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و علوم سياسي، دوره  317- 334، صفحات1389 بهار،1، شمارة40 فصلنامه حقوق، مجلة دانشكده حقوق

 پيشگيري از جرم فرايند

∗غالمرضا محمدنسل

 دانشگاه علوم انتظاميحقوقاستاديار گروه
)6/12/1386: تاريخ تصويب-25/9/1386: تاريخ دريافت(

:چكيده
و ترس از جرم از دغدغه تدابير مختلف در طول زمان. هاي رايج در جوامع مختلف است جرم

و بي به. مي اتخاذ شده استنظ براي برخورد با جرم جز معدودي از كشورهاي اسالمي كه

اند، در ساير تبعيت از سيستم جنايي اسالم توجه قابل توجهي به تدابير متنوع پيشگيرانه داشته

و از طريق سيستم  و به شكل مجازات ظاهر و سركوبگرانه داشته ملل، اين تدابير صبغة واكنشي

هاي اخير ناتواني سيستم دادگستري در حل مشكل دههدر. شده است عدالت كيفري اعمال مي

و ناامني بر همگان معلوم شده است و همچنين هزينه. جرم آور اقدامات هاي سرسام اين واقعيت
اقدامات. گذاران را به استفاده از تدابير پيشگيرانه وادار ساخته است سركوبگرانه، سياست

د و ناامني پيشگيرانه نيز در طول زمان كارآمدي خود و حل مشكل جرم ر پيشگيري از جرم

و مدبرانه اما موفقيت در امر پيشگيري از جرم، مستلزم تهيه برنامه. اند نشان داده هاي منسجم

طيي كه تدوين آنها بايد فراينداست .ندك معيني را

: كليديگانواژ
 پيشگيري،يشگيري اصالحيپ، پيشگيري تنبيهي، فرايند پيشگيري از جرم،پيشگيري از جرم

. پيشگيري علّي،مكانيكي

 :g_mnasl@yahoo.com Email 02613402327: فاكس∗

.اين مقاله نگاه كنيد از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني شدهبراي اطالع از ديگر مقاالت منتشر
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 مقدمه
و ناامني دو گزينه اصلي در برابر اولياي امور قرار دارد در برخورد با پديد گزينه.ه جرم

و از طريق سيستم عدالت  و مجازات است كه با شدت عمل اول، رويكرد سنتي سركوبي

و سازمان زندان شامل دادگاه(كيفري  و پليس مي)ها ها اين رويكرد در اواخر قرن. شود پيگيري

گزينه دوم، مقوله پيشگيري. اخير ناتواني خود در حل مشكل جرم را آشكارا نشان داده است

 به پيشگيري از بسياربه دليل كارآيي باالي اين رويكرد در دو دهة اخير اقبال. از جرم است

و. شود جرم در جوامع مختلف ديده مي هاي پيشگيرانه فرايند اجراي برنامهاما آيا طراحي

 خاصي دارد؟ 

و كليشهحل پيشگيري از جرم نوعاً از طريق راه اي قابل دسترسي نيست، بلكه هاي ثابت

هاي در سال. شود بيشتر به صورت اجراي اصول اساسي در مراحل مختلف يك فرآيند ديده مي

 كه مخفف كلمات)SARA("راسا"هايي از اقدامات پيشگيرانه از قبيل مدل اخير نسخه

(Scaning, Analysis, Response, Assessment)و تحليل، پاسخ وو به معني وارسي، تجزيه

تدابير منسجم پيشگيري. اند كه در پليس مسئله محور كاربرد دارند ارزيابي است، ارائه شده

و برخي ديگر جنبة عملي هستندمتنوع و علمي و كاربرديو برخي از آنها بيشتر نظري اتي

دو. دارند نگارنده بر همين اساس الگوهاي موجود در زمينه فرايند پيشگيري از جرم را به

و) الف(دستة  و مورد بررسي قرار خواهد دادكركاربردي، تقسيم)ب(علمي الزم به ذكر. ده

كه ذكر عنوان  ن"الگوي علمي"است و بر عكس امبه معني غيرعلمي بودن الگوي ديگر نيست

به معني غيركاربردي بودن الگوي ديگر نخواهد بود"الگوي كاربردي"نهادن . به الگوي دوم

.بلكه، انتخاب اين اوصاف صرفاً جهت سهولت در مطالعه است

و نظري فرايند پيشگيري- الف  الگوي علمي
و بيش مراحل زير ديده مي  شود در الگوهاي علمي ارائه شده براي پيشگيري از جرم كم

)Ekblom, 2001, PP 4- 5(:

و هدف.1  گذاري؛ شناسايي مسئله جرم
 شناسي علل جرم؛ آسيب.2
و ارائة راه.3 و كاربردي؛حل انتخاب اقدامات ويژه  هاي عملياتي
 كارهاي پيشگيرانه؛ اجرا راه.4
و تعديل نتايج اجراي برنامه.5 . ارزيابي

مراحل را به اختصار اينك هر يك از اين. دهد شكل شماره يك اين مراحل را نشان مي

:دهيم توضيح مي
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 319ي از جرم فرايند پيشگير

جرم-شكل شماره يك  فرايند پيشگيري از

و تعيين اهداف كاهش جرم-مرحله اول  شناسايي مسئله جرم
و به بيان ديگر، تعيين الگوي خطر جرم نخستين مرحله از فرآيند پيشگيري، مسئله يابي

و تحليل الگوي جرم يا هدف. است مي اين كار از طريق تجزيه . گيرد گيري بزهكاران، صورت

