است»
حك گرديده يا اينكه مث ً
ال در ترمينال اتوبوس بندر مانهاتان نوشته شده« :سيگار كشيدن

در اين محل اقدامي غيرقانوني ،خودخواهانه و بيادبانه است» .تابلوهاي سرعتگي ِر
نصب شده در جادهها نيز بدون جريمه كردن رانندگان فورا ً آنها را از حركت با سرعت
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غيرمطمئن بر حذر ميدارند.
تشويق مردم به اطاعت از قانون .زماني كه «سزار لمبروزو» جرمشناس ايتاليايي،

در قرن نوزدهم پيشنهاد حبس اشخاصي كه در خيابانها ادرار ميكردند را مطرح نمود،
يكي از شاگردانش كه «انريكو فري» نام داشت راهحل عمليتري را براي رفع اين
مسئله پيشنهاد داد :ساخت توالتهاي عمومي .اين مسئله نمونهاي بارز از كمك كردن
به اشخاص براي رعايت قانون (تكنيكي كه كاربرد زيادي نيز دارد) به حساب ميآيد.
اين تكنيك شامل تخفيف كرايه تاكسي براي اشخاص مست ،تعبيه سطلهاي زباله
وتابلوهاي تبليغاتي (براي نوشتن پيامهاي عمومي مردم) و بهبود دستورالعملهاي
اجرایی در كتابخانهها (كه تأخير در پس دادن كتاب و در نتيجه بهانه آوردن براي
عدم رعايت قوانين وضع شده در خصوص امانت گرفتن كتاب را كاهش ميدهد)
ميشود .در گزارش كالسيك « ،»Disney worldشييرينگ و استِنينگ راههايي كه به
واسطه آنها كنترل و مديريت پيچيده جمعيت از جمله استفاده از عالئم ويژه پيادهروها،
نشانهها ،موانع فيزيكي (كه گردشهاي خالف به چپ و راست را دشوار ميسازند)

و دستورالعملهاي تدوين شده توسط كاركنان پارك آموزشي  Disneyبه كاهش
چشمگير احتمال وقوع جرم و بينزاكتي در پارك مذكور كمك ميكند را به شكل
جالبي بررسي کرده اند (به جدول رجوع كنيد).
كنترل مواد مخدر و الكل .الكل و مواد مخدر ارتكاب جرم را آسانتر ميسازند

چرا كه قدرت درك و تشخيص را كم كرده و باعث ميشوند تا بزهکاران از تبعات
قانونشكني چندان آگاه نباشند .ارزش روشهاي كنترل وضعی مشروبخوري اثبات
شدهاند« .جوهانز ناتسون» كه مدير بخش تحقيقات دانشكده پليس نروژ است نشان
داده كه كم كردن ميزان الكل مصرفي اشخاص در تعطيالت اواسط تابستان از ميزان
مستي و رفتارهاي غيرعادي آنها كم ميكند .گروه موسوم به «بارو» در آالسكا براي مهار
مشروب خواري ،فروش الكل را به كلي در  1994منع نمود .اين اقدام گروه مذكور
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درخواستهاي كمك از پلیس ،مرتبط با الكل را  81درصد ،آمار جنايات را  43درصد
و پرسه زدن اشخاص مست در اماكن عمومي را تا بيش از  90درصد كاهش داد (به

جایزه سالیانه «گلدشتاين» در سايت  www.Popcenter.orgرجوع كنيد) .در آن
زمان مشروبفروشيهاي محلي متفقالقول به اين نتيجه رسيدند كه كاهش مصرف
مشروب وقوع جرائم مرتبط با الكل در تفريحگاههاي شبانه استراليا را به شدت كاهش
داده است .دانشگاه «راتگرز» دستور داد كه مشروبات الكلي باید در بشكههاي كوچك
به مردم عرضه شوند نه در بطريهاي كوچك چرا كه اصوالً مخفي كردن بطريها آسان
تر است .به گفته يكي از دانشجويان« :اگر شما يك بشكه بزرگ در اختيار داشته باشيد
بیست نفر پشت آن صف كشيده باشند مصرف الكل كمتر خواهد بود تا اينكه يك
يخچال داشته که هر کس بتواند بطريهاي کوچک مشروب موجود در آن را بردارد».
حذف معاذیر
وضع قوانين
• توافقهاي اجاره
• مجموعه قوانین مربوط به مزاحمت
• ثبت هتل
اعالم دستورالعملها
• پارك ممنوع
• داراييهاي شخصي
• از بين بردن عوامل مشكلساز
بيدار نمودن وجدان
• تابلوهاي سرعتگير نصب شده در جادهها
• دادن امضاء براي اعالم اطالع از موارد اعالم شده
• «بياجازه برداشتن اجناس سرقت است»
كمك به اشخاص براي اطاعت از قانون
• بررسيهاي آسان انجام شده در كتابخانهها
• توالت هاي عمومي
• سطلهاي زباله
كنترل الكل و مواد مخدر
• انجام تستهاي ويژه الكل خون در كافهها
• نظارت بر نحوه توزيع مشروب
• استفاده از مشروبات غيرالكلي
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ورود به پارك آموزشي Disney world
• عالئم به بازديدكنندگان سوار بر خودرو ميگويند كه براي كسب اطالعات به راديوي ويژه پارك متصل
باشند.
• عالئم ،مسير منتهي به پاركينگ را به رانندگان نشان داده و نشانههاي جادهاي نيز راه را براي آنها مشخص
ميكنند.
• مأموران متبسم پارك ،بازديدكنندگان را به سمت جايگاههاي اختصاصی هدايت كرده و بلندگوها نيز دائماً
قفل كردن در خودروها را به آنها گوشزد ميكنند.
• بازديدكنندگان براي استفاده از مونوريل به سمت قطارهاي چرخ الستيكي هدايت ميشوند.
• مأموران امنيتي دائماً موقعيت پاركينگ را به بازديدكنندگان اعالم ميكنند (نظير دونالد داك .)1
• مأموران پارك مؤدبانه از بازديدكنندگان درخواست ميكنند كه بنشینند ،دست و پاهاي خود را داخل
کابین نگه دارند و از انجام اينكار توسط فرزندان خود نيز اطمينان حاصل نمايند.
• مأموران پارك پيش از پياده شدن بازديدكنندگان ،مسير منتهي به مونوريل را به آنها نشان داده و موانع
تعبيه شده نيز آنها را از قدم گذاشتن در مسير نادرست برحذر ميدارند.
• مأموران حاضر در سكو ،بازديدكنندگان را به سمت كوپهها هدايت كرده و از پر شدن صحيح آنها اطمينان
حاصل ميكنند.
• درهاي امنيتي در لبه سكو پس از توقف مونوريل باز ميشوند.
• هرگونه تأخير در ارائه سرويس اعالم گرديده و زمانهاي پيشبيني شده براي رسيدن مونوريل نيز دائماً به
اطالع بازديدكنندگان ميرسند.
• در داخل مونوريل از مسافران خواسته ميشود تا براي حفظ امنيت خودشان حتماً بنشينند.
• مأموران نحوه پياده شدن و جابهجايي به سمت اولين نقطه تفريحي را به بازديدكنندگان نشان ميدهند.
• مأموران مكررا ً از بازديدكنندگان ميخواهند تا مراقب فرزندان و وسائل خود باشند.
• بازديدكنندگان حين انتظار براي ورود به خروجيها به طور دسته جمعي و منظم حركت كرده و همچنان
منتظر باقي ميمانند؛ بازديدكنندگان در زمان انتظار با استفاده از شخصيتهاي والت ديزني سرگرم
ميشوند.
• بازديدكنندگان در حين خروج توسط عالئم ،موانع و مأموران پارك به سمت قسمتهاي ديگر هدايت
ميشوند.
منبع :شيرينگ ،كليفورد و فيليپ استنينگ ( « .)1997از  Pan opticonتا پارك آموزشي Disney
 :worldافزايش نظم انضباط» .پيشگيري وضعی از جرائم :مطالعات موردي موفق (جلد دوم) ،رونالد وي.
كالرك .مونسي ،نيويورك :انتشارات «عدالت کیفری»
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 -44ريشه اصلي مسئله را بیابید

بسياري از مسئله ها از ناکارآمدی نهادها اعم از شركتهاي تجاري ،سازمانهاي
دولتي يا سازمانهاي ديگر در انجام وظايف خود كه بيشتر باید نقش پیشگیرانه داشته
باشند تا تحريكآميز نشأت ميگيرند .خالصه آنكه بسياري از مسئله ها از ناتواني يا
بيميلي يك يا چند سازمان در اتخاذ تدبیری پیشگیرانه يا فراهم آوردن عمدي شرايطي
كه به بروز بینظمی يا جرم منجر ميشوند نشأت ميگيرند .اين مسئله شرايط خطرناكي
را به وجود آورده (به راهبرد بیست و هشت مراجعه کنید) ضمن آنكه بستر الزم براي
وقوع جرم را نيز فراهم ميسازد.
حل مسئله ها معموالً مستلزم همكاري فعاالنه اشخاص و سازمانهايي است كه در
قبول مسئوليت الزم براي رفع مسئله مذكور ناموفق عمل كردهاند .اين دسته از عوامل
مشكلساز مسئوليت حل مسئله را از دوش خود برداشته و آن را روي دوش مردم
و پليس ميگذارد .از اين رو يكي از اهداف مهم فرآيند حل مسئله وادار ساختن اين
اشخاص به قبول مسئوليت است .به همين خاطر حل هر مسئله اي مستلزم پاسخگويي
به سؤال های ذيل خواهد بود:

• عامل اصلي به وجود آمدن مسئله كيست؟

• چرا عامل بروز مسئله اجازه داده تا مسئله حاد شود؟

• وادار نمودن عامل اصلي بروز مسئله به پيشگيري از آن ،مستلزم انجام چه كاري
است؟
عامل اصلي به وجود آمدن مسئله كيست؟ در مواقعي كه مسئله در موقعيت

خاصي به وجود مي آيد شناسايي عامل اصلي آن كار چندان سختي نخواهد بود چرا
كه در اينگونه موقعيتها عامل اصلي بروز مسئله صاحب آن مكان يا موقعيت است.
برای مثال مسئول به وجود آمدن مشكل در پارك سازمان نگهدارنده آن كه معموالً يك
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سازمان دولتي محلي يا در برخي موارد يك سازمان خصوصي است خواهد بود.
شناسايي عوامل بروز مسئله در چند منطقه وسيع به مراتب دشوارتر است .اگر يك
مسئله حاد بر روي يك منطقه به خصوص متمركز شده باشد در آن صورت به احتمال
زياد آن منطقه منبع وقوع حوادثي در مناطق اطراف خود بوده ضمن آنكه مسئوليت آن
نيز بر دوش صاحب آن مكان اصلي خواهد بود .برای مثال مشاور امالكي كه صاحب
يك منطقه مسكوني است .مسئول جرائم حادث شده در آن منطقه خواهد بود.
اگر پاي گروه خاصي از اشخاص نظير اشخاص مسن ،كودكان داراي نيازهاي

خاص يا بزهدیدگان خشونت خانوادگی وسط بوده و احيان ًا همين اشخاص آماج جرم
يا بينظمي قرار گرفته باشند در آن صورت عامل اصلي بروز مسئله اعضاي خانواده
خواهند بود .اگر سازمانهاي به خصوصي مسئوليت تأمین رفاه اين گروهها را بر عهده
داشته باشند ،در آن صورت طبيعي است كه آنها نيز در به وجود آمدن مسئله مقصر
خواهند بود .گشت ويژه بزرگراههاي كاليفرنيا حين تالش براي كاهش آمار مرگ و
مير كارگران مهاجر در بزرگراهها ،شركتهاي تجاري متعددي را شناسايي نمود كه
كارشان جابهجايي كارگران مهاجر بود .آنها عامل اصلي بروز اين مسئله بودند ولي
متأسفانه هيچكس آنها را مسئول نميشناخت .تعيين مسئوليت براي اين شركتها
مستلزم وضع قوانين خاصي براي آنها است كه بازرسي خودروها ،استفاده از صندلي
و كمربند ايمني براي انواع خاصي از خودروهاي حمل مهاجر و مقابله جدي با نقض
قوانين ايمني از آن جمله بودند .نتيجه اين طرح كاهش چشمگير تصادف ها و مرگ
و مير كارگران مهاجر بود .اين طرح در سال  2002جايزه ويژه گلدشتاین برای حل
مسئله را دريافت نمود.
چرا عامل بروز مسئله اجازه داده تا مسئله حاد شود؟ اين پرسش چهار توضيح

عام دارد كه هم به تنهايي و هم در كنار يكديگر اكثر مسئله های به وجود آمده را
توجيه ميكند:
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 .1گاهي اوقات يك سازمان قادر به پيشگيري از وقوع جرم نیست .اين مسئله
ممكن است با بيتوجهي سازمان مذكور به تأثیر عملياتهايش بر جرم و يا
بيتوجهي آن نسبت به نحوه پيشگيري از جرم مرتبط باشد .اين مسئله ممكن
است از نبود منابع كافي حتي در مواقعي كه اين سازمان ميداند عملياتهايش
به شكلگيري جرم كمك ميكند نيز نشأت بگيرد .از اين رو پي بردن به اهميت
رویههاي نهادينه شده بسيار حياتي خواهد بود .تغيير رویهها هم در منابع مالي
و هم در به كارگيري کارکنان ،كار بسيار وقتگير و پر هزينهاي خواهد بود.
اجراي دستورالعملی جديد براي پیشگيري از دلهدزدي و سرقتهاي داخلي،
كار دشواري است چرا كه اين كار مستلزم اعمال تغيير چشمگير در نحوه
عملكرد عادي کارکنان خواهد بود.
 .2برخي سازمانها به پيشگيري از جرائمي كه وقوعشان به واسطه فعاليتهاي آنها
آسان شده رغبت چنداني نشان نميدهند ،چرا كه معتقدند پيشگيري از وقوع

جرائم صرف ًا وظيفه پليس است (برای مثال پمپهاي بنزينی كه سرقتهاي
مكرر بنزين در آنجا به وقوع میپیوندد ،وجود سارقان را مسئله ميدانند ،نه
بيتوجهي خود نسبت به گرفتن پول پيش از تحويل بنزين) .برخي از اشخاص
به جاي آنكه نقش فرصت را در ارتكاب جرم توجه کند فقط روي نقش
بزهکاران تمركز ميكنند .از ديدگاه اين اشخاص وظيفه پليس است كه با اعمال
جديتر قانون جرم را كاهش دهد .محدوديتهاي اين رويكرد در راهبرد سوم
مورد بررسي قرار گرفته است .عامل ديگر بيرغبتي سازمانهاي مذكور نسبت
به پيشگيري از جرم ،اعتقاد به اين مسئله است كه پليس با ايفاي نقش خود به
حقوق اشخاص تجاوز ميكند .يك خرده فروش ممكن است ادعا كند كه وي
حق دارد اجناس خود را هر جا كه دلش ميخواهد در معرض ديد قرار داده و
پليس نيز نميتواند وي را مجبور كرده يا حتي به وي راهكارهاي بهتري را براي
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كاهش سرقت پيشنهاد دهد.
 .3برخي سازمانها به خاطر هزينههاي ناشي از رفع مسئله نسبت به اين مسئله
بيميلي نشان ميدهند؛ اين سازمانها از ناديده گرفتن جرم بيشتر سود ميكنند نه
ضرر .از ديد اين سازمانها هزينههاي رفع مسئله از منافعي كه نصيب آنها ميشود
بسيار بيشتر خواهند بود .استفاده از نيروهاي امنيتي عادي در مكانهاي تفريحي
پرهزينه بوده در حاليكه استفاده از نيروهاي امنيتي ويژه پرهزينهتر است .اگر
سازمان ذيربط هزينههاي رفع مسئله را تقبل نكند در آن صورت ضرورتي
براي تقبل هزينههاي مربوط به پيشگيري نيز احساس نخواهد كرد .در حقيقت
اينگونه سازمانها هزينههاي جرم و پيشگيري از آن را به ديگران محول كرده و
با اين كار هزينههاي خود را كاهش ميدهند.
 .4برخي سازمانها از ارتكاب جرم بيشتر سود ميبرند .به همين خاطر است كه در
برخي موارد فروشندگان اجناس دست دوم چندان براي اثبات مالكيت واقعي
اجناس خود تالش نميكنند .گاراژهاي تعمير خودرو ميتوانند قطعات سرقتي
خودروها را ارزانتر خريداري كرده و از اين طريق سود جانبی خود را افزايش
دهند.
وادار نمودن عامل اصلي بروز مسئله به پيشگيري از آن ،مستلزم انجام چه كاري

است؟
« ِهر َمن ُگلدشتاين» اقدام هاي را كه باید براي واگذار نمودن مسئوليت حل مسئله از

دوش پليس به دوش نهادهاي به وجود آورنده آن انجام شوند را به ترتيب ذكر نموده
است (به جدول رجوع كنيد).
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اقدام های پيشنهادي هِر َمن گلدشتاين براي واگذاري مسئوليت
برخورداری از حداقل
همكاري  /حداكثر سختي

برخورداری از حداكثر
همكاري  /حداقل سختي

 اقامه دعوایی مدني وضع قانون براي اجباري نمودن پيشگيري درنظر گرفتن هزينهاي خاص براي ارائه خدمات پليسي كنار گذاشتن خدمات پليسي شرمنده نمودن مردم ايجاد سازماني جديد براي پذيرش مالكيت درگير نمودن يك سازمان ديگر مطرح نمودن مستقيم درخواستها مطرح نمودن غيررسمي و بيپرده درخواستها -اجراي برنامههاي آموزشي

هر قدر از انتهاي فهرست پيشنهادي «گلدشتاين» به سمت باال حركت ميكنيم
راهكارهاي ارائه شده شكل اجباريتري به خود ميگيرند .اين امر باعث ميشود تا
دشواري راهكار پيشنهاد شده به همراه هزينههاي ناشي از ناكامي پليس نيز افزايش
يابند .ازاين رو ارزش اطالعات و تجزيه و تحليل جامع انجام شده نيز از پائین به باال

افزايش پيدا ميكند .به گفته «گلدشتاين» اين جدو ِل سلسله مراتبي فقط نشاندهنده اين
گرايش ها بوده و توصيف دقيقي از آنها ارائه نمی شود .با اين حال اين جدول براي
طرحريزي مجموعه طبقهبندي شدهاي از راهکارهاي احتمالي برای يك مسئله بسيار
سودمند است .سلسله مراتب تعريف شده در اين جدول با مشاركتيترين گزينه ممكن
آغاز گرديده و فقط در صورت نياز و با حمايت شدن به واسطه اطالعات به سمت
باال حركت ميكند.
واگذاري مسئوليت به عامل به وجودآورنده مسئله ،درگيريهاي حقوقي و سياسي
زيادي را به همراه خواهد داشت .سازمانهايي كه از به وجود آمدن مسئله سود برده يا
قبول مسئوليت را پرهزينه ميبينند به اين سادگي براي آن كاري انجام نخواهند داد.
دادن هشدارهاي غلط دو دهه است كه به يك مسئله بزرگ تبديل شده ولي با اين حال
مي بينيم كه در بسياري از محاكم قضايي غلبه بر نفوذ سياسي و اقتصادي اشخاصي
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كه بيش از همه مسئول دادن اين هشدارها هستند بسيار دشوار به نظر ميرسد .آنچه
كه بديهي است اين است كه كمهزينهترين و كمزحمتترين راهكارهاي پیشگیرانه
كمترين مقاومت را در پي خواهند داشت (به راهبرد چهل و پنج مراجعه کنید) .با اين
حال اگر اين نوع راهکارها نيز ناكارآمد شوند آن وقت است كه پليس با گزينهاي دشوار
مواجه خواهد گرديد :درخواست مسئوليت بيشتر از عوامل به وجود آورنده مسئله و به
جان خريدن خط ِر ناشي از يك درگيري سياسي يا ادامه صرف هزينههاي عمومي براي

رفع مسئله اي كه فقط چند نفر باعث پیدایش آن شدهاند .در حالت عادي پاسخ روشن
به نظر ميرسد ولي در عمل پاسخ دادن تصميمي دشوار است.
منابع ديگر :مايكل اِسكات (« .)2005انجام امور پليسي براي پيشگيري از جرم:
واگذاري و تقسيم مسئوليت رسيدگي به مسئله ها مربوط به امنيت عمومی»« ،راهنماي
پيشگيري از جرم و برقراري امنيت در جامعه» ،نيك تيلي .كالومپتون ،انگليس:
ويالن.
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 -45راهكارهايي را انتخاب كه بيشترين احتمال اجرایی شدن را دارند

يافتن يك راهكار مناسب فرايندي دردسر ساز به حساب ميآيد .گاهي اوقات رد
راهكارهاي پيشنهادي به بهانه هزينه ،دشواري يا نبود همكاري الزم نااميدي را در پي
خواهد داشت .با اين حال معموالً براي يك مسئله چند راه حل وجود دارد .از اينرو
تيم شما راهكاري را خواهد پذيرفت كه داراي ويژگيهاي ذيل باشد:
• بيش از حد مبهم يا پر هزينه نباشد.

• بر عوامل مستقيم و نزديك متمركز باشد تا بر عوامل دور و غيرمستقيم چرا كه اين
كار فرصت مناسبي براي تأثیرگذاري فوري به آن ميدهد.

