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 تعليق مع بتصرف ترجمة

 .د. مضر خليل عمرأ

 

 مقدمة
تم تطوير هذا الدليل من المنهج الدراسي للدورة التدريبية  المعنونة ب: "مقدمة إلى رسم خرائط وتحليل الجريمة 

وبتمويل  2001وحل المشكالت" التي أجراها أعضاء من مختبر رسم خرائط الجريمة التابع لمؤسسة الشرطة في عام 
الغرض من هذه الوثيقة هو تحويل المعلومات المقدمة في التدريب .   (COPS)  من مكتب خدمات الشرطة المجتمعية

إلى تقرير موجز ومقروء يجعلها متاحة لجمهور أكبر مما تم الوصول إليه من خالل الدورات التدريبية . ال يُقصد به أن 
رسم خرائط الجريمة وحل المشكالت ، بل هو دليل "بداية" لشخص ما دخل يكون مستنًدا شامالً عن تحليل الجريمة و

الحقل للتو أو دلياًل مرجعيًا لمحللي الجرائم الحاليين أو غيرهم من محللي تنفيذ القانون . يتبع تنسيق المستند شرائح 
تها . لمزيد من القراءة حول التدريب بشكل غير محكم ، ولكن ليس من الضروري قراءتها معًا . هذه الوثيقة قائمة بذا

 : راجع الوثائق األخرى ذات الصلة التي كتبتها مؤسسة الشرطة على الموقعتتحليل الجريمة ورسم الخرائط ، 
www.policefoundation.org   أو www.cops.usdoj.gov. 

دراسة الجريمة  ا . فهو للمبتدئين فيتحليله معاهمية هذا الدليل للجغرافيين انه يربط بين رسم الخريطة و تقنياتها :  تعقيب
 .  . ويفيد التدريسيين في تنظيم محاضراتهم االكاديمية و التدريبية خير عون
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 مقدمة في تحليل الجريمة

تحليل الجريمة كمفهوم عام باإلضافة إلى تعريفات لخمسة أنواع من طرائق تحليل الجريمة ل ايقدم هذا القسم تعريف
تم إنشاؤها لتجميع المفاهيم واألفكار الحالية في التي لمؤسسة الشرطة و ،دورة هذه العريفات في . يتم استخدام هذه الت

مجال تحليل الجريمة . تهدف هذه التعريفات إلى تعزيز فهم تحليل الجريمة والمساعدة في إنشاء مصطلحات مفهومة 
به جميع األنواع الخمسة لتحليل الجريمة مع بعضها بشكل عام . يتضمن الجزء األخير من هذا القسم نموذًجا هرميًا ترتبط 

 . البعض
 تعريف تحليل الجريمة

الدراسة النوعية والكمية للجريمة ومعلومات تنفيذ القانون باالشتراك مع العوامل االجتماعية والديموغرافية 
يستخدم تحليل  . التنظيمية والمكانية للقبض على المجرمين ، ومنع الجريمة ، والحد من الفوضى ، وتقييم اإلجراءات

الجريمة البيانات النوعية والكمية والتقنيات التحليلية . تشير البيانات النوعية واألساليب التحليلية إلى البيانات غير الرقمية 
ا في هذا هو األكثر شيوعً وباإلضافة إلى فحص وتفسير المالحظات لغرض اكتشاف المعاني األساسية وأنماط العالقات . 

 . بحث الميداني وتحليل المحتوى والبحث التاريخي . البيانات الكمية هي بيانات في المقام األول بتنسيق رقمي أو فئويال
يتكون التحليل الكمي من المالحظات لوصف وشرح الظواهر التي تعكسها تلك المالحظات وهي إحصائية في 

يانات والتقنيات اعتماًدا على الحاجة التحليلية والعملية . على المقام األول . يستخدم تحليل الجريمة كال النوعين من الب
سبيل المثال ، يمكن استخدام بيانات الجريمة بطرق مختلفة ، من الناحيتين الكمية والنوعية . المعلومات مثل التاريخ 

 رات . من ناحية أخرىيمكن استخدامها لتحليل هذه المتغيالتي والوقت والموقع ونوع الجريمة هي كمية في اإلحصاءات 
إحصائيًا  من الروايات اكبير ا، تعتبر سرديات تقارير الجريمة بيانات نوعية حيث يكاد يكون من المستحيل تحليل عدد

 .  ويتم فحصها في المقام األول لتحديد الموضوعات واألنماط العامة
أي أن تحليل الجريمة ال يفحص الدراسة هي طريقة منهجية للنظر في الجريمة ومعلومات تنفيذ القانون . 

ً ، بل هو يطبق تقنيات تحليلية وإحصائية رسمية باإلضافة إلى منهجية البحث على معلومات تنفيذ  المعلومات عشوائيا
في وكالة تنفيذ القانون ، ينصب التركيز المركزي على الجريمة ، سواء تلك  .   القانون وفقًا لقواعد العلوم االجتماعية

ها أو تلك التي لم يتم اإلبالغ عنها . وبالتالي ، فإن النوع المركزي من البيانات التي يتم تحليلها عنبالغ الشرطة التي يتم إ
  . هو الجريمة والمعلومات المحيطة بها ، مثل االعتقاالت والجناة والضحايا والممتلكات واألدلة

ي ت تنفيذ القانون العديد من القضايا األخرى وبالتال. باإلضافة إلى الجريمة ، تعالج وكاال معلومات تنفيذ القانون
تجمع العديد من أنواع البيانات األخرى . من األمثلة على بيانات تنفيذ القانون التي غالبًا ما تكون متاحة لمحللي الجرائم 

ه( ، ومعلومات مكالمات الخدمة )على سبيل المثال ، شكاوى الضوضاء ، وأجهزة اإلنذار بالسرقة ، والنشاط المشبو
المرور )على سبيل المثال ، الحوادث واالستشهادات( ، وتصورات المواطنين )على سبيل المثال ، الخوف من الجريمة 

باالقتران مع ...  .  ، و السلوك الوقائي والرضا عن الشرطة( واإليذاء وسجالت المراقبة ومعلومات اإلفراج المشروط
ط الجريمة وبيانات تنفيذ القانون ودراسة عالقاتها بأنواع أخرى من المعلومات ، مثل تلك تشير هذه العبارة إلى تحديد أنما

 .  المدرجة أدناه
االجتماعية والديموغرافية. يشير هذا النوع من المعلومات إلى خصائص األفراد والجماعات مثل الجنس والعرق 

تم استخدام المعلومات االجتماعية والديموغرافية في تطبيق والدخل والعمر والتعليم .  على المستوى الفردي )الجزئي( ، ي
القانون للبحث عن المشتبه بهم في الجرائم والتعرف عليهم . على المستوى الكلي ، يتم استخدام المعلومات االجتماعية 

لومات م المعوالديموغرافية لتحديد خصائص الجماعات وكيفية ارتباطها بالجريمة . على سبيل المثال ، يمكن استخدا
عاًما بشعر بني  35و  30لإلجابة عن األسئلة ، "أين يمكننا العثور على المشتبه به وهو ذكر أبيض ، يتراوح عمره بين 

 "وعينين بنيتين؟" أو "هل يمكن للخصائص الديموغرافية أن تفسر سبب ارتفاع معدل الجريمة في حي ما عن حي آخر؟
الجرائم أو األنشطة وعالقة تلك األماكن ببعضها البعض وبالمعلومات األخرى عامالً . يعد المكان الذي تحدث فيه  مكاني

مهًما في تحليل الجريمة . ليس من المهم فقط مكان حدوث الجريمة ولكن أيًضا خصائص تلك األماكن والبيئة التي تحدث 
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ومعلومات األرض ، ومواقع المدارس ،  فيها الجريمة .  وبالتالي ، فإن فحص البيانات المكانية مثل شبكات الشوارع ،
 .  وتقسيم المناطق التجارية والسكنية ، من بين أمور أخرى ، أمر ضروري لتحليل الجريمة الفعال

 .  تصف النقاط األربع األخيرة أهداف تحليل الجريمة
حد األهداف ون . أ. تتمثل الوظيفة الرئيسية لتحليل الجريمة في دعم مساعي تنفيذ القان القبض على المجرمين

األساسية لتنفيذ القانون هو القبض على المجرمين ؛ وبالتالي ، فإن أحد األهداف األساسية لتحليل الجريمة هو المساعدة 
في القبض على المجرمين . على سبيل المثال ، قد يتعرض المحقق لحادث سرقة حيث يضع المشتبه فيه وشًما على 

الجريمة من خالل البحث في قاعدة بيانات لبطاقات الحوادث الميدانية لتحديدها  األفراد  ذراعه اليسرى . قد يساعد محللو
الذين لديهم مثل هذا الوشم . أيًضا ، قد يقوم محلل الجريمة بإجراء تحليل لوقت من اليوم / اليوم من األسبوع لحوادث 

 . المخالفين من شأنه أن يساعد الضباط في مراقبة منطقة ما للقبض علىالذي السطو 
. الهدف األساسي اآلخر لتنفيذ القانون هو منع الجريمة من خالل أساليب أخرى غير التوقيف . هذا منع الجريمة

الهدف يفسح المجال بشكل جيد للمساعدة من تحليل الجريمة . على سبيل المثال ، يقوم أعضاء قسم الشرطة بحملة لمنع 
ن في استهداف مواردهم في المناطق التي هي في أمس الحاجة إليها .  يمكن الجريمة حول السطو على المنازل ويرغبو

أن يساعد تحليل الجريمة في التخطيط لتثقيف المجتمع واستجابة الدوريات المصممة خصيًصا للمشكلة من خالل توفير 
ر المسروقة ، وتحليل العناصالتحليل المكاني للسطو على المنازل ، وتحليل كيفية حدوث عمليات السطو وتوقيتها ومكانها 

  . . يمكن استخدام هذه المعلومات لتطوير اقتراحات لمنع الجريمة مثل إغالق باب المرآب وقفله
. يؤكد العديد من علماء الجريمة أن االضطراب االجتماعي يمكن أن يؤدي إلى الجريمة ؛ أي أن تقليل الفوضى

تماعي التي تُترك دون رادع يمكن أن تجتذب الجريمة وتعجل مزيًدا وغيرها من مؤشرات االنحالل االج تردي البيئيال
تنفيذ القانون ، وبالتالي ، هدف لتحليل الجريمة أيًضا . يمكن أن لي ، فإن الحد من الفوضى هو هدف من االنحالل . وبالتا

ل حوادث المرور أو يساعد تحليل الجريمة في هذه الجهود من خالل توفير البحث والتحليل لمؤشرات االضطراب مث
أكثر  شكاوى الضوضاء أو تحذيرات التعدي التي يمكن أن تساعد الضباط في معالجة هذه القضايا قبل أن تصبح مشاكال

   .  خطورة
. الهدف الرابع من تحليل الجريمة هو المساعدة في تقييم اإلجراءات التنظيمية . تشمل تقييم اإلجراءات التنظيمية

تخصيص الموارد ، وتقييم برامج منع الجريمة ، وإعادة تنظيم الحدود الجغرافية ، والتنبؤ باحتياجات العديد من األمثلة 
 . التوظيف ، وتطوير مقاييس األداء لقسم الشرطة

 أنواع تحليل الجريمة

فيما يلي خمسة أنواع من التحليل تندرج تحت مظلة تحليل الجريمة . كل واحد منها يحتوي على خصائص تحليل  
 .  الجريمة بشكل عام ، ولكن كل منها خاص في نوع البيانات والتحليل المستخدم وكذلك في الغرض منه

 تحليل الذكاء

دراسة النشاط اإلجرامي "المنظم" ، سواء تم إبالغ سلطات تنفيذ القانون به أم ال ، لمساعدة أفراد التحقيق في ربط 
االستخبارات هو مساعدة األفراد المحلفين في تحديد الشبكات  األشخاص واألحداث والممتلكات . الغرض من تحليل

والقبض على األفراد لمنع نشاط المجرمين الحقًا  . الهدف ذو الصلة هو ربط المعلومات معًا ، وتحديد أولويات المعلومات 
ر من هل فهمه . الكثي، وتحديد العالقات ، وتحديد المجاالت لمزيد من التحقيق من خالل وضع التحليل في إطار عمل يس

المعلومات التي تم تحليلها في مجال تحليل المعلومات االستخبارية ال يتم إبالغ الشرطة بها من قبل المواطنين ولكن يتم 
تطبيق القانون . تشمل أمثلة طرق جمع البيانات المراقبة ، والمخبرين ، ومراقبة المشاركين . المعنيين بجمعها من قبل 
لك ، ال يقتصر نوع المعلومات على المعلومات الجنائية ولكن يمكن أن يشمل المحادثات الهاتفية ومعلومات باإلضافة إلى ذ

السفر والمعلومات المالية / الضريبية والعالقات العائلية والتجارية . ركز تحليل االستخبارات تقليديًا إلى حد ما على 
درات والبغاء . البيانات التي تم تحليلها وفيرة ونوعية في المقام النشاط اإلجرامي المنظم ، والذي يشمل عصابات المخ

، بدأت  2001أيلول )سبتمبر(  11األول ، وبالتالي يتم تحليلها عادة من خالل األساليب النوعية . في ضوء أحداث 
  . التحليالت االستخباراتية مؤخًرا بالتركيز على النشاط اإلرهابي على المستوى المحلي أيًضا
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 حليل التحقيق الجنائيت

دراسة المجرمين المتسلسلين والضحايا و / أو مسرح الجريمة باإلضافة إلى الخصائص الجسدية واالجتماعية  
من شأنها أن تساعد في الربط معًا وحل النشاط اإلجرامي المتسلسل ا والديموغرافية والنفسية والجغرافية لتطوير أنماط

من التحليل أيًضا اسم "التنميط" ، وهو عملية تكوين "ملف تعريف" لمجرم مجهول بناًء  يُطلق على هذا النوع .  الحالي
على طبيعة الجريمة ، ووقائع القضية ، وخصائص الضحية . كما هو الحال مع تحليل االستخبارات ، يركز هذا النوع 

تم جمع طيرة مثل القتل واالغتصاب . يمن التحليل بشكل أساسي على البيانات النوعية المحيطة بالجرائم المتسلسلة الخ
البيانات وتحليلها على المستوى الفردي ألولئك األشخاص المتورطين بشكل أساسي أو محيطي في الحوادث . يتم أيًضا 
مراعاة الطبيعة المكانية للحوادث والمواقع ذات الصلة مثل مواقع تفريغ الجثث أو مواقع المواجهة . الغرض األساسي 

التحقيقات الجنائية هو تطوير أنماط الجرائم المتسلسلة التي تعبر حدود المدينة والوالية وحتى الوطنية من خالل من تحليل 
ربط السلوك واألدلة داخل وبين الحوادث للقبض على الجاني و / أو القضايا الواضحة . هذا نوع محدد جًدا من تحليل 

القانون الفيدرالي نظًرا ألن هذه األنواع من الجرائم تحدث بشكل  الجريمة يتم إجراؤه بشكل أساسي على مستوى تنفيذ
  . غير متكرر وتتجاوز الحدود القضائية

 يكيتحليل الجريمة التكت

دراسة الحوادث اإلجرامية األخيرة والنشاط اإلجرامي المحتمل من خالل فحص الخصائص مثل كيف ومتى وأين  
خالل تطوير األنماط واالتجاهات ، وتحديد خيوط التحقيق / المشتبه بهم ، حدث النشاط للمساعدة في حل المشكالت من 

وتصفية القضايا . يركز تحليل الجريمة التكتيكي على المعلومات من الجرائم األخيرة التي تم إبالغ الشرطة بها . يمكن 
ل ة . يركز تحليمعينة مستمرأن تشير كلمة "األخيرة" إلى األشهر القليلة الماضية أو فترات زمنية أطول لمشكالت 

أيًضا على معلومات محددة حول كل جريمة مثل طريقة الدخول ونقطة الدخول وأفعال المشتبه بهم  الجريمة التكتيكي
ونوع الضحية ونوع السالح المستخدم باإلضافة إلى التاريخ والوقت والمكان ونوع الموقع . يتم أيًضا أخذ المعلومات 