سه مقوله متفاوت بررسي مي و تحليل هر جرمي از اين مقوله. شود در تجزيه : ها عبارتند

 مطالعه فضاي جغرافيايي بزه مورد نظر؛-1

و-2 و بزه ديدگان آن؛ و مباشران  تحليل ساختار جرم

. تحول در نوسانات جرم مذكور در دوره زماني معين-3

ن هايي اقدامات پيشگيرانه ممكن است كاهش جرم يا محدود كردن آن يا جلوگيري هدف

و مبهم صرف. از رشد آن باشد و هدف در طرح ريزي پيشگيري، بايد از اهداف كلي نظر كرده

و شاخص را با كمال واقع و بطور دقيق مشخص .هاي ريسك را معين كرد بيني

و اموال در معرض خطر كند كه آماج پيشگ محدوديت منابع اقتضا مي يري از ميان اشخاص

و اموال آسيب،بر همين اساس. بيشتر جرم انتخاب شوند پذير در اولويت پيشگيري اشخاص

كه بطور گسترده در پيشگيري از جرم مورد استفاده قرار. گيرند قرار مي الگوي طب پيشگيري

سه رويكرد در مورد هدف ر گذاري شيوه گرفته است، ميهاي مداخله :كندا ارائه

بر- پيشگيري اوليه•  از طريق تمركز بر كل جمعيت يا بزهكاران بالقوه، يا تمركز

و اموال آماج جرم؛ موقعيت  هاي بالقوه جرم يا اشخاص
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 1389 بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 320

ديدگي، تمركز يعني تمركز بر اشخاص در معرض خطر خاص بزه- پيشگيري ثانويه•

كه در خطر صحن بر آماج تحت خطر بزه  قرار دارند؛,ه جرم شدنديدگي يا اماكني
و صحنه يعني تمركز بر محكومان يا بزه-پيشگيري سومين• هاي ديدگان قبلي يا اهداف

كه ارتباط با مفاهيم بزه(جرائم موجود  و نقاط جرم خيز ديدگي مكرر، بزهكاري مكرر

به هدف .)گذاري منابع كمياب مالي است عموماً رويكردي بسيار اثربخش

به سطح فردي محدود شوند سسات يا اشياي هدفنيازي نيست كه مو -گيري شده

مي هاي معاشرين، موسسات، جمعيت ها، گروه خانواده و غيره گيري شوند، توانند هدف ها

گيري البته، راهبردهاي هدف. در ذيل توضيح داده است"سطوح اجتماعي"بدانگونه كه الگوي 

و ايرادهاي قابل توجه خواهند جايگزين، مزيت و شيوه ها به مسئله جرم و بستگي  داشت

و سنگين كردن اثربخشي. تر خواهد داشت گستردهيكاهش آن بستر مسئلة شايع، سبك

يا هدف. گذاري در مقايسه با بدنامي حاصل از آن است هدف گيري يك منطقه مسكوني

به عنوان بزهكاران بالقوه ممكن است بسيار اثربخش باشد، اما در مقابل  اشخاص خاص

به دنبال داشته باشد مي و برچسب خوردن محله را گذاري بايد منصفانه هدف. تواند بدنامي

و احساس بي  به عنوان مثال در صورتي كه ساكنان يك منطقه.عدالتي را موجب نشود بوده

شان انجام شود، ساكنين هاي پليسي بيشتري در محل امنيت محلي بيشتر دريافت كنند يا گشت

 اين قبيل مسائل بايد،البته.كه نرخ جرم مشابه دارند، ممكن است برآشفته شوندمناطق مجاور 

و طراحي فرآيند اجرا، برخورد ، اما مسائل شودبه نحوي راهبردي از طريق بررسي، مشاوره

.)Ekblom, 2001, pp 8- 9(بيشتر براي بررسي در سطح مستقيم اجرايي وجود خواهد داشت

شن-مرحله دوم جرم آسيب  اسي علل
از. از فرآيند پيشگيري، تعيين علل جرم است دومين مرحله براي شناسايي علل جرم

مي نظريات جرم مي. كنيم شناختي استفاده و علل بعيد تقسيم علل جرم را توان به علل بالواسطه

م، جر)The Conjunction of Criminal Opportunity(به موجب نظريه تقارن فرصت مجرمانه. كرد

آنبييمحصول تاثير علل واسطه است كه جمع شدن آنها در كنار يكديگر، موجب وقوع

يك در تحقق انواع جرائم، يك بزهكار آماده، انگيزه. شود مي به و توانا از طريق دسترسي مند

و در غياب پيشگيران انگيزه هدف آسيب و جذّاب براي جرم، در يك محيط مساعد و پذير مند

به دنب از. ال يافتن يا ايجاد موقعيت مجرمانه استاليق، و بسياري علل بعيد جرم متعدد هستند

و محيطي را در بر مي و اجتماعي گيرد، ليكن اين دسته از علل، از طريق علل قريب علل فردي

به. كنند جرم عمل مي به نظر اكبلوم، اين علل. اند عنوان تقسيم كرده11علل قريب جرم را

ميگاهي از ناحيه و زماني نيز از موقعيت ناشي :شوند فرد بزهكار
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 321ي از جرم فرايند پيشگير

 عوامل مرتبط با فرد بزهكار-دسته اول
به نحو زير تقسيم :ه استكرداكبلوم اين عوامل را به شش دسته

و منحصر به فردي-)يا ظرفيت بزهكاري(استعداد مجرميت.1  يعني تاثيرات دراز مدت

 كند؛كه افراد را مستعد ارتكاب جرم مي
و خواه خواه مهارت-هاي اجتناب از جرم فقدان مهارت.2 هاي احتراز از ناسازگاري

 هاي تامين معاش از طرق مشروع؛ مهارت
و حالت انگيزه- تاثيرات كوتاه مدت- آمادگي براي بزهكاري.3 از ها هاي هيجاني ناشي

 ها، تاثير مواد مخدر؛، كشمكش)مانند نياز مالي، اضطراب(زندگي روزمره 
و شناخت شگردهاي مهارت-ت ارتكاب جرمتسهيال.4 ، جسارت، شناخت آماج جرم