• مكانيزمي كه به واسطه آن هر راهكار باید بر مسئله تأثیر بگذارد به وضوح مشخص
شده باشد.
پس در نهايت شما ميتوانيد از شر نگرانيهاي خود خالص شده و كمي استراحت
نمائید ،اينطور نيست؟ خير! اصوال دشوارتر از موافقت كردن با يك راهكار مناسب،
حصول اطمينان از اجراي حقيقي آن است .شما به تنهايي نميتوانيد از اين مسئله
اطمينان حاصل نمائید ولي اگر از اشكاالت اجراء آگاه شويد ،قادر خواهيد بود از
انتخاب راهكارهايي كه ممكن است قرباني اين مسئله شوند اجتناب کنید« .تيم ُهپ» و

« َدن مورفي» زماني كه مشغول بررسي يك پروژه پيشگيري از تخریب در یازده مدرسه

شهر منچستر انگليس بودند ،اين اشكاالت را شناسايي نمودند.

راهكارهايي كه قرار بود در هر مدرسه به اجراء درآيند توسط گروهي از مقام های
محلي دولت ،كاركنان مدارس و پليس انتخاب گرديدند .بررسيها نشان دادند كه اكثر
آسيبهاي وارده از بيمباالتي ناشی شده بودند تا از سوءنیت .اين مسئله دو راهكار
متفاوت را پيشنهاد ميکرد :ارائه راهكارهاي وضعی براي محافظت از ساختمانها يا
فراهم نمودن امكانات تفريحي براي منحرف نمودن ذهن كودكان از فعاليتهاي
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خرابکارانه .فقط يكي از یازده گروه شركتكننده افزايش اوقات فراغت را پيشنهاد
نمود .راهكارهاي وضعی پيشنهاد شده اكثرا ً بر ايجاد موانع مستحكم (پنجرههاي فلزي،

شيشههاي دو جداره و ديوارهاي بلند) متمركز بودند هر چند كه برخي پيشنهادات نيز
شامل طرحي براي تشويق ساكنان محلي به زير نظر گرفتن مدارس مجاور و همچنين
طرحي براي جابهجايی زمينهاي بازي به يك منطقه امنتر ميشدند.
فقط در دو مدرسه همه پيشنهادات مطرح شده به اجراء در آمدند .در مدرسه سوم
هيچ پيشنهادي اجراء نشده و در شش مدرسه باقي مانده نيز يك يا چند پيشنهاد كنار
گذاشته شدند .اين موضوع بدان معنا بود كه تأثیر وارده بر تخریب چندان قابل توجه
نبود« .هپ» و «مورفي» پنج مانع جدي را براي اجراي پيشنهادهای مطرح شده را
شناسايي نمودند كه همگي آنها در پروژههاي حل مسئله در آمريكا وجود داشتند:
 -1مشكالت تخصصی پيش بيني نشده .در هشت مدرسه ،گروههاي شركت كننده
جايگزيني شيشههاي ضعيف با شيشههاي محكم يا پليكربناتدار (مات) را
پيشنهاد نمودند كه اتفاق ًا هيچيك از آنها نيز عملی نگرديدند .مهندسان معماري
شهري استفاده از شيشههاي مات پليكربناتدار را ممنوع كرده بودند چرا كه اين
نوع شيشهها در صورت وقوع آتشسوزي راه فرار را بسته و گازهاي خطرناكي
متصاعد ميكردند .شيشههاي محكم پيش از جامد شدن باید در اندازههاي مورد
نظر بريده ميشدند ولي اين شيشهها نيز در اندازههاي مختلف تهيه شده و به
همين خاطر آماده نگهداشتن چند برش از آنها دشوار بود .پيشنهاد ارائه سفارش
براي تهيه شيشه در اندازه مورد نظر نيز به خاطر طوالني بودن مدت زمان تهيه
آن (شش هفته) كنار گذاشته شد.
 -2نظارت نامناسب بر روند اجراي پيشنهادها .در يكي از مدارس همگي با انتقال
زمين بازي به يك نقطه امنتر موافقت نمودند .تصميم بر اين شد كه به جاي

زمين بازي ،باغچههاي گل ايجاد كنند ولي اين كار باید توسط سازماني دولتي
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انجام ميشد كه به جزء برآورد ،كار ديگري نميتوانست انجام دهد .مسئوليت
جابهجايي زمين بازي به يك شركت خصوصي واگذار شد ولي به دليل سوء
تفاهم های به وجود آمده ،فقط نيمي از منطقه پيشنهاد شده براي كار آماده
گرديد .بعد از دو سال منطقه مورد نظر همچنان دست نخورده باقي مانده و هيچ
اثري از باغچههاي گل نبود تا آنكه مدرسه در نهايت آنجا را به نوار باريك و
بيفايدهاي از سنگفرش تبديل نمود.
 -3ناتواني در ايجاد هماهنگي ميان سازمانهاي مختلف .پيشنهاد هایی كه اجراي
آنها تنها مسئوليت واحد تأمین و نگهداري مدرسه بود همگي اجراء گرديد.
در حالي كه هيچيك از پيشنهادهایی كه به واحدها يا سازمانهاي ديگر مربوط
ميشدند به اجراء در نيامدند .برای مثال يكي از پيشنهادهای مطرح شده اين
بود كه ساكنان مجاور مدارس پس از تعطيلي دانشآموزان ،مراقب اوضاع باشند
و موارد مشكوك را به پليس گزارش دهند .اين امر مستلزم همكاري سيستم
اداري ،مديران ،كاركنان و دانشآموزان مدارس و واحدهاي سه گانه پليس اعم
از پيشگيري از جرم ،روابط عمومي و پليس محلي بود .همه اين عوامل با ايده
مطرح شده موافق بودند ولي متأسفانه هيچكدامشان حاضر نبودند در اين راه
پيشقدم شوند.
 -4اولويتهاي رقابتي .در طول مدت اجراي پيشنهادها ،درخواستهاي زياد
ديگري نيز در ارتباط با سيستم حاكم بر مدارس مطرح گرديدند .درخواستهايي

كه علت اصلي مطرح شدنشان شكلگيري ناآراميهاي گسترده كاري توسط
كارمندان محلي دولت و ضرورت تجديد ساختار مدارس به خاطر كاهش
جمعيت آنها بود .تغيير كادر مدارس به انتصاب مجدد کارکنانی كه در پروژه
تخریب دخيل بودند منجر گرديد .جاي تعجب ندارد كه بگوئيم کارکنان مذكور
اولويت چندان چشمگیری را به پروژه تخریب ندادند.
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 -5هزينههاي پيشبيني نشده .در برخي موارد تبعات گسترده يك اقدام خاص از
مزاياي آني آن بيشتر ميشدند .برای مثال مدارسي كه آمار تخریب در آنها باال

بود يك مأمور امنيتي را براي روزهاي تعطيل خود به كار گرفتند .اين در حالي
بود كه کارکنان ويژه تأمین و نگهداري مدارس ياد شده نيز در اوقات فراغت
خود در ازا دريافت حقوق به گشت زني در آنجا ميپرداختند .اين راهكار خيلي
زود موفقيت خود را در كاهش مسئله تخریب به اثبات رسانده و به همين خاطر
در عصر روزهاي عادي و تعطيالت آخر هفته نيز به كار گرفته شد .مدارس ديگر
نيز خواهان به كارگيري اين شيوه محافظتي شده ،ضمن آنكه کارکنان تأمین و
نگهداري نيز خواهان استفاده از فرصت بيشتري براي اضافه كاري گرديدند .در
نهايت هزينهها باال رفته و در نتيجه پروژه نيمه تمام رها گرديد.
فهرست باال نشان ميدهد كه برخي مشكالت اجرايي قابل پيشبيني نبوده و اينكه
بخشي از راهكارهاي منتخب هرگز قابل اجراء نخواهند بود .با اين حال اين نكته
نيز بديهي است كه برخي از انواع راهكارها (كه در كادر ذيل نيز نشان داده شدهاند)
به راحتي قادر به برطرف ساختن مسئله هستند .در برخي موارد يك راهكار آنقدر
تأثیرگذار عمل ميكند كه استفاده از آن ارزش به جان خريدن خطهای ناشي از ناكامي
را خواهد داشت .با اين حال در اينگونه موارد برحذر داشتن به معناي تجهيز كردن
است.
منابع ديگر:
«تيم هپ» و «دانيل مورفي»( .)1983مسئله های پيشگيري از وقوع جرم :تجربه يك

پروژه نمايشي .نشريه« 38 ،The Howard» XXllتا .50

«گلوريا ليكاك» و «نيك تيلي» ( .)1995پيشگيري از جرم .در «ساخت جامعهای
امنتر» ،ويرايش شده توسط «مايكل تونري» و «ديويد فرينگتون» ،انتشارات دانشگاه
شيكاگو.

262

جرم شناسی پیشگیری
مشكالت اجرايي احتماالً زماني به وجود میآیند كه يك راهكار
• مستلزم ايجاد هماهنگي ميان سازمانهاي مختلف باشد.
• زمان زيادي را براي معرفي و گنجاندن گامهاي مختلف (كه باید به ترتيب اولويت كامل شوند)
به خود اختصاص دهد.
• توسط کارکناني كه از هدف آن آگاهي چنداني ندارند به اجراء درآيد.
• هيچ حمايت كنندهاي در بين اعضاي تيم نداشته باشد.
• از حمايت مقام های ارشد اجرايي بيبهره باشد.
مسئله های اجرايي زماني كه يك سازمان از ويژگيهاي ذيل برخوردار باشد نيز قابل
پيشبيني خواهند بود
• خارج از فضاي مشاركت باشد.
• از منابع الزم بيبهره بوده و دچار هرج و مرج باشد.
• از راه حل موجود ،سود مستقيم ناچيزي به دست آورد.
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 -46فرايند را ارزيابي کنید

نخستين گام اساسي در انجام ارزيابي ،ارزيابي فرايند است .ارزيابي فرايند انجام يا
عدم انجام مداخله طبق برنامهريزي انجام شده و نحوه اجراي آن را مشخص ميكند.
همانطور كه در شكل نشان داده شده ،ارزيابي فرايند ،بر منابع به كار گرفته شده توسط
راهكار پيشنهادي (دادهها) و فعاليتهاي انجام شده به واسطه اين منابع (نتايج) متمركز
بوده و به اينكه آيا راهكار مذكور در كاهش مسئله مؤثر بوده يا خير (دستاوردها) كاري
ندارد .از اين رو آنچه كه شما بدان نياز داريد ارزيابي تأثیر است .ارزيابي تأثیر ،تغيير يا
عدم تغيير مسئله را به شما نشان ميدهد (به راهبردهای  47تا  53مراجعه کنید).
نقش ارزيابي فرايند و ارزيابي تأثیر
وجود هر دوي اين ارزيابيها در يك پروژه انجام امور پلیسی مسئله محور ضروري است.
جدول ذيل نتايجي كه ممكن است با توجه به يافتههاي اين دو ارزيابي حاصل شوند را به
صورت خالصه مطرح ميسازد .الف) راهكار پيشنهادي مطابق با طرحهاي در نظر گرفته شده
به اجراء در آمده و هيچ توجيه منطقي ديگري نيز براي كاهش مسئله وجود ندارد .از اينرو به
جرأت ميتوان گفت كه عامل اصلي كاهش مسئله ،راهكار پيشنهادي بوده است .ب) راهكار
پيشنهادي طرح شده و برنامه به اجراء در آمده ولي هيچگونه كاهش در مسئله ديده نشده است.
از اينرو به جرأت ميتوان گفت كه راهكار پيشنهادي كارايي الزم را نداشته است.
اگر راهكار پيشنهادي طبق برنامه به اجراء در نيايد وضعيت چگونه خواهد بود؟
در چنين مواردي رسيدن به يك نتيجه قطعي كار دشواري خواهد بود .ج) اگر مسئله
كاهش پيدا كند اين تصور پيش ميآيد كه راهكار پيشنهادي تصادف ًا مؤثر بوده يا آنكه

عوامل ديگري در كاهش آن تأثیر گذار بودهاند .د) اگر هم كه مسئله كاهش پيدا نكند
در آن صورت دستيابي به يك نتيجه قطعي غيرممكن خواهد بود .شايد راهكار به اجراء
درآمده ناقص بوده و راهكار اصلي کارآمدی الزم را داشته باشد و شايد هم هيچيك از
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آنها کارآمدی الزم را نداشته باشند .رسيدن به يك نتيجه قاطع از طريق ارزيابي تأثیر،
كار دشواري خواهد بود مگر آنكه راهكار طرحريزي شده به اجراء درآمده باشد.
شکل 1
تمركز ارزيابي تأثیر و ارزيابي فرايند
دادهها:
• پرسنل
• تجهيزات
• مخارج صرف شده
هزينههای منابع ديگر

تمركز بر ارزيابي فرايند

دستاورد ها:
• كاهش جرم
• كاهش ترس
• كاهش تصادف ها (وقایع)
• كاهش مسئله های ديگر

نتايج:
• دستگیریها
• آموزش اشخاص
• ايجاد موانع
انجام اقدامهای ديگر

تمرکز بر ارزیابی تاثیر

تفسير نتايج حاصل از ارزيابي فرايند و ارزيابي تأثیر
نتايج ارزيابي فرايند
راهكار پيشنهادي به همان
صورت طراحی شده ،به اجراء
در نيامده

راهكار پيشنهادي به همان صورت طراحی شده ،به اجراء در
آمده

ج -اينگونه به نظر مي رسد
كه راهكار پيشنهادي تصادفاً
مؤثر واقع شده يا آنكه
عوامل ديگري در كاهش
مسئله تأثیرگذار بودهاند.

الف -بديهي است كه
عامل كاهش مسئله راهكار
پيشنهادي بوده است

مسئله كاهشي پيدا كرده و
هيچ علت احتمالی دیگری
درکار نبوده است

د -نتيجه چندان قاطعي به

ب -بديهي است كه راهكار

مسئله كاهش پيدا نكرد.

نتايج ارزيابي
تأثیر

اي رااز عناصر است كه هر يك از آنها ممكن
پيشنهاديو پيچيد
مجموعه مكانيكي
راهكار
کارآمدیهالزم
نيامده است
هر دست
داشته است.
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است دچار اشكال بشوند (به راهبرد چهل و پنج مراجعه کنید) .ارزيابي ،فرايند به
كارگيري موفق يا ناموفق اين عناصر را بررسي می کند .چك ليست ارزيابي ،فرايند
سؤال هایي كه باید توسط شما پرسيده شوند را تأکید می کند.
زمانبندي فعاليتها در يك راهكار حل مسئله اهميت زيادي دارد .از اينرو تعيين
يك جدول زماني براي نشان دادن زمان به كارگيري عناصر مختلف بسيار سودمند واقع
ميشود .در چنين شرايطي نشان دادن زمان وقوع رخدادهاي پيشبيني نشده و اعالم
علني آن نيز اهميت زيادي پيدا خواهد كرد چرا كه اين كار به شما امكان خواهد داد تا
مزاياي قابل پيشبيني را ارزيابي کنید (به راهبرد پنجاه و دو مراجعه کنید).
پيشرفتهاي پيشبيني نشده ميتوانند شما را به اصالح يا تغيير يك راهكار وادار
سازند ولي برخي از همين پيشرفتها با درك اينكه چه چيزي ممكن است راهكار
مذكور را دچار مشكل سازد قابل پيشبيني خواهند بود .برخي از پاسخهاي احتمالي به
اين مسئله به شرح ذيل هستند:
 -1ممكن است درك نادرستي از مسئله داشته باشيد .برای مثال ممكن است
توجه كافي به مسئله تكرار بزهدیدگی نداشته باشید .موضوعي كه ميتواند به
واسطه تصور غلط از مسئله يا تجزيه و تحليل ناكافي آن رخ دهد (برای مثال در
زمان عدم توجه كافي به موضوع تكرار بزهدیدگی) .اگر در حين توسعه راهكار،
نقاط ضعف تجزيه و تحليل خود را تشخيص دهيد در آن صورت خواهيد
توانست طرحهاي اضطراري مناسبي را برنامهریزی نمائید (نظير طرحهايی که
به تکرار بزهدیدگی توجه میکند كه اثباتشان از ضروريات است).
 -2عناصر اصلی پروژه با شكست مواجه شده باشند .چك ليست ارزيابي فرايند،
نقاط ضعف زيادي را به تصوير ميكشد .با اين حال همه عناصر نيز به طور

يكسان براي موفقيت حائز اهميت نیستند .گاهي اوقات نيز پيشبيني عناصري
كه احتمال بااليي براي شكست دارند امكانپذير ميشود .برای مثال گروههاي
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شهروندي از قابليتهاي متنوعي براي انجام وظايف برخوردارند .ايجاد يا شكل
بخشيدن به طرحهاي پشتيبان ،خطر شكست عناصر را كاهش خواهد داد.
 -3بزهکاران ممكن است به راهكار پيشنهادي شما واكنش منفي نشان دهند (به
راهبرد یازده مراجعه کنید) .برخي از اشكال منفي سازگاري ،قابل پيشبيني و

برنامهريزي است .برای مثال گاهي اوقات شناسايي محل وقوع جابهجاييهاي
جغرافيايي بزهکاری پيش از ارائه راهكار ممكن بوده كه در نتيجه ميتوان اقدام
های محافظتي الزم را براي مصون نگه داشتن آن انجام داد.
 -4تغييرهای خارجي پيشبيني نشده و تأثیرگذار بر راهكار پيشنهادي درکارند.
برای مثال گاهي اوقات بودجه يك سازمان مشاركتي به طور غيرمنتظرهاي كاهش

مییابد و سازمان مذكور را به كاهش تالشهايش براي رفع مسئله وادار خواهد
ساخت .از آنجا كه هيچگاه مسئله به خودي خود برطرف نميشود تنها راهكار
ممكن ،تغيير طرحهاي پيشنهادي خواهد بود.
ارزيابي فرايند ،مستلزم به كارگيري اطالعات است .بخش اعظم اين اطالعات از
جانب اعضاي تيم حل مسئله تأمین شده و به همين خاطر ثبت فعاليت اين اشخاص
اهميت خاصي خواهد داشت .اينكه چه فعاليتهايي توسط چه كساني و با چه
جزيياتي ثبت و ضبط ميشوند سؤال هایي هستند كه باید حين طرحريزي راهكار
پاسخ داده شوند.
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چك ليست ارزيابي فرايند
 چه كسي باید اقدام الزم را انجام دهد؟يگانهاي پليس شركاي دولتي گروههاي اجتماعي
 چه كارهايي باید توسط اين اشخاص انجام شوند؟......... آيا اين گروهها توان الزم را براي ايفاي نقش دارند؟کارشناسان
منابع
مقامات محلي
مقامات حقوقي
 زمان انجام كار توسط اين گروهها چه زمانی است؟هماهنگي با ديگران
تاريخ و زمان
 چه كسي يا چه چيزي باید نقش دريافت كننده را ايفا نمايد؟مكانها
اشخاص
 آيا اقدام الزم به شكل مناسبي انجام شده است؟طول مدت زمان
شدت
نوع
 آيا براي موارد ذيل طرحهاي پشتيبان وجود دارند؟تغييرهای خارجي
سازگاري
شكست عناصر
طرحهاي اشتباه
شركتهاي تجاري

و ديگران
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 -47از نحوه به كارگيري ابزارهای مهاركننده آگاه باشید

ارزيابي يك راهكار مستلزم توجه به سه پرسش زير است:
« -1راهكار به اجراء در آمده چه بود؟» ارزيابي فرايند به اين پرسش پاسخ ميگويد (به
راهبرد چهل و شش مراجعه کنید).
« -2آيا مسئله كاهش یافته؟» .با مقايسه شدت مسئله پس از اجرای راهكار با شدت آن
قبل از پاسخگويي به اين پرسش.
 -3در صورت كاهش مسئله اين پرسش را مطرح کنيد« :آيا راهكار پيشنهادي باعث
اين كاهش شده يا چيز ديگری ».معموالً براي كاهش مسئله توجيهات زيادي مطرح
ميشوند.
پاسخگويي به پرسش سوم مستلزم بهكارگيري ابزارهای مهاركننده است .هدف اين
ابزار مهاركننده ارائه توجيهات چارهساز مختلف مستلزم بهكارگيري انواع مختلفي از ابزار
مهاركننده است:
تغييرهای به وجودآمده در تعداد .اگر شمار ساكنان يك آپارتمان كاهش يابد طبيعي

است كه شمار سرقت نيز در آن آپارتمان كاهش خواهد يافت چرا كه در چنين حالتي تعداد
بزهدیدگان بالقوه كمتر بوده است .كاهش آماج جرم جاي اين توجيه كه كاهش سرقت ،از
مداخله (پلیس و اجرای راهکار) ناشي شده را خواهد گرفت .براي كنترل تغييرهای به وجود
آمده در تعداد و شمار سرقتهاي انجام شده در قبل و بعد از اجرای راهكار را بر شمار
ساكنان آپارتمان قبل و بعد از اجرای راهكار تقسيم نمائید .همانطور كه در جدول نشان
داده شده دليل كاهش سرقتهاي انجام شده تا حدودي به كاهش واحدهاي پر از سكنه بر
ميگردد .با توجيه اين قضيه ،تأثیر راهكار پيشنهادي روشنتر خواهد شد .اگر طول مدت
زمانهاي محاسبه شده قبل و بعد از اجرای راهكار متفاوت باشند در آن صورت كنترل تغيير
حادث شده در تعداد با تقسيم مجدد آنها بر ماههاي قبل و بعد از اجرای راهكار و محاسبه
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شمار سارقان هر واحد در ماه امكانپذير خواهد بود.
استفاده از نسبتها براي كنترل تغييرهای به وجود آمده در تعداد
 6ماه قبل
41
تعداد سرقتها
83
واحدهاي پر از سكنه
نسبت سرقتها به واحدهاي پر از سكنه 0/494