ت األنشطة المشبوهة للخدمة وتحذيرات التعدي الجنائي واألشخاص الذين يعانون من ندوب أو الميدانية مثل مكالما
. على الرغم من إجراء التحليل الكمي في كثير من األحيان بمجرد تحديد  عالمات أو وشم تم جمعها من قبل الضباط

ة . ثالث م لتحديد األنماط واالتجاهات في البدايةالنمط ، إال أن التحليل النوعي )أي التفكير النقدي وتحليل المحتوى( يستخد
    : هي أغراض لتحليل الجريمة التكتيكي

 ربط القضايا ببعضها البعض وتحديد الخصائص البارزة لألنماط واالتجاهات ، (1 

 جريمة ، والتحديد المشتبه بهم المحتملين بجريمة أو نمط  (2 

  . تسوية القضايا (3 

على فحص البيانات يوميًا من أجل تحديد األنماط واالتجاهات وخيوط التحقيق  جريمة التكتيكيصب تركيز تحليل الين
للنشاط اإلجرامي األخير والمحتمل . بمجرد تحديد نمط الجريمة أو المشتبه به أو قائد التحقيق ، يتم تجميع المعلومات 

  .  ونشرها على ضباط الدوريات والمحققين

 يجيتحليل الجريمة االسترات

دراسة معلومات الجريمة وتنفيذ القانون المدمجة مع العوامل االجتماعية والديموغرافية والمكانية لتحديد "أنماط"  
النشاط على المدى الطويل ، للمساعدة في حل المشكالت ، وكذلك للبحث وتقييم االستجابات واإلجراءات . يتكون تحليل 

التحليل الكمي للبيانات المجمعة . يتم تحليل مجموعات شهرية وربع سنوية و  الجريمة االستراتيجي في المقام األول من
/ أو سنوية للمعلومات الجنائية وغير الجنائية مثل الجريمة ومكالمات الخدمة ومعلومات المرور في شكل إجمالي . أي 

ردية لبيانات النوعية مثل األوصاف السأن الفئات العامة مثل التاريخ والوقت والموقع ونوع الحادث يتم تحليلها بدالً من ا
للحوادث . يتم فحص المتغيرات بما في ذلك العرق والفئة والجنس والدخل والسكان والموقع ونوع الموقع جنبًا إلى جنب 

 -: مع معلومات تنفيذ القانون في عملية التحليل . الغرضان األساسيان من تحليل الجريمة االستراتيجي هما
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 ي تحديد وتحليل المشاكل طويلة األجل مثل نشاط المخدرات أو سرقة السيارات والمساعدة ف (1 

إلجراء دراسات للتحقيق أو تقييم االستجابات واإلجراءات ذات الصلة . كال الغرضين يتوافقان جيًدا مع عملية حل  (2 
ذ تعمق لمشكلة جريمة معينة ، وتنفي. تشمل هذه األنواع من الدراسات تقييم برامج منع الجريمة ، والفحص الم المشكالت

بعد القياس وكذلك منهجية تقييم األثر والعملية . ما مسح لتصورات المواطنين للجريمة والشرطة . أنها تدمج ما قبل و
تشمل اإلجراءات التي تم فحصها أنشطة مثل النشر والتوظيف ، وإعادة تقسيم الدوائر أو الدوائر ، وإدخال البيانات 

، وعملية إعداد التقارير . باختصار ، يستخدم تحليل الجريمة االستراتيجي تقنيات إحصائية وطرق بحث وسالمتها 
للتحقيق في المشكالت طويلة األجل وتقييم اإلجراءات التنظيمية . يُطلق على المحللين الذين يجرون تحليل الجريمة 

 .  ناالستراتيجي في المقام األول اسم محللي المشكالت أو الباحثي

 تحليل الجريمة إداريا

عرض النتائج المثيرة لالهتمام ألبحاث الجريمة وتحليلها بناًء على مخاوف قانونية وسياسية وعملية إعالم الجمهور  
سابقة عن أنواع التحليل ال ن . يختلف تحليل الجريمة اإلداريداخل إدارة تنفيذ القانون وحكومة / مجلس المدينة والمواطني

يشير إلى عرض النتائج بدالً من التحليل اإلحصائي أو البحث . يعتبر قرار ماذا وكيف يتم تقديم المعلومات  من حيث أنه
. غالبًا ما يمثل نوع المعلومات المقدمة "قمة الجبل الجليدي" لجميع األعمال  األساسي لتحليل الجريمة اإلداري هو التركيز

بيل المثال ، ملخص تنفيذي لتقرير . يحدد الغرض والجمهور من المعلومات والتحليالت التي تم إجراؤها سابقًا ، على س
"ما" يتم تقديمه جنبًا إلى جنب مع الشؤون القانونية )مثل الخصوصية والسرية( ، والسياسية )على سبيل المثال ، القضايا 

ي لمعلومات المقدمة( . الغرض األساسالنقابية والمخاوف االنتخابية( والمخاوف العملية )على سبيل المثال ، مدى تعقيد ا
هو إعالم الجمهور. قد تختلف هذه الجماهير من موقف إلى آخر ، ولهذا السبب يجب أن  إلداريمن تحليل الجريمة ا

يختلف نوع وكمية المعلومات أيًضا . يمكن أن يكون الجمهور من رجال الشرطة التنفيذيين ، ومجلس المدينة ، ووسائل 
استخدام اإلنترنت   واطنين ، ومجموعات األحياء أو مزيًجا . من األمثلة الممتازة لتحليل الجريمة اإلدارياإلعالم ، والم

لتوفير المعلومات لعامة الناس . يشمل جمهور موقع الشرطة على اإلنترنت المواطنين ، وأفراد الشرطة ، والشركات ، 
الجميع ؛ لذلك ، يجب أن يكون نوع المعلومات المنشورة بشكل أساسي  -والضحايا ، والمجرمين ، ووسائل اإلعالم 

مناسبًا لمجموعة متنوعة من العمالء . يجب أن تكون المعلومات المقدمة بسيطة وواضحة ومختصرة ويجب أال تكشف 
عن معلومات حساسة . تتمثل إحدى القواعد األساسية في نشر المعلومات التي يشعر المرء بالراحة عند رؤيتها في 

 .  خبار المسائيةاأل

 نموذج تحليل الجريمة

كيفية ارتباط كل هذه األنواع من تحليل الجريمة ببعضها البعض من حيث مستوى تجميع  ادناه  يوضح الشكل 
المعلومات . أي أن األنواع ذات المستويات المنخفضة من التجميع تركز على الحاالت الفردية والبيانات النوعية المستخدمة 

لتحليل وتلك التي لديها مستويات عالية من التجميع تركز على نطاق محدود من كميات أكبر من البيانات وأساليب ا
والمعلومات . في الجزء العلوي من الشكل ، يستخدم تحليل التحقيقات الجنائية والتحليل االستخباراتي البيانات األقل 

الشبكات غير الرسمية للمجرمين ومعارفهم وأقاربهم من غير تجميعًا واألكثر جودة . تتكون البيانات من معلومات حول 
المجرمين باإلضافة إلى المكان الذي يعيش فيه األفراد ويعملون و "يلعبون" . ينصب التركيز هنا على خصوصيات 

 . المجرمين وطبيعة جرائمهم وعالقاتهم وحياتهم بشكل عام

عًا وأقل اط المبلغ عنه للشرطة ، وبالتالي فإن البيانات أكثر تجميفقط للجرائم والنش يستخدم تحليل الجريمة التكتيكي 
وفرة إلى حد ما من تلك المستخدمة في التحقيقات الجنائية والتحليل االستخباراتي . تحليل الجريمة التكتيكي هو تحليل 

 خصائص نمط معين مثل نوعي في المقام األول ولكن اعتماًدا على البيانات ، يمكن استخدام التقنيات الكمية لوصف
يستخدم  .   الوقت األكثر شيوًعا لوقوع الجرائم )السالسل الزمنية( أو مكان وقوع الجرائم في عالقة مع بعضها البعض

تحليل الجريمة االستراتيجي كميات كبيرة من البيانات التي يتم تجميعها بشكل أكبر من البيانات التكتيكية واالستقصائية . 
كنها بشكل أساسي من حوادث الجريمة ول تيكيل ، تتكون المعلومات المستخدمة في تحليل الجريمة التكعلى سبيل المثا
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  .  تتضمن معلومات مثل التاريخ والوقت والموقع وأساليب الجريمة والوصف التفصيلي للجريمة

الوقت والموقع مثل التاريخ ويركز تحليل الجريمة االستراتيجي فقط على تلك المتغيرات التي يمكن قياسها بسهولة ،  
عمليات الوتطلب الكمية الكبيرة من البيانات يونوع الموقع ونوع الجريمة واألولوية ، وهكذا .  فإن نوع التحليل كميًا و 

أخيًرا ، تحليل الجريمة إداريا في هذا الشكل هو حرفياً "رأس" .  حصائية بدالً من قراءة وفحص كل حالة على حدةالإ

مستوى التجميع . ينصب التركيز على تقديم المعلومات األكثر تجميعًا أو ملخًصا لمجموعة متنوعة من  المثلث في
بشكل عام ، تندرج هذه األنواع من التحليل تحت التعريف العام لتحليل الجريمة من حيث أن كل منها يحتوي .  الجماهير

هذا التقرير ، نركز على أمثلة األنواع الثالثة األخيرة من  على بعض المكونات الرئيسية لتحليل الجريمة . ألغراض بقية
التحليل ، التكتيكي واالستراتيجي واإلداري ، حيث إنها أنواع التحليل التي يُرجح إجراؤها على أساس منتظم من قبل 

 .  محلل جرائم في وكالة تنفيذ القانون
 
 

 مقدمة لرسم خرائط تحليل الجريمة

 لمحة تاريخية
اني التالي  هو مخطط موجز لتاريخ رسم خرائط الجريمة ). رسم الخرائط نفسه له تاريخ طويل ، الرسم البي

لكن رسم خرائط الجريمة على وجه التحديد يمكن إرجاعه إلى أوائل القرن التاسع عشر عندما بدأ المنظرون 
دام لق بالجريمة والشرطة ، تم استخاالجتماعيون في إنشاء خرائط لتوضيح نظرياتهم وأبحاثهم حول الجريمة . فيما يتع

الخرائط في البداية لفحص قضايا مثل الفقر أو الخصائص الديموغرافية والجريمة . كانت مدينة نيويورك واحدة من 
أولى أقسام الشرطة التي استخدمت رسم الخرائط في القرن العشرين . تتألف الخرائط من خرائط حائط بسيطة تم فيها 

" لإلشارة إلى الجرائم التي حدثت . خالل عشرينيات وثالثينيات القرن الماضي ، استخدم علماء ملونةاستخدام "دبابيس 
جنوح األحداث والخصائص اماكن االجتماع في جامعة شيكاغو رسم الخرائط لفحص الجريمة والجنوح ، وتحديداً 
  .اء أول خرائط إلكترونية للجريمةاالجتماعية ذات  الصلة . في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، تم إنش

 نقطية برمز واحد وخرائط منطقة متدرجة االلوناعتمدوا خرائط أوائل القرن التاسع عشر: المنظرون االجتماعيون : 
خرائط نقطية فردية الرمز ، "الخرائط اسشتخدموا العقد األول من القرن العشرين: قسم شرطة مدينة نيويورك وآخرون: 

لماضي: علماء االجتماع الحضري في جامعة شيكاغو: خرائط المنطقة عشرينيات وثالثينيات القرن اوفي  ، "المثبتة
من الستينيات إلى السبعينيات: أول خرائط للجريمة تم إنشاؤها )التركيب االجتماعي للمدينة( .  للجريمة واالنحراف

عتمدة مالثمانينيات: أجهزة كمبيوتر سطح المكتب متاحة لرسم الخرائط ، ولكن بجودة محدودة ؛ ،  بواسطة الكمبيوتر
ن التسعينيات: نظام المعلومات الجغرافية المكتبي والتكامل مع أنظمة وبيانات تنفيذ القانوللتفسير ، نظرية علم بيئة الجريمة 

في الثمانينيات ، أصبحت التكنولوجيا وأجهزة الكمبيوتر المكتبية أالكثر تقدًما متاحة ، و.  ؛ التمويل الحكومي ، إلخ
ذلك الوقت محدودة بسبب سرعات المعالجة  وتستخدم على نطاق أوسع . ومع ذلك ، كانت جودة التعيين المحوسب في

البطيئة وجودة الطباعة السيئة . في الوقت نفسه ، بدأت نظرية علم اإلجرام البيئي في الظهور ، وبدأ األكاديميون في 
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دراسة الخصائص المكانية للجريمة وكذلك كيفية تاثير خصائص الموقع ومساهمتها في نشاط إجرامي في مواقع معينة 
متاحة على نطاق واسع ،  (GIS) قع أخرى . في التسعينيات ، أصبحت أنظمة المعلومات الجغرافية المكتبيةعلى موا

  .  وفي أواخر التسعينيات ، بدأ استخدامها بشكل عام من قبل وكاالت تنفيذ القانون وعلماء الجريمة
عهد كز أبحاث رسم خرائط الجريمة )المفي اآلونة األخيرة في أواخر التسعينيات ، تم إنشاء برامج فيدرالية مثل مر

الوطني للعدالة( وبرنامج رسم خرائط الجريمة وتحليلها )المعهد الوطني للعدالة ، مركز تنفيذ القانون الوطني وتكنولوجيا 
الذي تبلغ تكلفته مليار دوالر ، من السنوات المالية  (MORE) التصحيحات( . كجزء من برنامج إعادة توزيع الضباط

األموال لوكاالت تنفيذ القانون للحصول على برامج  COPS ، قدم مكتب 2001وفي السنة المالية  1995-1998
، كان الغرض من هذا البرنامج  MORE وأجهزة لرسم خرائط الجرائم . كما هو الحال مع جميع التقنيات الممولة من

، تم تمويل  1995زيادة فعالية الضابط . منذ عام واألجهزة هو تعزيز أنشطة الشرطة المجتمعية من خالل توفير الوقت و
لمساعدة وكاالت الشرطة في دمج خرائط الجريمة  COPS مختبر رسم خرائط الجريمة التابع لمؤسسة الشرطة من قبل

 في ممارساتها الميدانية . باإلضافة إلى ذلك ، بدأت الجامعات والكليات في تقديم دورات البكالوريوس والدراسات العليا
  .  في تحليل الجريمة ورسم خرائط الجريمة

 أنواع الخرائط
 رسم الخرائط يدويا

العديد  ا يزال لدىملطالما كانت خرائط الحائط طريقة بسيطة ومفيدة لتصوير حوادث الجريمة أو النقاط الساخنة . 
م من لها الدبابيس . على الرغمن أقسام الشرطة خرائط كبيرة مثبتة على جدار غرفة العمليات مع أحدث الجرائم التي تمث

أن خرائط الحائط اليدوية مفيدة ، إال أنها تقدم فائدة محدودة ألنه من الصعب تحديثها ، والحفاظ عليها دقيقة ، وتسهيل 
قراءتها ، ويمكنها فقط عرض كمية محدودة من البيانات . على سبيل المثال ، على الرغم من إمكانية استخدام دبابيس 

فة لتمثيل أنواع مختلفة من الجرائم ، وتاريخ ووقت الحوادث ، إال أن طبيعة الحوادث والمعلومات األخرى ال ملونة مختل
يتم  . ما لم يمكن عرضها بسهولة . لتحديث خريطة الحائط اليدوية ، على سبيل المثال ، يجب إزالة المسامير كل شهر

المعلومات الموضحة على الخريطة . عرض ، يتم فقد  استخدام صورة أو آلية أخرى لتسجيل خريطة الشهر السابق
وبالتالي ، فإن المقارنة صعبة ، إن لم تكن مستحيلة ، من شهر آلخر . أخيًرا ، تصبح الخرائط غير قابلة للقراءة عندما 

  .  تعرض كميات كبيرة من البيانات بسبب العديد من المسامير و / أو الثقوب
 رسم خرائط بالكمبيوتر

، برنامج خرائط اإلنترنت ، حيث يتم إدخال  © MapQuest ل لخريطة الكمبيوتر  . تم أخذها منفيما يلي مثا
عنوان وتظهر خريطة المنطقة المحيطة مع دبوس لتحديد موقع العنوان .  على الرغم من أنه من الممكن تكبير وتصغير 