به شبكه و دسترسي ارتكاب جرم، دسترسي به ابزارهاي ارتكاب جرم مانند اسلحه

 همدستان؛
و درك خطر.5 و پيش بيني ، برآورد تالش الزم براي ارتكاب جرم، شناخت منافع جرم

 توانايي سركوب وجدان؛
.و دسترسي آسان به آماج جرمجرم حضور در موقعيت ارتكاب.6

: عوامل مرتبط با موقعيت جرم-دسته دوم
:اكبلوم پنج عامل زير را مرتبط با موقعيت دانسته است

كننده يا جاذب پذير، حمايتكه شامل شخص يا مالي است كه آسيب- آماج جرم.7

 جرم هستند؛
ب-محل آماج جرم.8 رابر عمليات اجرايي جرم شامل ساختمان، اطاق يا كانتينري كه در

و وسايل ارزشمندي در آن وجود باشد؛ آسيب  پذير بوده
و تاكتيكي براي بزهكاران-محيط فيزيكي مناسب براي جرم.9 كه از نظر عقالني

و مي و براي پيشگيران جرم نامطلوب بوده تواند جاذب جرم بوده يا انگيزه مطلوب

 براي ارتكاب ايجاد كند؛
كه هاي رسمي يا غير يعني غيبت اشخاص يا سازمان-غيبت پيشگيران جرم.10 رسمي

.مانع ارتكاب جرم شوند

كه وجود آنها احتمال ارتكاب حرم را بيشتر حضور عوامل مشوق جرم.11  يعني عواملي

و خواه از روي عمد(كند مي بي احتياطي با)خواه سهواً، خواه از روي به عنوان مثال ،

.ه اطالعات يا ساير خدمات قبل يا پس از وقوع جرمتامين وسايل ارتكاب جرم، يا ارائ

)Ekblom, 2001, pp 5- 6(.شكل شماره دو نمايشگر خالصه نظرات اكبلوم است.
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از نظر اكبلوم-شكل شماره دو  علل مستقيم جرم

به نظر نگارنده اين تقسيم بندي خالي از ايراد نيست زيرا اكبلوم علل جرم را بـه دو دسـته

و ايـن در حـالي اصلي و علل مرتبط با موقعيت تقسيم كرده اسـت يعني علل مرتبط با بزهكار

و بزه  كه مطابق نظريه فعاليت روزمره، مثلث جرم از بزهكار و موقعيت جرم تـشكيل است ديده

بنـدي خـود دخيـل ديـده را در دسـته اما به داليل نامعلومي اكبلوم عوامل مرتبط با بزه. شود مي

و  كه تحقيقات انجـام شـده در رشـته جديـد بـزه نكرده است  شناسـي ديـده اين در حالي است

)Victimology(نوعـاً. ديـده در تكـوين جـرم اسـت حاكي از اهميـت فـراوان نقـش خـود بـزه

به عنـوان آمـاج بالفعـل جـرم از  خصوصياتي در آماج جرم وجود دارد كه موجب انتخاب آنها

سه(شود ميان انبوه آماج بالقوه جرم مي ). شكل شماره
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 323ي از جرم فرايند پيشگير

 علل مستقيم جرم از نظر نگارنده-شكل شماره سه

و ارائة راه-مرحله سوم )مداخله(هاي عملياتي كاربرديحل انتخاب اقدامات ويژه
و زمان مداخله برنامه هاي ريزان پيشگيري مجبورند با آسيب شناسي علل جرم، نحوه

پ. پيشگيرانه را انتخاب كنند يشگيرانه موجب از هم گسيختگي تقارن فرصت جرم اقدامات

و در صورتي كه همه چيز به خوبي پيش برود، شمار  شده، خطر وقايع مجرمانه را كاهش داده

مي افتند، كاهش مي كه در عمل اتفاق و. دهندوقايع مجرمانه را تدابير پيشگيرانه براي مسائل

و بوميزمينه ميتدا.سازي شوند هاي خاص محلي تهيه توانند از ميان انواع بير پيشگيرانه

.)Ekblom, 2001: 5- 6(پيشگيري يا تلفيقي از آنها انتخاب شوند 

به"اكبلوم"  دسته تقسيم كرده كه هدف نهايي آنها ممانعت، تضعيف11 تدابير پيشگيرانه را

مداخله).يهاي اوان كودك همانند طرح(يا حتي اگر الزم باشد، انحراف مسير وقوع جرم است

.)Ekblom, 2001: 5- 6(، پيشگيري از جرم است)هاي پايين دست در مقابل راه(يك راه باال دست 
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جرم: فضاي مداخله و تقارن فرصت از جرم  پيشگيري
 علل بالواسطة جرم مداخله در علل جرم

