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 طرح ریزی و مدل سازی تصمیمات مجرم 

 

 1اسماعیل محمدی،   2ورعباس حمادپ،  3سیدکرامت حسینی

 

 .دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه ازاد واحد بوشهر3

 . قاضی وکارشناس ارشدحقوق جزاو جرم شناسی دانشگاه ازاد اسالمی واحد بوشهر2

 د تهران مرکزحدانشجوی دکترای حقوق خصوصی دانشگاه ازاد وا. 1

 

 -بسیاری از تئوری ها درمورد رفتار مجرمانه تمایل دارند تا تصمیم گیری مجرم را نادیده بگیرند :چکیده

کرده و مسیر را نشان می دهند، و  آگاهی در مورد فرایند های از پیش تعیین شده که اهداف را مشخص

مکانیسم های که توسط آنها اطالعاتی در مورد محیط و پیرامون انتخاب شده ، و مورد توجه قرار گرفته و 

پردازش می گردند. منبع این غفلت و نادیده گرفتن تضاد ظاهری میان مفاهیم تصمیم گیری و فلسفه 

با توجه به اینکه آیا این تئوری جرم شناختی می باشد. جبر گرایی عمومی مربوط به بیشتر تئوری های 

های در اصطالحات اجتماعی یا عوامل روانشناختی دسته بندی می شوند، بطور سنتی با توضیح مواضع 

اخیرا، روبرو شدن با نیاز در مورد مجرمانه مربوط به اشخاص یا گروه های خاص در ارتباط می باشند. 

ایش درگیری افراد در جرم بلکه نگرانی در مورد فعالیت های مجرمانه خاصی، توضیح نه تنها در مورد پید

اما نتایج ارائه شده در توجه بیشتری توسط این تئوری به محتوای محیطی ارتکاب به جرم شده است. 

رابطه با رفتار مجرمانه هنوز تمایل دارند تا مدل های شناختی را پیشنهاد کنند که در آن جرم به عنوان 

رابطه منفعل نسبی شناخته می شود؛ بنابراین او یا به عنوان یک شکار برای نیرو های داخلی یا  یک

خارجی خارج از کنترل انسان مشاهده می شوند، یا به عنوان میدان نبردی هستند که این نیرو ها چالش 

 های خود را برای کنترل نتایج رفتاری در آن برطرف می کنند. 

 تصمیم، طرح ریزی، مجرم واژگان: کلید
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  مقدمه

یک تالقی قابل ت و آگاهی های انتخابی در بخش ما، باور داریم که در دهه گذشته حتی با وجود مجاز بودن برای برخی مشاهدا

توجه مربوط به عواید در انتخاب عقالنی وجود دارد. این یک دیدگاه طبیعی برای قانون و اقتصاد می باشد، اما این تالقی به ارز 

ین جابجایی بخشی از یک حرکت زیرکانه وسیع تر می وسیعی در نظم های دیگر مربوط به جرم شناختی دست یافته است. اینکه ا

باشد، با افزایش جمعیت اقتصادی و تحلیل های انتخاب عاقالنه مربوط به رفتار دیگران نسبت به مجرمان، پیشنهاد می کند. اینکه 

ه شوند، امری بسیار دشوار چرا می بایست این حرکت در زمان حال اتفاق افتاده و چه نیرو های اجتماعی و اتفاقاتی ممکن است ارائ

می باشد، اما اصالح نژادی ایده ها میان گروه های متفاوت انسان هایی که در مورد یک مسئله مشابه کار می کنند، همیشه اتفاق 

 GARYمی افتد، و افراد خاصی بطور اختیاری تئوری مشابهی را برای یک تنوع از مسائل متفاوت بکار می گیرند. برای مثال، 

BECKER  در برابر تبعیض اقتصادی قد راست کرد، پیشقدم کرد، و تحلیل های اقتصادی خود را در مورد جرم در زمانی که

 روش خود را تا زمان انتخاب یک همسر مناسب ادامه داد. 

و یافته ها را  مدل های مربوط به جرم ها که در زیر ارائه می شوند، نیز روشی را برای همگام کردن یک محدوده معکوس از مفاهیم

برای هدف راهنمایی سیاسی و تحقیق پیشنهاد می کنند، اما آنها در محتوای بیشتر تصمیم گیری های روشن نیز توسعه می یابند. 