والمتنزهات( ثابتة وتجميلية فقط . في جوهرها  هذا النوع من الخرائط ، فإن الميزات الجغرافية )مثل المواقع والشوارع
، تشبه خريطة الكمبيوتر خريطة الحائط ، حيث يتم استخدام الكمبيوتر لوضع نقطة في موقع معين تماًما كما يضع 
 الشخص دبوًسا على خريطة الحائط . وبالتالي ، فإن خرائط الكمبيوتر لها قيود مشابهة لخرائط الحائط . على سبيل المثال

لتعيين عنوان ، فإن النقر فوق نقطة لن يوفر معلومات خلف هذه النقطة ، مثل   © MapQuest    ، عند استخدام
العنوان المحدد . في حين أنها جذابة بصريًا وسهلة االستخدام ، إال أن تعيين الكمبيوتر ال يسمح بأي تحليل أكثر فعالية 

  .  من رسم الخرائط اليدوي

 (GIS) غرافيةنظام المعلومات الج

هو مجموعة من األدوات القائمة على الكمبيوتر والتي تسمح للشخص  (GIS) نظام المعلومات الجغرافية
ولية وتصورها واالستعالم عنها وتحليلها .  نظام المعلومات الجغرافية هو أداة برمجية بتعديل البيانات الجغرافية والجد

طة نقطية بسيطة إلى تصور ثالثي األبعاد للبيانات المكانية أو الزمنية . قوية تسمح للمستخدم بإنشاء أي شيء من خري
يختلف نظام المعلومات الجغرافية عن خرائط الدبوس اليدوية وخرائط الكمبيوتر من حيث أنه يسمح للمحلل بعرض 

ط ، وأداء الوظائف البيانات خلف المعالم الجغرافية ، والجمع بين الميزات المختلفة ، ومعالجة البيانات والخرائ
 اإلحصائية . هناك العديد من األنواع المختلفة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية ، والتي تتضمن حزم سطح المكتب

باإلضافة إلى  (®Maptitude و ®Atlas GIS و ®GeoMedia و ®MapInfo و ®ArcView مثل)
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 .(®Intergraph و ®ArcInfo مثل) البرامج االحترافية

 
 ليل الجريمةخرائط تح
رسم خرائط الجريمة" هو مصطلح تم استخدامه في السنوات القليلة الماضية لإلشارة إلى تحليل البحث باستخدام "

نظم المعلومات الجغرافية في إطار تطبيق القانون . في هذا التقرير ، يُستخدم مصطلح رسم خرائط تحليل الجريمة لوصف 
ات الجغرافية لتحليل الجريمة ال يقتصر فقط على وضع الحوادث على الخريطة هذه العملية ألن استخدام نظم المعلوم

ولكن أيًضا للتحليل . وبالتالي ، فإن "رسم خرائط تحليل الجريمة" هو: عملية استخدام نظام المعلومات الجغرافية باالقتران 
 . تنفيذ القانون األخرى مع تقنيات تحليل الجريمة للتركيز على السياق المكاني للنشاط الجنائي وأنشطة

 

 مكونات نظم المعلومات الجغرافية
فيما يلي وصف للمكونات الرئيسية لنظام المعلومات الجغرافية ، والتي تشمل تمثيل البيانات وميزات البيانات 

  . والتصور والقياس واالستعالم
 نظام المعلومات الجغرافية . وهي تشمل يتم تمثيل بيانات العالم الحقيقي بواحدة من أربع ميزات في،  شرح البيانات

 .  المعالم النقطية والخطية والمضلع والصورة
المعلم النقطي هو موقع منفصل يتم تصويره عادةً بواسطة رمز أو تسمية . الميزة النقطية في نظام ،  ميزة النقطية

 ستخدام رموز مختلفة لتصوير مواقعالمعلومات الجغرافية مماثلة للدبوس الموضوع على خريطة الحائط الورقية . يتم ا
الجرائم وحوادث السيارات وعالمات المرور والمباني ومحطات الضرب وأبراج الهواتف المحمولة . توضح الخريطة 

 .التالية خريطة نقطة السرقة 
يمكن  فالمعلم الخطي هو معلم جغرافي يمكن تمثيله بخط أو مجموعة خطوط . توضح الخريطة التالية كي،  ميزة الخطية
مختلفة من المعالم الجغرافية مثل السكك الحديدية والشوارع واألنهار بخط في نظام المعلومات الجغرافية .  اتمثيل أنواع

ومن األمثلة اإلضافية التيارات ، والشوارع ، وخطوط الطاقة ، وطرق الحافالت ، ومسارات الطالب ، والخطوط التي 
 لى السيارة المستعادة . تصور المسافة من السيارة المسروقة إ

ة ،  في الخريطة التالي ميزة المضلع هي شكل متعدد الجوانب يتم تمثيله بمجموعة من الخطوط المغلقة .،  ميزة المضلع
يمثل أكبر مضلع أزرق حدود المدينة ، ويمثل اللون األخضر مسارات تعداد ، ويمثل األسود مجموعات كتل التعداد . من 

األخرى على ميزات المضلع المستخدمة في تنفيذ القانون مناطق الدوريات أو الضربات أو األحياء أو الواليات األمثلة 
 .  القضائية . يمكن أن تمثل المعالم المضلعة مناطق كبيرة مثل القارات وصغيرة مثل المباني

يتم رقمنتها وتوضع ضمن نظام إحداثيات هي صورة عمودية مأخوذة من قمر صناعي أو من مستوى  ، ميزة الصورة
هي مثال على صورة جوية مرتبطة بها . الصورة التالية  y- و x- نظام المعلومات الجغرافية بحيث يكون هناك إحداثيات

وي هناك فرق بين التصوير الج.  . الحظ أن تفاصيل الشوارع والمباني والميزات البيئية مثل تنسيق الحدائق مرئية
)الصورة فقط( والتصوير الرقمي لتقويم العظام )الصورة مدمجة مع الصفات الهندسية للخريطة( . نظًرا لوجود الصور 
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التقويمية داخل نظام المعلومات الجغرافية ، يمكن عرضها مع طبقات أخرى مثل معلومات الشارع أو قطعة األرض . 
 .   مع شبكة الشوارع المقابلة وحدود قطعة األرض الطرودتوضح الصورة التالية  مصوًرا رقميًا لتقويم 

 

 بيانات المعالم الجغرافية
يحتوي كل نوع من الميزات على "سمات" أو جدول بيانات يصفه . يتم تخزين جميع السمات الخاصة بثالثة من 

وير انات . الحظ أن التصاألنواع األربعة للميزات )النقطية والخطية والمضلع( في نظام المعلومات الجغرافية كجدول بي
 إن القدرة على عرض البيانات)ولكن ليس له جدول بيانات مرتبط جدير بالتحليل y– و x– الفوتوغرافي الرقمي له إحداثي

الموجودة وراء هذه الميزات واالستعالم عنها وربطها ومعالجتها هي القوة الحقيقية لنظام المعلومات الجغرافية( . تصور 
وية وخريطة الكمبيوتر النقاط والخطوط والمضلعات ولكن ال تحتوي على بيانات مرتبطة بالميزات وال يمكن الخريطة اليد

 نقطة أو خط أو مضلع إلىاي التالعب بها بسهولة . في نظام المعلومات الجغرافية ، يمكن أن يؤدي النقر ببساطة على 
 .  إنتاج جدول البيانات المرتبط بهذه الميزة المعينة

تحتوي النقطة المميزة على جدول بيانات مطابق ،    .GISفيما يلي مثال على بيانات النقاط المأخوذة من،  النقطة بيانات
مساًء في األول  6:52والذي يصف الميزات . على سبيل المثال ، النقطة الصفراء هي عملية سطو حدثت في الساعة 

ت نقطة مختلفة على الخريطة ويصف كل متغير شيئًا عن . في هذه الحالة ، يصف كل سطر من البيانا1999من يناير 
 . تلك النقطة

فيما يلي مثال على بيانات الخط . يصف الجدول أجزاء الشارع )على سبيل المثال ، األميال وطول هذا ،  بيانات الخط
ات . جدول البيان الجزء من الشارع واسم الشارع(. يتوافق مقطع الشارع األصفر مع الحالة المميزة باللون األصفر في

 .  يعرف نظام المعلومات الجغرافية أي خط يتوافق مع كل حالة في الجدول
تعرض الصورة التالية البيانات التي تصف المضلعات ، وهي رموز بريدية . المضلع األصفر هو الرمز ،  بيانات المضلع

كما  1990نسمة في عام  30،050ميل مربع ويبلغ عدد سكانه  2.22في واشنطن العاصمة بمساحة  20001البريدي 
 .  يظهر في جدول البيانات

الحظ أن الخطوط نفسها تشكل حدود المضلعات فقط ، بدالً من كونها خطوًطا مميزة مع البيانات المرتبطة . على سبيل 
به بطة مرتالمثال ، تُظهر الصورة الموجودة أسفل اليسار أربع ميزات خطية متقاطعة تنشئ مربعًا . كل سطر له بيانات 

؛ ومع ذلك ، فإن المنطقة التي شكلوها داخل المربع أو المضلع ليس لها معنى . الصورة الموجودة أسفل اليمين تصور 
خطوًطا متشابهة ؛ ومع ذلك ، فإن هذه الخطوط هي حدود أربع إيقاعات منفصلة ، وبالتالي ، فإن الخطوط ليس لها معنى 

 .  األخرى وفي حقيقة أنها تخلق شكالً  في حد ذاتها ، فقط فيما يتعلق بالخطوط
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 صندوق أدوات نظم المعلومات الجغرافية
الميزة األساسية لنظام المعلومات الجغرافية هي وظيفته التي تسمح بمعالجة البيانات الجغرافية . فيما يلي بعض 

 .  المكونات التي تمكن من معالجة البيانات
 لى الشوارع والعناصر الخطية األخرى التي يتم تمثيلها بواسطة مقاطع تتصل عند التقاطعاتيشير االتصال إ،  االتصال

كما هو مذكور أعاله ، ترتبط البيانات بكل ميزة خطية . ومع ذلك ، فإن كل جزء يتصل عند تقاطع ، واالتصال هو  .
التالي ، فإن االتصال يسمح بوجود على التعرف على أن مقطعي الخطين يجتمعان معًا لتشكيل تقاطع . وب GIS قدرة

على الخريطة ، وهو أمر مهم بشكل خاص في  Ottawa و Chestnut أو Pine و Shiawassee تقاطعات مثل
 .  بيانات تنفيذ القانون نظًرا ألن معلومات الحوادث )التقارير ومكالمات الخدمة( تسرد عادةً تقاطعًا كموقع وقوع حادث

المناطق المجاورة التي يتم تمثيلها بواسطة المضلعات المجاورة . توضح الخريطة التالية يشير االتصال إلى ،  الجوار
كيف يتضمن نظام المعلومات الجغرافية مضلعات متجاورة تمثل قطع األراضي والمباني .  تسمح قدرة نظم المعلومات 

ت داخل أخرى ، وتصور وحدات األرض الجغرافية على التعرف على المضلعات المجاورة باالستعالم ، واختيار المضلعا
 .  المعقدة

تشير الهندسة إلى حقيقة أن جميع المعالم في نظام المعلومات الجغرافية لها مجموعة واحدة على األقل من ،  الهندسة
مميز  y– و x– في المثال الموضح أدناه ، تحتوي النقطة الموجودة على الخريطة على إحداثي .y– و x– إحداثيات

على الرغم من أن هذه األرقام قد ال تكون منطقية للوهلة األولى ، إال أنها جزء ال يتجزأ من .  المربع األصفرمدرج في 
 على األقل . بالنسبة إلى نقطة ما ، تكون ميزتا y و x لها إحداثي GIS ، حيث أن كل ميزة في GIS النظام المرجعي

–x و –y و مضلع ، يكون اإلحداثيهي مركز النقطة . بالنسبة لقطعة مستقيمة أ –x و –y  في مركز قطعة خطية أو
لمعالم الخريطة ، خاصة النقاط ، أمًرا مهًما ألن الموقع أكثر دقة وال توجد  y– و x– مضلع معين . يعد وجود إحداثيات

 . حاجة للترميز الجغرافي
 ط النهج المواضيعيالعرض المرئي / رسم الخرائ

في نظام المعلومات الجغرافية ، يتم فصل البيانات حسب نوع المعلم إلى ما يسمى "الطبقات" أو "السمات" وكذلك 
حسب نوع البيانات . على سبيل المثال ، لن يتم تضمين بيانات نقطة الجريمة ودعوات الخدمة في نفس الطبقة أو الموضوع 

درين مختلفين . هذا هو نهج موضوعي لتنظيم البيانات . يسمح هذا المكون بتحليل البيانات ألن هذه البيانات تأتي من مص
وتصورها بشكل منفصل أو معًا . وبالتالي ، عندما يتم عرض أكثر من طبقة في نظام المعلومات الجغرافية ، يتم تكديسها 

مختلفًا من المعالم )نقطة أو خط أو مضلع أو  ، على غرار مجموعة الفطائر . في الشكل التالي ، تمثل كل طبقة نوًعا
صورة( ونوًعا مختلفًا من البيانات )مراكز التسوق ومسارات الحافالت والطرق ومسارات التعداد( . في نظام المعلومات 

 .، تعتبر كيفية تكديس الطبقات أمًرا مهًما نظًرا ألن بعض الطبقات غير شفافة وتخفي طبقات أخرى  (GIS) الجغرافية
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 . على سبيل المثال ، الصور التقويمية غير شفافة وإذا تم وضعها في األعلى فسوف تغطي أي طبقات تحتها
المقياس هو العالقة بين أبعاد الخريطة وأبعاد األرض . عادة ، يعتمد المقياس على الغرض من التحليل أو ،  مقياس

د المقياس المناسب على كل من الغرض من الخريطة ونوع الخريطة . فيما يلي أمثلة على خرائط بمقاييس مختلفة . يعتم
 مثل الصورة أعاله للواليات طرودالبيانات المعروضة . على سبيل المثال ، يكون من المستحيل عرض صور تقويم ال

 للمستخدم بتعيين المقياس الذي يتم عرض  (GIS)  المتحدة بأكملها في وقت واحد . يسمح نظام المعلومات الجغرافية
ميل أو ميل واحد(. بهذه الطريقة ، ال يتم تفعيل الصور التقويمية إال عندما تكون ½ به )على سبيل المثال ، تقويم الصور 

 .  الخريطة بهذا المقياس

 االستعالم عن بيانات نظم المعلومات الجغرافية
  . انات بطرق مختلفةتحتوي أنظمة المعلومات الجغرافية على القدرة على االستعالم أو تحديد البي

، يمكن إنشاء تعبيرات استعالم لتحديد المعالم في كل من البيانات وعلى الخريطة .  GIS في برنامج،  استعالمات مجدولة

( من المكالمات المجدولة 0على سبيل المثال ، يمكن للمرء إنشاء استعالم لتحديد مكالمات الطوارئ للخدمة )األولوية 

)مميزة باللون األصفر( في الجدول .  0تشغيل هذا االستعالم ، يتم تحديد المكالمات ذات األولوية  لبيانات الخدمة . بعد

  . )مميزة باللون األصفر( على الخريطة 0باإلضافة إلى ذلك ، يتم تحديد المكالمات ذات األولوية 

ة أو موقعها الخريط يفبناًء على موقعها  تتيح االستعالمات المكانية االستعالم عن ميزات الخريطة،  االستفسارات المكانية

بالنسبة إلى المعالم األخرى . مثال بسيط للغاية هو رسم مسافة ميل واحد حول مدرسة لتحديد الجرائم التي وقعت على بعد 

على  لميل من المدرسة . باإلضافة إلى ذلك ، يمكن تحديد معلم من الخريطة بناًء على عالقتها بمعلم آخر . فيما يلي مثا

 اختيار الرموز البريدية )باللون األصفر( التي تحد أي منطقة تعداد في واشنطن العاصمة .

 

 مقدمة في حل المشكالت
باإلضافة إلى موقع األدبيات  SARA فيما يلي مناقشة موجزة لحل المشكالت . مصدر حل المشكالت وتعريفات

 على (COPS) خدمات الشرطة المجتمعيةالمكثفة حول حل المشكالت هو موقع الويب الخاص بمكتب 

www.usdoj.gov/cops/cp_resources/pubs_prod/s5.htm. 