 6ماه بعد
20
73
0/286

تغيير حاصل شده
-21
-10
-0/208

چرخههاي فعاليت .فعاليت انسان با گذشت روزها ،هفتهها و ماهها دستخوش تغيير

ميشود .برخي از رايجترين چرخههاي فعاليت انسان عبارت است از انجام محاسبه و
حضور در مدرسه ،محل كار ،تفريحگاهها ،فصول و تعطيالت .اين چرخهها تغييرهای منظمي
را در مسئله ها سبب ميشوند .براي مهار چرخهها آن بخش از چرخه كه قبل از اجرای
راهكار در نظر گرفتيد را با همان بخش پس از اجرای راهكار مقايسه كنيد.
گرايش های دراز مدت در مسئله .مسئله ها اصوال پس از اجرای راهكار يا بدتر

ميشوند و يا بهتر (به راهبرد چهل و هشت مراجعه کنید) .بدون توجيه گرايش ها ميتوان
اينگونه نتيجهگيري كرد كه مسئوليت اصلي بر دوش راهكار پيشنهادي است ،در حالي كه
اين مسئله ممكن است در هر جايي اتفاق بيفتد .براي كنترل گرايش ها دو راه وجود دارد.
راه اول ارزيابي مسئله مدتها پيش از اجرای راهكار است (با هدف شناسايي گرايش ها).
تغييرهای جدي حاصل شده از گرايش فعلي (پس از اجرای راهكار) نشان دهنده مؤثر بودن
راهكار مذكور است .تأثیر قابل پيشبيني (به راهبرد پنجاه و دو مراجعه کنید) كاهش مسئله را
در پي خواهد داشت (به خاطر راهكار اجراء شده) در حالي كه قبل از اجرای راهكار چنين

مسئله اي اتفاق نخواهد افتاد .اين مسئله باید از گرايش های طوالني ِ
مدت شكل گرفته پيش
از اجراي طرح تغيير داده شود.
راه دوم مقايسه اشخاص يا مكانهاي بهره مند از راهكار اجراء شده با گروه يا اشخاص
مشابهي كه از راهكار مذكور بيبهره هستند است .اين گروه ،گروه كنترل يا گروه مقايسه
ناميده ميشود .گروه كنترل باید مشابه گروهی باشد که راهكار بر روی آن اجراء میشود (با
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در نظر گرفتن مسئله) ولي نميتواند دريافت كننده آن باشد .گروه كنترل اتفاق های به وجود
آمده براي گروه گیرنده و راهكار را براي شما شرح ميدهد به شرط آنكه گروه اجرای
کننده راهكار مداخلهاي نکرده باشد .اگر گروه گیرنده راهكار ،تغيير چشمگیری نسبت به
گروه كنترل نشان دهد در آن صورت ثابت ميشود كه راهكار اجراء شده كارایي الزم را
داشته است.
ديگر وقایع غيرمنتظره .با اجراي راهكار پيشنهادي ،بسياري از چيزهاي ديگر نيز تغيير

خواهند كرد كه يك يا چند مورد آنها كاهش مسئله را در پي خواهد داشت .برای مثال در
مورد جادهها بايد گفت كه شايد عامل اصلي كاهش تصادف های جادهاي ،كاهش ترافيك
در آنها باشد نه راهكار كاهش دهنده آمار تصادف ها .همانطور كه در بحث بررسي گرایش
ها مطرح گرديد ،رويكرد استاندارد در چنين شرايطي استفاده از يك گروه كنترل است.
استفاده از منطقه كنترل فقط در صورتي مؤثر خواهد بود كه آن منطقه از عوامل مشابه
تأثیرگذار بر منطقه راهكار تأثیر پذيرفته باشد .از اين رو شمار تصادف های حادث شده در
جادههاي منطقه كنترل و راهكار كه هر دويشان تحت تأثیر نيروهاي تعمير و مرمت جادهها
هستند به شما خواهد گفت كه آیا تعمير و مرمت جادهها ميتواند به كاهش تصادف ها
كمك نمايد یا خیر.
تغيير در ارزيابي مسئله .انجام مقايسه قبل و بعد از اجرای راهكار فقط در صورتي معتبر

خواهد بود كه مسئله ،قبل و بعد از اجرای راهكار به شیوهای یکسان ارزيابي شود .تفاوت
در انجام ارزيابي ميتواند تغيير چشمگيري را براي مسئله رقم بزند .از اين رو تا آنجا كه
ميتوانيد سعي كنيد روشهاي انجام ارزيابي قبل و بعد از اجرای راهكار مشابه هم باشند.
مشاهدات شما باید در هر شرايطي (چه قبل و چه بعد از اجرای راهكار) در يك موقعيت
زماني و مكاني يكسان انجام شوند .هم چنين باید امور مشابهي را زير نظر گرفته و آنها را
به يك شكل ثبت نمائید .عكسها و تصاوير به دست آمده باید در يك زاويه ،زير يك نور،
در يك فاصله و در يك تصوير زمينه يكسان نگهداري شوند .باید مصاحبههاي انجام شده
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قبل و بعد از اجرای راهكار مشابه يكديگر بوده ،سؤال های يكساني را مطرح كرده و در يك
ترتيب يكسان تنظيم شده باشند .براي حصول اطمينان از ثابت باقي ماندن نتايج به دست
آمده طي زمان ،آمار و ارقام رسمي را بررسي کنید.
كاهش طبيعي مسئله از وضعيت حاد .دليل توجه نمودن به اكثر مسئله ها اين است كه

گاهي اوقات بسياري از چيزها وضعيت بسيار وخيمي به خود ميگيرند .از اين رو به محض
آنكه مسئله اي به گونهاي غيرطبيعي حاد ميشود خيلي سريع راهكار الزم برايش اتخاذ

ميگردد .با اين حال حتي مسئله های نسبت ًا با ثبات نيز دستخوش برخي نوسانات خواهند
گرديد .مسئله اي كه در حال حاضر بسيار غيرطبيعي به نظر ميرسد در آينده به حالت نرمال
در خواهد آمد حتي اگر كار خاصي براي آن انجام نشده باشد (اين فرايند «بازگشت به حد
وسط» ناميده شده و براي افت و خيزهاي غيرعادي كاربرد دارد) .در اينگونه موارد كه منطقه
راهكار برعكس منطقه كنترل در باالترين سطح ممكن قرار دارد ،ابزار مهاركننده منطقه قياس
چندان سودمندی نخواهد داشت .در چنين شرايطي براي اينكه ببينيد كه آيا مسئله بسيار حاد
شده يا خير ،پيش از اجرای راهكار نوسانات دراز مدت حادث شده را بررسي کنید.
شكل زير برخي از كاربردهاي خاص ابزار مهاركننده را به تصوير ميكشد .قسمت
الف اين نمودار دورهاي بیست و چهار ماهه كه در آن راهكار پيشنهاد شده از اوايل نوامبر
سال اول به كار گرفته شده را نشان ميدهد .در اين نمودار يك چرخه ساالنه برجسته و
يك گرايش رو به پائین ديده ميشوند كه علت هيچ كدامشان راهكار پيشنهاد شده نیست.
وضعيت بوجود آمده در ماه نوامبر كه در حقيقت پس از اجرای راهكار است نشان ميدهد
كه نتيجه حاصله دقیق ًا بر عكس چيزي كه انتظار ميرفت بوده است.

قسمت ب مقايسه انجام شده قبل و بعد از اجرای راهكار (ميانگين اوت و اكتبر 2003
در مقايسه با ميانگين نوامبر  2000تا ژانويه  )2004را به تصوير كشيده و نشان ميدهد كه
مسئله پس از اجرای راهكار بدتر شده است.
در قسمت ج يك منطقه مقايسه نيز اضافه شده است .مقايسه فوري وضعيت قبل و بعد
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از اجرای راهكار نشان ميدهد كه شرايط منطقه راهكار از شرايط منطقه مقايسه بهتر است،
البته ضمن آنكه تأثیرهای دورهاي ،اين يافتهها را چندان قابل اعتماد نشان نميدهند .مقايسه
وضعيت حاكم بر سه ماه پيش از اجرای راهكار با وضعيت حاكم بر همان دوره زماني در
سال آينده رفتار دورهاي مجموعه جرائم را توجيه ميكند.
با همه اين اوصاف قسمت د تصوير بهتري از تأثیر راهكار پيشنهاد شده را نشان ميدهد
چرا كه بخشي از كاهش حادث شده در هر دو گروه به احتمال زياد به گرايش رو به پائین
شكل گرفته بر ميگردد .پيش از اجرای راهكار منطقه بررسي شده بدتر از منطقه مقايسه بود
ولي ميبينيم كه پس از اجرای راهكار وضعيت هر دو گروه يكسان است .وضعيت بغرنج

ماه نوامبر نيز ظاهرا ً با راهكار پيشنهاد شده مرتبط نیست چرا كه وضعيت اين ماه نيز در

گرايش كنترل وضعيت مناسبي است .راهكار پيشنهاد شده ظاهرا ً كارآمد به نظر رسيده ولي
از حساسيت بااليي برخوردار نبوده است .از اين رو پيشرفتهاي حاصل شده در آن خيلي
راحت به واسطه فاكتورهايي كه كنترلشان ضروري بود (اعم از گرايش ،چرخهها و حوادث
پيشبيني نشده) محو ميشدند.

جرم شناسی پیشگیری

273

 -48به جابهجاييهاي جغرافيايي و زماني بزهکاری توجه داشته باشید

جابهجایی جغرافيايي بزهکاری زماني رخ ميدهد كه مداخله (پلیس و اجرای راهکار)،
فرصت وقوع بينظمي يا ارتكاب جرم در يك نقطه را يا محدوده کرده و یا از بين برده
است و بزهکاران مجبور میشوند براي ارتكاب جرم به نقطه يا محدوده ديگري بروند.
جابهجاییهاي زماني بزهکاری ،از اجرای پيشگيري موفق نيز ناشی ميشوند با اين تفاوت
كه در اين مورد بزهکاران ارتكاب جرم خود را به ساعت ها يا روزهاي ديگري موكول
ميكنند.
بزهکاران حرکت به نقاط ديگر را دشوار تلقي ميكنند چرا كه با تغيير مکان ،فرصتهاي
موجود براي بينظمي يا ارتكاب جرم محدود ميشوند (به راهبرد شانزده مراجعه کنید).
آماجها ممكن است در برخي مكانها متمركز بوده و در برخي مكانها متمركز نباشند (به
راهبرد شانزده مراجعه کنید) .بزهدیدگان بالقوه آسيبپذير ممكن است در برخي مكانها
يافت شده و در برخي مكانها يافت نشوند (به راهبرد بیست و نه مراجعه کنید) .برخي
تأسيسات ابزار مهار رفتاري كمي در اختيار دارند ،در حالي كه برخي ديگر اينگونه نيستند
(به راهبرد بیست و هشت مراجعه کنید) .فرصتهاي موجود يا تحريكآميز بوده و يا آنكه
آنقدر از دسترس بزهکاران دورند كه براي ارتكاب جرم مناسب تشخيص داده نميشوند.
بزهکاران در مواقعي كه مجبور به جابهجایی ميشوند چندان وقت خود را به بررسی
نقاط دوردست اختصاص نميدهند .به عبارت ديگر اگر اين اشخاص تصميم به جابهجایی
بگيرند نقطهاي را انتخاب خواهند كرد كه به پاتوق هميشگي آنها برای ارتکاب جرم نزديك
باشد .همان طور كه در شكل نشان داده شده ،هر قدر فاصله بزهکاران با پاتوق هميشگيشان
بيشتر ميشود فرصت ارتكاب جرم توسط آنها نيز كمتر ميشود .گفتني است كه همه
مكانها نيز براي بزهکاران مناسب نيستند چرا كه فرصتها در همه نقاط نقشه به طور يكسان
فراهم نميشوند.
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در اين نقشه نقطههاي الماسي شكل مكانهايي هستند كه خصوصيات پاتوقهاي اصلي
بزهکاران در آنها وجود دارند .بزهکاراني كه به پاتوق اصلي خود نزديكتر هستند بيشتر
تحت تأثیر جابهجایی قرار خواهند گرفت .عالوه بر فاصله ،موانع طبيعي نيز جابهجایی را
محدود ميسازند .در اين نقشه رودخانهاي كه از شمال شرقي به سمت جنوب غربي در
جريان است شانس جابهجایی به شرق را كاهش ميدهد .آگاهي از اين مسئله سبب ميشود
تا راهكارهاي مقابله با جابهجایی بيش از هر چيز در نقاط آسيبپذير به كار گرفته شوند.
با محقق شدن جابهجاییهاي جغرافيايي يا زمانی ،احتمال انتقال جرم به موقعيتهاي
مكاني و زماني خاصي افزايش خواهد يافت كه بسيار شبيه موقعيتهاي مكاني و زماني تأثیر
پذيرفته از راهكارهاي پیشگیرانه هستند .اين نوع جابهجاییها در مقايسه با جابهجاییهای
انجام شده به موقعيتهاي مكاني و زماني بسيار متفاوت ،تالش و آموزش كمتري را جلب
كرده و خطر كمتري را براي بزهکاران در پي خواهند داشت .در چنين شرايطي احتمال اينكه
بزهکاران براي مقابله با راهكار پيشنهادي تالش نمايند زياد است .این همان موضوعي است
كه يافته «لرنس ِشر َمن» مبني بر اينكه تأثیر ناشي از شدت عمل پلیس روز به روز كمرنگتر
ميشوند را توجيه ميكند .اگر بزهکاران توان مقابله با راهكار پيشنهادي را نداشته باشند ،در
آن صورت آشناترين موقعيتهاي مكاني و زماني ،بيشترين احتمال جذب جابهجایی جرم
را خواهند داشت .به عقيده «پائول برانتينگهام» ،و «پاتريشيا برانتينگهام» ،مناطقي كه بيشترين
احتمال جذب جابهجاییها را دارند قابل پيشبينياند ،اما برای این امر الزمست که اطالعات
كافي از فرصتهاي ارتكاب جرم در موقعيت فعلي وجود داشته باشد.
در صورت بروز جابهجاییهای جغرافیایی ممکن است نتایج حاصله در خصوص
کارایی ،وارونه جلوه کند .جدول شماره یک اين مسئله را به تصوير ميكشد .در اين مثال
سه منطقه مشابه وجود دارند كه شمار جرائمشان پيش از پاكسازي يكسان بوده است)1( :
منطقه پاكسازي شده )2( ،منطقه واقع شده در مجاورت منطقه پاكسازي شده و ( )3منطقه
واقع شده در فاصله طوالني از منطقه پاكسازي شده .ميزان كاهش جرم در منطقه پاكسازي
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شده بیست و پنج مورد بوده در حالي كه اين رقم در منطقه مجاور آن ده مورد بوده است .اين
بدان معناست كه اگر در منطقه پاكسازي شده كاري انجام نميشد چه بسا كه در آنجا نيز
میزان جرائم ده مورد بيشتر بود .پس ميتوان گفت كه كاهش نرخ خالص جرم رقمي معادل
سی و پنج است (كاهش بیست و پنج موردي جرم در منطقه پاكسازي شده و افزايش ده
موردي جرم كه جلوي آن گرفته شده است).

جدول شماره یک :استفاده از مناطق کنترل دور و نزدیک تحت کنترل برای جابه جایی
جغرافیایی بزهکاری
تفاوت

بعد از پاکسازی

قبل از پاکسازی

تأثیر خالص برآورد شده

-25

75

100

منطقه پاک شده

-35

+10

110

100

منطقه مجاور

-25

0

100

100

منطقه دور
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شايد بتوان علت اين افزايش ده موردي جرم را جابهجایی جغرافيايي دانست .استفاده
از منطقه كنترل دور براي مقايسه بسيار مناسب است .منطقه دور از منطقه پاكسازي شده
كه نقش كنترلكننده دارد نشان ميدهد كه اگر هيچگونه اقدامي براي پاكسازي جرم انجام
نميشد وضعيت منطقه پاكسازي شده يا مناطق مجاور آن نيز هيچ تغييری نميكرد .اين
بدان معناست كه پاكسازي انجام شده تعداد جرائم حادث شده در منطقه پاكسازي شده
را بیست و پنج مورد كاهش داده ولي تعداد آن را در مناطق مجاور ده مورد افزايش داده
است (جابهجایی) يعني در حقيقت كاهش خالص جرم پانزده مورد بوده است .اين برنامه
تا حدودي كارآمد است ولي باز هم به اندازهاي كه در ابتدا ارزيابي گرديد كارایی نداشته
است .راهبرد پنجاه و يكم فرمولهاي خاصي را براي جابهجایی (ضمن ارزيابي كارایی آنها)
ارائه ميدهد.
سعي كنيد در ارزيابيهاي خود دو منطقه مقايسه را انتخاب نمائید :يك منطقه در نزديكي
منطقه پاكسازي شده كه از فرصتهاي جرم مشابهي براي كشف جابهجایی جغرافيايي (و
توزیع ،راهبرد پنجاه و یک) برخوردار باشد و يك منطقه را نيز به عنوان منطقه كنترل .منطقه
كنترل باید با ايجاد فاصله و موانع حفاظتي ديگر (نظير اتوبان يا رودخانه) از گزند مسئله های
ناشي از جابهجایی محافظت گردد .انتخاب درست منطقه كنترل و منطقه جابهجایی شما
را وادار ميسازد تا از الگوهاي جابهجایی عادي بزهکاران اطالعات مختصري را بهدست
آوريد ،چرا كه اصوالً منطقه كنترل باید خارج از محدوده اين اشخاص و منطقه جايگزيني
باید در داخل محدوده آنها باشد.
براي بزهکاران جابهجایی زماني از جابهجایی جغرافيايي آسانتر است چرا كه به تالش
كمتري نياز دارد .جابهجایی زماني ظرف بیست و چهار در صورتي به وقوع میپیوندد كه
پيشگيري از جرم به زمانهاي خاصي محدود شده و زمانهاي ديگر را به حال خود رها كرده
باشد .اين نوع جابهجایی همچنين ميتواند ظرف يك هفته يا حتي بيشتر انجام شود.
اگر زمانهاي برخوردار از راهكار پيشگيري ،با زمانهاي فاقد اين راهكار مقايسه شوند
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(توسط عمليات ارزيابي) ،در آن صورت ابزارهای مهاركننده زمانی خيلي زود دچار آلودگي
ناشی از جابهجایی بزهکاری خواهند شد .در جدول دو پاكسازي در روز شنبه و يكشنبه
انجام شده است .ميانگين جرائم حادث شده در روزهاي دوشنبه و جمعه ده مورد افزايش
نشان دادهاند .آيا علت اين مسئله جابهجایی زماني بوده است؟ روزهاي وسط هفته ابزار
مهاركننده معتبرتري به حساب ميآيند چرا اين روزها در مقايسه با روزهاي دوشنبه و جمعه
وجه مشترك كمتري با روزهاي آخر هفته دارند.
منتظر ماندن براي پيشگيري ،شكل رايجي از جابهجایی زماني است .شدت عملهاي
پلیس نیز آسيبپذيري بااليي در برابر اين نوع جابهجایی زمانی از خود نشان ميدهند چرا
كه اصوالً اين نوع شدت عملها ،موقتیاند .اگر در جايي مداخله صورت گيرد (بر خالف
شدت عمل) ،در آن صورت بزهکاران قادر به وقتكشي نخواهند بود .اين اشخاص در
چنين حالتي مجبور خواهند بود به سمت اهداف يا نقاط نه چندان جذاب حركت کنند و یا
بهكارگيري شیوههای ارتکاب جديد يا انجام جرائم ديگر را در دستور كار خود قرار دهند.
اگر اين گزينهها بسيار دشوار ،بي فايده ،پرخطر يا فاقد جذابيت الزم باشند بزهکاران را به
ارتكاب جرائم كمتر وادار خواهند ساخت.
منابع ديگر:

«پائول برانتينگهام» و «پاتريشيا برانتينگهام»« )2003( .پيشبيني جابهجایی بزهکاری با

استفاده از اصول جرمشناسي محيطي» .مطالعات انجام شده در زمينه پيشگيري از جرم ،جلد
شانزدهم .مونسي ،نيويورك :انتشارات «عدالت کیفری».
«جان اِك» ( .)2002ارزيابي راهكارهاي ارائه شده براي حل مسئله ها :راهنمای مقدماتي
براي نيروهاي حل مسئله پليس .واشنگتن دي سي :آمريكا .وزارت دادگستري ،دفتر انجام