آنها مدل هایی نمی باشند که در آنها روابط یا در اصطالحات ریاضی یا در شکل موقعیت های قابل بررسی ارائه شوند. آنها حتی 

رختی نیز نمی باشند که تالش می کنند تا مراحل موفقیت آمیز را در فرایند های تصمیم گیری پیچیده مدل تصمیم گیری د

سازی کنند. تقریبا، آنها ظاهر های تصویری از نقاط تصمیم گیری کلیدی در رفتار های مجرمانه ، روانشناختی، و عوامل محیطی 

های جریان را مربوط متناوب بسیار نزدیک طرح ریزی می کند، که برای  در تصمیم گیری های هستند. مدل های ما نوع دیاگرام

ارائه فرایند های اجتماعی پیچیده بکار برده می شوند، برای مثال ، مدل های اجباری برای ترس از جرم توسعه یافته توسط 

SKOGAN   وMAXFIELD توسط  ، و برای قربانی کردن تمایل و آمادگیHINDELANG  ، GAROFAL.  

این مدل های که نیاز است بطور جداگانه برای هر فرم خاصی از جرم توسعه یابد، در خودشان تئوری های متفاوت نمی باشند، اما 

می تواند طرح اولیه برای تئوری باشند. آنها بسیار مرهون تالش های اولیه برای جوانب مدل تصمیم گیری مجرمانه توسط 

BRANTINGHAM  ، BROWN   وALTMAN  می باشند. اما مدل های ابتدایی تر بطور گسترده ای تنها برای یکی از

مورد اعتماد قرار گرفتند، و آنها همچنین بستگی به توضیح یک حس  -بخش هدف –فرایند های تصمیم گیری جزایی و کیفری 
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به تصمیم گیری برای ارتکاب به  مشترک مربوط به مراحل تصمیم گیری ارائه شده توسط جرم عاقالنه دارد. مدل های ما، نه تنها

مرتبط شده، بلکه با تصمیم مرتبط با آمادگی جرم یا درگیر شدن در ارتکاب جرم در ارتباط می باشد. و همچنین برخی از یک جرم 

 تحقیقات روانشناختی در پردازش مفهومی را مد نظر قرار می دهد. 

و هنوز تنها یک ساختار کوچک مقایسه ای مرتبط با داده های جرم این تحقیق هنوز بطور نسبی در مرحله اولیه قرار دارد، 

مدل های صدور حکم مربوط به جرائم در این مرحله می هر گونه تالش برای توسعه شناختی مرتبط با تصمیم گیری وجود دارد. 

ندازه کافی برای اصالح و وفق با بایست آزمایشی و تجربی باشند. بنابراین، هدف ما تنها تهیه مدل های است که در حال حاضر به ا

جرم شناسی را مد می بایست  ، حتی مدل های مناسبدانش موجود و برای هدایت تحقیق و سیاست ها مناسب می باشد. اگر چه 

برای مثال ، حتی اگر انتخاب های نظر قرار دهند که آنها فرض می کنند به اندازه کافی برای مجرمان منطقی و عاقالنه هستند. 

جام شده یا فرایند های صدور حکم نمونه های مطلوبی نباشند، ممکن است احساسی را در مجرم ایجاد کرده و در راستای نتایج ان

مطلوب بهترین تالش خود را انجام دهد. عالوه بر این، اهداف گویا و روشن همانند اهداف اقتصادی، می توانند بطور منطقی 

نی که محرک برای داشتن یک مولفه آسیب شناختی ارائه می شود، بیشتر طرح های مشخص شوند. و در نهایت، حتی در زما

 جایگزین و فعالیت های مربوط به صدور حکم ممکن است منطقی باشند. 