 

عملية منهجية للحد من تأثير مشاكل الجريمة واالضطراب في المجتمع . نهج حل المشكالت هو ،  تعريف حل المشكلة

 .  جزء ال يتجزأ من فلسفة الشرطة المجتمعية

 واالستجابة )A (والتحليل )S (في حل المشكالت على أنه : المسح SARA يوصف نهج،  لحل المشكالت SARA نهج

(R) والتقييم (A)  أي بمجرد تحديد المشكلة وتحليل خصائصها ، يتم تطوير استجابة ونشرها لمكافحة المشكلة ، وبعد فترة

 .SARA زمنية محددة ، يتم تقييم االستجابة . فيما يلي مناقشة موجزة لكل جانب من جوانب عملية

المسح هو الخطوة األولى لحل المشكلة وهو تحديد مجموعة من الحوادث المتشابهة أو ذات الصلة أو المتكررة ،  المسح

من خالل مراجعة أولية للمعلومات واختيار مشكلة الجريمة / االضطراب هذه من بين األولويات المتنافسة للفحص 

تحليل الجريمة للبحث عن مشاكل الجريمة هو مقارنة الجريمة على أساس المستقبلي . أحد األمثلة على استخدام معلومات 

شهري . قد تشير المقارنة بين مناطق محددة بمرور الوقت إلى منطقة مشكلة أو نوع جريمة . مثال آخر هو فحص عمليات 

 . ة اقتحام منزل أكبراقتحام المنازل على مدى ستة أشهر لتحديد أنماط صغيرة من النشاط ، والتي يمكن أن تمثل مشكل

التحليل هو استخدام عدة مصادر للمعلومات لتحديد سبب حدوث المشكلة ، ومن المسؤول ، ومن يتأثر ، ومكان ،  تحليل

وجود المشكلة ، ومتى تحدث ، والشكل الذي تتخذه المشكلة . في كثير من األحيان ، يعتقد األفراد أنهم يعرفون بالفعل طبيعة 

تم تحديدها في مرحلة المسح ؛ وبالتالي ، فهم ال يجرون تحلياًل مكثفًا للمشكلة . ومع ذلك ، فإن تحليل  وسبب المشكالت التي

المشكلة من عدة وجهات نظر باستخدام عدة أنواع من البيانات غالبًا ما ينتج عنه معلومات لم تكن معروفة من قبل . على 

أصر المحققون في والية قضائية في جنوب غرب الواليات المتحدة  سبيل المثال ، أثناء مناقشة مشكلة سرقة السيارات ،

على أن مشكلة سرقة السيارات تركزت على السيارات التي يتم نقلها إلى المكسيك . ومع ذلك ، عندما تم تحليل البيانات ، 

. لم يكن لدى المحققين  من المركبات تم استردادها في أو بالقرب من الوالية القضائية ٪ 85تم اكتشاف أن ما يقرب من 
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 .  إحساس جيد بالمشكلة ألنهم شاهدوا فقط عددًا قليالً من تقارير السرقة التلقائية واالسترداد

االستجابة هي تنفيذ مجموعة من اإلجراءات المصممة خصيًصا للتعامل مع أهم نتائج مرحلة التحليل . قدم تقرير ،  استجابة

مل الشرطي الموجه نحو حل المشكالت :  تأمالت في السنوات العشرين األولى حديث أعده مايك سكوت ، بعنوان `` الع

'' ، تقييًما للعشرين عاًما الماضية من حل المشكالت والشرطة الموجهة نحو حل المشكالت ، ووجد أن أقسام الشرطة 

ت الشرطة اآلن مع المجتمعات أصبحت جيدة جدًا في االستجابة بشكل خالق لألنواع من المشاكل التي حددوها . تعمل إدارا

المحلية وتطور شراكات على أساس منتظم . بعض األمثلة على االستجابات التي تم استخدامها هي العمل مع مهندسي 

المدينة إلعادة تصميم حديقة كان بها عددا كبيرا من االعتداءات والتخريب وحوادث االتجار بالمخدرات )مانكاتو ، 

ستشاري يتألف من أجهزة تنفيذ القانون والمقيمين وأصحاب األعمال والجمعيات الخيرية لمعالجة مينيسوتا( ؛ عقد مجلس ا

مخاوف المرور والسالمة في نقاط تجمع العمال المياومين )جلينديل ، كاليفورنيا( ؛ وإنشاء برنامج تحويل األحداث حيث 

ت التي قاموا بتشويهها لالتفاق على شروط االسترداد تجمع الشرطة بين المراهقين الراغبين في التأمل ومالكي الممتلكا

  . وخدمة المجتمع )سانتا آنا ، كاليفورنيا(

التقييم هو قياس تأثير )تأثيرات( االستجابات على مشكلة الجريمة / االضطراب المستهدفة باستخدام المعلومات ،  تقدير

 . بالنسبة لوكاالت تنفيذ القانون ، ربما يكون التقييم هوالتي تم جمعها من مصادر متعددة ، قبل وبعد تنفيذ االستجابات 

، ليس فقط ألن مقاييس الفعالية غالبًا ما يكون من الصعب تحديدها والتقاطها ، ولكن  SARA الجزء األكثر تحديًا في عملية

مثال ، من د . على سبيل الأيًضا ألن التقييم يستغرق وقتًا وجهدًا إلكماله في وقت تكون فيه عملية حل المشكالت في الخمو

الصعب قياس استجابة مثل حملة التثقيف لمنع الجريمة ألنه قد يكون هناك تأخيرا كبيرا بين التدخل وآثار االستجابة القابلة 

 .  للقياس

 تحليل الجريمة وحل المشكالت
لة . من المهم قياس المشكيلعب تحليل الجريمة ورسم الخرائط دوًرا رئيسيًا في جميع مراحل عملية حل المشكالت 

من خالل  SARAبدقة خالل مراحل المسح والتحليل والتقييم . يمكن للمحللين أيًضا المساعدة في مرحلة االستجابة لعملية 

إبالغ التخصيص الفعال للموارد من خالل تحديد األوقات والمجاالت التي تكون فيها الجرائم في أغلب األحيان أو بشكل 

فهم القانون لديهم خبرات و كمن دور تحليل الجريمة في حل المشكالت في حقيقة أن أعضاء وكالة تنفيذغير متناسب . ي

لمشكلة ما ، ومن الضروري لمحلل الجريمة إما دعم هذه االفتراضات أو دحضها من خالل توفير تحليل شامل  مختلف

 للمشكلة وتقييم أثر العملية واالستجابة .
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The 48 contiguous states of the United States. 

 
 

 

The state of Texas and counties within it. 
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The city of Dallas, TX and major highways. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Taken from ArcView® StreetMapTM 1.1 for Windows®. 

 

Street centerline map of several blocks. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Taken from ArcView® StreetMapTM 1.1 for Windows®. 
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Land parcel of a block area. 

 
 
 

 

Parcel map with buildings. 
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Orthophotograph of a neighborhood. 
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 البيانات والترميز الجغرافي

 أنواع البيانات
جمع البيانات ونشرها عملية دورية ومستمرة . يمكن أن يشير مصطلح "قاعدة بيانات" إلى أي شيء بدًءا من 

أنظمة إدارة السجالت بأكملها وحتى جداول البيانات البسيطة التي تحتوي على بعض المتغيرات وعددا قليال من 
بيانات حيوية إلجراء تحليل الجريمة ورسم الخرائط . من الضروري تحديد مصادر البيانات الفعلية الحاالت . قواعد ال

والمحتملة داخل الوكالة التي يمكن استخدامها للتحليل . فيما يلي وصف لفئتين متميزتين تقع فيهما معلومات تنفيذ 
:  ينظر المكانية – الجغرافية البيانات طبيعة معرفة من لمزيد)) . القانون

https://sites.google.com/site/mutharalomar/GeoData.DOC?attredirects=0  )) 
مع معلومات حول السجل ، على عناوين أو نوع آخر  قائمة السجالت المضمنة في جدول تحتوي ،،  بنك المعلومات

من المتغيرات الجغرافية .  يمكن أن تكون وحدة التحليل في البيانات الجدولية أي شيء غير جغرافي بطبيعته . تشمل 
ومات أمثلة تنفيذ القانون للبيانات المجدولة الجريمة ، ومكالمات الخدمة ، والحوادث ، والمعلومات الميدانية ، ومعل

  . مرتكبي الجرائم الجنسية ، واالعتقاالت
البيانات التي هي بطبيعتها جغرافية ؛ أي أنها تصف الميزات الجغرافية . تعتبر وحدة التحليل في  ، البيانات الجغرافية

طات لالبيانات الجغرافية ميزة جغرافية . تتضمن أمثلة مصادر البيانات الجغرافية الكمية الشوارع ، والمناطق ، والس
القضائية ، ومسارات التعداد ، وبيانات محطات / مسارات الحافالت . تشمل أمثلة تنفيذ القانون للبيانات الجغرافية النوعية 
حدود األحياء والمسارات التي يسلكها األطفال من وإلى المدرسة . على الرغم من أن جميع البيانات الجغرافية لها سمات 

إن البيانات المجدولة ال تعني كثيًرا خارج نظام المعلومات الجغرافية . يحتوي الجدول التالي مرتبطة )بيانات جدولية( ، ف
على سمات ملف الشارع الجغرافي . تصف المتغيرات مثل طول الشارع باألقدام والبادئة واسم الشارع والالحقة وعدد 

  . الممرات كل مقطع شارع على الخريطة
عديد من مشكالت سالمة البيانات المرتبطة ببيانات تنفيذ القانون الجدولية والجغرافية . ال هناك ال،  سالمة البيانات العامة

يُقصد بهذا القسم أن يكون بمثابة وصف شامل لقضايا تكامل البيانات في تطبيق القانون ولكنه يقدم بدالً من ذلك نظرة 
 .  عامة عامة على المشكالت الرئيسية

https://sites.google.com/site/mutharalomar/GeoData.DOC?attredirects=0
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جالت ، سلون وكتبة الساالقانون ، في كثير من األحيان ال يدرك األفراد والضباط والمرفي بيئة تنفيذ ،  ادخال بيانات
الذين يقومون بإدخال البيانات ، أن اآلخرين يستخدمون البيانات التي ينتجونها . يمكن أن يؤدي نقص الوعي هذا إلى 

من خالل التكنولوجيا )برمجيات تنظيف اإلهمال ويؤدي إلى بيانات غير موثوقة . يمكن تحسين أخطاء إدخال البيانات 
  . العنوان( ، والتدريب المناسب ، وتوعية األفراد باستخدامات وأهمية البيانات

لحصول ، هو أن البيانات التي تم ا الشاغل الرئيسي في تحليل الجريمة ، وخاصة في تحليل الجريمة التكتيكي،  توقيت
ء الحظ ، بسبب الخطأ البشري والصعوبات التكنولوجية ، هذا ليس ممكنًا عليها حديثة ومتاحة في الوقت المناسب . لسو

دائًما . تتمثل إحدى طرق عالج هذه المشكلة في التأكيد على الحاجة إلى البيانات الحالية وقيمتها لتحليل الجريمة . يجب 
 .  البيانات اإلبالغ عن هذه الحاجة في جميع أنحاء القسم من أجل التوصل إلى حلول لتحسين توقيت

تشير الصالحية إلى ما إذا كانت البيانات تعكس بدقة المفهوم الذي تهدف إلى قياسه . على الرغم من ،  صحة البيانات
صعوبة قياس الصالحية الحقيقية ، إال أن بيانات تطبيق القانون ، مثل أي بيانات أخرى ، عرضة لمشكالت الصالحية . 

ن إدارات الشرطة مكالمات للحصول على معلومات الخدمة كوكيل للجريمة . هذه على سبيل المثال ، تستخدم العديد م
مشكلة ، ألنه ليست كل المكالمات التي تم إرسالها في األصل كجريمة هي في الواقع جرائم . أفضل مثال على ذلك هو 

 اطن الذي تعرض للسطودعوة السرقة للخدمة ، حيث يوجد التباس شائع حول الفرق بين السرقة والسطو . يمكن للمو
لإلبالغ ، "لقد تعرضوا للسرقة" في حين أنهم لم يكونوا كذلك في الواقع . إذا أدخل المرسل ما يبلغه  911االتصال برقم 

المواطن ولم يتغير عنوان المكالمة عند تحديد الجريمة الفعلية )مشكلة شائعة( ، فلن تمثل الدعوة للخدمة بدقة الجريمة 
ى إذا كان عنوان المكالمة مع تطابق الجريمة ، فإن استخدام المكالمات كوكيل للجريمة يمثل مشكلة حيث التي حدثت . حت

يشير متغير التاريخ والوقت إلى وقت تلقي قسم الشرطة للمكالمة ، وليس وقت حدوث الجريمة بالفعل . قد يؤدي تحليل 
متى اتصل المواطن بالشرطة وليس وقت حدوث الجريمة هذه المتغيرات إلى نتائج غير صحيحة من حيث أنها تشير إلى 

 .  بالفعل
الموثوقية تشير إلى ما إذا كانت البيانات تقاس بنفس الطريقة في المالحظات المتكررة . مثال على مشكلة ،  الموثوقية

المثال ، التوقيف  سبيلفي السياسة أو القانون )على  االموثوقية المتعلقة ببيانات تنفيذ القانون هو عندما يكون هناك تغيير
اإللزامي لجرائم العنف المنزلي( . في كثير من األحيان ، يكون هناك زيادة أو نقصان حاد يشير إلى أن البيانات لم تعد 
تمثل نفس الظاهرة ، وبالتالي ، فإن األرقام غير موثوقة . من الواضح أن قضايا الموثوقية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على 

 .  الجريمةنتائج تحليل 
يمكن أن تؤثر عملية نقل البيانات على جودة البيانات وسالمتها في تلك البيانات التي يمكن أن تُفقد ،  عملية نقل البيانات

أو تُعاد تنسيقها عن غير قصد أو ال مفر منه . إحدى المشكالت المرتبطة بعملية نقل البيانات هي توافق البيانات . تشتهر 
ها بيانات في العديد من التنسيقات المختلفة ، وغالبًا ما يكون تحويل هذه البيانات ودمجها عملية أقسام الشرطة بامتالك

 .  مستهلكة للوقت ومحبطة
محللو الجريمة هم مديرو بيانات تنفيذ القانون ؛ لذلك ، فإن محللي الجرائم مسؤولون عن  ، سرية البيانات / الخصوصية

في البيانات . عادةً ما تلتزم البيانات المستخدمة والُمنشأة في تحليل الجريمة بسياسات حماية المعلومات واألفراد الممثلين 
الوالية القضائية بشأن الخصوصية والسرية . ظهرت مواقف جديدة لتوفير المعلومات تتطلب سياسات إضافية وأكثر 

 الشرطة تضمين مخاوف محددة لتحليل تفصيالً مثل اختراع اإلنترنت واستخدام الخرائط . وبالتالي ، يجب على إدارات
 .  الجريمة في خطة حماية البيانات الخاصة بهم

فيما يتعلق بالمسألة ذات الصلة ، يجب أن يكون لوحدة تحليل الجريمة ، نفسها ، بيانات مكتوبة وسياسة طلب 
لوكالة ، ، التي تدعمها إدارة اتحليل تعالج القضايا المشتركة المحيطة بطلبات معلومات تحليل الجريمة . يمكن للسياسة 

أن توفر إرشادات لطلب المعلومات والتوقعات لما سيتم تقديمه وما لن يتم توفيره .  توفر وثيقة حديثة نشرها المعهد 
ل أو طلب نسخة من المنشور لتنزي الوطني للعدالة مناقشة واقتراحات خاصة لرسم الخرائط وسرية البيانات ، راجع

 .  المعنون الخصوصية وعصر المعلومات
 www.ojp.usdoj.gov/cmrc/pubs/welcome.html   
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 البيانات الوصفية
تشير البيانات الوصفية إلى البيانات التي تصف عمل المحلل . البيانات الوصفية هي البيانات التي تصف البيانات 

م جريمة . في كثير من األحيان ، يت. كل قسم شرطة لديه مجموعة اإلجراءات الخاصة به التي تحدد كيفية إجراء تحليل ال
االحتفاظ بهذه اإلجراءات فقط في ذاكرة المحللين ، ومن المهم أن يتم تدوينها لعدة أسباب . وهي تشمل معالجة البيانات 

م والملفات التي ت خرجاتوإجراءات التنظيف المتسقة ، والمبادئ التوجيهية لمشاركة العمل مع اآلخرين ، وتتبع الم
، وتقليل ازدواجية الجهود . هذه اإلجراءات المكتوبة هي أيًضا أدوات تدريب ال تقدر بثمن للمحللين الجدد .  إنشاؤها

 :  تتضمن بعض أمثلة فئات البيانات الوصفية ما يلي
 موقع ملفات البيانات )على سبيل المثال ، على الشبكة أو الكمبيوتر الرئيسي أو الكمبيوتر الشخصي(

 مصدر البيانات )على سبيل المثال ، نظام إدارة السجالت ، مكتب التحقيقات(
 إجراءات تنظيف البيانات

 إجراءات الترميز الجغرافي
 تقارير وتنسيقات الخريطة

 منهجية للتقارير والدراسات المنتظمة )على سبيل المثال ، تقرير الجريمة الشهري ، تحليل التوظيف السنوي(
 

 

 

 

 جغرافيالترميز ال
المناقشة التالية حول الترميز الجغرافي مأخوذة مباشرة من وثيقة أخرى أنتجها مختبر رسم خرائط الجريمة 

 Geocoding in Lawالتقرير بعنوان ،  .COPS التابع لمؤسسة الشرطة كجزء من العمل الذي تم إجراؤه لصالح
Enforcement (2000)  صة بمؤسسة الشرطةويمكن العثور عليه في مواقع الويب الخا 

(www.policefoundation.org) و COPS (www.cops.usdoj.gov). 
 

