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مقاله ترويجى

واكاوى سيماى جنايى شهرستان كوار

قاسم محمدى اكبرآبادى1، محمود مهدوى2 و شهال معظمى3

چكيده
زمينه و هدف: بررسى كميت و كيفيت جرائم ارتكابى در سطح شهرستان كوار در سال هاى 1389 و 1390، به  عنوان 
نزديك ترين شهرستان به مركز استان فارس و شناسايى مهم ترين عوامل دموگرافيك، اكولوژيك و بوم شناختى مؤثر بر 
ارتكاب جرم در اين شهرستان، به منظور ارائه راهكارهاى بومى پيشگيرى از جرم، از مهم ترين اهداف پژوهش حاضر است.

روش: روش پژوهش حاضر توصيفى- تحليلى است و داده ها به روش اسنادى و ميدانى، از طريق مراجعه به دادگسترى 
شهرستان كوار و بررسى پرونده هاى موجود در بايگانى اجراى احكام كيفرى، جمع آورى شد.

يافته ها و نتايج: يافته هاى پژوهش نشان دهنده ارتكاب 61 درصد جرائم عليه اشخاص، 30 درصد عليه اموال و مالكيت 
و 9 درصد عليه امنيت و آسايش عمومى است. تعلق 60 درصد از جرائم به سه جرم بى احتياطى در رانندگى منجر به 
صدمه بدنى و فوت، سرقت و ايراد ضرب و جرح عمدى است كه بيان كننده جرائم عمده و پرتكرار در سطح شهرستان 
است. جوان بودن 68 درصد از مرتكبان جرائم، سابقه دار بودن 53 درصد از مرتكبان بزه سرقت و غير بومى بودن 22 
درصد از مجموع مرتكبان، مهم ترين نتايج به دست آمده از وضعيت اكولوژيك، دموگرافيك و بوم شناختى نه چندان 

مطلوب شهرستان كوار است كه متناسب با جرائم يادشده، راهكارهاى پيشگيرانه ارائه شده است.

كليدواژه ها: سيماى جنايى، شهرستان كوار، عناوين مجرمانه، مشخصات مرتكبان، پيشگيرى از جرم.
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مقدمه 
با پيچيده تر شدن زندگى انسان ها به همان نسبت نيز راه هاى ارتكاب جرم پيچيده تر شده اند و ميزان 
ارتكاب جرم رو به افزايش است و ابزارهاى كيفرى به تنهايى براى مقابله با جرم و انحراف كافى و پاسخگو 
نيستند، بنابراين نياز به علوم جرم شناختى روز به روز بيشتر احساس مى شود. جرم شناسى در حوزه هاى 
مختلف به بررسى و شناخت عوامل مؤثر در وقوع جرم مى پردازد؛ عواملى مثل شرايط اقليمى، زمان 
وقوع جرم، عوامل سياسى، اقتصادى، فرهنگى و يا عوامل فردى، زيستى، محيطى را بررسى و تحليل 
مى كند، و در نهايت به ارائه نظريه مى پردازد (توصيف، تبيين و ارائه راهكار پيشگيرانه). موضوع اصلى 
علوم جرم شناختى مطالعه شرايط فردى و محيطى مؤثر بر ارتكاب جرم، انگيزه بزهكار و علل ديگر 
ارتكاب جرم است تا از اين رهگذر چرايى و چگونگى ارتكاب بزهكارى به گونه اى دقيق تبيين شود و 
راهكارهاى مناسب براى پيشگيرى از بزهكارى و جلوگيرى از بزه ديدگى به دست آيد. با توجه به پيچيدگى 
جسمى، روانى، شخصيتى بزهكار و ساير عوامل مداخله كننده در ارتكاب جرم، تحليل پديده مجرمانه به 
تخصص هاى گوناگون نياز دارد تا هر يك از اين رشته ها با رويكردى خاص و حرفه اى، بزهكارى را مطالعه 
كنند. علوم جنايى براى بررسى پديده بزهكارى از آموزه هاى علوم طبيعى مانند فيزيك، شيمى، آمار و 
علوم انسانى از جمله جامعه شناسى، روان شناسى و مانند آن استفاده مى كند. جرم شناس براى شناسايى 
سيماى بزهكارى1 به متخصص آمار، رياضى دان و امور رايانه نيازمند است. يكى از روش هاى دسترسى 
به آمار و سيماى جنايى يك منطقه، مطالعه پرونده كيفرى بزهكاران است. مطالعه پرونده از منابع مهم، 
مطمئن و در عين حال مشكل است، كه نيازمند صرف وقت طوالنى است. در اين روش جرم شناس با 
تعيين تمام نكته هاى پژوهش، به جستجوى اطالعات الزم مى پردازد. به عنوان نمونه، پژوهشگر با تعيين 
سن، جنس، جرم ارتكابى و سابقه جزايى، به بررسى پرونده، يا آرشيو مربوطه پرداخته و نتايج حاصله را 
استنتاج مى كند؛ كميت پرونده ها را مى توان به صورت كامل انتخاب كرد كه متضمن كار زياد و صرف 
انرژى فراوان است و يا به صورت نمونه تعيين كرد، كه در اين صورت انتخاب بايد به شكلى باشد كه 