امور پليسي جامعه محور (موجود در سايت  www.popcenter.orgو www.cps.
)usdoj.gov
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جدول شماره دو  :استفاده از روزهای هفته برای کنترل جابجایی زمانی بزهکاری
تأثیر خالص
برآورد شده
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 -49نحوه جابهجایی آماج ،شیوههای ارتکاب و نوع جرائم را بررسي کنید

بزهکاران عالوه بر جابهجایی جغرافيايي و زمانی ،از توان الزم براي تغيير آماج ،شیوههای
ارتکاب و نوع جرائم نيز برخوردارند.
جابهجایی آماج شامل تغيير گرايش بزهکاران از آماجهای محافظت شده جديد ،به
سمت آماج دیگر جرائم ميشود .هنگامي كه در سال  1970بهكارگيري قفلهاي ايمني
در كليه خودروهاي فروخته شده در بريتانيا اجباري گرديد سرقت خودروهاي جديد از
 20/9درصد در سال  1969به  5/1درصد در سال  1973كاهش يافت .با اين حال نرخ كلي
سرقت خودرو همچنان ثابت باقي ماند چرا كه سارقان نيز از سرقت خودروهاي حفاظت
شده جديد دست كشيدند و به سرقت خودروهاي قديميتر و بدون حفاظ روي آوردند.
اين مثال يكي از معدود موارد ثبت شدهاي است كه در آن جابهجایی ،كليه آوردههاي حاصل
از پیشگیری را (حداقل در كوتاه مدت) خنثي نمود .اين ابزارها در يك مدت زمان طوالنيتر
تا حدودي سرقت را كنترل نمودند .همان طور كه اين مثال نشان ميدهد براي بزهکاران

تغيير جهت به سمت آماجهای کام ً
ال مشابه كار آساني به شمار ميرود .هنگامي كه آماجهای
جايگزين شده ،مشابه آماجهای قديمي نيستند احتمال جابهجایی آماج نيز به مراتب كمتر
خواهد شد.
راهبرد چهل و دوم نشان ميدهد كه چگونه جابهجایی جغرافيايي يا زماني ميتواند گروه
هاي كنترل را تحت تأثیر خود قرار دهد .اگر براي ارزيابي يك اقدام پیشگیرانه ،يك گروه
كنترل آماج به خدمت گرفته شود ،نتيجه اين ميشود كه شكل مشابهي از آلودگي (ناشی
از جابهجایی جرم) اتفاق خواهد افتاد .برای مثال راهكار اتخاذ شده براي مهار كيفقاپي
از زنان باالي  60سال را در يك مركز خريد در نظر بگيريد .در اين مورد ارزيابي نحوه
كيفقاپيهاي انجام شده در گذشته مستلزم ارزيابي كيفقاپيهاي انجام شده از زنان  45تا
 59ساله است (البته به شرط آنكه فرض كنيم اقدامي براي كيفقاپيهاي قبلي انجام شده
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باشد) .اگر نتيجه بررسي نشان دهد كه سارقان دست از سر زنان مسن و مراقب برداشته
و به سراغ زنان ميانسال و نه چندان مراقب رفته باشند (جابهجایی آماج) در آن صورت
است كه ميتوان گفت نرخ كيفقاپيها بدون آنكه راهكاري براي آنها اتخاذ شود باال رفته
است .زماني كه ما جابهجایی اين گروه كنترل آماج را با جابهجایی گروه پاكسازي مقايسه
ميكنيم به اشتباه احساس ميكنيم كه عمليات پاكسازي كارآيي بااليي داشته است .در این
مورد يك گروه كنترل آماج مطلوب ميتواند گروه متشكل از زنان جوان (در سنين بين 30
تا  )44يا حتي از آنها بهتر مردان جوان باشد .با وجودي كه هيچيك از اين گزينهها كامل
نيستند ميتوان آنها را پيشرفت به حساب آورد ،چرا كه با وجود آنها احتمال جابهجایی به
سمت آماج غيرمشابه بسيار كمتر خواهد گرديد .يا مث ً
ال مركز خريد ديگري را به عنوان

منطقه كنترل در نظر بگيريد .در هر دوي اين موارد شما باید با توزیع جغرافيايي منافع يا
آلودگي (ناشی از جابهجایی جرم) احتمالي مقابله نمائید ،به راهبرد چهل و هشت و پنجاه
و يك مراجعه کنید.
جابهجایی شیوههای ارتکاب زماني رخ ميدهد كه بزهکاران شیوههای ارتکاب يا روش
عمل خود را تغيير بدهند .برای مثال اين اشخاص ممكن است از ابزار متفاوتي براي شكستن

قفلهاي بهتر استفاده نمايند .يا مث ً
ال َهكرهاي رايانهاي ممكن است براي ورود به سيستمهاي

پيشرفته امنيتي برنامههاي خود را تغيير بدهند .در پزشكي ،برخي باكتريها به سرعت دارويي
كه براي مقابله با يك گونه خاص از باكتري ساخته شده را خنثي نمايند همانگونه كه در
برخي موارد ژنهاي جهشيافته بر ژنهاي ديگر غلبه ميكنند .يكي از راههاي مقابله با اين
قضيه ،استفاده از درمانهاي گسترده است كه در غلبه بر جهشهاي گوناگون ،مؤثر واقع
ميشوند .راهكارهاي موسوم به «طيف گسترده» نيز به همين شكل با روشهاي فعلي بهكار
گرفته شده توسط بزهکاران و یا بسیاری از اصالحات انجام شده بر روي اين تاكتيكها
مقابله ميكنند .مداخالت طيف گسترده ،بزهکاران را وادار ميسازند تا تغيير چشمگيري را
در رفتار خود ايجاد نمايند« .پائول اِكبلوم» جابهجایی شیوههای ارتکاب انجام شده پس از
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نصب موانع خاص در اداره های پست بريتانيا (براي پیشگیری از سرقتهاي انجام شده
در آنها) را تشريح ميكند ،در اداره مذكور برخي بزهکاران از پتك براي رسيدن به هدف
خود استفاده ميكردند .اين تغيير شیوههای ارتکاب چندان موفقيتآميز نبوده ضمن آنكه
جابهجایی نيز کام ً
ال محدود بود .اين نوع موانع نمونه بارز مداخله طيف گسترده به حساب
ميآيند چرا كه به راحتي توانسته بودند شیوههای ارتکاب جديد اتخاذ شده توسط بزهکاران
را خنثي نمايند.
جابهجایی ناگهاني نوع جرم نيز شكل ديگري از جابهجایی قابل توجه به حساب ميآيد.
بزهکاران ممكن است شیوههای ارتکاب خود را از سرقت خودروها به سرقت لوازم داخل
آنها جابهجا کنند .ما گاهي اوقات راهكارهاي اتخاذ شده براي يك نوع جرم را با مقايسه
گرايش موجود در جرم مشابهي كه از راهكار پیشگیرانه استفاده نكرده ارزيابي می نمائیم.
برای مثال ممكن است سرقت از خودروها را به عنوان ابزاري مهاركننده در ارزيابي مداخله
سرقت از خودروها انتخاب مي نمائيم.
آلودگي و محافظت یاد شده ،براي جابهجایی شیوه ارتکاب و نوع جرم كه در ديگر
اشكال جابهجایی يافت ميشوند نیز وجود دارند .اگر نوع جرم يا شیوه ارتکاب ،با نوع جرم
يا شیوه بررسي شده شباهت زيادي داشته باشد در آن صورت جابهجایی حاصل شده از
توان الزم براي تأثیرگذاري بر اين ابزار مهاركننده برخوردار خواهد بود .جرائم يا شیوههای
غيرمشابه ،كمتر در معرض آلودگي قرار ميگيرند ،البته ناگفته نماند كه اگر جرائم يا شیوهها
بيش از حد هم غيرمشابه باشند ابزار مهاركننده سودمندي به حساب نخواهند آمد.
براي رفع اين مشكل ،راه حل مشخصي وجود نداشته و به همين خاطر الزم است
تدبير خاصي براي آن انديشيده شود .اين مشكل باعث شده تا تشخيص وقوع يا عدم وقوع
جابهجایی و همچنين قضاوت در خصوص کارآمدی مداخله انجام شده بسيار دشوار شود.
تشديد اين دشواريها به اين شكل نمود پيدا كرده كه اشكال مختلف جابهجایی همگي
باهم در يك زمان رخ ميدهند .در حقيقت گاهي اوقات يك شكل از جابهجایی به شكل
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ديگر آن نيز دامن ميزند .در برخي موارد جابهجایی آماج مستلزم جابهجایی شیوه ارتکاب
بوده به طوري كه اگر آماجهای جديد در مكانهايی مشابه آماجهای قبلي قرار نداشته باشند
جابهجایی جغرافيايي نيز رخ خواهد داد.
پي بردن به وقوع جابهجایی ،بدون جستجوي آن امكانپذير نیست .اين بدان معناست

كه شما بايد مسئله را از نزديك بررسي كرده و محتملترين اَشكال جابهجایی را براي آن
در نظر بگيريد .آيا فرصتهاي ارتكاب جرم يا بينظمي ديگري هم وجود دارند كه مشابه
فرصتهايی باشند که از آن پیشگیری کردهاید؟ آيا بزهکاران مورد نظر شما به راحتي اين
فرصتها را كشف خواهند كرد؟ جستجوي فرصتهاي جابهجایی پيش از كنار گذاشتن
راهكار پيشنهادي دو مزيت عمده را در پي خواهد داشت .اول آنكه شما ميتوانيد در
صورت ظاهر شدن آن ،معيارهاي كشف آن را بیشتر شناسایی کنید و مهمتر از آن اينكه
خواهيد توانست اقدام های متقابل كه از پیدایش جابهجایی ممانعت میکند را افزايش
دهيد.
منابع ديگر:

«پائول اكبلوم» ( .)1987پيشگيري از سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید در ادارات پست

فرعي :ارزيابي ابتكاری امنيتي .نهمين گزارش ويژه پيشگيري از جرم :وزارت كشور.

«بِري ِوب» (« .)1994استفاده از ابزار امنيتي براي پیشگيري از سرقت وسائل نقليه:

ارزيابيهاي انجام شده در سه كشور دنیا» .مطالعات انجام شده در خصوص پيشگيري از
جرم ،جلد دوم« ،رونالد كِالرك» .مونسي ،نيويورك :انتشارات «عدالت کیفری» (موجود در
سايت )www.popcenter.org
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تحقيق انجام شده درباره جابهجایی آماج :قوانين وضع شده مرتبط با كاله ايمني و كاهش
سرقت موتورسيكلت
در آلمان (همچون نقاط ديگر جهان) اجراي قوانين وضع شده براي كاله ايمني با كاهش چشمگير سرقت
موتورسيكلتها همراه بود .پس از اجراي قوانين مذكور در  ،1980بزهکاران كه قصد سرقت موتورسيكلت
را داشتند باید از كاله ايمني استفاده ميكردند وگرنه خيلي زود توسط پليس متوقف ميشدند .همانطور
كه در نمودار زير نشان داده شده سرقت موتورسيكلت در  1986به حدود يك سوم میزان سرقت در
 1980يعني از  150000مورد به  50000مورد رسيد( .كاهش تدريجي میزان سرقت ناشی از اعمال
جديتر قانون و افزايش آگاهي از ضرورت انجام اين كار حكايت دارد) .اين موضوع نشان ميدهد كه سرقت
موتورسيكلت عنصر فرصتطلبانه بسيار بارزتري از آنچه كه بتوان درباره آن فكر كرد در اختيار دارد.
وجود پايگاه اطالعاتي ويژه سرقت در آلمان به محققان امكان داده بود تا بررسي كنند که آيا كاهش سرقت
موتورسيكلت در جابهجایی آماج به سمت سرقت اتومبيل يا دوچرخه كه ديگر ابزار حمل و نقل شخصي
به حساب ميآيند تأثیرگذار بوده يا خير؟
دو خط ديگر ترسيم شده در نمودار ذيل نيز نرخ سرقت خودرو و دوچرخه را طي همان سالها نشان
ميدهند .اين دو خط شواهد مختصري از جابهجایی را به تصوير كشيده و نشان ميدهند كه سرقت خودرو
از  1980تا  1986حدود  10درصد افزايش يافت (يعني از حدود  64000مورد به  70000مورد رسيد).
سرقت دوچرخه نيز بين سالهاي  1980و  1983افزايش نشان داده ولي مجددا ً در پايان اين مدت به
سطحي پائینتر از سطح سال  1980كاهش يافته است .روي هم رفته بديهي است كه فقط درصد ناچيزي
از  100000موتورسيكلت به سرقت رفته كه بهواسطه قوانين وضع شده براي كاله ايمني به صاحبانشان
بازگردانده شدند ،به سرقت ديگر وسائل نقليه جابهجا شده است.
كمي تأمل بر روي اين مسئله عجيب نبودن آن را به اثبات ميرساند .موتورسيكلتها براي سرقت بسيار
جذاب به نظر ميرسند چرا كه سارقان جوان در مقايسه با دوچرخه لذت بيشتري از آنها ميبرند .حتي اگر
هدف صرفاً رسيدن به منزل در اواخر شب باشد باز هم موتورسيكلت مزاياي بيشتري در مقايسه با دوچرخه
دارد به خصوص اگر فاصله بيش از چند مايل باشد .سرقت موتورسيكلت نيز از سرقت خودرو آسانتر است
چرا كه سرقت خودرو مستلزم باز كردن در خودرو و وارد شدن به داخل آن است .همچنين خودرو همانند
دوچرخه هيجان كمتري در مقايسه با موتورسيكلت داشته و به مهارت بيشتري براي راندن نياز دارد.
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منبع  :پت ،می هیو و همکاران (  ، ) 1989سرقت موتور سیکلت ،جابه جایی بزهکاری و قوانین مصوب به کاله ایمنی ،نشریه ویژه عدالت کیفری.1:28-8 ،
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 -50مراقب ديگر بزهکاران غيرثابت باشید

بخش حاضر بر سه اصل استوار است )1( :مراقبت از بزهکاران غيرثابت ،مانع از
ایجاد مسئله توسط آنها می شود؛ ( )2در صورتی که از فرصت (ارتکاب جرم) اشخاص
حمایت نشود ،آنها قادر به ارتكاب جرم نخواهند بود ،و ( )3تغيير ساختارهاي پیدایش
فرصت مسئله را به ميزان چشمگيري كاهش خواهد داد .در اين بخش ميخوانيم كه
راهكارهايي كه فقط تمركزشان بر روي حذف بزهکاران است تأثیر محدودي بر مسئله
ها خواهند داشت .پس از حذف بزهکاران ،مسئله فقط براي مدت زمان كوتاهي كاهش

خواهد يافت ،چرا كه پس از آن يا بزهکاران قديمي مجددا ً به بهرهبرداري از فرصتهاي
خود روي آورده و يا آنكه بزهکاران جديد ،بهرهبرداري از فرصتها را آغاز خواهند
كرد .اين مسئله گاهي اوقات جابهجایی مرتکب ناميده ميشود .جايگزيني طبيعي
بزهکاران ميتواند به كندي صورت گيرد به خصوص اگر فرصتها نيز چندان واضح
و شناخته شده نباشند .ولي اگر كسي فرصتهاي ارتكاب جرم را در گذشته كشف
نموده باشد ديگران نيز در آينده آنها را كشف خواهند كرد .همچنين اگر بزهکاران
قديمي به واسطه به زندان افتادن حذف شوند اين احتمال وجود دارد كه برخي ديگر
از فرصتهاي به وجود آمده در زمان آزادي آنها استفاده نمايند.
بزهکاران تازهكاري كه مجذوب فرصتها ميشوند به راحتي ميتوانند سبب
پیدایش در چرخههاي دراز مدت جرم باشند .سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید از
بانكها در بخشي از امریکا نمونه بارز اين قضيه به حساب ميآيد .اين جرائم چند
سالي به شدت رواج يافته ،سپس چند سالي كاهش يافته و پس از مدتي مجددا ً سير
صعودي از خود نشان ميدهند .يكي از فرضيههايي كه در مورد اين چرخهها مطرح
است اين است كه در طي سالهاي اوج این نوع سرقت ،بانكها راهكارهاي پیشگیرانه
متعددي به كار گرفته و شمار زيادي از بزهکاران را راهي زندان ميكنند .اين اقدام
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ها سرقت از بانكها را كاهش مي دهند .چند سال پس از وقوع سرقتهاي اوليه از
بانكها ،امنيت بانكها كاهش يافته و همين مسئله خود فرصت سرقت مجدد از آنها
را افزايش ميدهد .در چنين شرايطي بزهکاران تازهكار بالفاصله بهرهبرداري خود از
امنيت نه چندان مطلوب بانكها را آغاز كرده و همين مسئله موج جديدي از سرقتها
و پيشگيري از آنها را شكل ميدهد .اين فرضيه توجه همگان را به سوي اين حقيقت
جلب ميكند كه پيشگيري همواره از اجراي قانون كارآمدتر است.
امروزه بررسي ویژگیهای راهكارهاي مبتنی بر حل مسئله كه با تشريح اقدام
های اجرايي شكست خورده آغاز ميشوند ،بسيار رايج شده است .هم اکنون شرايط

به گونهاي است كه يا بزهکاران كهنهكار مجددا ً ارتكاب جرم را آغاز كرده و يا اينكه
بزهکاران تازهكار جاي آنها را ميگيرند .راههايي كه به واسطه آنها اشخاص تازهكار در
معرض ارتكاب جرم قرار ميگيرند عبارت است از:
 .1در معرض جرم قرار گرفتن از طریق انجام فعاليتهاي عادي و روزمره.
برای مثال پليس همه روزه بسياري از جوانان را حين سرقت از خودروهاي

بدون حفاظ در مركز شهر دستگير ميكند ولي باز هم اين خودروها همچنان
بدون قفل و حفاظ در آنجا رها ميشوند .از بين اشخاصي كه همه روزه به مركز
شهر ميروند تعداد كمي از آنها به اين خودروها توجه كرده و دست به سرقت
آنها ميزنند .برخي از اين اشخاص در صورت موفقيت باز هم به اين كار ادامه
ميدهند.
 .2پیدایش فرصت جرم در اثر مواجهه با شبكههاي غيررسمي دوستان و
آشنايان .گاهي اوقات اشخاصي كه خود فرصت ارتكاب جرم يا بينظمي را در

اختيار دارند از ديگران نيز براي كمك به خود يا لذت بردن از تجربهشان دعوت
به عمل ميآورند .معموالً اشخاصي وجود خواهند داشت كه دائم ًا ديگران را به
استفاده از فرصتهاي خود تشويق نمايند چرا كه ما خيلي كم به طور صد در
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صد در حذف درازمدت همه بزهکاران موفق ميشويم.
 .3به خدمت گرفته شدن توسط بزهکاران .سردستههاي باندهاي سرقت در
صورتي كه احساس كنند اشخاص قديمي ديگر قادر به سرقت كاالهاي مورد
دلخواه آنها نيستند ،بالفاصله اشخاص جديدي را به خدمت ميگيرند .در
باندهاي سازمانيافته روسپیگری ،اشخاص سردسته به محض آنكه ميبينند
برخي روسپیها با آنها همكاري نميكنند روسپیهاي جديدي را به خدمت
ميگيرند .باندهای مجرمانه نيز در برخي موارد اشخاص تازهوارد را جايگزين
اشخاص قديمي ميكنند .گفته شده كه قاچاقچيان بزرگسال مواد مخدر انجام
كارهاي خطرناك را به نيروهاي جوان خود محول ميكنند ،چرا كه مجازاتهای
در نظر گرفته شده براي جوانان به مراتب از مجازات اشخاص بزرگسال كمتر
است
چگونه ميتوان به تغيير يا جابهجايي بزهکاران پيبرد؟ آسانترين راه براي پيبردن
به اين موضوع مقايسه اسامي بزهکاران مرتبط با جرم پيش از اجرای راهكار با بزهکاران
مرتبط با جرم پس از اجرای راهكار است .اگر پس از انجام مقايسه ،اسامي متفاوت به
نظر برسند در آن صورت است كه مشخص ميشود مرتکب ثابت نبوده است .مشكل
اصلي اين نوع رويكرد آن است كه به ندرت ميتوان به فهرست كامل بزهکاران دست

پيدا كرد .از اين رو نميتوان فهميد كه آيا اسامي جديد حقيقت ًا به بزهکاران جديد تعلق
داشته يا آنكه اين اشخاص مدتي مشغول جرم بوده و اخيرا ً شناسايي شدهاند.