 المقدمة
الترميز الجغرافي هو عملية جمع البيانات الجدولية والجغرافية معًا بناًء على وحدة تحليل جغرافية مشتركة . 

أو  يد موقعها على الخريطة مثل العنوانتشير وحدة التحليل الجغرافية إلى خاصية مكانية داخل البيانات ، ضرورية لتحد
الرمز البريدي أو الضرب أو الشبكة . يتم تضمين البيانات الجدولية في جدول وهي قائمة من السجالت التي تحتوي ، 

مع معلومات حول السجل ، على عناوين أو نوع آخر من المتغيرات الجغرافية . من أمثلة البيانات الجدولية لتنفيذ 
وات الخدمة والجريمة والحوادث واالستشهادات ومرتكبي الجرائم الجنسية واالعتقاالت . إلى جانب القانون دع

المعلومات المتعلقة بطبيعة الحادث )على سبيل المثال ، نوع المكالمة أو الجريمة والتاريخ والوقت( ، تحتوي هذه 
يسمح لها بالتشفير بكة و / أو الضرب( ، مما البيانات على موقع الحادث )على سبيل المثال ، العنوان و / أو الش

الجغرافي . البيانات الجغرافية هي البيانات التي يمكن عرضها على الخريطة مثل الشوارع ومسارات التعداد والطرود 
 .  والمباني . من األمثلة على البيانات الجغرافية الخاصة بتنفيذ القانون مناطق الشرطة أو الضربات أو حدود الشبكة

الغرض من الترميز الجغرافي هو تعيين البيانات المجدولة إلى موقع على سطح األرض لتصور الخصائص المكانية 
للبيانات . إنه مشابه لوضع دبوس على الخريطة في الموقع المناسب . على عكس الخريطة الورقية ، عند الترميز 
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ي لمرتبطة بالدبوس أو نقطة البيانات . من أجل الترميز الجغرافالجغرافي في نظام المعلومات الجغرافية ، تتوفر البيانات ا
إما إلكترونيًا أو يدويًا ، يجب أن تكون هناك وحدة جغرافية مشتركة للتحليل . في تطبيق القانون ، يتم استخدام العنوان 

خدام أنواعا ، يتم أيًضا است بشكل أساسي كوحدة جغرافية للتحليل يتم فيها ترميز البيانات الجدولية جغرافيًا . ومع ذلك
أخرى من الوحدات الجغرافية مثل الطرود أو الرموز البريدية أو مساحات التعداد أو كتل التعداد أو الضربات .  في حالة 
الترميز الجغرافي ، تسمى البيانات الجغرافية المستخدمة في الترميز الجغرافي "البيانات المرجعية" حيث يتم استخدام 

الجغرافية لإلشارة إلى البيانات المجدولة  . فيما يلي مناقشة لعملية الترميز الجغرافي ، بغض النظر عن برنامج  البيانات
المستخدم ، وبعض المشاكل الشائعة التي تواجهها عند الترميز الجغرافي لبيانات تنفيذ  (GIS) نظام المعلومات الجغرافية

 .  القانون
 :   ام ، هناك خمس خطوات أساسية في عملية الترميز الجغرافيبشكل ع،  عملية الترميز الجغرافي

 . تحضير الملفات الجغرافية والجداول للترميز الجغرافي .1
 .حدد معلمات الترميز الجغرافي .2
 .الترميز الجغرافي .3
 .مراجعة النتائج .4
 .إذا لزم األمر ، أعد تحديد المعلمات والترميز الجغرافي مرة أخرى .5

 
تتمثل الخطوة األولى في إعداد الملفات الجدولية ،  قم بإعداد الملفات الجغرافية والجداول للترميز الجغرافي :1 الخطوة

. تتكون البيانات المجدولة  بنك المعلومات . والجغرافية ، وهي أهمها ويمكن أن تستغرق وقتًا طويالً في الخطوات الخمس
مكالمات الخدمة والجريمة واالعتقاالت وبيانات الحوادث . يمكن أن المستخدمة في تطبيق القانون بشكل أساسي من 

تتضمن األنواع األخرى من بيانات تنفيذ القانون المجدولة معلومات ميدانية أو معلومات عن مسجل الجنس أو معلومات 
العديد  الوقت الحالي ، هناكاستخبارية . في الماضي ، لم يتم التقاط الكثير من هذه المعلومات إلكترونيًا . ومع ذلك ، في 

 ونظام إدارة السجالت (CAD) من اإلدارات إما لديها بالفعل أو تخطط للحصول على نظام إرسال بمساعدة الكمبيوتر
(RMS)  الذي لديه القدرة على تخزين المعلومات الرقمية وكذلك الموحدة  جداول العناوين وأسماء المواقع . تتمثل أهم

من حيث صلتها بالترميز الجغرافي في أنها تقلل من الحاجة إلى إدخال البيانات يدويًا وتوفر قواعد جوانب هذه األنظمة 
واضحة ومتسقة لضمان موثوقية البيانات وصحتها . نظًرا ألن األفراد هم آلية إدخال البيانات ، فال يزال هناك احتمال 

  . لتدريب مع التكنولوجياللخطأ البشري وعدم االتساق ، ولهذا السبب يجب أن يتزامن ا
. يمكن استخدام مجموعة متنوعة من أنواع البيانات الجغرافية كطبقة مرجعية ، على الرغم من البيانات الجغرافية

الخاصة بمكتب اإلحصاء هي األكثر استخداًما . غالبًا ما تسمى  ® TIGER / Line أن ملفات الشوارع مثل ملفات
ركزي ألنها تصور مركز الشوارع بواسطة مقاطع الخط . ال يتم تصوير تفاصيل الحواجز ملفات الشوارع ملفات الخط الم

أو األزقة أو الطريق المسدود في ملفات الخط المركزي . في هذا السياق ، تعد ملفات الشوارع قواعد بيانات جغرافية 
اقات قسيم كل شارع إلى أقسام ذات نطتحتوي على سجالت تصف أجزاء الشوارع المترابطة . وبشكل أكثر تحديًدا ، يتم ت

عناوين مرتبطة بها . تمتد هذه األقسام عادة بين الشوارع المتقاطعة . الخريطة التالية هي مثال لملف خط وسط الشارع 
   .  والخط الداكن عبارة عن مقطع شارع واحد . الجدول أدناه هو البيانات التي تصف الشوارع

وًما على حقول تصف العنوان الفعلي على طول كل مقطع شارع في الطبقة تحتوي قواعد بيانات خط الوسط عم
. بشكل تقليدي ، يتم تسجيل العناوين على أنها نطاقات "من" و "إلى" للجانبين األيسر واأليمن لكل مقطع شارع . في 

رى بنطاقات العنوان من األكثر سمًكا من األجزاء األخ Yale Ave المثال أعاله ، يتم تمثيل مقطع الشارع المركزي في
باإلضافة .  على الجانب اآلخر ، كما هو موضح في الجدول 174إلى  84على جانب واحد من الشارع و  173إلى  83

إلى نطاقات العناوين ، يمكن تصوير مقاطع الشارع بعدة متغيرات مثل اسم الشارع والنوع والبادئة والالحقة ، كما ذكرنا 
انات خط الوسط في كيفية وصف العناوين . في المثال السابق ، تم تصوير العنوان بمتغير يسمى سابقًا . تختلف قواعد بي

"شارع" جنبًا إلى جنب مع نطاقات العناوين . فيما يلي جداول بأمثلة مميزة لطريقتين إضافيتين يمكن من خاللهما العثور 
ول ادئة والالحقة لتخزين المعلومات مثل الربع . يبرز الجدعلى العناوين في قاعدة بيانات جغرافية . يتم استخدام حقول الب
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 لـ NW يبرز الجدول الثاني مقطع شارع مع الالحقة .West Northern Ave لـ W األول مقطع شارع بالبادئة
Chesterfield Place Northwest.  يشير النوع إلى نوع الطريق )على سبيل المثال ، شارع وطريق وحارة

 .Chesterfield Place لـ Pl و Ave for Northern Avenue األمثلة المميزة في الجداول التاليةوقيادة(. توضح 
نظًرا ألن مهمة مكتب اإلحصاء في إحصاء وتوصيف األفراد والمؤسسات في الدولة ال تتطلب مستوى عاٍل من 

ط المركزي مصممة إلظهار وخرائط الخ ® TIGER / Line الدقة الموضعية في منتجاتها الجغرافية ، فإن ملفات
الموقع النسبي للعناصر الجغرافية فقط . كما ذكرنا سابقًا ، هناك طبقة أخرى شائعة تستخدم كمرجع للترميز الجغرافي 
وهي ملف الطرود البريدية . ملف الطرود عبارة عن طبقة مضلعة تُستخدم لتتبع الدفعات واألقسام الفرعية ومعلومات 

  . غراض التخطيط والضرائبالملكية بشكل أساسي أل
فيما يلي مثال لكيفية ظهور خريطة قطعة األرض في نظام المعلومات الجغرافية . الحظ أنها أكثر تحديًدا من 

توفر ملفات الطرود طبقة أساسية  .  خريطة خط الوسط في تلك األزقة ، ويمكن تمييز الطريق المسدود وعرض الشوارع
ام األراضي ، وتقسيم المناطق ، والبيانات الديموغرافية ، والبيانات االقتصادية حيث أن جيدة لفحص العالقات بين استخد

جميع هذه المعلومات مضمنة في ملفات الطرود .  أيًضا ، يمكن أن تكون الطبقات المرجعية للطرود مفيدة جًدا في تعيين 
الدقيق للحادث )على سبيل المثال ، مجموعة الزاوية( معلومات تنفيذ القانون ألنها يمكن أن تساعد في اإلشارة إلى الموقع 

، وتوفير معلومات الملكية ، والتي قد تكون ذات قيمة كما في حالة تأجير الممتلكات . في حين أن ملفات الطرود لديها 
حفظ  دى جودةالقدرة على أن تكون عالية الدقة ، مثل ملفات الشوارع ، فإن الدقة تعتمد إلى حد كبير على عدد المرات وم

الملفات . نظًرا لطبيعة العقارات وآليات التخطيط األخرى ، فإن الحفاظ على ملفات الطرود محدثة ودقيقة يمكن أن يكون 
 .  وظيفة بدوام كامل للعديد من الفنيين حسب المنطقة

البيانات  يًضا علىال يعتمد الترميز الجغرافي الناجح على جودة الطبقة المرجعية الجغرافية فحسب ، بل يعتمد أ
الجدولية المراد تعيينها . لكي يكون أي تطبيق لرسم خرائط الجرائم فعاالً ، يجب أن تكون إجراءات اإلبالغ األساسية 
موحدة ومتسقة . بينما تتضمن معظم حزم برامج الترميز الجغرافي المتطورة خوارزميات معقدة مما يجعلهم متسامحين 

   .  بالغ الراسخ غالبًا ما يكون أفضل طريقة لضمان معدل عاٍل من الدقةإلى حد ما ، فإن إجراء اإل
تتكون الخطوة الثانية من تحديد معلمات كل من البيانات المرجعية والبيانات ،  : تحديد معلمات التكويد الجغرافي2الخطوة 

ثر ختيار الطبقة المرجعية األكالمجدولة لتحديد كيفية مطابقة الوحدات الجغرافية من كل مصدر بنجاح . يجب أن يراعي ا
فعالية في الترميز الجغرافي احتياجات المستخدم النهائي الفردي . يجب التعامل مع اعتبارات الدقة وتكلفة المنتج وتكاليف 
الصيانة والمرافق وإجراءات إعداد التقارير الحالية والتوافق مع الطبقات المرجعية الحالية األخرى على أساس كل حالة 

 .  حدة . في حالة تطبيق القانون ، يتم ترميز معظم المعلومات جغرافيًا إلى الطبقة المرجعية للشارع على
ومع ذلك ، في بعض األحيان يكون من الضروري أن نكون أكثر تحديًدا ، وفي هذه الحالة يمكن استخدام طبقة 

ع لتحديد خريطة عمليات السطو السكنية في مرجعية للطرد . على سبيل المثال ، قد يستخدم المرء ملف خط وسط الشار
مدينة بأكملها نظًرا ألن الموقع الدقيق للسطو لن يكون بنفس أهمية الحصول على فكرة عامة عن مكان وقوع الحوادث 
في جميع أنحاء المدينة . من ناحية أخرى ، قد يستخدم المرء ملف الطرود لتثبيت خريطة عمليات السطو السكنية في 

حدة أو اثنتين لتحديد المنازل المستهدفة بالضبط وما إذا كانت على طول األزقة أو المناطق المشجرة أو في نهاية منطقة وا
  . الكتلة

وقد تتضمن حساسية  GIS يتم تعيين المعلمات لتحديد كيفية مطابقة البيانات الجدولية والجغرافية داخل برنامج
المثال ، ما إذا كان سيتم التطابق على العنوان فقط أو العنوان والرمز البريدي إمالئية للمطابقة ونمط العنوان )على سبيل 

، أو ما إذا كنت ستقبل نتائج المطابقة الجزئية (. تشير نتيجة المطابقة إلى عدد سجالت العناوين من الملف المجدول التي 
تضع نقطة بيانات على مسافة محددة مسبقًا  كانت موجودة في الطبقة المرجعية . معلمة أخرى هي مسافة اإلزاحة ، والتي

بعيًدا عن الموقع األصلي المشفر جغرافيًا . يمكن القيام بذلك لوضع نقاط على جانب واحد من جزء الشارع أو آخر لجعل 
تؤثر على معدل مطابقة  GIS الخريطة أكثر قابلية للقراءة و / أو واقعية . هذه المعلمات هي اختيارات داخل برنامج

الرمز الجغرافي . يجب تعيين هذه التفضيالت وتعديلها فقط بعد فحص البيانات المجدولة . يجب أن يكون المرء على 
دراية كاملة بالبيانات من أجل تعيين هذه التفضيالت . على سبيل المثال ، إذا تم خفض معلمة حساسية التهجئة في مدينة 
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  .  ن ذلك ترميز جغرافي غير دقيق، فقد ينتج ع Miller و Mill بها شارعان باسم
بمجرد تعيين المعلمات ، يكون الترميز الجغرافي مجرد ضغطة زر تبدأ عملية الترميز ،  : الترميزالجغرافي3الخطوة 

الجغرافي . في كثير من األحيان ، تستخدم حزم البرامج طريقة بسيطة إلى حد ما إلنجاز الوضع الفعلي للبيانات المجدولة 
الطبقة المرجعية . تتمثل الطريقة الشائعة في وضع نقطة العنوان على طول الشارع داخل نطاق رقم الشارع فيما يتعلق ب