با دلسرد كردن يا بازداشتن رواج و بيدار كردن وجدان آنان دهندگان جرم

و شرمنده كردن آنان، اعمال مسئوليت مدني، حمله به خرده اقداماتي  نظير نام بردن

.فرهنگ مجرمانه، كنترل روند جرم يا كاهش تقاضاي جرم

 رواج دهندگان جرم

كنندگان جرم از طريق تقويت حضور، هشياري، كفايت، حمايت از پيشگيري

و مسئوليت آنان، خواه از طريق كنترل رسمي  كن(انگيزش يا) ترل دسترسينظارت،

.نظارت غيررسمي

پيشگيري كنندگان

 جرم

و مديريت محيطي از طريق روش هايي مانند كمك به نظارت، حل طراحي

و وضع مقررات مناقشه .ها

 محيط

و امنيت پيراموني .كنترل دسترسي كشي آماج حصار

 جرم
.تر كردن هدف، جابجايي هدف، كاهش ارزش هدف سخت  آماج جرم

به عنوان مثال(هاي جرمن يا منحرف كردن بزهكاران از موقعيتمحروم كرد

ها، قرار دادن بزهكاران تحت داشتن جمعيت كودكان از شيريني فروش دور نگه

).ها از امور تجاري مقررات خاموشي شبانه، محروم كردن مديران فاسد شركت

حضور شخص

 بزهكار در موقعيت جرم

و هزينه دستگ-ارعاب از افزايش خطر ير شدن؛ دلسرد ساختن بزهكاران

و پايين بودن منافع  طريق اقناع آنان به زياد بودن تالش الزم براي ارتكاب جرم

و تواند سبب پيش ناشي از جرم؛ بيدار كردن وجدان كه مي و احتراز از درد بيني

.شرم ناشي از بزهكاري شود

بيني خطر، پيش

و پاداش ناشي از  تالش

 جرم

م و اطالعات مربوط به آماج جرم-نابع جرممحدود كردن  كنترل سالح، ابزار

.و انتقال شگردهاي مجرمانه

 منابع جرم

و مواد مخدر،  آرام كردن تغيير شرايط زندگي از جمله مسائل مربوط به الكل

و كاهش كشمكش .ها عوامل محركي مانند مسكن فقيرانه

 ظرفيت بزهكاري

و شغلي آموزش مهارت . به بزهكارانهاي اجتماعي  منابع احتراز از جرم
و گسترش مداخله از اوان كودكي براي كاهش رويارويي با عوامل خطرساز

و معاشرين؛ زمينه سازي عوامل حمايتي شناخته شده از طريق خانواده، مدرسه

.براي برخورد درماني با محكومين

)زمينه(بزهكاري

ا-جدول شماره يك ز نظر اكبلوم انواع مداخالت پيشگيرانه

مي شيوه يا هاي انفرادي پيشگيري كه علل گوناگون جرم خاص توانند با مجموعه تدابيري

اين رويكرد. دهند، تركيب شوند علل شايع مسائل گسترده جرم را مورد حمله قرار مي

هم كلي و كارآمدي شده است، ليكن اين ديدگاه بايد بسيار خاص باشد نگر، موجب افزايي نيرو
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ا بيز انجام ابتكارات كلي در مورد اهداف غيرو و  -Ekblom, 2001: 7(مقصد احتراز شود صريح

8(.

 اجراي تدابير پيشگيري-مرحله چهارم
و انجام برنامه است اجراي پيشگيري شامل هدف در. گذاري يعني انجام اقدامات مناسب

و قابل به روشي كارآمد، اثربخش، پايدار و قبول خصوص علل جرم  كه نيازهاي معين

و جامعه را مورد هدف قرار دهد دار بزه اولويت .ديدگان

و شركاي كنندگان رسمي يا اداري از جرم مانند فرمانداري پيشگيري و نمايندگان آنها ها

به وظيفة خود عمل كنند بلكه بايد با بسيج ساير موسسهبه تنهايي نمي، محلي هاي توانند

و شهرو هاي ويژه در كاهش جرم، اقدام ندان عادي عالقمند به ايفاي نقشعمومي يا خصوصي

مي اين نقش. كنند از(توانند مداخالت مستقيم در علل جرم يا تسهيل مداخالت سايرين ها

و توانا ساختن آنها يا كم كردن محدوديت . را شامل شوند)ها طريق انگيزش

مي عده اين افراد مردم را به دو گروه. دانند اي مقام صالح براي پيشگيري را خود مردم

و بزه: كنند تقسيم مي كه در معرض خطر بزهكاري و گروه اول كساني هستند ديدگي هستند

بديهي است كه جمعيت در معرض خطر. دهند گروه دوم را مابقي اعضاي جامعه تشكيل مي

و بزه ديدگي، بايد در پيشگيري شركت داده شوند اما مشاركت آن ان بايد تعريف شده بزهكاري

بر.به طوري كه جاي سوء استفاده فراهم نشود. دهي شده باشدو سازمان زيرا چنانچه

و مردم در پيشگيري مقرراتي وضع نشود ، موارد سوء استفاده مشاركت اين دسته از جمعيت

و خود اي به بهانة دفاع شخصي پا را از دفاع مشروع فراتر خواهند نهاد شود مثالً عده رايج مي

. به بهانة دفاع در برابر جرم، مرتكب جرم خواهند شد

ها، نيازمند تاثيرگذاري بر كساني نيز هاي طولي براي پيشبرد اين نقش براي تنظيم تالش

يا احتياطي، جرم را با فعاليت هستيم كه تصادفاً يا از روي بي هاي روزمرة شخصي، عمومي

.دهند اقتصادي خود ترويج مي

بهن برنامهجا انداخت هاي پيشگيرانه در جامعه مستلزم تدابيري است كه حرف اول آنها

مي بيان مي)CLAMED(اختصار با عنوان  و ابعاد زير را در بر :گيرند شود

اين. اين كار بايد از بيرون به درون صورت گيرد. سازي وظايف كاهش جرم شفاف•

يا وظايف مي  شفاف سازي نحوة كمك به توانند شامل شفاف سازي خود اقدامات

.ساير اشخاص اقدام كننده از طريق ارائه پشتيباني يا فايق آمدن بر موانع، شوند

و اشخاصي كه به دليل تخصص-استقرار نهادهاي پيشگيرانه• هاي شناسايي موسسات

از نيروي انساني، قرار گرفتن در مكان مناسب يا شمول در مرحله، موجود اي كليدي

و تنظيم مسئوليتفرآيند مربو و منافع خود با وظايف كاهش جرم مورد نظر، طه ها
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و قابل قبول وظايف كاهش جرم را داشته باشند اي يافتن موسسه(ظرفيت انجام موثر