A.  مدل سازی درگیری های جزایی و اتفاق های جزایی 

یفری و مجرمانه وجود دارد. بسیاری از یک تفاوت اساسی میان توضیح درگیر بودن افراد خاص در جرم و توضیح وقوع اتفاق های ک

اول پرداخته ، و مسئله بعدی را نادیده گرفته است. آنها می بایست متغییر های اجتماعی و مسائل  هتئوری های جرم شناختی ب

رم می روانشناختی را بر اساس مواضع کیفری و جزایی بر اساس این فرض که این همه موارد مورد نیاز برای توضیح ارتکاب به ج

اما وجود یک فرد تحریک شده مناسب تنها بخشی از روش توضیح وقوع یک اتفاق کیفری و مجرمانه را ادامه باشد، توضیح دهند. 

یک تفاوت مضاعف که می بایست توسط تئوری ها شناخته شود، میدهد، و عوامل موقعیتی نیز می بایست مد نظر قرار بگیرند. و 

درگیری اولیه، ادامه درگیری، عدم مقاومت. اینکه این  -ی کیفری را به یکدیگر مرتبط می سازدمراحل گوناگونی از درگیری ها

مراحل جداگانه مربوط به درگیری ممکن است نیاز به تئوری های توضیحی داشته باد، و با به کارگیری محدوده ای از متغییر های 

 انه و کیفری آشکار و روشن شده اند. متفاوت، توسط یافته های تحقیق اخیر در مورد حرفه های مجرم
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تفاوت میان اتفاق و درگیری می بایست در زمان تفسیر دیدگاه های قدیمی و سنتی به عبارت های صدور حکم ثابت باشند. این 

ه ممکن است چنین باشد که مفاهیم مربوط انتخاب یا صدور حکم بسیار قابل تفسیر و در رابطه با ادامه و عدم مقاومت نسبت ب

که  درگیری اولیه مثمر ثمر تر  و مفید تر باشد، اما به دلیل برخی موارد این ممکن است بستگی داشته باشد به جرم های مشخص

مد نظر هستند. برای برخی از جرم ها، مانند دزدی از مغازه یا فعالیت های خاصی در رابطه با خرابکاری، در نظر گرفتن جرم اول 

ند گانه عوامل مشخص شده در تئوری جرم شناسی موجود مشخص می شود، ساده تر می باشد. اما همانطور که توسط سیاست چ

اگر چه بسیاری از مردم ممکن است توسط عوامل زمینه ساز به سوی نقطه ای که جرم زمینه ای منطقی ار عمل می باشد سوق 

خاب درباره اینکه آیا درگیر شده اند یا خیر، منطقی داده شده اند، ممکن است هنوز برای مشاهده آنها به عنوان داشتن یک انت

هر چند وقتی یک جرم اتفاق می افتد هر فرد بطور جداگانه آگاهی مستقیمی در مورد عواقب و مفاهیم آن رفتار بدست می باشند. 

سته تر می باشد. این آورد؛ و این آگاهی و دانش در صدور حکم در آینده درمورد تجدید وقت دادگاه یا عدم مقاومت بسیار برج

مورد همچنین ممکن است سابقه ای از تجربه برای پردازش درگیری اولیه در یک جرم دیگر از یک انتخاب مد نظر را نیز فراهم می 

 سازد. 

B. نیاز برای مدل های مربوط به جرائم خاص 

کرده است: یا درگیر بود و یا اتفاق  بحث باال یک نیازمندی بسیار مهم دیگر در مورد صدور حکم مربوط به جرم را پیش بینی

افتادن، این موارد می بایست برای نمونه های خاص جرم مشخص شوند. درگیری و تمایل اخیر با آسیب شناسی مجرم و تمایل 

ن توضیحات و اظهاریه های عمومی در مورد جرم، کج رفتاری و قانون شکنی بطور موافق توجه را از تفاوت های مهم بیبرای ایجاد 

که مردم آنها را مرتکب می شوند، محرک هایی که باعث ایجاد آنها می شوند، و رفتار مورد نیاز منحرف می کند. با وجود  -نوع جرم

اهداف و شایستگی های سازماندهی آکادمیک، این مورد برای اهداف سیاسی ضروری است که این تفاوت های مهم ثابت بمانند. 