يوضح  ".Princeton Ave 292. على سبيل المثال ، يبرز هذا الجدول األول مكالمة واحدة للخدمة على العنوان "
.   ."Princeton Ave 292الشارع الذي يقع فيه "الجدول التالي بيانات الطبقة المرجعية للشارع ، والمظلل هو جزء 

عندما يتم ترميز حادثة جغرافيًا ، يتم وضع النقطة بالنسبة إلى الطول المتناسب المشتق من نسبة االختالف بين قيم العنوان 
إلى  101القصوى والدنيا والطول المادي لقطعة الخط . على سبيل المثال ، قد يمثل الجزء شارًعا به نطاق عناوين من 

في منتصف الطريق تقريبًا أسفل الخط على الجانب األيسر . على الرغم  125للجانب األيسر . سيتم وضع عنوان  151
من أن هذه الطريقة عادةً ما تفتقد إحداثيات العالم الحقيقي الدقيقة ، إال أنها غالبًا ما تكون كافية نظًرا لتفاصيل ملف الشارع 

  .  بالقرب من بداية مقطع الشارع "Princeton Ave 292لنهائية . في هذا المثال ، يقع "والدقة الالزمة للخريطة ا
كما ذكرنا سابقًا ، قد ال يكون الترميز الجغرافي عن طريق خط وسط الشارع مناسبًا لتصوير الموقع الدقيق 

 الترميز الجغرافي حسب للحادث . في حالة رسم خرائط لبضع كتل من عمليات السطو السكنية ، قد يرغب المرء في
عنوان الطرد . في بعض الحاالت ، مثل تسجيل االستشهادات المرورية على طول الطرق التي قد ال تحتوي على عناوين 
يمكن تمييزها بسهولة ، يمكن تسجيل بيانات عنوان التقاطع للترميز الجغرافي الالحق باستخدام ملفات الشوارع . غالبًا 

رافي للتقاطع أكثر دقة من الترميز الجغرافي للشوارع نظًرا لعدم وجود خوارزمية رياضية لتحديد ما يكون الترميز الجغ
الموقع المادي للنقطة المتولدة ؛ بدالً من ذلك ، يتم وضع النقطة في وسط تقاطع مقاطع الخط المناسبة . ومع ذلك ، حتى 

د اًما ألنه ، في الواقع ، ال تحدث معظم الحوادث التي تحدث عناستخدام بيانات التقاطع في الترميز الجغرافي ليس دقيقًا تم
 .  عنوان التقاطع تماًما في منتصف مكان تقاطع الشارعين

تستخدم إستراتيجية ترميز جغرافي مماثلة المضلعات بدالً من ملفات خط الوسط التي تمت مناقشتها مسبقًا . هذه 
لعنوان المحددة حيث يجب أن تتطابق قيمة من البيانات الجدولية مع تلك الطريقة هي نفسها الترميز الجغرافي لبيانات ا

الخاصة بطبقة مرجعية جغرافية . على سبيل المثال ، غالبًا ما تحتوي مكالمات بيانات الخدمة على شبكة أو إيقاع أو 
م مجموعة التعداد . عند حقل منطقة باإلضافة إلى حقل العنوان . في هذه الحالة ، تحتوي بيانات الحادث على حقل رق

قيمة الشبكة أو النبض أو المنطقة جغرافيًا إلى مركز المضلع الذي يمثل الشبكة  زترميز المضلعات جغرافيًا ، يتم ترمي
 .  أو النبض أو طبقة المقاطعة . في هذا المثال ، تطابق طبقة مجموعة كتل التعداد مع تلك الموجودة في بيانات الحادث

ترميز الحادث جغرافيًا ، يتم وضع النقطة في منتصف المضلع بالضبط ، كما هو الحال مع جميع النقاط بمجرد أن يتم 
التي تم ترميزها جغرافيًا لهذا المضلع . غالبًا ما يستخدم هذا النوع من الترميز الجغرافي إلنشاء خرائط موضوعية ملونة 

البيانات التي تم ترميزها جغرافيًا بواسطة المضلع لم يعد من متدرجة عن طريق تجميع البيانات حسب المضلع نظًرا ألن 
الممكن تحديد موقعها حسب العنوان . ومع ذلك ، يقوم العديد من األشخاص بترميز جغرافي حسب العنوان أوالً وتجميع 

لجغرافي لمضلع االبيانات حسب المضلع بعد حدوث الحقيقة لتجنب فقدان بيانات العنوان . األنواع األخرى من بيانات ا
التي يمكن استخدامها كطبقات مرجعية للترميز الجغرافي هي الرموز البريدية ، ومجموعات التعداد ، ومسارات التعداد 
، والمقاطعة ، والوالية ، والبلد . تعد بيانات الترميز الجغرافي على مستوى المضلع مفيدة بشكل خاص عندما تكون 

   عندما ال تكون معلومات العنوان موثوقة مثل المعلومات مثل الشبكة أو معلومات النبض مجموعة البيانات كبيرة جًدا أو
الخطوة الرابعة ، مراجعة النتائج ، هي مسألة تحديد ما إذا كانت عملية الترميز الجغرافي ،  : مراجعة النتائج4الخطوة 

يز الجغرافي التي تشير إلى عدد الحاالت على إحصائيات نتائج الترم GIS ناجحة ومدى نجاحها . تحتوي معظم برامج
التي تم ترميزها جغرافيًا بنجاح ، وعدد الحاالت المطابقة الجزئية ، وعدد الحاالت التي لم يتم ترميزها جغرافيًا على 

. اعتماًدا على عدد الحاالت والغرض من ٪100اإلطالق . من الواضح أن معدل الترميز الجغرافي الناجح المثالي هو 
هو فهم سبب عدم  ٪100. العامل المهم في قبول معدل ترميز جغرافي أقل من  ٪95حليل ، يمكن أيًضا قبول معدل الت

ترميز بعض الحوادث جغرافيًا . في بعض الحاالت ، تشكل البيانات أو البيانات المفقودة خارج نطاق الوالية القضائية 
مع ذلك ، في كثير من األحيان ، هناك أسبابا أخرى يمكن وينبغي القابلة للتعيين الحوادث غير المشفرة جغرافيًا . و
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 .  تصحيحها
في حالة طبقة وسط الشارع ، تظهر مشكالت الترميز الجغرافي بشكل عام في شكل نطاقات عناوين مفقودة أو 

اءات بب اإلنشغير صحيحة أو أجزاء شارع مفقودة .  غالبًا ما تفتقر طبقات الشوارع إلى نطاقات عناوين للشوارع بس
الحديثة للطرق الجديدة أو حدوث أخطاء في عملية اإلنشاء األصلية للطبقة المرجعية . تعتمد جودة هذه الطبقات على كل 
من تلك التي تحافظ على الطبقات ومعدل نمو الوالية القضائية . على سبيل المثال ، في بلدة صغيرة لم تضف شوارع 

ن السهل الحفاظ على الطبقة المرجعية للشارع ، ليس فقط بسبب عدم إضافة أي شيء جديدة في الخمسين سنة ، سيكون م
ولكن أيًضا ألن المدينة بها عدد قليل نسبيًا من الشوارع التي يجب صيانتها . من ناحية أخرى ، في مدينة كبيرة تنمو 

 .  بسرعة ، سيكون الحفاظ على طبقة الشارع أكثر صعوبة
يتم تحديثها يدويًا بشكل عام ، فهي أيًضا عرضة ألخطاء إدخال البيانات .  قد يكون  نظًرا ألن ملفات الشوارع

من الصعب حل مجموعة هذه المشاكل . تنتج العديد من الوكاالت ملفات خط الوسط الخاصة بها وتحتفظ بها أو تعتمد 
ملفات خط وسط الشارع التي تم  على القسم الهندسي في مدينتهم أو بلدتهم للحفاظ عليها ، وقد اختار آخرون شراء

تصحيحها وتم تجميعها مع عقود للتحديثات المنتظمة . ومع ذلك ، بالنسبة للطبقات الخاصة بإدارة الشرطة ، مثل حدود 
منطقة الشرطة أو حدود الضربات ، فمن المرجح أن يتم تكليف شخص ما في قسم الشرطة بالحفاظ عليها . لحسن الحظ 

ت عادةً من مكونات جغرافية أقل بكثير من الملفات المرجعية للشارع . على أي حال ، يمكن أن يثبت ، تتكون هذه الطبقا
 .  التعاون بين الوكاالت أنه ال يقدر بثمن كوسيلة لحل مشاكل الترميز الجغرافي

ي تستخدمها ة التفي البيانات المجدول حتى إذا كانت الطبقات المرجعية الجغرافية مكتملة ، فقد ال تزال هناك مشاكال
وكاالت تنفيذ القانون ، والتي تنبع في المقام األول من وجود معلومات غير صحيحة أو إدخال بيانات غير دقيق . غالبًا 
ما تكون أخطاء العنوان في استدعاءات الخدمة أو الجريمة أو بيانات الحوادث مصدًرا للكثير من مشاكل الترميز الجغرافي 

مكن تصنيفها إلى خمسة أنواع شائعة : أرقام الشوارع غير الصحيحة وأخطاء اسم الشارع وأخطاء في تطبيق القانون وي
 .  االتجاه والتقاطعات غير الصحيحة )في حالة الترميز الجغرافي للتقاطع( ، وأخطاء التناقض

خطاء في النطاق ؛ يمكن أن تكون أخطاء رقم الشارع نتيجة ألخطاء اإلدخال وعادة ما يتم تحديدها على أنها أ  -
 .العنوان المحدد إما أقل من أو أكبر من نطاق عناوين السجالت المقابلة في الملف المصدر

يمكن أن تحدث أخطاء اسم الشارع لعدة أسباب وهي نتيجة أن سجل العنوان ال يتطابق مع اسم الشارع في قاعدة  -
وًعا ، مع وجود أسباب منها األخطاء اإلمالئية واالختصارات البيانات المصدر . هذه األخطاء هي من بين أكثر األخطاء شي

 . وأنواع الشوارع غير المتسقة أو عدم االمتثال لمعايير معالجة المدينة
تحدث أخطاء االتجاه عندما ال يتطابق رمز االتجاه الخاص بسجل العنوان مع رمز االتجاه في قاعدة البيانات  -

  . مفقودةالمصدر ، إما ألنها غير صحيحة أو 
يمكن أن تنتج التقاطعات غير المتطابقة عن عناوين التقاطع غير الدقيقة أو التنسيق غير الصحيح . على سبيل  -

ولن يتم التعرف عليه  "Main St & Center Av" المثال ، يُشار إلى تقاطع الشارع الرئيسي والجادة المركزية باسم
  .Center Av & Main St" أو "Main St / Center Av" الها كـإذا تم إدخ GIS من قِبل العديد من حزم برامج

يمكن أن تحدث أخطاء أخرى بسبب وجود تناقض بين االسم الشائع للموقع والعنوان الرسمي . على سبيل المثال  -
مي " ، ولكن االسم الرس123، قد يكون لدى وكالة شرطة في نظام اإلرسال بمساعدة الكمبيوتر شارع يسمى "الطريق 

 .  ؛" وبالتالي ، فإنها لن تتطابق US HWY 123" في ملف خط وسط الشارع قد يكون
الخطوة الخامسة ضرورية فقط  . إذا لزم األمر ، قم بإعادة تحديد المعلمات والترميز الجغرافي مرة أخرى:  5الخطوة 

ألوقات مع بيانات تطبيق القانون . ، والذي يبدو أنه يحدث في معظم ا ٪100عندما ال يكون هناك معدل ترميز جغرافي 
بمجرد أن يتم ترميز البيانات جغرافيًا وتحديد المشكالت من خالل عملية الترميز الجغرافي ، توجد بعض الحلول . قد 
يختار البعض االهتمام بالمشكالت عن طريق تغيير التفضيالت )على سبيل المثال ، تقليل الحساسية اإلمالئية( . ومع ذلك 

ذكرنا سابقًا ، يجب أن يتم ذلك بحذر ومع معرفة كاملة بمجموعات البيانات المجدولة والجغرافية ، حيث أن تغيير ، كما 
  . التفضيالت مثل حساسية اإلمالء يمكن أن يؤدي إلى ترميز جغرافي غير صحيح للعنوان

واحد . على سبيل المثال ، قد حل آخر هو تطوير جداول األسماء المستعارة ، والتي تسمح بأسماء متعددة لكيان 
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تتم اإلشارة إلى موقع مثل منتزه أو مركز تسوق في نظام إرسال بمساعدة الكمبيوتر باسم "سنترال بارك" أو "سنتر تاون 
مول" بدالً من العنوان لتسهيل دخول المرسلين . سيحل جدول االسم المستعار محل االسم الشائع بالعنوان المناسب في 

ث يمكن تحديد موقعه على الخريطة . ومع ذلك ، على الرغم من أن جداول األسماء المستعارة مفيدة ، إال بحي GIS نظام
أنه ال يزال يوصى بتنظيف البيانات في قاعدة البيانات األصلية لتقليل االرتباك وتسهيل االتساق في البيانات . ال تُستخدم 

ف البيانات في نظام المعلومات الجغرافية فقط لن يحل مشكالت تكامل البيانات ألغراض رسم الخرائط فقط ، لذا فإن تنظي
 . البيانات عند استخدام البيانات في مكان آخر

أفضل طريقة لتصحيح البيانات هي إصالحها من المصدر ؛ بعبارة أخرى ، لفت انتباه القائمين على إدارة نظام 
بملف وسط الشارع ، أو إلى الضباط الذين يكتبون التقارير ، أو  اإلرسال بمساعدة الكمبيوتر ، إلى أولئك الذين يحتفظون

إلى الموظفين الذين يقومون بإدخال البيانات . ومع ذلك ، قد ال يكون هذا دائًما حالً واقعيًا أو سريعًا بما يكفي . في 
ممكنًا .  التصحيح اليدويالمشاريع الصغيرة أو حيث يشترك عدد كبير من الحاالت في نفس األخطاء القليلة ، قد يكون 

غالبًا ما يمكن تصحيح مجموعات البيانات الكبيرة بشكل أكثر كفاءة عند استيرادها إلى قاعدة بيانات أو برنامج جداول 
بيانات يحتوي على أداة مساعدة "بحث واستبدال" . باإلضافة إلى البرامج المتخصصة ،  يشار إليها باسم "أجهزة تنقية 

 .  تكون مفيدة للمشاريع الكبيرة وفي الحاالت التي يتم فيها استيراد البيانات بانتظامالغاز" يمكن أن 
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 خاتمة
انات البيتوضح هذه الخطوات الخمس العملية العامة لترميز بيانات تطبيق القانون جغرافيًا . نظًرا ألن أنواع 

والمشكالت والحلول شائعة بين وكاالت تنفيذ القانون ، فهناك الكثير لنتعلمه ومشاركته مع بعضها البعض . لم توضح 
هذه النظرة العامة المنهجية المحددة للترميز الجغرافي في برنامج معين لنظام المعلومات الجغرافية نظًرا ألن البرنامج 

 خرى . للحصول على مخطط تفصيلي لكيفية الترميز الجغرافي في تطبيقات برمجيةالمستخدم يختلف من وكالة إلى أ
GIS معينة ، راجع الدليل النصي أو ملفات المساعدة اإللكترونية المصاحبة للبرنامج  . 