به راهنمايي مختصر دارد بهتر از موسسهكه براي انجام مسئوليت اي است هاي خود نياز

به هاي خود براي انجام مسئوليتكه  و حمايت كالن از نياز و ضمانت اجرايي انگيزش

و ). خارج داشته باشد پس از استقرار نهادهاي پيشگيري، مراقبت از همكاري آنها

:افزايش عملكرد آنان در تعقيب اهداف طراحي شده الزم است، از طريق

 در مورد مشكل جرمي كه ممكن است خود يا سايرين تحت تاثير آن اخطار به جامعه•

اخطار در مورد اينكه ممكن است خواسته يا ناخواسته به علل جرم كمك. قرار گيرند

به حل مشكل جرم كمك كنند و يا بتوانند .كنند

و-در راستاي انجام وظيفة كاهش جرم نهادهاي پيشگيري انگيزش•  از طريق پذيرش

به آنها يا قبول مشوق باور ارزش و ضمانت ها، خودباوري در رسيدن هاي خارجي

ازي مرتبط با انجام مسئوليتاجراها و وظايف، تبعيت از استانداردها، اجتناب ها

و غيره .تعارض

و كمك( بناي ظرفيتي توانمند با ارائه قابليت- نهادهاي پيشگيري تقويت• هاي مهارتي

و اختيارات مناسب(، ارائه منابع اجرايي)تكنيكي و اطالعات مانند بودجه، كاركنان

م)قانوني و تعادل در راستاي حدوديت؛ سبك كردن ها، اما در عين حال تضمين كنترل

.هاي پرطرفدار محدود كردن فعاليت

، براي دنبال كردن رهنمودهاي خاص،)در صورت لزوم(هدايت نهادهاي پيشگيري•

.)Ekblom, 2001, pp 9- 10(. هاي ويژه انتخاب اهداف بخصوص يا انجام فعاليت

ت از دابير پيشگيرانه، مجريان برنامه نيازمند شناخت اليهبراي موفقيت در زمينه اجراي هايي

و كار دارند كه با آن سر زيرا يك جرم خاص ممكن است در يك اليه ظاهر, اجتماع هستند

و راه به عنوان. ها متفاوت را بطلبدحل شود اما علل آن ممكن است در جرم ديگر اثر كرده

مي،مثال به جراحت  شود ممكن است در جمعيت ايراد صدمه در حال مستي كه منجر

و سياستخيابان را ها تاثير گذاشته به صدور مجوز براي مراكز تفريح عمومي هاي مربوط

.تعيين كند

مي. محور هستند، جامعه"هاي كاهش جرم در جامعه برنامه"بسياري از اين با جامعه تواند

:هاي زير نمايان شود نقش

؛به عنوان بستر فيزيكي يا اجتماعي يا محيطي براي جرم•

كه محلي مورد حمله واقع شود(به عنوان آماج براي جرم• ؛)به عنوان مثال در صورتي

اعمال مربوط به مجموعه دفاع شخصي، كنترل(به عنوان منبع اقدامات پيشگيرانه•

؛)رسمي اجتماعي، ميانجيگري در دعاوي غير
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ميبه عنوان زمينه• به وقوع جرم كمك كرده يا مانع از جرم شودي پيشگيري كه تواند

؛)به عنوان مثال با نگرش خصمانه نسبت به پليس(

و تقويت پيشگيران جرم• از(به عنوان منبع هوشياري، انگيزش مثالً يك گروه مراقبت

؛)محله

ثالً كمك به همسايگان سالمندم(هاي پيشگيري از جرمبه عنوان ابزار اجراي شيوه•

و جهت عالمت به آنان در مورد خطرات سرقت به عنف گذاري اموال يا هشدار

؛)ديدگان حمايت از بزه

و) كنند مثالً بسياري از اشخاص پرخطر در آنجا زندگي(به عنوان كانون بزهكاران•

ا(مروجين جرم و فروش اموال مسروقه، بازار تسهيالت جرم مانند طالعات يا خريد

؛)اسلحه

گريز، يا پرورش فرهنگ قانون مثالً با ايجاد يك خرده(به عنوان علل اجتماعي جرم•

.)اي با تضاد دروني جامعه

مي بسياري از اين جنبه توانند با مفهوم در حال توسعة سرماية اجتماعي مرتبط هاي جامعه

به عنوان خصيصه. شوند ما اين واژه و اعتماد نند شبكهاي از نهادهاي اجتماعي ها، هنجارها

و همكاري براي منافع متقابل را تسهيل مي كه هماهنگي يك مفهوم. كند تعريف شده است

و مرتبط با اين پديده، سودمندي اجتماعي است يعني توانايي جامعه براي كنترل مولد هاي جرم

كه  و بين اعضاي جامعه و ارزش به خود در داخل به انجام سطوح اعتماد، احترام آنان را قادر

.)Ekblom, 2001: 10- 11(كند امور مي

و ارزيابي-مرحله پنجم  بازخوردگيري، نظارت
و تعديل(آخرين مرحله از فرآيند پيشگيري از منظر وسيع مديريتي بيشتر) يعني ارزيابي

مد. مورد توجه قرار گرفته است :يريت شوندچند نوع فعاليت كاهش جرم وجود دارند كه بايد

زني، ارائه رهنمودهاي پيشگيرانه از جرم، يا انجام تعليق مانند گشت- خدمات روزمره•

؛مراقبتي

؛كني يك جرم بخصوص گيري بزهكاري خاص يا ريشه مانند هدف-عمليات موردي•

بي هاي سازمان ها يا برنامه طرح• نظمي محلي خاص يافتة كاهش جرم كه مسئله جرم يا

و اغلب از طريق اجراي يك يا چند شيوة پيشگيري مورد هدف را در زمان  خاص

يعني(ها ممكن است مجموعه تدابيري را شامل شوند برخي طرح. دهند قرار مي

كه طيف وسيعي از علل يا شايد اي از طرح مجموعه هاي مرتبط به هم را در بر گيرند
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يك مجموعه منطقه را مورد هدف اي كلي از عل مشترك در شماري از مسائل جرم در

).دهند قرار مي

سطح راهبردي. تواند در دو سطح راهبردي يا تاكتيك مورد بررسي قرار گيرد مديريت مي

و نقشه مي يا فرآيندي با بررسي جرم و سطح تاكتيك مديريت طرح هاي مداخله آغاز هاي شود