نمونه منتخب بتواند مبين كل بزهكارى باشد (نجفى توانا، 1389، ص 96).

1. Situation criminality
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شهرستان كوار در استان فارس با مساحتى بيش از 1075 كيلومتر مربع و داراى جمعيتى بيش از 
هفتاد و هفت هزار نفر است كه از اين تعداد بيش از 51 هزار نفر در روستا ها و 26 هزار نفر ديگر در شهر 
زندگى مى كنند. با توجه به  اين كه  اين شهرستان به تازگى از شهرستان شيراز منفك و به عنوان يكى از 
شهرستان هاى استان استقالل يافته و معرفى شده است، تاكنون پژوهشى در خصوص بررسى سيماى جنايى 
شهرستان كوار انجام نشده است. دخالت عوامل مختلف در ارتكاب جرم اعم از عوامل فردى، اجتماعى، 
اقتصادى و تفاوت اين شرايط در افراد مختلف و تنوع آنها در نقاط مختلف كشور، اهميت بومى سازى 
پژوهش ها و توجه به ويژگى هاى دموگرافيك و اكولوژيك هر منطقه را به صورت اختصاصى، پيشنهاد و 
توصيه مى كند. با توجه به مهاجرپذير بودن شهر كوار و اينكه  اين مهاجران از مكان هاى متفاوت به  اين 
شهر و منطقه مهاجرت كرده و همچنين سكونت قوميت هاى مختلف در منطقه و حضور پر تعداد مهاجران 
افغان در جاى جاى شهرستان، اين عوامل باعث شده است تا محل تضارب فرهنگ هاى متفاوت شكل 
بگيرد؛ اين ويژگى موجب بروز مشكالتى در شهرستان شده است و سيستم قضايى نيز از اين مشكالت 

بى نصيب نخواهد بود. بر اين اساس، پرسش هاى پژوهش به صورت زير تدوين شد:
فراوانى انواع جرائم ارتكابى در شهرستان كوار چگونه است؟  -1

مهم ترين عوامل دموگرافيك، اكولوژيك و بوم شناختى مؤثر بر ارتكاب جرم در شهرستان كوار   -2
كدامند؟

رويكردهاى مهم پيشگيرى از جرم در شهرستان كوار چيست؟  -3
شهرستان كوار: در صد ساله اخير منطقه كوار زمانى جزء شهرستان جهرم و مدتى جزء سروستان و در 
آخرين مرحله قبل از اينكه خود به عنوان يك شهرستان مستقل معرفى شود، جزء شهرستان شيراز بوده 
است (صداقت كيش، 1386، ص 31). در اين زمان كوار از لحاظ تقسيمات كشورى بخش محسوب 
مى شد تا اينكه در اسفند 1389 به شهرستان ارتقاء يافت و متشكل از دو بخش (يكى بخش مركزى واقع 
در مركز شهرستان و ديگرى بخش طسوج) و چهار دهستان (طسوج، فتح اباد، كوار و فرمشكان) و 44 
روستا شد. شهرستان كوار در فاصله 30 كيلومترى جنوب شرقى شيراز قرار گرفته و نزديك ترين شهرستان 
به مركز استان شهرستان كوار است، اين امر موقعيت بسيار مناسبى را براى ارتقاء و پيشرفت اقتصادى، 
سياسى و اجتماعى شهرستان به وجود آورده است كه مى توان با برنامه ريزى صحيح از اين فرصت و مزيت 
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استفاده كرد. شهرستان به صورت يك دشت با مركز شهرستان هم مرز است و هيچ گونه موانع طبيعى، 
راه مواصالتى را با مركز شهرستان قطع نكرده است. شهرستان كوار با 77/836 نفر جمعيت، در بين 
شهرستان هاى استان رتبه پانزدهم را به خود اختصاص داده است و درصد آن نسبت به كل استان 1/7 است. 
از اين تعداد 39/958 نفر مرد و 37/878 نفر زن هستند. تعداد 26/342 نفر ساكن شهر و 51/193 
نفر ساكن مناطق روستايى و 801 نفر غير ساكن هستند. تعداد خانوارهاى شهرستان 19/686 خانوار 
است، كه درصد آن نسبت به كل استان 1/6 درصد است. بعد خانوار در استان 3/7 نفر و در شهرستان 
كوار 4 است و در حالى كه نسبت جنسى در كل استان 102 است اين نسبت در كوار عدد 105 را نشان 