 

 تقنيات التحليل المكاني
ة في نظم نات المتوفريصف هذا القسم ويوضح األنواع األساسية لرسم الخرائط األكثر استخداًما وتصنيفات البيا

المعلومات الجغرافية . يهدف هذا القسم إلى العمل كدليل ومرجع لهذه األنواع من الخرائط بدالً من دليل "كيفية" إلنشاء 
خرائط لتحليل الجريمة )يرجى مالحظة أن جميع البيانات المستخدمة هنا خيالية ، وال تحتوي الخرائط على تسميات ، 

لشمال التي سيتم تضمينها في الخريطة للعرض التقديمي ، حيث يُقصد منها توضيح نقطة وال تمثل والمقاييس ، وأسهم ا
خريطة للتوزيع . للحصول على عناصر الخريطة والتنسيق النهائي ، راجع القسم السابع . للحصول على المساعدة في 

 ( على2000رائط )تطوير خرائط تحليل الجريمة المدروسة والمالئمة ، انظر دليل إنتاج الخ
www.policefoundation.org أو www.cops.usdoj.gov   الذي أنتجه مختبر رسم خرائط الجريمة التابع

 .COPS لمؤسسة الشرطة كجزء من العمل الذي تم إجراؤه من أجل
 تعيين رمز واحد

رمز ع . فائدة خرائط اليشير تعيين رمز واحد إلى استخدام الرموز الفردية لتمثيل معالم النقطة والخط والمضل
الفردي هي أنها تسمح بتحليل مفصل لكميات صغيرة من البيانات . فيما يلي مثال على خريطة رمز واحد غير كافية . 
تحتوي هذه الخريطة على الكثير من البيانات لهذا المقياس ، وهذا هو سبب استخدام هذه الطريقة بشكل أساسي لكميات 

تعيين رمز واحد هو أنه إذا كان هناك حادثتان لهما نفس العنوان ، فسيتم وضعهما فوق صغيرة من البيانات . عيب 
بعضهما البعض تماًما وال يمكن التمييز بينهما من خالل النظر إلى الخريطة . الخريطة التالية هي مثال أفضل على تعيين 
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النقاط قد ال تزال موضوعة فوق بعضها البعض رمز واحد يستخدم مقياًسا مناسبًا . ومع ذلك ، لتجنب االلتباس حيث أن 
( بجوار موقع به أكثر 2، يجب على المرء أن يسرد عدد الحوادث في وسيلة اإليضاح ، كما هو الحال هنا أو وضع رقم )

 .  من حادثة واحدة
تحليل لنظًرا ألن الخرائط ذات الرمز الفردي أكثر فائدة لكميات صغيرة من البيانات ، فهي مفيدة بشكل خاص 

. باإلضافة إلى ذلك ، فهي تسمح بإلقاء نظرة أكثر تفصيالً على الجغرافيا  ورسم خرائط ألنماط الجريمة الجريمة التكتيكي
المحيطة بالحوادث . على سبيل المثال ، توضح الخريطة التالية حوادث السطو نفسها على النحو الوارد أعاله مع قطع 

تصور نفس  خرىالخريطة اال .  المنازل في كل كتلة والتي تعرضت للسطو األراضي المرسومة والتي توضح عدد
البيانات باإلضافة إلى شوارع خط الوسط مع تصوير العظام الرقمي للحي الذي يُظهر المنازل والمناطق المحيطة بمواقع 

ر هذه الخريطة الطرود  حوادث السطو معًا . يمكن أن تساعد هذه  وخطوط وسط الشوارع وبياناتالسطو . أخيًرا ، تُصِوِّ
الخريطة في تحديد الخصائص اإلضافية لنمط السطو من خالل فحص خصائص الحي مثل القرب من األزقة أو الشجيرات 

 .  ، وفي االستجابة للمشكلة عن طريق تحديد مواقع المراقبة المحتملة
دث أو السطو وتقدم مثاالً جيًدا الستخدام البيانات يمكن استخدام هذه الخرائط لتحليل المنطقة المجاورة للحوا

الجغرافية الوصفية . المفتاح الستخدام خريطة رمز واحد بشكل فعال هو أن يكون المحلل على دراية بعدد الحوادث على 
ات الجغرافية نمفيًدا أيًضا في تمثيل البيا اواحد االخريطة والتأكد من تمثيلها جميعًا وأن مقياسها مناسب . يعد تعيين رمز

مثل المدارس أو الكنائس من حيث أنه من المعروف أنها عناوين منفصلة وأن خطر وجود نقطتين فوق بعضهما البعض 
منخفض . فيما يلي مثال للمدارس الموجودة في خريطة رمز واحد . يجب أن يكون المستخدم على دراية بسهولة قراءة 

 .  البيانات الخريطة من أجل تحديد ما هو "الكثير" من
 رسم الخرائط المتدرج

. يمكن تصنيف هذه  يتكون التعيين المتدرج من تجميع البيانات في مجموعات يتم عرضها على الخريطة
المجموعات حسب الحجم أو اللون ويمكن تصنيفها إحصائيًا بطرق مختلفة . يصف القسم التالي الحجم وتدرجات األلوان 

  . ة في معظم حزم برامج نظم المعلومات الجغرافيةباإلضافة إلى التصنيفات المتوفر
تعيين الحجم المتدرج هو العملية التي يتم من خاللها تلخيص البيانات بحيث يتم تغيير الرموز )ميزات  ، المخرجات بالحجم

ل أكثر من يالنقطة أو الخط( في الحجم لتعكس الترددات في البيانات . بمعنى آخر ، في هذا النوع من الخرائط ، يتم تمث
حادثة واحدة في نقطة أو خط معين برمز أكبر أو خط أكثر سمًكا . أحد العوائق هو أنه في كثير من األحيان يصعب تمييز 
حجم الرمز أو الخط وال يتم عرض القيمة الفعلية المرتبطة بهذا الرمز بوضوح . باإلضافة إلى ذلك ، على غرار رمز 

النوع من الخرائط أكثر فائدة مع كميات أصغر من البيانات ، نظًرا ألن العديد من  واحد  في رسم الخرائط ، يكون هذا
الحوادث تجعل الخريطة غير واضحة وصعبة القراءة . الخريطة التالية هي مثال حيث يصعب تحديد الحجم وتداخل 

 .  غرانون عندما يكون المقياس أصالنقاط . يكون هذا النوع من الخرائط أكثر فائدة عند تعيين بيانات جدولية لتطبيق الق
في تعيين األلوان المتدرج ، يتم تغيير الرموز )المعالم النقطية أو الخطية أو المضلعة( باأللوان  ، المخرجات حسب اللون

لتعكس قيمة معينة للميزة . يمكن تخريج الميزات بأي متغير . تشمل متغيرات تنفيذ القانون التظليل حسب التاريخ / الوقت 
حسب األولوية ، حسب نوع الجريمة ، حسب عدد الجرائم في موقع أو في منطقة ، أو حسب معدل الجريمة في المنطقة ، 

. تحتوي الخريطة التالية على نقاط مظللة بتاريخ حدوثها وتُظهر التقدم من األحداث األقدم إلى األحدث ، والتي تظهر 
كل موقع حادثة واحدة فقط ألنه سيكون من المستحيل تظليل نقطة واحدة باللون األحمر الداكن ، ومع ذلك ، يجب أن يمثل 

بالبيانات من حادثتين . كما هو الحال مع تعيين رمز واحد ، تكون هذه الخريطة مفيدة للغاية عند فحص عدد صغير من 
تلف . فريدة لها لون مخ القضايا ضمن أنماط الجريمة . يمكن أيًضا تظليل النقاط بواسطة متغير فئوي . كل فئة أو قيمة

في المثال ، تكون أولوية كل مكالمة عنف منزلي بلون مختلف . يمكن استخدام هذه الطريقة أيًضا في المعالم الخطية 
والمضلعة . الخريطة التالية هي مثال للحدائق المظللة بما إذا كانت تحتوي على مرافق حمامات عامة أم ال ، مما قد يؤثر 

 .  اإلجرامي في تلك الحديقةعلى نوع النشاط 
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 طرق التصنيف
هناك عدة طرق إحصائية مختلفة لتصنيف البيانات الرقمية في نظام المعلومات الجغرافية عند إنشاء كل من 
الحجم المتدرج وخرائط األلوان المتدرجة . يتم استخدام نفس البيانات في الرسوم التوضيحية للنقاط والمضلعات ذات 

ف تؤدي طرق التصنيف المختلفة إلى خرائط مختلفة جًدا . الحظ أنه في كل تصنيف ، يمكن للمستخدم الصلة إلظهار كي
 .  أيًضا تغيير عدد الفئات ، مما قد يؤدي أيًضا إلى خرائط مختلفة لنفس البيانات

الطبيعية  لهذا هو التصنيف االفتراضي في معظم برامج نظم المعلومات الجغرافية ويحدد نقاط الفص ، فواصل طبيعية
داخل البيانات باستخدام صيغة إحصائية . يفحص البرنامج البيانات المختارة وتوزيعها ، ويحدد نقاط الفاصل الطبيعية ، 
وينشئ الفئات بناًء على أفضل مالءمة للبيانات . مع كل مجموعة بيانات ، ينتج عن تصنيف الفواصل الطبيعية نطاقات 

فإن التصنيف "يعتمد على البيانات".   فيما يلي مثال على النقاط المتدرجة حسب الحجم .  مختلفة من الفئات ؛ وبالتالي ،
الحظ في وسيلة اإليضاح أن الفئات ليس لها معنى كبير ، من حيث أنها ليست موزعة بالتساوي أو تحتوي على عدد 

 لمعلومات الجغرافية وطبيعة توزيع البياناتمتساٍو من القيم في كل منها . وذلك ألن النطاقات يتم تحديدها بواسطة نظام ا
 ندماع الفئات تختار و تنازليا او تصاعديا اما بياناتال ترتب يدويا)) .  . فيما يلي مثال على المضلعات المتدرجة باأللوان

 (( متواصة البيانات تكون ال
حالة في البيانات ، فإن نظام المعلومات  100يحتوي كل فصل على نفس عدد نقاط البيانات . أي إذا كان هناك  ، كمي

ة ، ت العشرين األولى ، والحالة العشرين الثانيالجغرافية يفرزها حسب قيمها وبخمس فئات ، ويتضمن نطاق القيم للحاال
وهكذا . على غرار تصنيف الفواصل الطبيعية ، يعتمد التصنيف الكمي على البيانات . فيما يلي مثال على النقاط المتدرجة 

د دحسب الحجم . مرة أخرى ، الفئات ليس لها معنى كبير ، ولكن إذا نظرنا إلى البيانات ، فسنرى أن هناك نفس ع
 عدديا تصنف و تصاديا ترتب سابقا كرذ كما)) . الحاالت في كل فئة . فيما يلي مثال على المضلعات المتدرجة باأللوان

  . ((القيم عن النظر بغض فئات اربع او خمس او عشر او
ينطبق هذا التصنيف على معالم المضلع فقط ويحدد الفئات بحيث تكون المساحة اإلجمالية للمضلعات  ، منطقة متساوية

و الوحدات إلى األميال المربعة أفي كل فئة متساوية تقريبًا .  هذه الطريقة مشابهة للتصنيف الكمي ؛ ومع ذلك ، فإنه ينظر 
المناسبة األخرى للمناطق الجغرافية في كل فئة مقابل عدد نقاط البيانات . وبالتالي ، في وسيلة إيضاح ذات خمسة 

من المساحة اإلجمالية للمضلعات في التحليل . فيما يلي مثال  ٪20تصنيفات ، ستحتوي كل فئة على مضلعات تشكل 
   .جة باأللوانعلى المضلعات المتدر

نطاق قيم التوزيع   GISيقسم نطاق قيم السمات إلى نطاقات فرعية متساوية الحجم . يحدد ، الفاصل الزمني المتساوي
ويقسم على عدد الفئات لتحديد النطاق . على سبيل المثال ، إذا كان عدد االعتداءات في جميع طرقات المدينة يتراوح من 

، إلخ. الحظ أنه على الرغم من أن  80-40،  40-20،  20-1فإن الفئات ستكون  اعتداء ، 100اعتداء واحد إلى 
إلى  1الفئات تبدو متداخلة ، هم في الواقع ال يفعلون ذلك . في هذه الحالة ، ستكون جميع الضربات التي تحتوي على 

ن في الفئة الثانية . حتى هجمة ستكو 40إلى  20.00001هجمة في الفئة األولى ، لكن الضربات التي تتراوح من  20
لو لم يكن هذا ممكنًا من الناحية الواقعية ، فهو ممكن رياضيًا ، ومن المهم جًدا شرح نظام التقسيم لهؤالء األفراد الذين 

زال هذا ا يميستخدمون الخرائط . فيما يلي مثال على النقاط المتدرجة حسب الحجم . في هذه الحالة ، الفئات متساوية . 
ف يعتمد على توزيع البيانات ، حيث يتغير نطاق التوزيع كذلك الفئات . على سبيل المثال ، في توزيع البيانات التصني

وما إلى ذلك ، والتي تختلف عن الفئات في المثال أعاله  80-40،  40-1، ستكون الفئات  200إلى  1الذي يتراوح من 
  . . فيما يلي مثال على المضلعات المتدرجة باأللوان

يتم حساب متوسط القيمة واالنحرافات المعيارية للمعالم الجغرافية ، ويتم تظليل المعالم وفقًا للفئة  ، النحراف المعياريا
التي تقع ضمنها . ال يعرض هذا التصنيف القيم الفعلية للعنصر ولكنه يعرض فئات من واحد أو اثنين أو ثالثة 

سابي . يمكن عرض القيم الكامنة وراء التصنيف من خالل وظيفة انحرافات معيارية أعلى أو أسفل من المتوسط الح
يسمح هذا التصنيف بتحديد القيم المتطرفة في  توزيع ومقارنة البيانات مع  .GIS أخرى ، اعتماًدا على برنامج

ختالف التوزيعات مختلفة )سيتم عرضها في خريطتين مختلفتين( ، ألن مقاييس التوزيع الطبيعي تعطي قاسًما مشترًكا ل
النسبي . فيما يلي مثال على النقاط المتدرجة حسب الحجم . مرة أخرى ، يعتمد هذا التصنيف على توزيع البيانات . 
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الحظ أنه ال يتم عرض القيمة المتوسطة في أي من هذه الخرائط . أيًضا ، يوجد في هذه الخريطة انحراف معياري 
ذا إلى أن معظم النقاط تقع بالقرب من المتوسط الحسابي . فيما يلي مثال واحد فقط تحت المتوسط واثنان أعاله . يشير ه

 : ينظر التصنيف تقنيات على للتعرف))  . على المضلعات المتدرجة باأللوان
https://sites.google.com/site/mutharalomar/CentralTend.DOC?attredirects=0 )) 

نطاقات يحددها المستخدم . هذا هو التصنيف الوحيد الذي ال يتم تحديده بواسطة البرنامج ، وخصائص البيانات  ، مخصص
الجريمة أو معلومات تنفيذ القانون األخرى بمرور الوقت . على  ولكن بواسطة المحلل . هذه الطريقة هي األفضل لمقارنة

سبيل المثال ، تميل طلبات إجماليات الخدمة وطبيعة التوزيعات إلى االختالف من شهر آلخر . إذا تم استخدام تصنيف 
 نطاق مخصص يعتمد على البيانات ، فستختلف ألوان الرموز أو حجمها في القيمة من خريطة إلى أخرى . يمكن إنشاء

 .  تكون فيه قيم كل لون أو حجم هي نفسها كل شهر وعلى كل خريطة ، مما يسمح بالمقارنة

من أجل إنشاء فئات مخصصة ، يمكن للمرء استخدام أي من التصنيفات السابقة التي تمت مناقشتها هنا للتعرف 
ية أو سنوية باستخدام نطاقات مخصصة ، على توزيعات البيانات . باإلضافة إلى ذلك ، يوصى عند إجراء مقارنة شهر

بفحص عدة أشهر أو سنوات من البيانات لتحديد النطاقات األكثر مالءمة . لهذا السبب ، من األفضل جعل الحد األعلى 
ة النطاقات يلحساب االختالفات . قد تملي االعتبارات الذاتللنطاق األعلى غير محدود واستخدام العبارة "أو أكثر" كتسمية 

أيًضا . على سبيل المثال ، في قسم يقوم بتغريم العقارات بأكثر من خمس مكالمات إنذار كاذبة للخدمة ، قد يميز التخرج 
بين المواقع التي بها أكثر من خمس مكالمات للخدمة وأقلها . فيما يلي مثال على النقاط المتدرجة حسب الحجم . فيما يلي 

  . تدرجة باأللوانمثال على المضلعات الم

https://sites.google.com/site/mutharalomar/CentralTend.DOC?attredirects=0
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 تنسيق مخرجات تحليل الجريمة ونشرها

إن فعالية أي تحليل للجريمة أو مسعى لرسم الخرائط لها عالقة بتقديم النتائج بقدر ما لها عالقة بالتحليل . إذا 
ليل الناتجة غير مقروءة ومفهومة لجمهورها ، فإنها ال قيمة لها . فيما يلي مناقشة للعوامل التي يجب كانت وثيقة التح