مي موردي كاهش جرم تحت يك راهبرد وسيع از. گيردتر را در بر  اين سطوح ترتيبات هر يك

.)Ekblom, 2001: 10- 11(طلبند متفاوتي را براي مديريت مي

هاي پيشگيري از جرم در ظاهر امر، اميدواركننده هستند، اما اين علي االصول، برنامه

و طرح ريزي بيني پيشتمامداوري صحيح نيست، زيرا حتي اگر پيش ها هم در برنامه ريزي

.، ليكن باز هم ممكن است در مرحله اجرا با شكست مواجه شودپيشگيري لحاظ شده باشند

به صورت علمي صورت گيرد لذا الزم است كه ارزيابي برنامه اصوالً تمايل. هاي پيشگيري

به اين است آثار مثبت برنامهسازمان و اداري به. تر جلوه دهند هاي خود را پررنگ هاي دولتي

از برنامههمين جهت بهتر است كه براي ارزيابي هاي پيشگيرانه از افراد متخصصي غير

. ها استفاده شود مجريان آن برنامه

يكي. هاي پيشگيري ارائه شده است هاي مختلفي براي سنجش نتايج اجراي برنامه شاخص

با. هاي سنجش، كاهش يا توقف يا محدود شدن بزهكاري است از شاخص اين شاخص

و بعد از  به آمار ظاهري. اجراي برنامه قابل دسترسي استمالحظة نرخ جرائم قبل البته تكيه

به تنهايي كافي نيست بلكه بايستي از مكانيسم هاي سنجش نرخ واقعي جرائم نيز بهره جرم

.جست

و مالحظه تغيير ظرفيت و وضعيت شاخص ديگر، تغيير رفتار مردم ما هاي مجرمانه هاي

 پيشگيري تعجيل نبايد كرد زيرا ممكن است در قضاوت نسبت به نتايج. قبل بزهكاري است

و تغيير يا در بدو اجراي برنامه، جرم كاهش پيدا كند ليكن پس از مدتي با پديدة جابجايي

مثالً پس از اجراي تدابير پيشگيري وضعي. هاي جنبي روبرو شويم تبديل جرم يا ساير پديده

و ما با در مورد سرقت خودرو، ممكن است در كوتاه مدت، سرقت خود رو كاهش پيدا كند

از مالحظة كاهش مقطعي جرم، تصور كنيم كه برنامه پيشگيري موفقيت آميز بوده است اما پس

به محل ديگري جابجا شده يا از سرقت خودرو به سرقت وسايل  كه جرم مدتي متوجه شويم

و مغازه . ها تبديل شده است داخل خودرو يا سرقت از منازل

و سنجش برنامهتوصيه شده است كه به صورت دوره ارزيابي اي انجام شود هاي پيشگيري

و  كه برنامه پيشگيري طوالني باشد، طراحان برنامه بايد بطور منظم مخصوصاً در صورتي

و نتايج را ارزيابي كنند اي نمونه دوره كه اين ارزيابي. برداري كرده به هاي دوره بديهي است اي
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و تعديلدهدمتخصص پيشگيري امكان مي تر كردن برنامه هاي موضعي براي اثربخش كه جرح

. انجام دهد

 طـرح را بـا"هـاي هزينـه"در سنجش پيشگيري، متخصص پيشگيري در صـدد اسـت كـه

و تحليل كند"منافع" و تجزيه به هزينـه. آن مقايسه هـاي ارزيابي ميزان نفع حاصل شده نسبت

تبه برنامه انجام شده به توقـف يـا ادامـه يـا اصـالح صميمريزان كمك موثري در گيري نسبت

و ارزيابي، انطباق دسـتاوردهاي حاصـله.دكربرنامه، خواهد  كه هدف اين سنجش بديهي است

و اهداف پيشگيري است  آميـز يـا شكـست نبايد پيـشگيري را پيـشاپيش موفقيـت. با انتظارات

. خورده بدانيم

 الگوي عملياتي فرايند پيشگيري-ب
و كاربردي لياتي قدري اجرايي الگوي عم اين الگو در ده مرحله. تر از الگوي علمي است تر

و توضيح مختصري نيـز در مـورد آنهـا  به ترتيب ذكر كه هر يك از اين مراحل ذكر شده است

.داده خواهد شد

در چه موقعيتي هستيم؟"-تعريف مسئله) مرحله اول "در حال حاضر
و تحليل. وجود داشته باشد بايد درك روشني از مسئله اين درك بايد بيشتر مبتني بر تجزيه

و گمان  كه حتي در اين مرحله نيز سـطحي از تمركـز وجـود داشـته. باشد تا حدس الزم است

 به عنوان مثال، آيا مسئله جرائم مرتبط با سرقت خودرو است يـا جـرائم انجـام شـده بـر.باشد

و غيره؟ روي خودروها در پاركينگ  ها

مي"-تعيين اهداف روشن) مرحله دوم "خواهيم برسيم؟ به كجا
اقدامات انجام شده در نيروهاي پليس حاكي از آن اسـت كـه مـشكالت بـارزي در تعيـين

هاي پيشگيري از جرم بايد هر يك از اهداف برنامه. اهداف در درون ادارات پليس وجود دارند 

بيمعيارهاي كه اين اهداف بايد روشن، قابل. راي ارزيابي مفيد باشند دقيق را در بر داشته باشند

بـه عنـوان مثـال قابـل حـصول(بينانه باشندو واقع) در صورت امكان(گيري درك، قابل اندازه 

ضمناً اين اهداف بايد در صورت امكان يـك چـارچوب زمـاني را بـراي دورة اجـراي ). باشند

ش. برنامه تعريف نمايند  به تمام و موافقـت اين اهداف بايد و مورد پـذيرش ركاي برنامه منتقل

در باالخره، براي اجتناب از سرسري شـدن تـالش. آنها قرار گرفته باشند  هـا، بايـد محـدوديتي