گاهي اوقات مصاحبه با بزهکاران نيز سودمند واقع ميشود چرا كه خود اين
اشخاص زمان و نحوه درگير شدنشان در جرم و همچنين نام همدستان خود را به شما
خواهند گفت .اين اشخاص ميتوانند اطالعات مربوط به جابهجایی شیوه ارتکاب
و ديگر انواع آن را نيز در اختيار شما بگذارند .با اين حال در اغلب موارد بزهکاران
همكاري الزم را نمیکنند و غيرقابل اعتماد به نظر میرسند( .راهبرد دهم)
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گاهي اوقات بررسي دقيق روشهاي به كار گرفته شده براي ارتكاب جرم نشانههايي
از دخالت بزهکاران تازهكار در جرائم حادث شده را به تصوير ميكشند .اگر شیوههای
فعلي تفاوت فاحشي با شیوههای قبلي داشته باشند اين احتمال وجود خواهد داشت
كه پاي بزهکاران تازهوارد نيز وسط بوده باشد .با اين حال بعید نیست كه بزهکاران
قديمي شیوههای خود را جابهجا کرده باشند.
منابع ديگر:

«را ِجر َمتيوس» (« .)1997توسعه راهبردهاي كارآمدتر براي مقابله با روسپیگری»،
پيشگيري وضعی از جرم :مطالعات موردي موفق (جلد دوم)« ،رونالد كِالرك» .مونسي،
نيويورك :انتشارات «عدالت کیفری».
تلفيق شدت عملها با اصالحات محيطي :كنترل روسپیهای ولگرد در پارك فاينزب ِري
«راجر متيوس» مسئله ولگردي روسپیها در پارك فينزبري لندن را تشريح ميكند .شدت عملهاي
مكرر انجام شده توسط پليس طي سالهاي متمادي نتوانست بازار روسپیها را كنترل كند چرا كه
اين زنان خيلي راحت به همان مناطق برميگشتند .به محض تلفيق شدت عملهاي اعمال شده با
ايجاد موانع خياباني براي مرداني كه با خودرو به دنبال اين زنان ميرفتند ،روسپیگری به شدت
كاهش پيدا كرد .به عقيده «متيوس» علت اصلي اين كاهش ،تلفيق دو راهبرد مختلف يعني حذف
بزهکار به واسطه اجراي قانون و مقابله با فرصت از طريق ايجاد موانع خياباني بود .يكي از دالئل مهم
موفقيتآميز بودن اين نوع مداخله ها اين بود كه روسپیهای ولگرد در آن ناحيه چندان به اين شكل
از كسب درآمد وابسته نبودند .به عبارت ديگر فقط تعداد كمي از آنها به اين قضيه معتاد بوده يا تحت
كنترل رؤساي خود بودند .در حقيقت دالئل اصلي كشيده شدن اين اشخاص به دام فحشا به دست
آوردن پول بيش تر در مقايسه با مشاغل ديگر ،لذت بردن از آزادي و مالقات با مردان مختلف بود.
بسياري از آنها از نقاط دوردست و با بليطهاي ارزان قيمت قطار به پارك فينزبري ميآمدند .اكثر اين
زنان به همراه زنان ديگر اطاقي در منازل يا آپارتمانهاي مسكوني آن ناحيه اجاره كرده يا آنكه در
خودروی مشتريان اقدام به روسپیگری ميكردند .بسياري از آنها به غير از روسپیگری به فروشندگي،
رقص يا كار در فروشگاهها نيز ميپرداختند .وابستگي كم اين اشخاص به روسپیگري و پرداختن
به كارهاي ديگر براي پول در آوردن اصليترين عاملی بوده كه باعث شد محققان از جابهجايي اين
اشخاص به نقاط ديگر لندن شواهد كمي بهدست آوردند.
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 -51گوش به زنگ منافع غيرمنتظره باشيد

اگر توزیع منافع را به حساب نياوريد ممکن است تأثیر مداخلهي خود را کمتر از حد
معمول برآورد نمائید( .راهبرد سیزده) .ممکن است به اين نتيجه برسيد که مداخله ،ارزش
امتحان نداشته يا ناتوان از رفع مسئله باشد .اين امر به ويژه هنگامي که توزیع ،گروه کنترل
شما را آلوده ميسازد صدق ميکند.
گروههاي کنترل نشان ميدهند که در صورتي که کاري انجام ندهيد چه اتفاقي براي
مسئله ها ميافتد (راهبرد چهارده) .اين گروهها تا حد ممکن بايد مشابه گروه ِ تحت پاکسازی
باشند .اما نبايد تحت تأثیر پاکسازی قرار گيرند .اگر در منطقه کنترل مداخله شود ،به اين
نتيجهگيري گمراه کننده ميانجامد که اگر هيچ راهکاری اجراء نشود اوضاع بهتر خواهد شد.
اين نتيجهگيري نادرست باعث ميشود تا ثمربخشي برنامه شما کمتر از حد واقعي برآورد
شود (در مورد مسائل مربوط به جابهجايي ،به راهبرد چهل و هشت مراجعه کنید).

با ِورز و جانسون دو روش براي گزينش منطقههاي کنترل در زمانی که جابهجايي يا

توزیع منافع امکانپذیر باشد پيشنهاد ميکنند .نخستين روش ايجاد دو منطقه متحدالمرکز
حول منطقه پاکسازی است .گاهي مداخله ،وارد منطقه مجاور شده اما منطقه کنترلي بيروني
را آلوده نميکند .اين امر در صورتي ممکن است که منطقههاي کنترل و پاکسازی بسيار
مشابه بوده و توزیع يا جابهجايي به منطقه کنترل نرسد .اگر اين شرايط وجود نداشته باشد،
گزينه شماره دو استفاده خواهد شد .در اينجا از مکانهاي جابهجايي /توزی ِع نزديک منطقه
پاکسازی استفاده ميشود .اما منطقههاي کنترل کام ً
ال از منطقههاي پاکسازی و توزیع /

جابهجايي مجزا ميشوند .مناطق کنترل مشخص ًا به خاطر شباهت و جدا بودن از منطقه
پاکسازی انتخاب ميشود .میتوان منطقههاي چندگانه کنترل را انتخاب کرد و نرخ جرائم
آنها را به طور ميانگين محاسبه کرد.
اين شکل ،مثالي از گزينه شماره دو است .راهکاری برای مبارزه با سرقت از خودروها
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در پارکينگهاي جنوب شهر شارلوت را در نظر آوريد ( .راهبرد بیست و هفت) .منطقه
بحرانی سرقت به عنوان منطقه اجرای راهکار انتخاب میشود ،نقاط بحرانی مجاور نیز
محلهای مناسبی برای منطقه توزیع و جابهجایی به شمار میروند .تحليل قبلي نشان داد که
يک خط ريلي در اين پارکينگها باعث رفع مسئله ميشود .بنابراين يک منطقه بحرانی سوم

به جنوب و غرب در اين خط ريلي نيز يک محل توزیع – جابهجايي سودمند محسوب
ميگردد .بخشهاي کنترلي ،روي خط ريلي نبوده و از منطقه راهکار چنان دورند که توزیع
و جابهجايي را بعيد ميسازد.
براي تعيين تأثیر کلي راهکار رفع مسئله (شامل هرگونه تأثیر توزیع يا جابهجايي) بايد به
چهار پرسش پاسخ داد .هر پرسش داراي فرمولي ساده است.
 =Rتعداد يا نرخ جرائم در منطقه راهکار است.
 =Dتعداد يا نرخ جرائم در منطقه جابهجايي /توزیع است.
 =Cتعداد يا نرخ جرائم در منطقه کنترل است.

 = a ,bنشان ميدهند که جرم پيش يا پس از آغاز راهکار محاسبه شده است .مث ً
الRa

نرخ جرائم در منطقه راهکار پيش از راهکار و  Cbنرخ جرائم در منطقه کنترل پس از آغاز
اجرای راهکار است.
 -1آيا مسئله از پيش تا پس از اجرای راهکار تغيير نشان ميدهد؟ جرم در منطقه
پاکسازی پيش از اجرای راهکار را از آن منطقه پس از اجرای راهکار کسر کنيد تا

به تأثیر ناخالص ( )GEبرسيم:

GE = Rb - Ra

عدد مثبت نشانگر کاهش مسئله است .صفر عدم تغيير و عدد منفي بدتر شدن اوضاع
را نشان ميدهد.

 -2آيا راهکار مورد نظر علت احتمالي جابهجایی بوده است؟ با ِورز و جانسون

پيشنهاد ميدهند که به تفاوت نسبتهاي منطقه پاکسازی به منطقه کنترل پيش و
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پس از اجرای راهکار نگاه کنيم .يعني راهکار پيش را به کنترل پيش تقسيم کرده و آن

را از راهکار پس ،تقسيم بر کنتر ِل پس کسر نمائیم تا به تأثیر خالص ( )NEبرسيم:
R Ra
ـــ ـ bـــ = NE
Cb Ca

اگر تأثیر خالص نزديک به صفر باشد احتماالً راهکار بيهوده بوده است و اگر منفي
باشد احتماالً اوضاع بدتر شده است .در هر صورت جابهجايي و توزیع بيارتباط
خواهند بود .بنابراين ميتوان پاسخ به اين پرسش را متوقف ساخت .اما اگر تأثیر
خالص ،مثبت باشد ميتوان راهکار را موجب بهبود و اصالح دانست .به اين ترتيب
احتمالهای توزیع و جابهجايي به وجود ميآيد .بنابراين شما بايد به پرسش بعدي
پاسخ دهيد.

 -3اندازه نسبي جابهجايي يا توزیع چيست؟ با ِورز و جانسون ضريب
جابهجايي( )WDQبرای اندازهگیری آن را این طور محاسبه کردهاند:

D D
bـــ ـaـــ
Ca Cb
ــــــــــــ = WDQ
R R
bـــ ـ aـــ
Ca Cb
 Daنرخ جرم در منطقه توزیع  /جابهجايي پس از برنامه و  Dbنرخ جرم در اين منطقه
پيش از برنامه است .مخرج کسر عبارت است از ثمربخشي راهکار در ارتباط با منطقه
کنترل .برنامه ثمربخش باعث منفي شدن مخرج کسر ميشود .صورت کسر نشانگر
ميزان نسبي توزیع يا جابهجايي است و هنگامي منفي ميشود که توزیع وجود داشته
و هنگامي مثبت ميشود که جابهجايي وجود داشته باشد .هنگامي که نزديک به صفر
باشد ،يا وجود ندارد يا اين ضريب صفر است (بنابراين ميتوانيد پرسش شماره چهار
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را ناديده بگيريد) .اگر اين ضريب مثبت باشد توزیع وجود دارد (منفي در منفي ،مثبت
ميشود) و اگر بزرگتر از يک باشد ،تأثیر توزیع ،بزرگتر از تأثیر اجرای راهکار
است .اگر اين ضريب منفي باشد ،جابهجايي وجود دارد .هنگامي که اين ضريب بين
صفر و منفي يک باشد ،جابهجايي تا حدودي تأثیر اجرای راهکار را از بين ميبرد.

به لحاظ نظري ،ضريب  WDQميتواند کمتر از منفي يک باشد که در این صورت
نشان ميدهد راهکار باعث بدتر شدن اوضاع شده است .با اين حال پژوهش نشان
ميدهد که اين احتمال بسيار ضعيف است.
 -4تأثیر خالص و کلي ( )TNEاجرای راهکار (شامل توزیع و جابهجايي) چيست؟
باورز و جانسون فرمول زير را براي محاسبه اين تأثیر نوشتهاند:

]

Ca
ـــــ Db
 Daـ
Cb

[]
+

Ca
ـــــ Rb
 Raـ
Cb

[

= TNE

بخش اول این فرمول تأثیر اجرای راهکار در منطقه راهکار را نشان ميدهد .هر چه
پاکسازی ثمربخشتر باشد اين عبارت
بزرگتر خواهد بود .بخش دوم فرمول،
سطح توزیع يا جابهجايي را نشان ميدهد.
در صورت وجود توزیع ،اين عبارت
مثبت و در صورت وجود جابهجايي،
منفي خواهد بود .هرچه ميزان تأثیر
خالص و کلی بيشتر باشد ،اجرای راهکار
ثمربخشتر خواهد بود.
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 -52منتظر کاهش پيش از موعد جرائم باشيد

بزهکاران اغلب بر اين باورند که اقدام های پيشگيرانه پيش از آغاز واقعي آنها
به اجراء گذاشته ميشود .اين امر به آنچه که «منافع قابل پيشبيني» پيشگيري نامیده
میشود منجر ميشود .هر چند اين تأثیرهای قابل پيشبيني ميتواند تصادفا روي دهد،
پليس ميتواند براي ايجاد يا تشديد آنها دست به اقدام های از پيش برنامهريزي شده
بزند .پليس بايد از بينشی عمیق و مفید نسبت به درک بزهکاران از موقعيت ،بهرهمند
باشد و روشهايي براي فريب دادن بزهکاران در مورد ماهيت واقعي مداخله داشته
باشد.

مارتا اِسميث و همکارانش در چهل درصد مطالعات پيشگيري وضعی ،شواهدي از

منافع قابل پيشبيني يافتند که دادههاي آن ميتوانست چنين منافعي را نشان دهد .آنها
در این مطالعات ،شش نوع از این منافع را شناسایی و آنها را معرفی کردهاند:
 .1تأثیر آمادهسازي -پيشبيني :اين تأثیر زماني روي ميدهد که بزهکاران تصور
کنند برنامه ،پيش از آغاز آن عملياتي شده است .مث ً
ال اگر برنامه عالمتگذاري
بر اموال اعالم شده اما ساکنان هنوز بسيج نشده باشند يا دوربينهاي مدار بسته
نصب شده اما هنوز روشن نشده باشند.
 .2تأثیرات تبليغ /اطالعرساني نادرست :اين تأثیرات زماني روي ميدهد که
بزهکاران تصور کنند مراقبت مخفي در پي تبليغ يا شايعه وجود دارد .درک

بزهکاران را دست کم ميتوان در کوتاه مدت با اطالع رساني نادرست به بازي
گرفت .حتي گاهي ارتباطات هدفمند ميتواند سودمند باشد .پروژهاي براي
کاهش قتل جوانان در «بوستُن» از ارتباطات مستقيم با بزهکاران بالقوه ،براي
دادن هشدار به آنها در مورد شکست قطعي برخي رفتارهاي معين استفاده شد.

 .3تأثیر آمادهسازي -اخالل :اين تأثیر زماني روي ميدهد که برنامههاي پيشگيري
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باعث نظارت در محلهاي پيشگيري گردد .تحقيق از ساکنان ممکن است توجه
بزهکاران را به خود جلب نمايد .پروژههاي حل مسئله ميتواند در صورت وجود
تحقيقات مشهود در اجتماع به ايجاد راهکارهای منتج به منافع قابل پيشبيني،
در مرحله تحليل آنها بينجامد .در اواخر دهه  1980اعضاي پليس نيوپرت نیوز
به عنوان بخشي از تحليلکنندگان يک مسئله سرقت به انجام تحقيقات خانه به
خانه در يک محله با نرخ باالی سرقت دست زدند .اين امر احتماالً به کاهش
ميزان سرقت انجاميده استِ .شر َمن و اِک در بررسي راهبردهاي اثر بخش پليس،
تماسهاي خانه به خانه پليس را داراي تأثیر کاهنده جرم دانستهاند.

 .4اجراي خزنده :اين مورد هنگامي روي ميدهد که بخشهایی از راهکار پيش
از آغاز تاريخ رسمي به مرحله اجراء در آمده باشد .ارزياب برنامه ممکن است

اول ژوئن را به عنوان روز آغاز کل برنامه در نظر بگیرد .اما بزهکاران اين کار
مرحلهبندي شده را در هفتههاي پيش از اول ژوئن تشخيص داده و بر همين
اساس رفتار خود را تغيير دهند.
 .5تأثیر آمادهسازي -آموزش :اين تأثیر زماني روي ميدهد که برنامهريزي،
آموزش و تحقيق باعث آمادگي بيشتر مردم يا پليس براي مقابله با مسئله ها و
استفاده آنها از اين دانش جديد ،پيش از اجرايي شدن برنامه شود .مث ً
ال ممکن

است يک برنامه مبارزه با دلهدزدی از مغازهها که به صورت هماهنگ در مورد
چند صنف مختلف تجاری استفاده ميشود در يک تاريخ خاص آغاز شده اما
مباحثات و آموزش کارمندان پيش از اين تاريخ آنها را آمادهتر ميسازند.
 .6انگيزه :انگيزه مأموران یا مردم به همان دالئل آمادهسازي -آموزش شکل ميگيرد،
جز آنکه اشخاص به جاي آنکه از تجهيزات بهتري برخوردار باشند انگيزه

بيشتري دارند .انگيزه باال به بهبود عملکرد پيش از راهکار منتهي ميگردد.
استفاده از يک معیار زماني براي مستندسازي دقيق ،هنگامي که بخشي از راهکار
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اجراء شده براي نشان دادن درستي تأثیر ناشی از منافع قابل پيشبيني سودمند است
(راهبرد چهل و شش).
اِسميث و همکارانش چهار وضعيت متمايز که خود را به صورت تأثیر ناشی از
منافع قابل پيش بيني نشان مي دهند اما در واقع نتيجه سوء تعبير يا تحليل ناقص هستند
را بر مي شمارند:
« -1تغييرهای فصلي» :ميتواند هنگامي که مداخلهاي کمي پس از توقف فصلي
جرم ،آغاز گردد باعث ايجاد تأثیر قابل پيشبيني کاذب شود .کنترل فصلي بودن

این موضوع (راهبردهاي بیست و شش و چهل و هفت) ميتواند اين مشکل را
مرتفع سازد.
 -2تأثیرهای «پسرفتی» :به کاهش طبيعي جرائم از ميزان بسيار باال اشاره دارد که
حتي اگر هيچ کاري صورت نگيرد نيز روي ميدهد( .راهبرد چهل و هفت) .اگر

گرايش یافتن جرمي به سوی تبدیل به يک مسئله ،به علت تأثیر پسرفتی کاهش
يافته و يک برنامه پيشگيري اجراء گردد ،اين کاهش طبيعي مشابه يک تأثیر قابل
پيشبيني خواهد بود .بررسي ميانگين میزان جرائم بلند مدت (راهبرد بیست و
شش) پيش از راهکار ،طبق پيشنهاد طرح شده در راهبرد چهل و هفت ،ميتواند
نشانگر يک تأثیر پسرفتی باشد که خود را به صورت تأثیري قابل پيشبيني
مينماياند.
 -3اگر جرم نوع الف به دلیل تغيير طبقهبندي ،در طبقه جرم ديگري قرار گیرد
و بيش از اندازه ثبت شده باشد ،رسيدن به چيزي مشابه تأثیر قابل پيشبيني
امکانپذير خواهد بود .اين امر زماني روي ميدهد که يک نوع جرم خاص به

منظور کسب بودجه براي رفع آن ،برجسته شده و سپس با دريافت بودجه اين
طبقهبندي به حالت عادي باز گردد .اين تأثیر قابل پيشبيني غيرواقعي را ميتوان
با نگاه به گرايشهاي متضاد در ديگر جرائم شناسايي نمود .يافتن دو جرم مشابه
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که داراي گرايشهاي متضاد باشند ميتواند نشانهاي بر آن باشد که آن دو را باید
در طبقههایی متفاوت طبقهبندی کرد.
« -4تعدیل شدن دادهها» (راهبرد بیست و شش) نشانگر گرايشي است که داراي
تغييرهای اتفاقي است و ميتواند نتايجي مشابه تأثیر قابل پيشبيني همراه داشته

باشد .هر چه ميانگين حرکت بيشتر بود (مث ً
ال پنج دوره به جاي سه دوره) و
کاهش جرائم پس از مداخله بزرگتر و ناگهانيتر باشد ،اين تعدیل شدن به
ايجاد يک تأثیر قابل پيشبيني کاذب نزديکتر ميشود .مقايسه دادههاي تعدیل
شده و تعدیل نشده اين تأثیر کاذب را نشان ميدهد.
تأثیر قابل پیشبینی تبلیغ عامه
پاول بارکلی و همکارانش ،تأثیر گشتهای دوچرخهسوار را بر سرقت خودرو در یک پارکینگ پر رفت و آمد عمومی در
خارج از َونک ِور بریتیش کلمبیا بررسی کردهاند .پس از اجرای این راهکار ،سرقت وسائل نقلیه کاهش یافت ،اما این کاهش
چند هفته قبل از گشتزنی محقق شده بود زیرا تبلیغات عامه برای مبارزه با این مسئله ،قبل از گشتزنی انجام شد .در
این مورد ،تأثیر ناشی از منافع قابل پیشبینی ممکن است تأثیر کلی و عظیم حاصل از گشتزنی را افزایش داده باشد.
گرچه میانگین متغییر به منظور تعدیل کردن تغییر تصادفی استفاده نشد ،اما کاهش سرقتها در فاصله زمانی میان شروع
تبلیغ و شروع گشتزنی ،بسیار بزرگتر از آن است که بتوان آن را ناشی از تعدیل دادهها دانست

منبع :بارکلی و همکاران ( ،)1996پیشگیری از سرقت خودرو از پارکینگ های حومه ونکور :تأثیر گشت زنی .مطالعات
پیشگیری از جرم :جلد ،6مونسی ،انتشارات عدالت کیفری
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براي مطالعه بيشتر:
 ِشر َمن ،ل ُ َرنس و جان اِک .2002 .انجام امور پلیسی براي پيشگيري از جرم.مجموعه کتب مسئله محور پلیس  295-239در پيشگيري از جرائم بر اساس
شواهد ،نوشته لرنس شرمن و همکاران .نيويورک :روت لج.
 اسميث ،مارتا و همکاران ( .)2002منافع قابل پيشبيني در پيشگيري از جرم.در تحليل پيشگيري از جرم« .مطالعات پيشگيري از جرم» ،جلد  .13مانسي،
نيويورک :انتشارات عدالت کیفری.
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 -53آزمون معناداري بگیرید