برای توسعه مدل ها برای یک دسته قانونی گسترده مانند دزدی کافی نخواهد بود. با این وجود، این برای مثال، این مورد معموال 

مورد برای ایجاد تفاوت حداقل بین دزدی تجاری و مسکونی مورد نیاز و الزم می باشد و حتی شاید بین انواع متفاوت دزدی های 

ثال، دزدی در پروژه های ساختمان های عمومی کامال با دزدی از فضا مسکونی و تجاری نیز می بایست مدنظر قرار بگیرد. برای م

و به همین صورت های فراوان حومه شهر و یا از دزدی در فروشگاه های بزرگ لوازم خانگی در مجتمع های تجاری تفاوت دارد. 



 444-415، ص 3131، تیر3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

992 

 

حیح می باشد. درجه اختصاصی بودن این مورد بطور آشکار در مورد بسیاری از جرائم مانند جیب بری، تجاوز و کالهبرداری نیز ص

 آنها معموال نیاز به توجه دقیق به عوامل شرایطی به خصوص در مدل های اتفاق دارد. 

هر چند تاکید بر روی اختصاصی بودن، در تناقض با این حقیقت نمی باشد که هر شخص بطور جداگانه در انواع متفاوتی از فعالیت 

ت. اما درگیری آنها در فعالیت های جداگانه بطور لزوم از یک منبع نشات نمی گیرد، اگر چه های کیفری و مجرمانه درگیر شده اس

در عمل فرایند های جداگانه درگیری در جرائم متفاوت ممکن است بطور درونی با یکدیگر در ارتباط باشند. این بدین معنی می 

مانه ممکن است ترسیم بر اساس انواع مدل های خاص و باشد که در توضیح الگوی فردی خاص مربوط به فعالیت کیفری و مجر

له ای است برای مواردی که در سبب شناسی مجرمیت شاید توضیح ارتباط های میان آنها الزم و ضروری باشد. هر چند، این مسئ

رم بطور که بر اساس هر مج -مانند اعاده حیثیت مجرم و سلب صالحیت –فردی و در سیاست های مرتبط مد نظر می باشند 

در ابتدا محدود به شغل های  جداگانه مورد تاکید هستند. اینکه آیا آنها متخصص بوده یا عام می باشند، توجه ما در مورد مجرم ها 

و اتفاق های می شود که آنها درگیر ارتکاب به یک جرم در شرایط مورد نظر می باشند. این دین دلیل می باشد که هر شکلی از 

ز به راه عالج و درمان خاصی دارد و با جابجایی توجه و تاکید از مجرم به خود جرم، محدوده ای از موارد نادیده جرم احتماال نیا

گرفته شده به احتمال زیاد در محدوده سیاست گذاری مورد توجه قرار می گیرند. همه مدل های ما این تاکید مربوط به عالقه ما را 

 دادن نیاز های آنها می باشد. نشان داده و هدف بعدی ما برای نشان 

C. مثال هایی از دزدی های مسکونی 

ما در زیر مواردی برای نشان دادن ساختار مدل های صدور حکم مربوط به جرم از طریق مثال های در رابطه با دزدی مسکونی در 

انتخاب کردن جرم های  مطالب خواندنی جالب تری را براییک حومه شهر متوسط انتخاب کرده ایم. اگر چه این ممکن است 

ابزاری مشخص ایجاد کند، انتخاب ما در پایان بر اساس دالیل منطقی و مشخص اتخاذ شد: آگاهی و دانش در مورد این جرم بطور 

نسبی پیشرفت خوبی داشته و ما در برخی از تحقیق های تکمیل شده اخیر شرکت داشته ایم. این تحقیق پیشنهاد می کند که 

زدی می زنند، اما شده بطور معمول مسن تر و با تجربه تر از آنهای هستند که در مناطق عمومی دست به د مجرم های درگیر

مهارت کمتری نسبت به کسانی دارند که در مناطق ثروتمند دزدی می کنند. چون مدل های صدور حکم برای ما در ابتدا تمایل 

داشت تا تئوری سازی جرم شناختی ارتباط بیشتر برای سیاست های کنترل جرم را داشته باشد، بر این باور هستیم که دیدگاه 

بخش وسیعی در تعیین اختصاصی بودن مدل را شامل شود: جرائم مدل سازی شده می بایست همانند های عملی می بایست 
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برای مشخص کردن توسعه سیاست های ممانعت خاص جدی و آگاهی و دانش جاری خاص باشند، در حالی که در زمانی مشابه 

 عادی است. 