مى دهد (مركز آمار ايران، 1392).
بيشترين تعداد مهاجران خارجى ساكن در شهرستان را تقريبًا همانند ساير شهرستان هاى كشور 
مهاجران افغان از آن خود كرده اند. از كل تعداد 1/452/513 نفر اتباع افغان كه تا قبل از سال 1391 وارد 
كشور شده اند، تعداد 104/963 نفر از آنها به استان فارس مهاجرت كرده اند (مركز آمارى ايران، 1392). 
در سطح شهرستان خانواده هاى زيادى وجود دارند كه از نظر اقتصادى از وضع مطلوبى برخوردار نيستند و 
با مشكالت اقتصادى دست و پنجه نرم مى كنند به طورى كه بر اساس آمار به دست آمده از كميته امداد 
امام خمينى شهرستان، 2290 خانوار تحت حمايت و پوشش اين كميته هستند و به علت هايى همچون 
فوت سرپرست، طالق، بيمارى، ازكار افتادگى و مانند آن تحت حمايت قرار دارند. اين تنها آمار رسمى 
خانواده هاى بى بضاعت و كم بضاعت است كه زير چتر حمايتى كميته امداد قرار دارند، به طور قطع 
خانواده هايى نيز وجود دارند كه تحت پوشش كميته امداد نيستند ولى از نظر اقتصادى دچار مشكالتى 
هستند كه به دليل حفظ آبرو يا نبود منابع مالى و بودجه كافى، تحت حمايت كميته امداد امام خمينى 

قرار نگرفته اند.
شاخص هاى فرهنگ و سبك زندگى شهرى همانند مصرف گرايى، تجمالت و لوكس محورى، سستى 
روابط خانوادگى و خويشاوندى، جايگزينى نهاد هاى رسمى به جاى ابزارهاى سنتى در كنترل و نظارت بر 
افراد و مانند آن، هنوز به معناى خاص خود در شهرستان قابل مشاهده نيست و فقط بعضى از مظاهر آن 
را مى توان در مركز شهرستان رصد كرد. در مجموع تفاوت فرهنگ روستا با فرهنگ شهرى را مى توان اين 
 چنين بيان كرد: «هر روستا داراى يك فرهنگ واحد و فرهنگ آن كليت يكپارچه اى را به وجود مى آورد و 
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اين فرهنگ يكپارچه، تعيين كننده تمام ويژگى هاى زندگى افراد است؛ اما فرهنگ شهرى ناهمگون است و 
داراى خرده فرهنگ هاى مختلف و تنوع فرهنگ هاى زبانى، قومى و نژادى است» (بهروان،1390، ص 251).

پيشگيرى از جرم: پيشگيرى از بزهكارى بر اين فرض استوار است كه امكان تأثير گذارى بر رفتار و 
كردار مردم با استفاده از تدابير معين و مشخص به منظور اجتناب از وقوع رفتارهاى مجرمانه وجود دارد. 

اين فرض سه عنصر اساسى دارد:
در رفتارهاى بشرى امكان ارتكاب رفتارهاى مجرمانه وجود دارد؛  -1

براى اجراى پيشگيرى عده اى بايد تمايل به ارتكاب جرم داشته باشند؛  -2
امكان دوركردن فرد از رفتارهاى مجرمانه از طريق توسل به برخى اقدامات و تدابير وجود دارد (نجفى   -3