مراعاتها عند تطوير منتج نهائي ، مثل طرق النشر ومكونات منتج تحليل الجريمة وأنواع منتجات تحليل الجريمة . 
 ة . يتم تمييزها عن بعضها البعض ألن الخرائطيتضمن أيًضا توصيات لعناصر منتج تحليل الجريمة وعناصر الخريط

 .  تتضمن عناصر إضافية مثل وسيلة اإليضاح وسهم الشمال والمقياس
عند تطوير منتج لتحليل الجريمة ، يجب على المرء أن يأخذ في الحسبان كل من الغرض والجمهور  ، حسبانعوامل في ال

اًضا عديدة ، من إعالم المواطنين بالنشاط األخير ، إلى مساعدة من المنتج . يمكن أن تخدم مخرجات تحليل الجريمة أغر
الوكالة في التخطيط ، إلى القبض على مجرم مشتبه به . على سبيل المثال ، الخرائط الشهرية للبلدة التي تصور الجرائم 

ع ذلك ، م المبلغ عنها ؛ ومالمبلغ عنها مفيدة في توفير معلومات عامة للجمهور حول التغييرات في النقاط الساخنة للجرائ
قد يكون من الضروري وجود خريطة مفصلة لكل موقع من مواقع النقاط الساخنة لضباط الدوريات والمحققين الذين 
يحتاجون إلى معلومات محددة من أجل تركيز جهودهم في حل المشكالت . في كلتا الحالتين ، من المهم إعداد خرائط 

   .مناسبة للغرض
 أفراد قسم :ى ذلك ، هناك أيًضا العديد من الجماهير لمنتجات تحليل الجريمة . يمكن أن يشملوا باإلضافة إل

الشرطة ، أو عامة الناس ، أو مجموعات المجتمع ، أو مجموعات األعمال ، أو مسؤولي المدرسة ، أو أعضاء مجلس 
المناسبة لكل  خرجاتاد ، يمكن تطوير المالمدينة . من خالل قياس االحتياجات والتوقعات ومستوى مهارة هؤالء األفر

مجموعة . على سبيل المثال ، قد تكون خريطة أماكن إقامة جميع أعضاء العصابات المعروفين والتي تتضمن أسماء 
العصابات الذين يقومون بتجميع المعلومات االستخباراتية . ومع ذلك ، لن يتم نشر متابعة وأرقام حالة مفيدة لضباط تنفيذ 

المستوى من التفاصيل للجمهور ألنها قد تنتهك حقوق خصوصية الفرد أو تعرض التحقيق للخطر . قد يكون خريطة بهذا 
من المناسب تضمين تدوين موجز على الخريطة ، مثل "استخدام تطبيق القانون فقط" أو "االستخدام الخارجي" لإلشارة 

ريمة ، يجب موازنة احتياجات مستخدمي المعلومات مع إلى الجمهور المقصود . بشكل عام ، عند إنتاج منتج لتحليل الج
 .  االهتمامات السياسية والقانونية واألخالقية

تعتمد طرق نشر المنتج بطبيعتها على الغرض المقصود والجمهور . كما أنها تعتمد على الوسائل المتاحة  ، طرق النشر
حيفة . على سبيل المثال ، محلل جريمة قد ترغب في ، أو الص 911، مثل إمكانيات اإلنترنت واإلنترانت ، وتقنية عكس 
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إعالم الضباط بوجود نمط اعتداء جنسي يحدث في جزء معين من المدينة وتزويدهم بمعلومات مفصلة عن هذا النمط . 
ارة تلن يقدم المحلل ، بالطبع ، هذه المعلومات على اإلنترنت للجمهور ليراها ، ولكن بدالً من ذلك قد يتضمن معلومات مخ

على منشورات لتوزيعها في موجز ، أو إرسال بريد إلكتروني )داخلي( على مستوى القسم ، أو حضور إحاطات الضباط 
في المناطق المتضررة . وبالتالي ، فإن الغرض ، وهو إعالم ضباط الدوريات في منطقة ما ، هو الذي يملي كيفية نشر 

  . هذه المعلومات
الطريقة األكثر كفاءة وفعالية للنشر ، ألنه في كثير من األحيان ، ال تكون الطريقة  يجب أن يفكر المحلل أيًضا في

األسهل هي األكثر فعالية . على سبيل المثال ، قد يكون من السهل نشر نشرة عن أنماط الجريمة وإرسالها بالبريد 
ط ضباط . ولكن إذا لم يتحقق الضباليقرأها ال ستراحةاإللكتروني إلى القسم أو وضع منشورات على طاولة في غرفة اإل

من بريدهم اإللكتروني بانتظام أو كان الجدول مليئًا بالمنشورات المماثلة األخرى ، فقد تكون طرق النشر هذه غير فعالة 
. تعتمد الطريقة األكثر فعالية لنشر  جتماعاتوقد يكون هناك ما يبرر طريقة تستغرق وقتًا طويالً ، مثل حضور اإل

 .  على الظروف المحددة الحالية للقسم ، ويجب على المحلل أن ينتبه باستمرار لما هو مناسب وفعال المعلومات
يمكن أن يشتمل منتج تحليل الجريمة على واحد أو أكثر من عدة أنواع من المخرجات  ،تحليل الجريمة خرجاتمكونات م

نية والخرائط والصور والسرد . في إطار تطبيق التحليلية ، والتي يمكن أن تشمل الجداول والمخططات والرسوم البيا
القانون ، يجب استخدام توازن واحد أو أكثر من هذه المكونات في أي منتج واحد ، ويجب تجنب تضمين كل أو مكون 

فعالة   Beat 33 واحد فقط . على سبيل المثال ، لن تكون المقالة المكونة من صفحتين حول نشاط السطو األخير في
البسيط للنمط ، وجدول المعلومات ذات الصلة ، والرسم البياني الذي يصور الوقت من اليوم واليوم من  مثل الوصف

األسبوع للنشاط ، وخريطة تشير إلى مكان حدوث النشاط . على العكس من ذلك ، يجب أال يحتوي منتج تحليل الجريمة 
و رسم بياني لتقف بمفردها ، يجب أن يتضمن على خريطة أو مخطط فقط . على الرغم من أنه يجب إعداد خريطة أ

 .  محلل الجريمة أيًضا معلومات إضافية مثل النتائج المثيرة لالهتمام ، وتفسير النتائج ، والتوصيات للتحليل المستقبلي
 .فيما يلي بعض األنواع العامة من منتجات تحليل الجريمة ، أنواع مخرجات تحليل الجريمة

 .  رة من صفحة إلى صفحتين تصف اتجاًها أو نمًطا تكتيكيًا قصير المدى. وثائق قصينشرات الجريمة
. وثيقة في شكل خطاب تلخص الطلب ، وتشرح التحليل ، وتسلط الضوء على النتائج المثيرة لالهتمام ، وفي المذكرات

قارير وث والتبعض الحاالت ، تقدم توصيات لالستجابة أو مزيد من التحليل . يجب تضمينها كخطابات تغطية للبح
 . الخاصة

/ شهرية / ربع سنوية. المستندات والخرائط التي تنقل نفس المعلومات في فترات منتظمة لإلبالغ  تقارير وخرائط أسبوعية
باستمرار لضمان التعرف عليها من قبل العمالء  خرجاتعن النشاط والسماح بتحديد المشاكل . يجب تنسيق هذه الم

 .  والسماح بإجراء المقارنة
. التقارير التي تقدم معلومات مجمعة حسب السنة ويتم نشرها على أساس سنوي . قد تشمل توزيعات حسب تقارير سنوية

المنطقة الجغرافية واألشهر وأنواع النشاط )على سبيل المثال ، أنواع الجرائم وأنواع المكالمات والحوادث( والمقارنات 
  .  سلطات قضائية أخرى مماثلة وكذلك مع شخصيات حكومية ووطنية بين السنوات . قد تشمل أيًضا مقارنات مع

. التقارير التي تقدم وصفًا للبيانات والمنهجية والتحليل لمشروع بحثي )على سبيل المثال ، مشروع حل التقارير البحثية
  .   لبحث المستقبليبة أو االمشكالت أو تقييم برنامج( باإلضافة إلى نتائج التحليل وتفسيرات النتائج والتوصيات لالستجا

. هذه هي التقارير التي يتم طلبها على أساس مخصص وتتناول قضية معينة مثل حوادث المرور حول تقارير خاصة
المدارس أو التخصيص الفعال لمجموعة جديدة من الضباط . التحليل الذي يتكون من هذه التقارير أقل صرامة من التقارير 

تشكل هذه التقارير الخاصة الكثير من العمل اليومي لمحلل الجريمة . يمكن أن تتضمن .  وقتًا أقلالبحثية وبالتالي يستغرق 
هذه الفئات العامة معلومات حول الجريمة ، ومكالمات الخدمة ، واالعتقاالت ، والحوادث . يمكن أيًضا أن تكون خاصة 

ة بأكملها . قد تشتمل األنواع األخرى األكثر تحديًدا بمنطقة معينة مثل قطاع الشارع والحي والنبض والمقاطعة والمدين
على قوائم باألحداث ونشرات "محاولة تحديد مكان" ونشرات معلومات العصابات ومنشورات األشخاص المفقودين 

للحصول على نموذج لمثل هذه التقارير ، راجع منتج مؤسسة الشرطة ، نماذج تحليل الجريمة  .FI وملخصات بطاقة
( وهي عبارة عن مستندات توفر إرشادات وقوالب فعلية )ملفات الكمبيوتر التي يُدخل فيها المحلل 2001رائط )ورسم الخ
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 .  وكالته الخاصة ومعلومات التحليل( إلنتاج هذه األنواع التقارير والخرائط
 

 تحليل الجريمة العامة خرجاتعناصر م
  . فيما يلي العناصر العامة لمنتج تحليل الجريمة

يشمل طبيعة البيانات والجغرافيا المضمنة باإلضافة إلى الفترة الزمنية المضمنة . على سبيل المثال ، "المكالمات . عنوان
 ".2001يونيو  30حتى  2001يناير  1: 9التي يولدها المواطنون للخدمة في المنطقة 

 الطلبات المستقبلية للتقرير أو التحديث. هذا هو المكان الذي يوجد فيه المستند . هذا مهم ، بحيث يمكن ملء مسار الملف
 \ F: \ Part I Crime 2001 :أو تقرير مماثل بسهولة . يساعد هذا المحلل في إيجاد المنتج مقابل إعادته . مثال

Auto Theft \ JanuaryReport.doc. 
 يخ إنشائه . هذا يسمح للمحللين. يتضمن هذا اسم أو أقسام الفرد )األفراد( الذي أنشأ التقرير وتاراالعتمادات / التاريخ

بالحصول على االئتمان ، لآلخرين لتوجيه األسئلة حول المنتج إلى األشخاص المناسبين ، ولكل شخص أن يعرف متى 
" أو "من إعداد جين دو ، 2001تم نشر المنتج . على سبيل المثال ، "من إعداد وحدة تحليل الجرائم ، ديسمبر 

01/06/02." 
  .. هذا هو المحتوى األساسي للمنتج وما يتم تضمينه يختلف من منتج إلى آخرومات و / أو خرائطنص وجداول ورس

. هذا تفسير للبيانات والنتائج المثيرة لالهتمام وهو مهم لضمان التفسيرات المناسبة للبيانات والنتائج من ملخص التحليل
  . يل الجريمةقبل اآلخرين . غالبًا ما يتم حذف هذا القسم من منتجات تحل

توضح هذه المعلومات ما ال تقوله البيانات ونتائج التحليل . على سبيل المثال ، ال يمكن تقديم  إخالء المسؤولية.
االستنتاجات المستخلصة من أي تقرير يحتوي على معلومات عن الجريمة إال بشأن الجرائم المعروفة للشرطة ، وليس 

المكالمات للخدمة بدالً من بيانات الجريمة . يجب مالحظة الفرق بين مصدري كل الجرائم . مثال آخر هو استخدام 
البيانات وكذلك قيود استخدام المكالمات للخدمة )على سبيل المثال ، قد ال يكون وقت وتاريخ المكالمة وقت وتاريخ الحادث 

 .اإلجرامي(
د ال يتم لمستقبلية بناًء على النتائج . يعتبر اختياريًا وقيحتوي هذا القسم على اقتراحات للتحليل أو اإلجراءات ا. التوصيات

  . تضمينه دائًما في منتج تحليل الجريمة
نظًرا ألنه يمكن تضمين هذه العناصر ودمجها في عدد ال حصر له من الطرق ، ال يتم تضمين مثال محدد لمنتج تحليل 

 . خريطةالجريمة هنا . انظر أدناه للحصول على مثال لعناصر تصميم ال

 عناصر تصميم الخريطة
تختلف الخرائط جوهريًا عن المكونات األخرى لمنتج تحليل الجريمة ، وتحتوي على ميزات محددة تنفرد بها 

 .  الخرائط . فيما يلي إرشادات لعناصر تصميم الخريطة
يا يعة البيانات والجغرافعلى غرار عنوان منتج تحليل الجريمة العام ، يجب أن يحتوي عنوان الخريطة على طب عنوان.

    . المضمنة باإلضافة إلى الفترة الزمنية المضمنة
. يسرد هذا العنصر مصادر البيانات الجدولية والجغرافية المعروضة في الخريطة ويشير إلى الرموز عنوان تفسيري

الحجم  لتدرج حسب اللون أوالمستخدمة لتمثيل كل مصدر بيانات . باإلضافة إلى ذلك ، في حالة الخريطة التي تتضمن ا
، يجب أيًضا إدراج التصنيف المستخدم . يسمح ذلك للقارئ بفهم أقسام الفئات والتحليل الذي تم إجراؤه . على سبيل المثال 

 ."، "التصنيف = الفواصل الطبيعية" أو "التصنيف الكمي
تقديمها في العلوم االجتماعية ، يجب مالحظة  . كما هو الحال مع اإلحصائيات والجداول التي يتممعدل الترميز الجغرافي

البيانات المفقودة من الخريطة . في حالة الخريطة ، سيتم عرض ذلك كنسبة مئوية من البيانات التي تم ترميزها جغرافيًا 
 ."٪99بنجاح . على سبيل المثال ، "معدل الترميز الجغرافي = 

خل الخريطة . يجب أن توجه الملصقات المستخدمين إلى الخريطة . يجب استخدامه باعتدال وعند االقتضاء داملصقات
 . باإلضافة إلى إبراز النتائج التحليلية

  .يصف وحدات المسافة المستخدمة في الخريطة مقياس رسم.
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   .. يشير إلى االتجاه الجغرافي للخريطةاتجاه الشمال
العام ، يحتوي هذا المنتج على اسم أو قسم الشخص الذي . كما هو الحال في منتج تحليل الجريمة االعتمادات / التاريخ

 . أنتج الخريطة باإلضافة إلى تاريخ إنشائها
تذكر أن هذه العناصر خاصة بالخرائط وعلى الرغم من أن الخرائط يجب أن تكون قائمة بذاتها بشكل أساسي ، 

 .ناصر لخريطة تحتوي على كل هذه العيجب تضمين الوصف التكميلي وتفسير التحليل . تعرض الصفحة التالية مثاالً 
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 تقييم فائدة تحليل الجريمة ورسم الخرائط المنتجات

أخيًرا ، تعد آلية التغذية الراجعة لمنتجات تحليل الجريمة مهمة لتحديد مدى مالءمتها وفعاليتها . يمكن  

يز لمعرفة ما إذا كان المنتج يخدم استخدام استبيانات العمالء والمناقشات غير الرسمية و / أو مجموعات الترك

الغرض المقصود منه ومفيدًا لجمهوره . باإلضافة إلى ذلك ، من الضروري للمحللين أنفسهم مراجعة وإعادة 

تقييم منتجات تحليل الجريمة الحالية . كما هو موضح في الشكل التالي ، فإن هذه العملية مستمرة . التغييرات في 

لعمالء ، وطبيعة النشاط اإلجرامي ، وتكنولوجيا المعلومات ليست سوى عددا قليال من تركيز القسم ، وقدرات ا

  . العوامل التي يمكن أن تؤثر على احتياجات وأغراض منتجات تحليل الجريمة
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