اط با اتفاق کیفری و مجرمانه، و مابقی مرتبط با سه مرحله از یکی در ارتب -در صفحات بعد، ما چهار مدل را ارائه خواهیم کرد

چون فرایند های صدور حکم برای هر مدل کامال متفاوت می باشد. مدل سازی همه چهار فرایند  -درگیری کیفری و مجرمانه

احکام در مورد مدل ها  همیشه برای اهداف سیاسی الزم و ضروری نخواهد بود؛ با این وجود همانطور که در باال ذکر شد، صدور

در ابتدا آموزشی برای توسعه، و در چه سطحی از جزئیات، می بایست با اهداف سیاسی نظم داده و مشخص شوند. هدف کنونی ما 

می باشد: اول، برای مشخص کردن مدل برای تعیین ارتباط های میان آنها؛ دوم، برای تعیین و برای ارائه برخی از تذکر های در 

که در آن داده های جرم شناختی ممکن است در یک چهارچوب صدور حکم تفسیر شود؛ و سوم، برای مشخص کردن  مورد روش

اینکه چگونه از طریق توسعه و بررسی مدل ها، مطلوب ترین نقطه تداخل در فرایند صدور حکم کیفری ممکن است مشخص شود. 

اده شده مربوط به دزدی مسکونی نیست، اما تنها برای مشخص همانگونه که هدف ما توسعه کامل مدل های صدور حکم نشان د

کردن سهولت آنها، ما نمی بایست معموال مشخص کنیم که چه وقت آنها یافته های تجربی را ارائه کرده و در چه موقعی متکی بر 

ساختار مدل ها ممکن است یک استنباط مشخص از نیاز برای اختصاصی بودن، این است که تئوری سازی مربوط به ما می باشند. 

جرائم گوناگون و متنوع باشد. برای مثال، مدل هایی که شامل جرائمی می شوند که بر بطور قابل توجه ای در میان انواع متفاوت 

اساس فرصت های ارائه شده اولیه مشخص می شوند، احتماال شبیه مواردی هستند که شامل فرصت هایی می شوند که می بایست 

 آنها مشخص باشد. اجبار در 

D.  درگیری اولیه 

فرایندی از گرفتاری و حضور اولیه در دزدی مسکونی را در حومه متوسط یک شهر نشان می دهد. دو مورد مهم در رابطه  3شکل 

م خاص برای نشان دادن موارد از آمادگی او برای ارتکاب به جر شخصی( شناخت 5با صدور حکم وجود دارد: مورد اول ) کادر 

است که نیاز به پول ، کاال و یا تحریک دارد. آمادگی الزم بیشتر درگیر است تا قوه درک: این مورد بیان می کند که هر فرد  معین

در واقع فرم جرم خود را به عنوان یک راه حل برای نیاز های شخصی خود در نظر گرفته و تصمیم می گیرد که در شرایطی صحیح 

کد اخالقی او را ارزیابی می کند. این  -به این تصمیم او دیگر روش های قانع کننده و تجربیاتجرم را مرتکب شود. در دستیابی 

(. این مورد 3متغییر ها در ارتباط با عوامل سابقه تاریخی و معاصر مانند عوامل روانشناختی، خانوادگی و اجتماعی می باشند ) کادر 
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ی سنتی مد نظر بوده است؛ آنها برای تعیین ارزش ها، نگرش ها و رفتار با جریان این عوامل پیشین مرتبط است که جرم شناخت

محتوای صدور حکم، در یک هر چند های شخصی که هر فرد را برای ارتکاب به جرمی تحریک می کند، مد نظر قرار می دهند. 

ر رفتار با یک مشکل خاص و و به جای آن مسیر حرکت مردم را داین جریان های پیشین اثر کمتری بر روی جرم شناسی دارد. 