ابرندآبادى، 1390، ص 424).
در اهميت پيشگيرى و ضرورت آن دانشمندان زيادى بحث كرده اند و جملگى آن را مؤثرترين شيوه 
در مقابله با جرم دانسته اند. ريموند گسن1 مى گويد: «تدابير پيشگيرى اجتماعى به دليل بيان معروف 
پيشگيرى بهتر از درمان «كيفر» است، اغلب به مثابه نوشدارو معرفى شده است». دكتر نجفى توانا مى گويد: 
«برخورد با پديده بزهكارى با سالح كيفر برخوردى موفقيت آميز نبوده است، مبارزه با معلول بدون توجه 
به علل در نهايت اقدام مفيدى نخواهد بود. اگر سياست كيفرى مملكتى به آن درجه از تعالى برسد كه به 
جاى صبركردن و در كمين نشستن و انتظار اينكه فردى مرتكب خالفى بشود و بعد او را تحت تعقيب و 
مجازات قرار دهد، تالش خود را بر پيشگيرى از وقوع جرم قرار دهد و كمبودها و نيازهاى افراد محروم را 

رفع كند، مى تواند ريشه بزهكارى و ناسازگارى را بخشكاند» (نجفى توانا، 1377، ص51).
پيشگيرى اجتماعى: در اين نوع پيشگيرى چند نكته مورد تأكيد است:

1- افزايش آگاهى افراد: بديهى است افراد انسانى تنها با آگاهى از حقوق خويش و حقوق ديگران مى توانند 
در مقام احياى آن برآمده و مانع تحقق بزه و جرم از رهگذر نقض حقوق برآيند. همچنين تا تعريف و 

شناخت صحيحى از جرم وجود نداشته باشد، پيشگيرى از آن فاقد مفهوم صحيح خواهد بود؛
2- تربيت صحيح افراد: تربيت افراد به ويژه قشر جوان و نوجوان جامعه مى تواند در محيط هاى خانواده، 

مدرسه، دانشگاه و نهادها و اماكن مذهبى صورت گيرد؛

1. Reymond Gassen
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3- از بين بردن زمينه هاى اجتماعى وقوع جرم، عواملى مانند فقر اقتصادى و فرهنگى، بيكارى، تبعيض هاى 
ناروا و بى عدالتى رفتارى، نارضايتى اجتماعى و سياسى و مانند آن به صورت مستقيم در وقوع جرم 

تأثير مى گذارند، با از بين بردن اين عوامل در واقع انگيزه هاى مجرمانه از مجرم سلب مى شود. 
پيشگيرى اجتماعى خود به دو شاخه تقسيم مى شود:

الف: پيشگيرى رشدمدار (يا زودرس): يعنى شناسايى الزامات سنين مختلف رشد، در ارتباط با بزهكارى 
و شناسايى راه هاى پيشگيرى از جرم در آينده و انجام اقدامات پيشگيرانه متناسب با هر سن؛

ب: پيشگيرى محيط مدار: جهت گيرى اين رويكرد به سمت محيط اجتماعى عمومى و شخصى فرد است، 
محيط خانواده تا مدرسه و ساير محيط هاى آموزشى و پرورشى. در مجموع انگيزه هاى ارتكاب جرم از 

مجرم سلب مى شود و زمينه هاى اجتماعى جرم از بين مى  رود (خلفى، 1388، ص 19).
پيشگيرى وضعى: اين نوع پيشگيرى به صورت علمى در دهه 1980 در كشور انگلستان مطرح شد، با توجه 
به شرايط بزهكار، نوع جرائم، اهداف و موضوعات جرم و ويژگى هاى بزه ديده، اقداماتى را به اجرا مى گذارد 
كه فرايند آنها از بين رفتن تا تضعيف موقعيت  ها و فرصت هاى ارتكاب جرم را در پى خواهد داشت. 
كاهش فرصت ها و موقعيت هاى ارتكاب جرم با توسعه امنيت فيزيكى يا طراحى ساختمان ها و محله ها 
كه در نهايت موجب خطرناك و پرهزينه شدن اعمال مجرمانه مى شود، همراه است. در اين شيوه مديريت 
پيشگيرى از جرم با تغيير و اصالح روش زندگى افراد، محيط سكونت آنان، هدف خنثى سازى عمليات 
مجرمانه را دنبال مى كند. از بين بردن اماكن و محالتى كه محل تجمع ولگردان، فواحش، توزيع كنندگان 
مواد  مخدر، اشرار و سابقه داران است، استقرار نيروى پيشگيرى و انتظامى در اطراف پارك ها، مدارس، 
ميادين، ايجاد گشت هاى محلى و تعبيه دوربين هاى مداربسته از ديگر سازوكارهاى پيشگيرى وضعى 

است (نجفى توانا، 1389، ص 55).