ايـن امـر تـا حـد زيـادي.اهداف مختلف تعيين شده براي يك برنامه وجود داشته باشد شمار

و مكمل  كه اهداف تا چه حدي مشابه از. هـم باشـند بسته به اين خواهد بود امـا، در بـسياري
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مي در موارد مشاهده كه نيروهاي پليس تمايل به تركيب طيف متفاوتي از اهـداف بـا هـم شود

.پيشنهاد شده است كه هيچ طرحي بيش از دو هدف اصلي نداشته باشد. اند يك طرح داشته

و تاكتيك) مرحله سوم "يم؟چگونه بايد به هدف برس"-ها تعريف راهبردها
و تاكتيك و اهداف روشن بطور منطقي منجر به شناسايي راهبرد هـاي بـالقوه ماهيت برنامه

به آن خواهد گرديد .بكار گرفته شده براي رسيدن

را"-تعيين منابع) مرحله چهارم و چـه كـسي هزينـه آن چه كسي برنامه را اجـرا
"خواهد پرداخت؟

و تاكتيك امـه، الزم اسـت كـه منـابع اجـراي برنامـه از هاي اجراي برن پس از تعيين اهداف

و نيروي انساني مشخص شود  به سبب محـدوديت منـابع ممكـن. جمله بودجه در اين مرحله

. است تجديدنظر در منابع ضروري باشد

مي"-تعيين فرايند ارزيابي) مرحله پنجم دهيم، چگونه بايد كاري را كه انجام
"گيري كنيم؟ اندازه

كه رويه پيش از اجراي كه برنامه بطـور برنامه، ضروري است هايي براي مراقبت از اين امر

الزم است مشخص شود. اين وظيفه كوچكي نيست. جامع مورد ارزيابي قرار گيرد، برقرار شود 

چه شاخص  به نوبت خـود،كه و اين امر هايي بايد براي ارزيابي برنامه مورد استفاده قرار گرفته

. دسترس بودن اطالعات مورد نياز خواهد بودشامل ارزيابي قابل

و تـشكيالت بـه نحـو كه سـازمان  مناسـبيهمچنين كسب اطمينان از اين امر الزم است

و تحليل داده و تجزيه و است تا اجازه كسب و انتشار اطالعات را از طريـق فراينـد نظـارت ها

سطح يا سطوح ارزيـابي نخست. در اين خصوص توجه به چند نكته الزم است.ارزيابي بدهد 

كه در حال انجام است  به عنوان مثال، آيا ارزيابي بايد در سطح كل نيروي پلـيس انجـام: است

به يك بررسي در مورد سـبك يـا سـنگين كه نياز شود يا در سطح منطقه؟ مطلب دوم آن است

ني  كه آيا به اين امر دارد به توجه از به يك ارزيابي بودن ارزيابي وجود دارد؛ صاحب برنامه نياز

و سطحي" مي"سريع كه تواند نتايج سريع اما مستعد خطا را ارائه كنـد، يـا نيـاز بـه يـك دارد

و دقيق"ارزيابي  به مدت زمان طوالني دارد كه دقيق"تدريجي مطلـب. تري دارد تر بوده اما نياز

كه موضوع انتشار نتايج نياز به بررسي دارد   ماننـد تعـداد تكـرار اين امر مسائلي. سوم آن است

چه كساني اين گزارش گزارش و غيـره ها، ميزان جزئي بودن آنها، به وظـايف. ها ارسـال شـود

مي  و اين خطـر متنوع مندرج در اين مرحله، اغلب بار سنگيني را بر دوش مديران برنامه گذارد

كه اين مرحله مورد غفلت واقع شده يا از آنها صرف  مراقبت كافي به بايد. نظر شود وجود دارد
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و بـه عنـوان جز و اطمينـان حاصـل شـود كـه ايـن مرحلـه مهـم انجـام شـود  ئـي عمل آمـده

به نحو جزئي. ناپذير از برنامه به آن نگريسته شود تفكيك .تر در ذيل آمده است اين مرحله

از اجراي پـروژه) مرحله ششم آيـا برنامـه ارزشـمند خواهـد"-ارزيابي پيش
"بود؟

آ هاي احتمالي برنامه، بررسي عـواملي كـه ها از موفقيت غاز كسب برخي برداشتبه منظور

اين مرحله موضوع. ممكن است بر برنامه تاثيرگذار باشند، پيش از اجراي برنامه ضروري است 

و بودجه  و ممكن است بررسي انتظارات جرم هـايي در مـورد عـواملي بندي جرم را شامل شده

و ساختار نيـروي انـساني را نيـز در بـر گيـرد مانند تأمين منابع، مسائل  و محتوايي بـا. محيطي

م جمع ر، اتخاذ تـصميم منطقـي در مـورد احتمـال موفقيـت زبوآوري اطالعات مرتبط با مسائل

شد براي متولي برنامه امكان  كه كار اندكي در مورد. پذير خواهد اين محور نيز از مواردي است

.آنها انجام شده است

"آيا برنامه را اجرا كنيم يا خير؟"-گيري تصميم) حله هفتممر
و مديران برنامه مي توانند تصميم رسمي براي اجرا يا عـدم اجـراي در اين مرحله صاحبان

مي. برنامه اتخاذ كنند   روشـن ارائـه دهـد كـه آيـايتوانـد عالئمـ ارزيابي پيش از اجراي برنامه

ب و رنامه بايد اجرا شود يا اينكه برخي از اجراي برنامه بايـد احتمال موفقيت برنامه وجود داشته

و اصالح شود  ممكن است حتي پـس. ها، منابع يا اهدافبه عنوان مثال، تاكتيك.مجدداً بررسي

كه احتمال موفقيت برنامه بسيار كم اسـت كـه  از اصالح نيز ارزيابي مقدماتي حاكي از آن باشد

كه اتخاذ شود، اگر اين فراينـد.ه لغو شوددر اين صورت ممكن است اجراي برنام  هر تصميمي