 یابی کنند. زفرصت های مشخص نشان داده و باعث می شود تا آنها به این روش های خاص کیفری توجه بیشتری داشته و آنها را ار

 تصمیم دوم با برخی از وقایع اتفاقی در هم آمیخته می شود. هر فرد ممکن است بطور ناگهانی به پول نیاز پیدا کند، او ممکن است

با شریک هایی که پیشنهاد دزدی را به او ارائه می کنند، احاطه شده و هم صحبت شده باشد، و یا ممکن است یک فرصت بسیار 

ساده برای ارتکاب به جرم را در زمان انجام فعالیت های روزمره خود بدست بیاورد. البته در زندگی واقعی، دو نقطه ِ تصمیم گیری 

ان اتفاق بیافتد، و اتفاق تصادفی و شانسی ممکن است نه تنها تصمیم را با دزد در میان گذاشته، ممکن است معموال بطور همزم

 بلکه نقش مهمی را در توجه و ارزیابی راه حل ها برای نیاز های مشخص شده بازی کند. 
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 عوامل سابق و پیشین :

 روانشناختی: فطرت، هوش، سبک فکری، 

تربیت : خانواده گسیخته، مراقبت سازماندهی، جرم 
 خانوادگی 

 جنسیت، دسته، آموزش، همسایگی اجتماعی و آماری :

 تجربه و آموزش قبلی:

 تجربه مستقیم و جایگزین جرم .3

 ارتباط با قانون و محرک های موجود .2

 نگرش های اخالقی  .1

 خود ادراکی .4

 پیش بینی و طراحی .1

 نیازهای مشخص شده 

 پول، رابطه جنسی، 

 رابطه دوستی، هیجان

 راه حل های ارزیابی شده :

 مرتبه تالش  .3

 مقدار و اندازه پاداش  .2

 احتمال و شدت تنبیه  .1

 هزینه های اخالقی  .4

  راه حل های مشاهده شده

 کار، قمار، ازدواجمشروع و قانونی : 

غیر قانونی : دزدی در حومه متوسط شهر، 
 دیگر دزدی ها، 

 دیگر دزدی ها 

 واکنش به اتفاق های تصادفی 

 فرصت های راحت و ساده؛

 نیاز ضروری برای تصادف؛

 ترغیب توسط دوستان 

 آمادگی :

 برای ارتکاب به دزدی در 

 حومه متوسط شهر  

 تصمیم گیری 

 برای ارتکاب به دزدی 

 ) مدل نمونه را مشاهده کنید ( 
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E.  اتفاق کیفری یا مجرمانه 

دزدی از خانه ای خاص می شود که از قبل مد نظر قرار گرفته شده مراحل بیشتری را از ترتیب تصمیم گیری که منجر به  2شکل 

است. همانطور که در باال گفته شد، برای برخی از دیگر جرائم این ترتیب طوالنی تر خواهد بود؛ و هر چه اهمیت جرائم نشان داده 

معمولی از دزدی مورد نیاز باشد، محدوده شده کمتر باشد، محدوده ی انتخاب ها بیشتر خواهد بود. برای مثال، اگر یک مدل بسیار 

بسیار وسیعی از مناطق و انواع خانه ها را می بایست شامل شود. هر چند در مورد اخیر، ممکن است انتخاب کوچکی مربوط به 

 یرد. منطقه که در آن مشغول به کار هستند انتخاب شود و در زمان این تصمیم ممکن است این کار بصورت تکراری نیز انجام بگ
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البته این یک تصویر ایده آل شده از تصمیم به دزدی می باشد. وقتی پیچیدگی رسمی وظیفه صدور حکم و تصمیم گیری بصورت 

دقیق و با جزئیات مورد بررسی قرار می گیرد، ممکن است این فرضیه نادرست و فریبکارانه وجود داشته باشد که پیچیدگی صدور 

ری را نشان می دهد. هر چند در زندگی واقعی، تنها اطالعات نادرست و غیر مرتبط در دسترس می حکم و تصمیم گیری براب

دانسته های مربوط به دانش کیفری او، و باشند. بر اساس چنین شرایط نامشخص و مبهمی از نگرش مجرمان، تجربه های قبلی او 

ه حکم و تصمیم گیری بسیار با اهمیت به نظر می رسد. نتیجه ویژگی های شخصیتی مربوط به پردازش اطالعات او برای دستیابی ب