از کجا ميتوان دریافت که راهکاري باعث کاهش يک مسئله شده است؟ اکثر
مسئله ها از نظر شدت با يکديگر متفاوتند ،حتي هنگامي که هيچکاري در مورد آنها
صورت نگرفته باشد .برای مثال به طور ميانگين هر هفته در مرکز شهری خاص سی و

دو مورد سرقت خودرو صورت میگیرد .اما به ندرت هفتهاي يافت ميشود که دقیق ًا
با سی و دو مورد سرقت همراه باشد .بلکه برای  95درصد هفتهها بين بیست و پنج و
سی و هشت مورد سرقت و  5درصد آنها داراي کمتر از بیست و پنج يا بيشتر از سی و
هشت مورد سرقت ثبت شده است .چنين اختالف تصادفي عادي است .کاهش سرقت
خودرو از ميانگين سی و دو مورد در هفته به ميانگين بیست و چهار مورد ،به جاي
تأثیر پذیرفتن از راهکار ،بيشتر امری تصادفی است .تصادف را ،نوسانات غيرقابل پيش
بيني در جرائم به علت تعداد بسيار زياد تأثیر عوامل کوچک بدانيد .حتي اگر پليس
هيچ کاري انجام ندهد جرائم تغيير خواهد کرد.
«آزمون معناداري» اين احتمال را که تغيير در جرم ،به تصادفي بودن مربوط باشد

نشان ميدهد .اختالف معنيدار ،اختالفي است که بعيد است تصادف ًا انجام شده باشد.
فهم اين مطلب که يک اختالف کوچک معنيدار است مشکلتر است تا يافتن معناي آن
در يک اختالف بزرگ .يافتن اختالفي معنيدار در يک مسئله سيال جرم مشکلتر است
حتي اگر راهکار در مورد آن اثر بخش باشد و در صورتي که تنها چند مورد معدود
(اشخاص ،اماکن ،وقايع يا زمانها) را در اختيار داشته باشيد مشکلتر بتوان اين اهميت
را يافت تا وجود موارد متعدد (باز هم با وجود اثربخش بودن راهکار) .نميتوانيد ميزان
اختالف يا سيال بودن مسئله را کنترل کنيد .اما شايد بتوانيد دادههاي موارد بيشتري را
جمعآوري نمائید.
موقعيت رايج را در نظر آوريد .شما در پي تعيين این امر هستید که آیا کاهش جرم
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در يک منطقه ،به تبع اجرای راهکار بوده است؟ دادههاي مربوط به جرم در چند هفته
قبل و بعد از اجرای راهکار را براي همين منطقه در اختيار داريد .شما تعداد ميانگين
جرائم به ازای هر هفته را براي هر دسته از هفتهها محاسبه کرده ،در مييابيد که جرم
کاهش يافته است.
شکل زیر نشانگر سه نتيجه احتمالي است .در هر گروه دو بعد وجود دارد ،يکي
براي هفتههاي پيش از اجرای راهکار و يکي هم مربوط به هفتههاي پس از اجرای
راهکار .ميلههاي عمودي نشانگر نسبت هفتهها با صفر ،يک ،دو جرم يا بيشتر است.
(مث ً
ال در چارت بااليي ،شش مورد جرم در  20درصد هفتهها پس از اجرای راهکار

روي داده است) .در گروه «الف» اين توزيعها به ندرت همپوشاني دارند زيرا اختالف
ميانگين در آنها زياد بوده و انحراف معيار دو گروه کوچک است( .راهبرد بیست و دو).
حتي با چند هفته از دادهها ميتوان گفت که آزمون معنيداري ،تصادف را به عنوان
یک عامل ،از دور خارج ميکند .در گروه «ب» همپوشاني بيشتري در توزيع وجود
دارد .اختالف کوچکتري در ميانگين وجود داشته و انحراف معيار بزرگتر است.
موارد بسيار بيشتري براي تشخيص يک اختالف غيرتصادفي در موقعيتهايي شبيه

به اين الزم است .در گروه «ج» همپوشاني تقریب ًا کامل بوده و اختالف ميانگين بسيار
کوچکتر و انحراف معيار بسيار بزرگتر است .تنها ،مطالعهاي با تعداد باالي موارد
باعث يافتن اختالف معنيدار در اين مورد ميشود .نکته مهم اينکه هر چه اختالف
جرم کمتر مشهود باشد ،موارد بيشتري الزم است براي این که اطمينان حاصل کنند که
تصادفی بودن ،دلیل تفاوت نبوده است.

جرم شناسی پیشگیری

299

نظريه احتماالت؛ استفاده از ميانگين ،انحراف معيار و تعداد موارد براي محاسبه
احتمال اينکه تصادف ،علت اين اختالف باشد را ممکن ميسازد .اگر کمتر از 5
درصد احتمال داشته باشد که تغيير مسئله به نوسانات تصادفي مرتبط باشد ،نميتوان
تصادف را علت اين تغيير دانست ،در اينجا  5درصد سطح معنيداري خوانده مي
شود .خالصه اينکه از آنجا که احتمال آنکه تصادف ،علت باشد ،زير سطح معنيداري
(یعنی  5درصد) است ،ميتوان با قطعيت گفت که چيزي غير از تصادف باعث تغيير
بوده است .تعیین  5درصد به عنوان سطح معنيداري ،به صورت قراردادي است ،یعنی
ميتوان از سطوحي نظير يک درصد نيز استفاده کرد .هرچه اين سطح محدودتر باشد
احتمال آنکه شما به اشتباه ،راهکاری که مؤثر است را غير اثربخش بدانيد ،بيشتر است.
اين نوع خطا يک «منفي نشانگر وجود غلط» خوانده ميشود (راهبرد  .)37اگر هزينه
راهکار چنان باال باشد که شما از کارکرد آن مطمئن باشيد ميتوانيد از سطح معنيداري
محدود استفاده کنيد.
گاهي تحليلگران از سطح معنيداري گستردهاي نظير  10درصد استفاده
ميکنند .هرچه اين سطح گستردهتر باشد احتمال آنکه شما به اشتباه ،از راهکاري بي
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تأثیر حمايت کنيد بيشتر است .اين نوع از خطا يک «مثبت مبتنی بر اشتباه» خوانده
ميشود (راهبرد سی و هفت) .زماني که مسئله جدي است ،اقدام های مربوط به مسئله
چندان جالب نيست و شما نسبت به رد يک راهکار مطلوب نگرانيد ،ميتوانيد از
سطحي گستردهتر استفاده کنيد.
دو روش براي استفاده از سطح معنيداري وجود دارد .در مبحث باال ما از آنها به
عنوان آستانه عدم پذيرش استفاده کرديم :پائینتر از سطح ،احتمال تصادف رد ميشود
و باالتر از سطح به عنوان علت پذيرفته ميگردد .همواره پيش از آنکه از آزمون معني
داري براي رسيدن به نتيجه مطلوب استفاده کنيد سطح معناداري را مشخص نمائید.
براي اتخاذ گزينهاي صحيح بهتر است از سطح معنيداري به عنوان وسيلهاي براي
تصميمگیری در کنار ديگر مسائل (نظیر وخامت مسئله ،هزينههاي برنامه ،کاهش مطلق
مسئله ها و نظاير آن) استفاده شود .بسياري از علوم نظير پزشکي از همين رويکرد
پيروي ميکنند .اگر شما نيز از اين رويکرد پيروي ميکنيد ،به جاي آزمون معنيداري،
از میانگین  pاستفاده کنيد .میانگین  pاحتمال دقيقي است مبنی بر این که تغيير معض
به دلیل تصادف است .بنابراين میانگین  0/062 pبه اين معني است که حدود  6درصد
احتمال دارد که با پذيرفتن راهکار يک خطاي مثبت صورت پذيرد .به اين ترتيب
میتوان چنین تفسیر کرد که در هر صد تصمیم از این نوع در حذف تصادف برای
پذیرش راهکار ،حدود شش تصمیم خطا خواهد بود .چنين تصميمي توسط شما يا
همکارانتان به مسائل زيادي بستگي دارد.
تمايز قائل شدن بين دو واژه معنيداري( )significanceو با معني بودن
( )meaningfulnessاز اهميت خاصی برخوردار است« .معنيدار» يعني آنکه وجود
اختالف ،به تصادف ارتباط چنداني ندارد« .با معني» يعني آنکه اختالف ،بزرگ و با
اهميت است .با وجود موارد کافي حتي اختالفي بسيار کوچک نيز معنيدار است .اما
منظور اين نيست که با ارزش باشد .معنيدار را ميتوان محاسبه کرد اما با معني بودن
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يک داوري کارشناسانه است.
بررسي تصادف ممکن است بسيار پيچيده باشد زيرا آزمونهاي معنيداري متعددي
براي بسياري از موقعيتهاي متفاوت وجود دارد .وب سايتها و نيز کتابهاي بسيار
سودمندي براي گزينش وجود دارد و برنامههاي نرمافزاري آماري متعددي قادر به

انجام محاسبه های الزم هستند  .اما اگر نتيجه آزمون معنيداري یا میانگین  pاهميت
داشته باشد و شما سر رشتهاي از نظريه احتمال ها يا آمار نداشته باشيد بايد از کمک
کارشناسان دانشگاهها يا ديگر سازمانهايي که مرتب ًا از آمار استفاده ميکنند برخوردار

شويد.
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 -54جريان را به طور روشن بيان کنيد

هدف از اين کار کمک به اشخاص براي تصميمگیري بهتر است .شما براي کمک
به تصميمگیرندگان بايد ماجرا را چنان روشن بيان کنيد که از يک پرسش مهم ،به
پاسخهاي احتمالي و سپس به اقدام های اثر بخش منتهي گردند .براي برقراري ارتباط
الزم ،بايد مخاطب خود و پرسشهاي مورد نظر آنها را بشناسيد .جریانی که شرح
میدهید بايد نيازهاي خاص آنها را برطرف نمايد .اين ماجرا ميتواند در يک گزارش
کتبي يا در يک ارائه شفاهي گفته شود( .راهبرد پنجاه و هشت)
فقط آنچه را به منظور کشف ،تحليل ،راهکار يا ارزيابي انجام دادهايد ذکر نکنيد،
زيرا خستهکننده بوده و اشخاص را قادر به اتخاذ تصميم عملي از کارتان نخواهد کرد.
شما بايد کار تحليلي خود را به صورت ماجرايي ارائه نمائید که نيازهاي مخاطب را
برطرف نمايد.

کار شما بايد به چهار پرسش اساسي پاسخ دهد که با مراحل فرآيند SARA

متناسب است:
.1

ماهيت مسئله چيست؟ (کشف)

.2

علت مسئله چيست؟ (تحليل)

.3

در مورد اين مسئله چه بايد کرد؟ (راهکار)

.4

آيا اين راهکار منجر به کاهش مسئله شده است؟ (ارزيابي)

روشن است که اين پرسشها بايد بر اساس مسئله مورد بررسي ،دقيقتر بيان شود.

مث ً
ال گاهي ساکنان محل از سر و صداي شبانه يا وجود زباله در خيابان اظهار نارضایتی

ميکنند ،ميتوانيد به جاي پرسش مربوط به کشف بر اساس آزمون CHEERS
پرسشهاي دقيقتري ارائه دهيد( .راهبرد بیست و چهار)
• ماهيت وقايع پر سر و صدا چيست؟ (رويدادها)
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• اين وقايع چه شباهتي با هم دارند؟ (شباهت)

• آيا موارد مکرر سر و صداي شبانه و زباله که برای ساکنان ایجاد مزاحمت کند
وجود دارد؟ (تکرار)

• اين وقايع چه وقت ،کجا و توسط چه کسي روي ميدهد؟ (جامعه)
• اين وقايع چگونه برای مردم مزاحمت ایجاد میکند؟ (خسارت)

• چه کسي از پليس انتظار دارد که به رفع اين مسئله بپردازد؟ (انتظار)

پاسخ به پرسش کليِ ماهيت مسئله چيست؟ مستلزم پاسخگويي شما به پرسشهاي
دقيقتري است.
نخستين وظيفه شما در بيان يک ماجراي منسجم به تعيين نوع پرسشهايي که شما
درصدد پاسخگويي به آن هستيد باز ميگردد .بعد بايد سعي کنيد گزارش خود را حول

رويکردها و نظريههاي مندرج در اين راهبرد (مث ً
ال آزمون  ،CHEERSمثلث جرم ،يا
قاعده  )80-20ارائه نمائید .اينها چارچوب محسوب ميشوند .چارچوب پوسته ماجرا
است که عوامل متعددي را که ميتواند براي انواع مسئله ها به کار رود به هم مرتبط
ميسازد .انتخاب چارچوب شما به مسئله ،يافتههاي شما و نيازهاي تصميمگیرندگان
بستگي دارد .مطمئن شويد که جرياني منطقي ،از پرسش اصلي تا چارچوب و يافتهها و

نهايت ًا پاسخها وجود دارد .خالء منطق مذکور را بررسي کنيد .اکنون طرحي از ماجراي
خود ارائه نمائید .رئوس اصلي ماجرا که راهنماي کار شما محسوب میشوند چهار
مورد هستند .جزئيات اجراء به مشخصات مسئله شما بستگي خواهد داشت.
از تعصبورزي نسبت به اين رئوس بپرهيزيد زيرا تنها نقطه آغاز ارائه نظرها
به شمار ميرود .در عوض آنها را با ميزان زمان خود و از همه مهمتر با دغدغههاي
اشخاصي که با آنها سر و کار داريد تطبيق دهيد .سعي کنيد پرسشهاي آنها را پيشبيني
کرده و بر اساس آن طرحي مناسب ارائه نمائید .گرچه از لغات تخصصی اين راهبرد
در اينگونه طرحها استفاده کردهايم ،شايد نياز باشد تا از يک زبان مشترک در کار خود
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استفاده نمائید .اگر مخاطب شما با زبان تحليل مسئله آشنا نيست نبايد چندان به آن
پايبند باشيد.

رئوس چهارگانه ماجرا

 -1ماهيت مسئله چيست؟

الف .با سازماندهي چارچوب ،مث ً
ال مباني CHEERS

ب .شرح نظاممند مدارک مربوط به وجود و نوع مسئله:
• ماهيت اين وقايع چيست؟

• چه شباهتي بين اين وقايع وجود دارد؟
• اين وقايع چند بار تکرار ميشود؟

• اين وقايع چه زماني و کجا روي ميدهد؟

• چه کسي و چگونه از اين وقايع آسيب ميبيند؟

• چه کسي از پليس انتظار دارد تا مسئله را برطرف نمايد؟
ج .مسائل تحليل و حل جمعی مسئله:
• پرسشهايي که نيازمند پاسخاند.
• مسائل تعريفی و سنجشی.

• همکاراني که وجودشان مورد نياز است.
د.

خالصه.

 -2عوامل پیدایش مسئله چيست؟

الف .با سازماندهي چارچوب در مورد مسئله ،مث ً
ال مثلث تحليل مسئله

ب .شرح نظاممند مسئله و پاسخگويي به پرسشهاي زير:
• بزهکاران کدامند؟
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• اهداف چه کساني يا چه چيزهايي هستند؟
• مسئله در چه مکان و زماني روي ميدهد؟

• چه چيزي بزهکاران و آماجها را يکجا گرد هم ميآورد؟
• چه چيزي موجب پیدایش یا رفع مسئله ميشود؟

ج .مسائل مربوط به شکل کلي راهکار که متناسب با اطالعات است:
• کنترل يا دسترسي بزهکاران

• محافظت يا رفتارهاي بزهدیده یا آماج
• دسترسي به مديريت يا امکانات.
د .خالصه.
 .3با اين مسئله چه بايد کرد؟

الف .با سازماندهي چارچوب راهکار ،مث ً
ال پيشگيري وضعی از جرائم:
• بزهکاران

• آماج یا بزهدیدگان
• اماکن

ب .شرح نظاممند سیاست به کار رفته برای راهکار:
• افزايش خطر يا اقدام

• کاهش عواید ،معاذیر يا تحريک ها (جرم)

• چه کسي ،چه زماني و کجا به انجام اقدام ها خواهد پرداخت
• ديگر منابع الزم

ج .مسائل و نتايج پيشبيني شده:
• نتايج مستقيم

• جابهجايي بزهکاری
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• توزیع منافع

• ديگر عوارض جانبي

• چگونگي انجام ارزيابي
د .خالصه.
 .4آيا راهکار باعث کاهش مسئله شده است؟

الف .با سازماندهي چارچوب ،مث ً
ال اصول ارزيابي

ب .شرح نظاممند ارزيابي:

• آيا راهکار طبق نقشه اجراء شده است؟
• آيا مسئله تغيير کرده است؟

• چرا اين احتمال وجود دارد که راهکار علت مستقيم تغيير باشد؟
• ميزان جابهجايي ،توزیع منافع و ديگر عوارض جانبي.
ج .مسائلی برای اقدام های آینده:

• آيا اين اقدام براي حل مسئله کامل است؟

• انجام چه اقدام های ديگري ضروري است؟
• آيا بايد تحليل ديگري انجام شود؟
• آيا راهکار بايد تغيير يابد؟

د .خالصه.
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 -55نقشههايی واضح ارائه دهيد

نقشهها در بیان قانعکننده ماجراهای مربوط به مسئله ها ،نقش مهمی ایفا میکنند .اما

براي اين کار بايد کام ً
ال روشن و شفاف باشند .يعني نقشهها بايد داراي حداکثر اطالعات
الزم بوده و فاقد اطالعات بيمورد باشند .چند راهنما براي اصول کارتوگرافيک وجود
دارد (براي مطالعه بيشتر به شکل و توضیح آن مراجعه کنید).
نحوه استفاده از نقشه را براي بيان ماجرایی در یک پروژه حل مسئله در پليس نروژ،
توضيح خواهیم داد .شکلهاي شماره یک و دو استفاده از نقشه براي شرح مسئله ها
و راههای حل را نشان ميدهد .يوهانس کِنوتسون از آکادمي ملي پليس نروژ و کِنوت،
اريک و سوويک از پليس ِوستفولد در صدد حل مسئله تاکسيهاي غيرقانوني در

شهر ساحلي تونز بِرگ با جمعيت حدود سی و شش هزار نفر بودند .آخر هفتهها سی
دستگاه ساختمان ،برای نوشيدن الکل ،اشخاص را به سمت خود فرا ميخواندند ،در
نتيجه بزرگ راه در روزهاي جمعه و شنبه بسته ميشد .يک پارکينگ نيز بسته شده
بود .با اين حال اتوبوسها و تاکسيهاي قانوني ميتوانستند در بزرگراه رفت و آمد
کنند .تاکسيهاي بدون مجوز بخش اعظم کار در اين منطقه را با ترساندن مسئوالن
مجاز تاکسيراني انجام ميدادند .شماری از جرائم وخیم ،به رانندگان اين تاکسيهاي
غيرقانوني منتسب شده و بارها از آنها شکايت شده بود.
شکل و طرح مسئله بر روی دو نقشه شکل شماره یک نشان داده شده است .شکل
سمت چپ يک نقشه خيابان است که بسياري از خصوصيات بي ارتباط با مسئله را
نشان داده و از بسياري مشخصات مهم بازمانده است .اين نقشه تنها حاوي سه ويژگي
مرتبط با نقشه اصلي بوده و ويژگيهاي مه ِم حذف شده را با ارائه تصويري روشنتر

اضافه مينمايد.

شکل دو دو نقشه را نشان میدهد که نتایج تحلیلهای انجام شده و ویژگیهای
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مهم راهکار را خالصه کرده است .نقشه سمت چپ نشاندهنده مسيرهاي اصلي
رانندگان غيرمجاز است .اين رانندگان از ترافیک خیابانها و پارکینگها برای سوار یا
پیاده کردن مسافران استفاده ميکنند .اين نقشه نشان ميدهد که ايستگاه اتوبوس و
ايستگاه تاکسيهاي مجاز نیز دورتر از محل آمد و شد مردم واقع شدهاند .هنگامي که
مشروبفروشیها پس از ساعت سه صبح تعطيل ميشوند تقاضا براي حمل و نقل
افزايش يافته و تاکسيهاي غيرمجاز از اين موقعيت استفاده ميکنند .نقشه راهکار در
سمت راست شکل دو نشان ميدهد که چگونه امکانات بزرگراهي ،جابهجا شده و
مانع از سوار کردن مسافران توسط تاکسيهاي غيرمجاز ميشود ،پارکينگها شبها دير
هنگام تعطیل ميشوند تا اين تاکسيها وارد آن نشوند و ايستگاههاي اتوبوس و تاکسي
مجاز ،به محلهاي مناسبتري انتقال يافتهاند .اين نقشه قسمت مهمي از ارزيابي فرآيند
به شمار ميرود( .راهبرد چهل و شش)
اين سه نقشه ماهيت مسئله و کارهاي انجام شده را به خوبي نشان ميدهد .در نتيجه

اين پروژه ،تقریب ًا مشکل تاکسيهاي غيرمجاز در تونز بِرگ بدون افزايش بينظمي رفع
شد.
کنوت سون و سوويک از اين نقشهها براي نشان دادن ويژگيهايي بهره بردند که
هيچ سيستم اطالعات جغرافيايي قادر به نشان دادن آن نبود .اين کار خوبي است .بخش
اعظم اطالعات مربوط به مسئله ها در رايانه وجود ندارد.