به عنوان يك تصميم رسمي نگريسته خواهد شد كـه از ارزيـابي  دنبال شود، تصميم اتخاذ شده

.پيش از اجراي برنامه كسب شده پيش از آنكه منابع زيادي در راه اجراي برنامه صرف شود

"ا كنيمبرنامه را اجر"-اجراي برنامه) مرحله هشتم
كه تـصميم بـر ادامـه برنامـه باشـد، برنامـه مـي و در صورتي توانـد بـر اسـاس راهبردهـا

و منابع مشخص شده، اجرا شود تاكتيك . هاي اتخاذ شدة قبلي

در حين اجرا) مرحله نهم مي"-نظارت "دهيم؟ چگونه انجام
ي موقعيـت فعلـي يـك براي شناساي. در مورد دورة حيات يك برنامه قبالً توضيح داده شد

كه روند اجراي برنامه بطور قاعده .مند مورد نظارت قرار گيرد برنامه، الزم است
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"برنامه را چگونه انجام داديم؟"-ارزيابي نهايي) مرحله دهم
تواند براي ارزيابي مجموع نتايج برنامه انجام شود، هر چند كـه اگـر يك ارزيابي نهايي مي

 حيات خود مورد سـنجش قـرار گرفتـه باشـد، ارزيـابي نهـايي چنـدان عجيـب برنامه در طول 

از. نخواهد بود از اين نظر، ممكن است انجـام نظرسـنجي عمـومي در مـورد برداشـت جامعـه

كه آثـار اجـراي. موفقيت برنامه انجام شود  به مدت زماني خواهد بود زمان ارزيابي نهايي بسته

و قاب  در برخي موارد نتايج اجراي برنامه فوراً. گيري شودل اندازه برنامه در آن مدت ظاهر شده

مي  كه ارزيـابي برنامـه مـدت زمـان معلوم كه در برخي ديگر از موارد الزم است شود در حالي

.)Berry and Carter, 1992, pp 26- 29(بيشتر پس از خاتمه اجراي برنامه، ادامه پيدا كند 
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 (,Berry and Carter الگوي عملياتي فرايند پيـشگيري از جـرم- چهارشكل شماره
1992, p 29(

 نتيجه
از نمي.1 و غيرمنسجم، توقع توفيق در پيـشگيري به صرف انجام اقدامات پراكنده توان

اي در صـورتي قـرين موفقيـت خواهـد بـود كـه جرم را داشت، بلكه هر برنامه پيـشگيرانه 

و علمي در  و اجراي آن رعايت شودفرايندي منطقي .تكوين

و بـا ارزيـابي پايـان مـي فرايند پيـشگيري از جـرم بـا هـدف.2 . پـذيرد گـذاري آغـاز

و هدف و همچنين بررسي راهكارهاي مختلـف و اولويت بندي مسائل جرم گذاري صحيح

 هـاو باالخره ارزيابي برنامه. ها از اجزاي فرايند پيشگيري از جرم هستند اجراي دقيق برنامه 

.تواند به تصحيح آنها كمك كندو بازخوردگيري از مداخالت مي

مهم نيـست كـه ايـن. اي تصور كنيم خود فرايند پيشگيري از جرم را نيز نبايد كليشه.3

هاي فرايند را در چند مرحله تعريف كنيم بلكه مهم آن است كه فرايند تعريف شده حداقل 

كه بخصوص اگر توجه داش.اشاره شده را دارا باشد  هـاي شرط اول موفقيت برنامه ته باشيم

و ويژگي اقتباس شده از جوامع ديگر، بومي  و مقدورات و انطباق آنها با امكانات هاي سازي

.جامعة خودي است

و مĤخذ  منابع
 فارسي-الف

و پيشگيري از وقوع جرم قوة قضائيه،.1  اول، مركز، چاپمجموعة مقاالت پيشگيري از جرم،)1382(معاونت اجتماعي

و انتشارات قوه قضائيه، تهران .مطبوعات

 خارجي-ب
1-Australian Institute of Criminology (2002), Preventing crime in Australia 1990 – 2002: a 

selected register of crime prevention projects, obtained from: www.aic.gov.au. 
2-Berry, Geoff & Mike Carter (1992), Assessing Crime Prevention Initiatives: The First 

Steps, Home Office Crime Prevention Unit, LONDON: HOME OFFICE. 
3-Crowe, Timothy D (1991), Crime Prevention Through Environmental Design, Stoneham, 

MA: Butterworth-Heineman.
4-Ekblom, Paul (2000), Future Crime Prevention – a ‘mindset kit’ for the seriously 

foresighted, Policing and Reducing Crime Unit; Home Office, London, U.K. Obtained 
from: www.crimereduction.gov.uk.

5-McNeill, Michael and Eloise E. Melvin (1997), Crime Prevention Techniques, revised by 
Robert B. Yow (2007), North Carolina Justice Academy, U.S.A. 

6-Shaftoe, Henry (2002). Social Crime Prevention – Interventions to Reduce the Motivation 
to Offend; Synopsis of Presentation at Tallinn City Council, University of the West of 
England, Bristol, UK. Obtained from: www.uwe.ac.uk. 

7-Stanwick, John (2001), Early Childhood Crime Prevention- Implications for Policing,
Australian Centre for Policing Research, Obtained from: www.acpr.gov.au.

8-United Nations Office in Drugs and Crime (2004, Promoting the Prevention of Crime; 
Guidelines and Selected Projects. Obtained from www.un.org/English.

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 1389 بهار،1شمارة،40 دوره، فصلنامه حقوق 334

: از اين نويسنده تاكنون مقاالت زير در همين مجله منتشر شده است

تع« و رويه محاكم ايـران بررسي كاربردي .64،شـماره 1383، تابـستان»ليق مجازات در حقوق جزا

و مباني نظرية فرصت جرم« .3، شماره 1386، پاييز»اصول
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