 تصمیم گیری 

 ارتکاب به دزدی

 ) مدل درگیری اولیه را مشاهده کنید(

 مناطق انتخاب شده :

 دسترسی آسان؛ 

 تعداد کمی از نگهبانان پلیس 

 امنیت پایین؛

 باغ های بزرگتر

 برگشت خورده و پذیرفته نشده:مناطق 

 نا آشنا؛ با فاصله دور؛ 

 نگهبان محله ای؛

 بدون حمل و نقل عمومی 

 خانه های مورد سرقت 

 هیچ کسی در خانه نیست؛

 منفصل و جدا افتاده؛

 درب های حیاط خلوت 

 بوته ها و دیگر پوشش ها

 

 دزدیده نشده :

 همسایه های پر سر و صدا

 آژیر خطر دزدی

 عدم وجود دسترسی از عقب ساختمان

 قابل رویت از خیابان

 قفل پنجرها



 444-415، ص 3131، تیر3، جلد  31علوم انسانی اسالمی، شماره 

ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

949 

 

این می شود که فرایند صدور حکم و تصمیم گیری ممکن است مورد بررسی دقیق قرار گرفته، طرح ریزی ممکن است ناقص شده 

 و ممکن است در آخرین دقایق فکر او تغییر کند. 

F. تمدید یا تجدید وقت دادگاه 

داده اند که در بسیاری از موارد آنها ممکن است صدها جرم متفاوت را مرتکب شوند؛ این فرایند مربوط  مصاحبه ها با دزدان نشان

جدا شده است. در این شکل فرض شده است که ، به عنوان نتیجه تحریک  1به درگیری مداوم و ادامه دارد در دزدی در شکل 

ه سطح قابل توجه ای برسد ادامه خواهد یافت. اما این مورد امکان پذیر مثبت معمولی، تکرار و تداوم ارتکاب به جرم تا زمانی که ب

است که این مورد برای افراد مختلف سطح کمتر با سطح باالتری داشته باشد، و الگو های متناوب ممکن است برای دیگر انواع 

مجرم برای ارتکاب به جرمی آماده می شود، جرائم مد نظر بوده و مسئله ای معمول باشد. این احتمال وجود ندارد که هر زمانی که 

او بطور فعال تناوب های را در نظر می گیرد، در حالی که این مورد برخی اوقات به عنوان نتیجه یک تغییر در شرایط او و یا در 

 شرایطی که بر اساس آن دزدی های او می بایست اتفاق افتاده باشد، الزم و ضروری می باشد. 
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ن در مدل درگیری مداوم بطور تدریجی شرایط و شرایط شخصی را تغییر می دهد که مجرم را در ت بیشتر برای نشان داداهمی

آمادگی او برای ارتکاب به دزدی نشان می دهد. این نمودار سه دسته بندی مربوط به متغییر های مشخص را نشان می دهد. 

ت از طریق طراحی و انتخاب صحیح اهداف؛ و کسب تماس های محدود کاهش موفقیت آمیز خطر و یک پیشرفت در مسیر حرک

 اولدزدی 
 همسایه پر سر و صدا

 ترس افزایش یافته 
 ناکامی در فروش کاالها

 خارجی  اتفاق های
 ازدواج کردن 

 اهداف محلی مشخص شده 
 نرده های محصور کننده
 برنامه محافظت از محله 

 ارزیابی مجدد آمادگی

 دزدی دوم
 متعجب شده توسط مالک؛

 گزیده شده با سگ؛
 خارج کردن ماشین 

 اتفاق های خارجی 
 آسیب های جسمی؛

 شغل امنیتی پیشنهاد شده
 زندانی شده 

 اخطار از جانب همسر

 تناوب های رد شده :
 ی : پرداخت قانون زیادقانون

 ساعت های زیاد
 پاسخ تاخیری

 جرم: دیگر جرم های خطرناک

 ارزیابی مجدد بیشتر مربوط به آمادگی

 دست کشیدن از دزدی
 بازی مردان جوان 

 درآمد بسیار غیر متعارف
 خیلی خطرناک
 بسیار پر تالش

 تناوب و انتخاب قانونی
 پذیرش شغل پیشنهاد شده

 شروع تجارت خود

 دیگر جرم ها 
 دزدی از خانواده های ثروتمند

 دریافت 
 دزدی از بانک
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قابل اطمینان. مورد دوم برخی از تغییرات الزم و پیوسته را در سبک زندگی نشان می دهد : شناخت امور مالی افزایش یافته ی 