با اين حال برخي ویژگیهای نقشههاي مطلوب ،از قلم افتاده است .مث ً
ال جهتهاي

جغرافيايي ديده نميشود .اما جهتيابي ،نقشي در اين مسئله نداشته بنابراين فقدان آن
مانع از شفافيت نقشهها نميشود .همچنين مقياس نقشه نيز ديده نميشود که اين امر
مانع از فهم اشخاص ناآشنا با منطقه ميشود.

جرم شناسی پیشگیری
ترسیم نقشههاي سودمند
 .1ببينيد چه اطالعاتي براي مخاطب شما سودمند (و چه اطالعاتي سر در گم کننده) است؟
 .2نقشهها را ساده کنيد .کليه مشخصاتي که به فهم مسئله کمک نميکنند را حذف نمائید.
 .3از به کارگیری گرافيکي که بيش از دادهها توجه را به خود جلب میکنند خودداري کنيد.
 .4جزئياتي را که باعث فهم بيننده از مسئله ميشود حتي اگر افزودن اطالعات به صورت
دستي باشد فراموش نکنيد.
 .5مقياس نقشه و در صورت لزوم جهتهاي جغرافيايي را ارائه دهيد (معموالً شمال در باالي
نقشه قرار ميگيرد)
 .6از تصاوير معنيدار براي نشان دادن میزان وخامت نقاط بحرانی استفاده کنيد .مث ً
ال از
رنگهاي به تدريج گرم شونده (زرد تا قرمز) براي نشان دادن بدتر شدن مسئله استفاده
کنيد.
 .7بعد صحيح تمرکز جرم را به کار بريد :نقطه براي اماکن (و گاهي بزهدیدگان) ،خطوط براي
تمرکز مسئله در طول خيابان و بزرگراهها ،و مناطق براي محله ها.
 .8از جدول و شکل در کنار اين نقشهها استفاده کنيد.
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 -56از جدولهاي ساده استفاده کنيد

جدول در صورتي که ساده باشد ابزاري مؤثر براي بيان ماجراست .اما نرمافزار
مورد استفاده براي ترسیم جدول ،خود مجموعههاي غيرضروري نظیر خطوط عناوين
مورد استفاده براي تفسير دادهها را ايجاد نموده و به همین دلیل تحليلگران نميتوانند
جدولها را به صورت مبتکرانه سازماندهي کنند.
فرض کنيد قصد داريد نشان دهيد که روش عرضه آبجو خود باعث تسهيل سرقت
از آبجو فروشي ميگردد .برخي فروشگاهها آبجو را در ورودي و برخي در داخل
فروشگاه عرضه میکنند .شما ميخواهيد نشان دهيد که عرضه آبجو در داخل مغازه
احتمال سرقت کمتري نسبت به مورد ديگر در پي دارد .جدول شماره یک گویای
این پيام است .دادهها به خوبی سازماندهي نشده و مجموعه کلي باعث سردرگمی
ميگردد.
جدول شماره دو اين دادهها را به خوبي سازماندهي ميکند .درصدها محور ماجرا
هستند .از آنجا که اعداد خام کل ماجرا را بيان نميکنند ،اما ممکن است براي خوانندهاي
که خواهان نگاه دقيقتر است سودمند باشد ،در پرانتز ارائه شدهاند .به جاي درصدهاي
خام نيز از درصدهاي ستوني در جدول شماره دو استفاده ميشود.
هر گاه رابطهاي بررسي شود که در آن امری علت امری ديگر باشد بهتر است علت
در ستونها ارائه شده و از درصدهاي ستوني استفاده گردد .سپس مقايسه رديفها
صورت گيرد .در اين جا مي بينيم که  29درصد فروشگاههاي با ويترين جلوي در،
با سرقت رو به رو نشدهاند در حالي که اين ميزان در فروشگاههاي ديگر  83درصد

بوده است .در طرف ديگر تقریب ًا  46درصد فروشگاههاي با ويترين جلوي در داراي
سه مورد سرقت يا بيشتر بودهاند در حالي که از دیگر فروشگاه ها سرقتی انجام نشده
است.
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جدول شماره دو از مجموعه کمتري برخوردار است .خطهاي پهن کنار رفته و
خطوط نازک جاي آنها را گرفتهاند .در داخل نيز تنها خط باقيمانده عنوان را از محتوا
جدا ميسازد .به جاي خطوط ،فضا به راهنمايي چشم خواننده در رديفها و ستونها
ميپردازد .با اطالعرساني به خواننده در عنوان ،در مورد اهميت اعداد با عنوان درصد
(و اعداد خاص در پرانتز) نيازي به استفاده از نماد درصد ديده نميشود .تنها مجموعه
ستون باقي ميماند که به خواننده ميگويد مجموع مهم عمودي است .تمامي درصدها
نيز ُرند شدهاند و باعث پشت سر هم قرار گرفتن اعداد و آسانتر شدن تفسير ميشود.

به اين ترتيب جدول بیشتر ارائهدهنده داده و نه مجموع عدد است.

غالب ًا مسئله عوامل متعددي دارد .گرچه جدول ميتواند تعداد زيادي از عوامل را

نشان دهد ،در بررسي بيش از دو علت يک جدول واحد کارآيي چنداني ندارد .اصول
اساسي ترسیم جدول عبارت است از:

• تمامي عوامل در يک جهت قرار دارند (معموالً ستونها).
• مجموع در جهت علت قرار ميگيرند (زير ستونها).

• مقايسه عوامل در جهت مخالف قرار ميگيرد (در رديفها در صورتي که عوامل
در ستونها ارائه شده باشند).
جدول شماره سه يک جدول سه بعدي است زيرا سه مورد ،بررسي شده است.
(جدولهاي قبلي دو بعدي بودهاند) .جدول شماره سه به اين پرسش پاسخ ميدهد
که آيا ارتباط بين محل ويترين و سرقت براي دو فروشگاه متفاوت فرق ميکند يا نه.
پاسخ منفي است .الگوي يکساني براي هر دو فروشگاه وجود دارد که در جدول شماره
دو ديديم در هر دو مورد ما با جمعبندي ستون ،به مقايسه فروشگاههاي با ويترين
در جلوي در نسبت به ديگر فروشگاهها ميپردازيم .به اين ترتيب هر فروشگاهي که
ويترين آن در داخل باشد صرفنظر از نوع ،دچار سرقت کمتري ميشود.

عم ً
ال جدول شماره سه نوع فروشگاه را ثابت فرض ميکند .اگر بقيه عوامل را نيز
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مهم بگيريم آنها نيز ثابت فرض ميشوند .مث ً
ال ميتوان فروشگاهها را به لحاظ اندازه
گروهبندي کرد( .کوچک ،متوسط و بزرگ) و به طور مجزا ارتباط بين محل ويترين و
سرقت هر يک را تحليل نمود .اين کار نيازمند وجود  3گروه است اما از اصول يکساني
برخوردار است.
ديگر خصوصيات جدول شماره سه از اين قرار است:

• اگر اعداد خام داخل پرانتز را براي فروشگاه اول به اعداد فروشگاه دوم بيفزاييم،
اعداد خام جدول شماره  2به دست ميآيد .به عبارتي ديگر جدول شماره دو
خالصه جدول شماره سه است اما نميتوان از جدول شماره دو به جدول شماره
سه رسيد.

• از آنجا که جدول شماره سه گویای دو علت احتمالي براي مسئله است يک خط
عمودي براي جلب توجه به اين دو نوع فروشگاه افزوده شده است.

• عناوين رديفها در مورد هر دو نوع فروشگاه ذکر شده ،بنابراين نيازي به
بازنويسي آنها نیست.

• به علت ُرند شدن ،مجموع درصدها گاهي به باالي عدد صد ميرسد .در برخي
موارد اين مجموع ميتواند درست زير صد يعني  99/9باشد .چنين انحراف
ناچيزي مسئله مهمي نیست.
اگر جدولهاي يکساني براي تصميمگیرندگان واحدي ارائه ميدهيد از چارچوبهای
متعدد و متفاوت با دادههاي واحد استفاده کنيد .ببينيد کدام چارچوب بيشتر به درد آنها
ميخورد و سپس از آن چارچوب استاندارد بهره بگيريد.
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جدول یک  :موقعیت و سرقت آبجو (ژوئن)
جمع

پشت

جلو

شمار گزارشهای سرقت

40

(33)%82.5

(7)%17.5

0

13

(7)%53.85

(6)%46.15

1-2

11

(0)%0

(11)%100

3

64

(40)%62.5

(24)%37.5

مجموع

جدول شماره دو :درصد فروشگاهها به همراه
سرقتهای گزارش شده آبجو
(تعداد در پرانتز ذکر شده)
موقعیت ویترین
سرقتها در ژوئن

در پشت

در جلو

0

()7

29/2

()33

82/5

1–2

()6

25/0

()7

29/2

 3یا بیشتر

()11

45/8

()0

0/0

مجموع

()24

100/0

()40

100/1

جدول شماره سه :درصد فروشگاههای زنجیرهای به همراه سرقتهای گزارش آبجو
(تعداد در پرانتز ذکر شده)
فروشگاههای دارای محل صرف آبجو
سرقتها در ژوئن

فروشگاههای صرفاً فروشنده آبجو

ویترین در جلو

ویترین در پشت

ویترین در جلو

ویترین در پشت

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

 3یا بیشتر

()6

46/2

()0

0/0

()5

45/5

()0

0/0

مجموع

()13

100/1

()19

100/0

()11

100/1

()21

100/0
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 -57از نمودارهاي ساده استفاده کنيد

اگر شکلها و نمودارها ساده ارائه شوند ،همچون جدولها و نقشهها ابزار مؤثري
براي انتقال اطالعات به شمار ميروند .همه شکلها داراي دو قسمت ساختار و محتوي
هستند .محتوي عبارت است از اطالعاتي که شما خواهان انتقال آن به ديگران هستيد.
هدف از ارائه ساختار تضمين تفسير سريع ،آسان و دقيق محتوي است .سادگي به معني
به حداقل رساندن ساختار است .رايجترين خطا ،افزودن عناصري است که ماجرا را
پيچيده ميسازند .براي نشان دادن اين مطلب با یک مثال ،از شکلي با طراحي ضعيف
آغاز ميکنيم .سپس نشان ميدهيم که نمودارها با سادهتر شدن خود چگونه شفافتر
و قویتر ميشوند.
شکل شماره یک نموداری دایرهای است که بايد نشان دهد سارقان چگونه وارد
منازل ميشوند .این تصوير سه بعدي پيام را منحرف ميسازد .همانگونه که خواهيم
ديد درها بزرگترين مشکل بوده و پنجرههاي عقبي در پشت قسمت «سایر» و در رده
چهارم قرار دارند .تأثیر سه بعدي بودن این تصویر آن است که اهميت تکههاي جلويي
را بيش از اندازه جلوه ميدهد (در اين مثال پنجرههاي جلويي که کمترين احتمال ورود
را در بردارند) .در حالي که اهميت تکههاي پشتي کم در نظر گرفته شده است .تنها
ويژگي با ارزش يک نمودار دایرهای آن است که نقش هر قسمت را نسبت به کل نشان
ميدهد .اما هنگامي که از حالت سه بعدي استفاده شود ،اين ويژگي نيز از بين ميرود.
توجه داشته باشيد که سايهها و الگوهاي متعددي براي نشان دادن گروههاي ششگانه
وجود دارد اين کار به شلوغي بيشتر ميانجامد.
شکل شماره دو مشکلي را که تأثیر سه بعدي بودن در نمودارهاي ميلهاي ايجاد
ميکند نشان ميدهد .مقايسه ارتفاع ميلهها دشوار است زير مجبوريم بين لبه جلويي
باال و لبه پشتي ميلهها دست به انتخاب بزنيم .از حالت سه بعدي هرگز نبايد استفاده
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شود.
اين نمودار داراي ويژگيهاي ديگري است که استفاده از آن را دشوار ميسازد:
سايه زدن سطح که تفاوتهاي بين ميله ها و پس زمينه را نشان ميدهد ،عناوين ميلهها
و محور عمودي ،و خطوط افقي .چارچوب اطراف شکل نيز غيرضروري است.
نمودار ميلهاي ساده شکل سه اطالعات را به نحو بهتري منتقل ميسازد زيرا اثري
از ويژگيهاي سردرگم کننده شکل شماره دو در آن نيست .اگر بنا باشد هر ميله درصد
دقيق را نشان دهد ميتوان در باالي هر ميله آن را عالمتگذاري کرد اما بايد محور
عمودي را حذف کرد .زيرا اين ويژگي همان اطالعات را منتقل ميسازد.
به عالوه دادههاي شکل شماره سه دوباره سازماندهي شده است .اين نمودار به
جاي تعداد خام سرقتها ،درصد مجموع را نشان ميدهد .به اين ترتيب دو نکته روشن
ميشود :کدام روشها رايجترند و هر روش چه بخشي از کل را نشان ميدهد .اگر بنا
باشد نقش نسبي در کل نشان داده شود بايد به جاي نمودار دایرهای از نمودار ميلهاي
استفاده شود.
ويژگي ديگر شکل شماره سه آن است که گروهها به ترتيب معنيداري تنظيم
شدهاند :یعنی از بيشترين به کمترين ،که به محل تمرکز توجه خوانندگان اشاره دارد.
انتقال نظمی معنيدار در نمودار دایرهای دشوار است زيرا فاقد آغاز يا پايان مشهود
است .در واقع نيازي به استفاده از نمودار دایرهای نيست زيرا نمودار ميلهاي انتقال
بهتري دارد .هنگامي که گروهها داراي داده باشند ،نمودار ميلهاي ساده و اثربخش
خواهد بود.

عنوان شکل را فراموش نکنيد .در شکل شماره سه خودِ عنوان ،بيانگر ماجراست؛

زيرا نه تنها جالبتر از عنوان شکل یک و دو ،یعنی «شیوههاي ورود» است بلکه ماجرا
را نیز از ابهام خارج ميسازد .خالصه آنکه شکل شماره سه ميتواند خود بسنده باشد.
خواننده بدون قرائت هيچ متني درست به اصل ماجرا ميرسد.
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شکل نهايي يک نمودار خطي است که معموالً براي رديابي دادهها در طول زمان
استفاده ميشود .در شکل شماره چهار دادههاي ششماه ارائه شده است .نقطهها ،نمادي
از تعداد سرقت و خطوط بيانگر ارتباط پيوسته در طول زمان است .شما بايد محور
عمودي را نامگذاري کنيد تا شکل بتواند به تنهايي به انتقال اطالعات بپردازد .در اين
شکل با نگاهي کلي ميتوان دریافت که محور عمودي نشانگر تعداد سرقتها و نه
نرخ سرقت است.
اگر بخواهيد تعداد هر رويداد در هر دوره زماني را نشان دهيد بايد نقطهها را
نامگذاري کرده اما محور عمودي را حذف کنيد .اين کار اکنون رواج دارد .با اين حال
مراقب باشيد عناوين عددي در هر نقطه زماني ميتواند قرائت نمودار را دشوار سازد.

اگر نمودارهاي متعددي در يک شکل واحد نشان داده شود (مث ً
ال گرايش به سرقت در
چند ناحيه پليس) ،از عالمتگذاري بر خطوط مختلف و تمايز آسان آنها در نمودار،
اطمينان حاصل نمائید.
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طراحی مؤثر نمودارها
• آنها را ساده طراحی کنید .بیش از حد جدولبندی نکنید.
• از طرحهای سطحی مثل سه بعدی استفاده نکنید.
• از نمودارهای دایرهای استفاده نکنید.
• در مورد اطالعات قابل طبقهبندی ،از نمودارهای میلهای استفاده کنید.
• از نمودارهای خطی برای اطالعاتِ 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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 -58اظهاراتی مستدل ارائه دهید

ارائه مطالب بايد با يک پرسش اصلي در چارچوبي براي توصيف يافتهها آغاز
شود و با نتيجهگيري به پايان رسد (راهبرد پنجاه و چهار) .بايد طرحهایی با پيروي از
راهنمايي موجود در راهبردهاي پنجاه و پنج تا پنجاه و هفت تهيه شود .در اين راهبرد
تاکيد بر ماجراي شما خواهد بود .در راهبرد پنجاه و نه نگاهي به نحوه ارائه ،از جمله
استفاده از اسالیدهای پاورپوينت خواهيم داشت.

تاکيد اصليِ ارائه شما بايد بر پاسخگويي به پرسشهاي مشخصي باشد که

تصميمگیری را آسانتر کرده و شامل موارد زير باشد:
•
•

مجموعه اساليدهايي درباره ماجراي شما.
تكرار متوالي طرح يا اساليد اصلي براي تمرکز مخاطب شما بر ماجرا.

اساليدها يافتههاي تحليل را ارائه ميدهند .ارائهکننده ،یعنی گروهبان اسميت ،دو
هدف دارد ،نخست پاسخ به پرسش «علت پیدایش مسئله چيست؟» و دوم افتتاح باب
گفتگو در مورد راهکارهاي ممکن .اساليد ،عنوان پرسش را مطرح میکند (و ارائهکننده
را معرفی ميکند) .اين اساليد به همراه دو تا چهار اساليد ،مقدمه محسوب ميشود.
اساليد شماره دو نکات مورد توافق ،که پايهای است برای مطالب بعدی را بيان ميکند.
اساليد شماره سه رئوس ارائه را ارائه داده و اساليد شماره چهار خالصهاي از دادههای
جمعآوري شده را در بر دارد.
چارچوب کار در اساليد پنجم ارائه ميشود .گروهبان اسميت با استفاده از مثلث
جرم کليه يافتههايي را که در اين مثلث ديده ميشود مشخص ميکند (توجه داشته

باشيد که اين امر ،تنها در صورتي ممکن است که مخاطب قب ً
ال با اين مثلث آشنا باشد.
در غير اينصورت بايد از چارچوب ديگري استفاده شود) .براي انتقال اين پيام و سر

جرم شناسی پیشگیری

319

در گم نشدن مخاطب ،گروهبان اسميت از اسالید مثلث جرم در سراسر ارائه يافتهها با
کمي تغيير مهم استفاده ميکند :سايهها و رنگها در اسالیدها با تغيير آماجهای جرم و
اماکن و بزهکاران تغيير ميکند .فلش گرد در اساليد شماره پنج ترتيب خالف جهت
عقربههاي ساعت را براي ارائه يافتهها توسط گروهبان اسميت نشان ميدهد .بنابراين
در اين اساليد گروهبان اسميت همزمان به توصيف چارچوب خود و ارائه طرحي کلي
از يافتههاي اصلي مي پردازد.
اساليدهاي شماره شش تا سیزده حاوي جدولها ،نمودارها و نقشههايي است که
مباني موجود در چارچوب را به مخاطب ارائه مينمايد .گاهي يک نمودار ميلهاي اقدام
های مورد استفاده براي محافظت از آماجها را نشان ميدهد .گاهي يک نقشه ،موقعيت
مکاني را که مسئله در آنجا شايع است را در مقابل اماکن فاقد آن نشان ميدهد.
تصاوير ميتوانند ويژگيهاي مهم اين مکانها را نشان دهند .جدول ممکن است پيامد
دستگيري بزهکاران را نشان دهد.
اساليد شماره چهارده اين يافتهها را جمعبندي ميکند .در اينجا شکل مثلث،
نشانگر تمامي جوانب سايهدار بوده و نشان ميدهد که يافتههاي جداگانه ،بخشي از
يک کل بزرگتر هستند .اساليدهاي پاياني ،راهکارهایی را نشان میدهند که برخی از
آنها با یافتهها همسو و برخی دیگر با آنها در تضادند .هر چند گروهبان اسميت نظر
کارشناسي خود را ارائه ميدهد ،اساليدهاي پاياني بحث مربوط به يافتههاي گذشته را
ميگشايد .اين تصميمگیرندگان هستند که حرف آخر را در اين مورد ميزنند.
تمرکز مخاطب شما به کل ماجرا و عدم سردرگمي در جزئيات ،اهميت زيادي
دارد .دو روش براي انجام اين کار عبارت است از استفاده تکرار متوالی (مانند مثلث
در شکل) يا يک اساليد رئوس مطالب برجسته .در صورت استفاده از اساليد مطالب،
اين طرح پيش از هر عنوان نشان داده ميشود .عنوان مورد ارائه ،در طرح کلي برجسته
شده و ديگر عناوين کمرنگ ارائه ميشود .در ارائه گروهبان اسميت اساليد رئوس کلي
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چهار بار نشان داده شده که هر بار قبل از عناوين اصلي بوده است.
برگه هاي مربوط به اساليدها نيز سودمندند .اما محدوديتهايي نيز وجود دارد.
ميتوان تغييرهای دقيقه  90را در اساليدها آسانتر از دست نوشتهها صورت داد.
اگر منتظر تغييرهای عمده دقيقه  90هستيد شايد برگهها متناسب با تصاوير نباشند.
معموالً اساليدهاي رنگي بعد از کپي گرفتن سياه و سفيد جالب نخواهند بود .اگر از
پاورپوينت استفاده ميکنيد ،استفاده از گزينه «سياه و سفيد خالص» در منوي پرينت،
موقت ًا اساليدهاي رنگي شما را به سياه و سفيد مبدل خواهد ساخت.