زینه کار معمولی؛ و توسعه نگرانی وابسته دزدی؛ انتخاب کار قانونی برای دزدی راحت تر؛ لذت از زندگی در مسیری سریع؛ کاهش ه

ها و بهانه ها برای رفتار مجرمانه. سوم ، تغییراتی در شبکه مجرمان بصورت جفت و شریک جرم ها و رابطه با محیط پیرامون وجود 

که  این تصویر بر اساس خود شناسایی کیفری وسع تری ارائه می شود. هر چند جرائم بسیار بیشتری وجود دارندخواهد داشت. 

 بطور مخفیانه توسط مجرمان انجام شده و از دیگران مخفی نگه می دارند. 

G. عدم مقاومت 

بطور که کم بودن اطالعات جرم شناختی مربوطه  -از دزدی عدم مقاومت -می باشد 4این مربوط به موضوع مطرح شده در شکل 

از آگاهی ها مربوط به برخی  PARKER, GREENBERG,TRASLEخاصی مشخص می باشد. در حالی که تحقیق 

فرایند عدم مقاومت را تهیه می کنند، داده های تجربی نشان می دهند که رابطه های گروهی یا فردی و با توجه به این موارد انواع 

بی فرایند های تصمیم گیری را با ارزیا 4خاصی از جرائم بسیار کمیاب شده اند. با این وجود، اطالعات کافی وجود دارد تا در شکل 

تناوب دزدی فراهم کند. این نتایج در ترک دزدی مربوط به با توجه به برخی از راه حل های متناوب یا قانونی است یا کیفری و 

مجرمانه. در حالی که عدم مقاومت ممکن است همه فعالیت های کیفری را منقطع کند، در دیگر موارد این به سادگی ممکن است 

فته شود. در هر موردی عدم مقاومت بطور لزوم مداوم نبوده و ممکن است بطور ساده بخشی از یک به جای دیگر اهداف در نظر گر

 فرایند مداوم در ارتکاب به جرم و اصرار به انجام یک جرم باشد.  

 نتیجه گیری :

اری از اینها از دو در مدت این بحث تعدادی از نقص ها و نا کارایی ها در جریان تئوری سازی جرم شناختی مشخص شده اند. بسی

فرضیه زیر نشات می گیرند: اینکه مجرم ها نسبت به بقیه مردم متفاوت بوده و اینکه جرم یک پدیده پیوسته می باشد. بنابراین، 

تمایل و مشغولیت قبلی با مسئله درگیری اولیه در جرم و ناکامی در رابطه با توسعه توضیحات برای نمونه های خاص ارتکاب به 

استخراج شده از یک یا  یارتباط بودند. عالوه بر این ، تئوری های توضیحی برای انتخاب محدود شده مربوط به متغییر هاجرم در 

نظم کمک کننده جرم شناختی تعریف شده اند؛ و هیچکدام از تئوری های مربوطه در ارتباط با متغییر های شرایطی می چند 

لی، تکرار و تداوم ارتکاب به جرم تا زمانی که به سطح قابل توجه ای برسد ادامه به عنوان نتیجه تحریک مثبت معمو که باشند
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خواهد یافت. اما این مورد امکان پذیر است که این مورد برای افراد مختلف سطح کمتر با سطح باالتری داشته باشد، و الگو های 

ل باشد. این احتمال وجود ندارد که هر زمانی که مجرم متناوب ممکن است برای دیگر انواع جرائم مد نظر بوده و مسئله ای معمو

برای ارتکاب به جرمی آماده می شود، او بطور فعال تناوب های را در نظر می گیرد، در حالی که این مورد برخی اوقات به عنوان 

 باشد، الزم و ضروری می باشد.نتیجه یک تغییر در شرایط او و یا در شرایطی که بر اساس آن دزدی های او می بایست اتفاق افتاده 