بيشتر تصميمگیرندگان به اندازه شما عالقهمند به روشهايي نيستند که شما براي
تحليل مسئله استفاده کردهايد .بنابراين زمان زيادي به شرح روشهاي خود اختصاص
ندهيد .مگر آنکه اين کار هدف اصلی ارائه باشد .در عوض ،مباني اصلي را جمعبندي
نمائید (به اساليد شماره چهار مراجعه کنید) .ميتوانيد اساليدهاي جداگانهاي در مورد
روشها تهيه کرده و در صورتي که مخاطبان در مورد آنها سؤالی داشته باشند همراه
داشته باشيد.
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 -1عوامل پیدایش مسئله  XYZچيست؟
گروهبان اسميت از بخش تحليل مسئله

 .مسئله XYZچيست؟
• تعداد باالي رويدادهاي گزارش شده .x
• متمرکز در بخش .y
• نخستين مورد در سال  1986ثبت شده.
• عدم کفایت اجراي قانون
• رايج بودن در بين ديگر نيروهاي پليس

 -3مواردی که به آنها پرداخته خواهد شد
• منابع اطالعاتی مورد استفاده
• چگونگي سازمان دهي دادهها
• علت پیدایش مسئله چیست
• راهکارهاي ممکن

 -4تحليل مسئله XYZ
• انجام بخش تحليل مسئله
• اخذ اطالعات از منابع مختلف
 رويدادهاي گزارش شده x مصاحبه با تجار و فروشندگان مصاحبه با بزهکاران بررسي موارد ثبتي توسط دوربین مداربسته• کارشناسانی از ديگر نيروهاي پليس

 -5اجزای مسئله عبارت است از

6-13

 -14عوامل پیدایش مسئله XYZ

 -15راهکارهاي نامتناسب
آماجها و کنترل کننده های نزدیک
الف.
ب.
اماکن و مديران
الف.
ب.
بزهکاران و کنترل کننده های نزدیک
الف.
ب.

اساليدهايي که آماجهای جرم و
محافظان را نشان ميدهد
اساليدهايي که مديران و اماکن
را نشان ميدهند
اساليدهايي که بزهکاران و کنترل
کننده های نزدیک را نشان ميدهند

خالصهاي موردبندی شده از
اساليدهاي قبلي

 -16راهکارهاي متناسب
آماجها و دستاندرکاران
الف.
ب.
اماکن و مديران
الف.
ب.
بزهکاران و دستاندرکاران
الف.
ب.
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 -59ارائه دهندهای مؤثر باشيد

همه اشخاص حرفهاي بايد ارائه خوبي داشته باشند .مهارتهاي ارائه ،اهميتي به
اندازه خوب نوشتن دارند .کليد ارائه مطلوب ،برخورداری از آمادگی باالست .نکات
زير از منابع مختلفي از جمله تجربه های تلخ و شيرين ما گرفته شده است.
آمادگی:

حتي ارائه دهندگان مجرب غالب ًا حالتي عصبي دارند ،در نتيجه چندان نگران اين

مسئله نباشيد .آمادگی کامل ،کنترل اعصاب را آسان ميسازد.
 .1عنوان مطالب خود را بشناسيد.
 .2مخاطب خود از جمله فرد ديگری که قصد ارائه دارد را بشناسيد.
 .3مدت زمان ارائه را مشخص کنيد.
 .4آمادگی آن را داشته باشید که چند دقيقه زودتر کار را به پايان بريد ،اما در
صورت لزوم تا آخر وقت کار کنيد.
 .5ارائه و زمانبندی آن را تمرين کنيد.
 .6در صورت لزوم تمرين را تکرار کنيد.
در روز ارائه اتاق را بررسی کنید:

اطمينان حاصل کردن از محيط ارائه ،سه هدف را تحقق ميبخشد .نخست مانع از

غافلگيري شما ميشود .دوم شما را قادر به ارائه برنامههاي متناسب با آنجا ميسازد.
سوم باعث ميشود تا شما آرامش خود را حفظ کنید .هنگامي که در يک همايش يا
خارج از سازمان خود در حال ارائه کاری هستيد اين امر اهميت زيادي دارد .نحوه
چینش امکانات برای همايشها در هتل ،بسیار تفاوت است.
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آيا تجهيزات مورد نياز در اختيارتان هست؟

• نمودارها

• تخت سياه /سفيد
• گچ /ماژیک

• ویدئو پروژکتور
• ميکروفن

• اشارهگر ليزري
.2
.3

آيا از نحوه استفاده از تجهيزات اطالع داريد؟

آيا قب ً
ال با آنها کار کردهايد؟

.4

آيا از چگونگي دعوت از دیگر کارشناسان مربوط اطالع داريد؟

.5

آيا ميدانيد چگونه بايد نور را کم کنید؟

.6

آيادر اتاق قسمتهايي وجود دارد که مانع از ديدن و شنيدن مخاطبان شود؟

پروژکتور:

تجهيزات مدرن ارائه ،هم پيچيده و هم مستعد نقص فني هستند .از چگونگي کاركرد

آن و طرحهاي پشتيباني مطمئن شويد .در صورتي که زمان اجازه دهد تجهيزات را در
اتاق امتحان کنيد و در همين حين در قسمتهاي مختلف اتاق نشسته و پيچيدهترين
اساليدها را نگاه کنيد .حتي اگر نتوانيد کاري انجام دهید ،بعدا ً ميتوانيد به مخاطب از

پيش هشدار دهيد (مث ً
ال «کساني که سمت چپ نشستهاند ميتوانند وسط بيايند .زيرا
ديدن برخي از نمودارها از آنجا دشوار است»).
.1

پروژکتور را در بهترين موقعيت براي مخاطب خودتان قرار دهيد.

.2

اطمينان حاصل نمائید که مانعی بر سر دید پرده وجود ندارد.

.3

در صورت لزوم براي نشان دادن اساليد از ديگران کمک بگيريد.
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.4

اطمینان حاصل کنید که اساليدها از آخر اتاق نيز قابل خواندن هستند.

.5

در صورت لزوم پردهها را بکشيد.

.6

هرگز تصور نکنيد همه چيز طبق برنامه پيش برود.

سبک ارائه:

گرچه شناخت مواد کاري شما اهميت دارد ،سبک مورد پذيرش مخاطب نيز داراي

اهميت است .دست کم مطمئن شويد مخاطب براي درک ارائه شما نيازي به تالش
براي انطباق با سبك شما ندارد .رفتار همراه احترام برای مخاطب از اهميت به سزايي
برخوردار است.
 .1حتي اگر يک نسخه کتبي در اختيار داريد نوشتههاي خود را نخوانيد.
 .2از روی نوشتهها صحبت کنيد( .استفاده از کارت باعث ميشود شما محل خود
را گم نکنيد).
 .3مؤدبانه آغاز کنيد( .خودتان را معرفي کنيد و با مخاطب احوالپرسي نمائید).
 .4در صورت امکان ايستاده صحبت کنيد (اين کار کنترل مخاطب را آسان
ميکند).
 .5در ارائههاي طوالني ميتوانيد محل ايستادن خود را تغيير دهيد (اما به صورتي
بيقرار قدم نزنيد).
 .6جلوی ديد مخاطب از تصاوير اساليد را سد نکنيد.
 .7از رسيدن صداي خود به ديگران اطمينان يابيد.
 .8سريع صحبت نکنيد (حدود  130کلمه در دقيقه مطلوب است).
 .9تماس چشمي با مخاطب را حفظ کنيد (اما نه فقط با يک نفر).
 .10اطمينان بيابيد که مخاطب شما از زمان مناسب برای طرح پرسش ،در حين
معرفي يا پس از آن ،آگاه است.
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 .11پرسشها را تکرار کنيد تا ديگران نيز بشنوند .به دقت پاسخ دهيد و از پرسشگر
بپرسيد آيا سؤال او را درست فهميدهايد؟
 .12از شفافيت (و کافي بودن) برگهها اطمينان يابيد.
 .13سر وقت کار را به پايان بريد.
 .14سعي کنيد از کار خود لذت ببريد.
نرمافزار ارائه:

پاورپوينت و ديگر نرمافزارهاي مشابه مخاطب را همزمان به دو صورت ديداري

و شنيداري قادر به دريافت اطالعات ميسازد .بنابراين درک و به خاطر سپردن نکات
کليدي ،امکان بيشتري مييابد .ارائه مطالب به شیوه الکترونيکی ،چهار خطر را نيز در
بردارد .نخست آنکه معرفي استانداردي است که ميتواند به سرعت براي مخاطبان
آگاهتر خستهکننده شود .دوم ،ميتواند چنان پيچيده شود که مخاطب بيش از پيام ،به
خود رسانه توجه نمايد .سوم ،با افزايش ميزان پيچيدگي احتمال بروز نقص فني بيشتر
ميشود .چهارم ،آنکه مانع از طرح پرسش توسط مخاطب ميگردد .تماشاي دستکاري
کردن تجهيزات ،باعث خسته شدن مخاطب و هدر رفتن زمان ميشود .اصل سادگي
را فراموش نکنيد.

 .1اساليدهاي خود را نخوانيد -حرفهاي شما نبايد صرف ًا تکرار اساليدها باشد.
 .2به مخاطب نگاه کنيد -نه به اساليدهاي خود.
 .3با بیان عنوان ارائه ،نام و ارتباط خود با این بحث ،کار را آغاز کنيد( .نه با بیان
ویژگیهای خود).
 .4تنها از يک شکل انتقال اساليد استفاده کرده و از يک انتقال ساده که توجه
مخاطب را از نکات اصلي منحرف نميسازد بهره بگيريد.
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اساليدهاي پاورپوينت:

اساليدها را نيز ساده ارائه دهيد .بيشتر نوشتههاي روي اساليد با دشواري در

خواندن مواجه اند .هدف شما آن است که اساليدها تلگرافي باشند .هر اساليد بايد
توجه را معطوف يک نکته مهم کرده و مانع انحراف از آن گردد .بنابراين کاري کنيد
که خواندن و درک آن آسان شود.
 .1تنها يک نکته ارائه دهيد.
 .2جزئيات کافي براي نکته مورد نظر را ارائه نمائید نه بيش از آن.
 .3از کاربرد افکتهاي صوتي ،انيميشن ،فونت تايپ و انتقال بپرهيزيد.

 .4از پس زمينه تيره (مث ً
ال آبي پر رنگ) و رنگهاي روشن براي متن استفاده کنيد
(مث ً
ال زرد).

 .5از فونت درشت و رنگهاي متفاوت استفاده کنيد (از آبي و نارنجي سير استفاده
نکنيد بلکه از آبي و زرد بهره بگيريد).
 .6از کاربرد خطوط و حرفهايي که از پس زمينه متمايز نيست ،اجتناب کنيد .زيرا
در نقشهها نمودارهاي خطي مشکلساز خواهد بود.
 .7از کاربرد زياد رنگ قرمز بپرهيزيد .از اين رنگ براي تأکيد بر نکته های مهم
استفاده ميشود.
 .8از گرافيک ديداري به جاي کالم استفاده کنيد.
 .9از تصاوير ،نقشهها ،شکلها و جدولهاي ساده استفاده کنيد.
 .10از عبارت های کوتاه در نمودارهاي کالمي استفاده کنيد.
 .11اطمينان يابيد که اين عبارت به نکته اصلي اساليد مربوط است.
نهايت ًا آنکه راحت باشيد:

فرض کنيد همه چيز به هم بريزد .اگر ویدئو پرژکتور خراب شود آمادگی داشته
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باشید که بتوانید با استفاده از اُور ِهد مطالب را ارائه دهید .اگر آن هم خراب شود از
برگهها استفاده کنيد ،اگر آماده چنين مشکالتي باشيد کمتر عصبي شده و مخاطب شما
دلسوزانهتر عمل خواهد کرد.

 .1از کاربرد فن آوريهايي که دائم ًا دچار مشکل شده يا شما آشنايي چنداني با آن
نداريد بپرهيزيد.
	.2يک طرح پشتيباني براي نقص تجهيزات نرم افزارها داشته باشيد.
 .3برگههاي اساليد را به عنوان مکمل تهيه نمائید.
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 -60در خزانه دانش سهيم شويد

بخش اعظم آنچه که امروزه درباره مسئله ها ميدانيم بیست سال پيش شناخته شده

نبود .اين انباشت دانش عمدت ًا به تبادل دانش پژوهشگران و پليس در امریکا ،کانادا،
انگلستان و ديگر کشورها مربوط است .راهبردهای پنجاه و چهار تا پنجاه و هفت نحوه
ارتباط با تصميمگیرندگان در پليس و جامعه شما را شرح داد .شما وظيفه داريد با انتقال
کار خود به بيرون از سازمان محلي و اجتماع خود شغلتان را ارتقا بخشيد.
دو رويکرد در ارتباط با همکارانتان وجود دارد .يکي از طريق موارد نوشتاری که
ميتواند به صورت گزارش ،نشريات حرفهاي يا مقاله های مطبوعات منتشر شود .دوم
از طريق معرفي در نشستها و همايشهاي حرفهاي است .مؤثرترين راهبرد انتقال
اطالعات ،ترکيب هر دو رويکرد مذکور است.
گزارشهاي کتبي حاوي اطالعات دقيق و سودمندي است که دیگران ميتوانند به
عنوان مواد ارجاعي از آن استفاده کنند .روشهاي مختلفي براي انتشار اطالعات کتبي
وجود دارد .اين اطالعات ميتواند به شکلی قابل دانلود از وب سايتها يا به صورت
نشريه های حرفهاي در اختيار قرار گيرد .اطالعات کوتاهتر براي جلب توجه اشخاص
را ميتوان در خبرنامههاي حرفهاي و ديگر نشريه ها منتشر نمود .در نهايت تشويق
خبرنگاران حرفهاي به ذکر اقدام های شما ميتواند مخاطب گسترهتري را جلب کند.
اطالعات کوتاهتر که به آساني قابل دسترسي باشد مخاطب گستردهاي را جلب میکند
اما داراي اطالعات کمتري است.
همايشها؛ ارتباط چهره به چهره ،پرسش و پاسخ و بحث در مورد آخرين پیشرفتها
را امکانپذير ميسازند .مباحثات غيررسمي براي تبادل نقطهنظر و ايدههايي که هنوز
براي نشر به اندازه کافي پرورده نشدهاند سودمند است و شما را قادر ميسازد تا از
کارشناسان مربوط در مورد مسئله های دشوار راهنمایی دريافت نمائید.
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امریکا و انگلستان همايشهاي ساالنه مربوط به انجام امور پلیسی مسئله محور را
برگزار ميکنند .همايشهاي تحليل جرم و ديگر همايشهاي پليس در سراسر جهان
برگزار ميشود که شما ميتوانيد اطالعات مربوط به حل مسئله ها را در آنها ارائه
نمائید.
دست آخر اينکه شما بايد همايشهاي ديگر حرفهها را به ويژه اگر با همتاياني از
رشتههاي ديگر همکاري داشتهايد مد نظر قرار دهيد .ايراد اصلي همايشها؛ محدوديت
زماني ارائه مواد ،نبود بايگاني کامل نشستهاي همايش و تعداد نسبت ًا کم اشخاص

حاضر در آنهاست .اما حاضران ميتوانند اطالعات را به اشخاص غائب منتقل سازند.
راهبرد جامع ارتباط بايد در بر گيرنده موارد زير باشد:
 .1وجود گزارشی تخصصی قابل دانلود در يک وب سايت قابل استفاده آسان براي
کساني که عالقهمند به جزئيات هستند.
 .2وجود يک يا چند مقاله کوتاه در نشريه های حرفهاي يا مردمي با ارجاع به وب
سايت براي مخاطب عمده با عالقه کلي.
 .3وجود مقالهاي طوالني تر در ي نشريه ای حرفهاي براي دانشگاهيان و همکاران
حرفهاي.
 .4دست کم يک ارائه در يک همايش حرفهاي براي گروهی کوچک اما صاحب
نفوذ از همکاران حرفهاي.
به عالوه ارسال رونوشت مقاله ها به اشخاص عالقهمند به عنوان تحقيق،
سودمند است .اين کار نه تنها عقايد شما را انتقال ميدهد بلکه مشاوره در مورد
چگونگي انتقال عقايدتان به ديگران را در اختيار عام قرار ميدهد.
اشخاص حرفهاي به خصوص عالقهمند به موارد زير هستند:
 .1کشف مسئله های جديد يا در حال تغيير.
 .2پيشرفت در تکنيکهاي تحليلي که ميتواند پاسخگوي پرسشهاي جديد بوده
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يا دقيقتر و با خطاي کمتر به پرسشهاي قديمي پاسخ دهد.
 .3راهکارهاي جديد به مسئله ها يا کاربرد جديد راهکارهاي قديمي.
 .4شواهد مربوط به اثربخشي ،عدم اثربخشي يا عوارض جانبي راهکارها.
هر يک از اين عنوانها را ميتوان به صورت مطالعهای موردي از مسئله خاص

ِ
موردي خاص داراي چهار نکته است:
خودتان نوشت .طرح اصلي يک مطالع

 .1عدم رضايت از موقعيت قديمي -به علت ناکافي بودن درک يا اقدام مناسب در
شرايط خاص.
 .2جستجوي راهحلها -چگونگي درک کردن يا اقدام جديد.
 .3شواهد مويد راهحلها -مقايسه دو رويکرد قديم و جديد.
 .4نتيجهگيريها و کاربردها -خالصهاي از آنچه اشخاص بايد با توجه به اين
اطالعات در نظر داشته باشند.
اين طرح کلي از فرآيند  SARAپيروي ميکند .تشخیص نشانگر عدم رضايت
از يک شرايط خاص است .تحليل عبارت است از جستجوي درک جديد از مسئله.
راهکار مستلزم مقايسه نظاممند رويکردهاي جديد و گزينش رويکردي جديد است.
ارزيابي آنچه را که از تجربه آموخته شده است جمعبندي ميکنند.
جدول زیر نحوه به کارگيري اين طرح در هر يک از چهار عنوان مطالعه موردي را
نشان ميدهد .اين نوع مطالعه موردي را ميتوان در صورتي که شرايط ايجاب کند به
رشته تحریر درآورد .تکنيک جديد تحلیل مسئله ممکن است نوع جديدي از مسئله را
نشان دهد ،در اين صورت ميتوان دو نوع مطالعه موردي را با هم ترکيب نمود.
به همين ترتيب شرح راهکار جديد برای رفع يک مسئله ممکن است شامل
اطالعات مربوط به ارزيابي بوده و در نتيجه دو نوع آخر از چهار نوع مطالعه موردي
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را ترکيب نمايد .ترکيبهاي ديگر نيز ممکن است.
دست آخر اينکه ما تحليل جرم را به مثابه يک حرفه و دانش جرم را به عنوان يک
رشته ميدانیم .با اين حال بخش اعظم آنچه ميخواهيد به روشني درک کنید ،هرگز
تسليم وسوسه اغراق در شواهد شما نميشود.
هيچ چيز بيش از تحریف حقایق به شهرت شما و همکارانتان آسيب نميزند .ديگر

اشخاص ممکن است سريع ًا به سراغ نتيجهگيريها بروند .تحليلگران ،جرم فزاينده
اتفاقي را با انسجام دنبال ميکنند .اگر شما پاسخ را ندانيد يا تنها بخشي از مسئله را
درک کرده باشید ،داستان سر هم میکنید .اما هنگامي که شما پاسخ را ميدانيد اشخاص
به قضاوت حرفهاي شما بیشتر اعتماد میکنند.
قرن ، 21قرن تحليل در انجام امور پلیسی است و شما ميتوانيد نقش مهمي در آن

ايفا نمائید .صد سال پس از اين ،تحليل کام ً
ال در کار پليس جا افتاده و اوضاع تغيير
خواهد کرد .فنآوري نيز متفاوت خواهد بود .اما مهمتر از همه اينکه نسل بعد از ما
اطالعاتي بسيار بيشتر از ما درباره جرم و نحوه پيشگيري از آن در اختيار دارند .زيرا
شما و اشخاصي نظير شما به طرح پرسشهاي مهم پرداخته ،دادهها را جمعآوري و
تحليل نموده و نتايجتان را به روشني و درستي گزارش کردهايد.
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چهار نوع مطالعه موردي
رئوس مطالب

 .1مسئله جديد

 .2تکنيک تحليلي
جديد

 .3راهکار جديد

 .4شواهد جديد
مربوط به اثربخشي

الف .عدم رضايت

کشف موقعيتي
غيرعادي

علت محدوديت
تکنيک قديمي

علت محدوديت
راهکار قديمي

عدم قطعيت اثر
بخشي راهکار در
شرايط خاص

ب .جستجو

کشف موارد
متفاوت

چگونگي کشف
تکنيک جديد

چگونگي کشف
راهکار جديد

دشواريهاي ارزيابي
راهکار در اين شرايط

ج .شواهد

مقايسه مسئله
قديمي با مسئله
جديد

مقايسه نظاممند
تکنيک قديمي با
جديد بر اساس
معيارهاي عيني

مقايسه نظاممند
راهکار قديمي با
جديد بر اساس
معيارهاي عيني

روشهاي مورد
استفاده در ارزيابي و
نتايج آن

د .نتايج

کاربرد در حل
مسئله

شرايطي که
تکنيک جديد در
آن سودمند است

شرايطي که راهکار شرايطي که راهکار
بايد در آن استفاده
جديد در آن
شده و نتايج موردنظر
سودمند است