روش
پژوهش حاضر از نظر روش توصيفى - تحليلى است و داده ها به روش اسنادى و ميدانى، از طريق مراجعه 
به دادگسترى شهرستان كوار و بررسى پرونده هاى موجود در بايگانى اجراى احكام كيفرى، جمع آورى 
شد. بخش عمده پژوهش هاى سيماى جنايى، توصيف و تبيين است. توصيف موضوعاتى شامل جرائم 
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ارتكابى، ميزان و نوع آنها، توصيف بزهكاران، بزه ديدگان و توصيف ساير اركان و عوامل مداخله كننده 
در امر كيفرى. جمع كردن همه  اين موضوعات در يك كار پژوهشى بسيار دشوار و بعيد است. محدوده 
مكانى و زمانى پژوهش، جرائم ارتكاب يافته در محدوده جغرافيايى شهرستان از نظر تقسيمات كشورى، 
در بازه زمانى سال هاى 1389 و 1390 است كه تمام مراحل رسيدگى كيفرى آن اعم از كشف، تعقيب، 
تحقيق، رسيدگى و صدور حكم آنها پايان يافته و وارد مرحله اجرا شده و اجراى آن نيز خاتمه يافته است. 
در پژوهش حاضر، فقط بزهكارى قانونى و آن هم پرونده هايى كه تمام مراحل رسيدگى به آن سپرى 
شده و در هيچ يك از مراحل رسيدگى از دور خارج نشده است. بى شك نرخ هايى از بزهكارى ظاهرى 
و بزهكارى واقعى نيز در اين بين وجود دارد كه عدد قابل توجه و بزرگى را نشان خواهد داد كه در اين 
تحقيق مدنظر نبود و در نتيجه ميزان واقعى ارتكابى جرائم در محدوده مكانى و زمانى يادشده، بسيار 
بيشتر از بزهكارى قانونى يا قضايى است. منظور از بزهكارى ظاهرى يا پليسى مجموعه جرائم گزارش 
شده به پليس و منظور از بزهكارى واقعى ميزان واقعى جرائم رخ داده شده و بزهكارى قانونى يا قضايى بر 
مبناى راى محكوميت دادگاه هاى كيفرى است (نوربها، 1386، ص 55). براى استخراج اطالعات الزم از 
پرونده هاى موجود، پرسشنامه اى مانند شكل 1 تهيه شد. در اين پرسشنامه 14 شاخص از پرونده ها مورد 
توجه قرار گرفت و اطالعات مربوط به هر يك از پرونده ها بازنويسى و در ستون مربوطه درج شد. پس از 
جمع آورى پرسشنامه ها، تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارهاى آمارى و تطبيق نتايج به دست 
آمده با نظريه هاى جرم شناسى و علوم مرتبط انجام شد تا از اين طريق با بررسى علل و عوامل وقوع جرم و 
ريشه يابى آن در شهرستان كوار، توانايى الزم براى ارائه راهكار پيشگيرى و مبارزه با ارتكاب جرم (با تاكيد 

بر جرائم با نرخ ارتكاب باال) فراهم شود. 

شكل 1. نمونه پرسشنامه استخراج داده از پرونده هاى جرم
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يافته ها
در سال هاى 1389 و 1390 طبق آمار به دست آمده از واحد رايانه دادگسترى شهرستان، تعداد 767 پرونده 
به واحد اجرا وارد شده و اجراى آن به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگرى مختومه شده است1. در عمل 723 
پرونده در اجراى احكام موجود بود و مابقى يعنى 44 پرونده به هر علتى مشاهده نشد. پرونده هاى ياد شده 

در 41 عنوان مجرمانه زير خالصه و گنجانده شده اند:
آدم ربايى، ارتشاء، استفاده غير مجاز از شبكه توزيع برق، ورود و اقامت غير مجاز، رابطه نامشروع 
غير از زنا، ايراد ضرب و جرح عمدى، مزاحمت، بكارگيرى اتباع بيگانه، بى احتياطى در رانندگى منجر به 
صدمه بدنى، بى احتياطى در رانندگى منجر به قتل غير عمدى، تحصيل مال مسروقه، تخريب، ترك نفقه، 
تصرف عدوانى، تظاهر و قدرت نمايى با اسلحه، تغيير كاربرى اراضى به نحو غير مجاز، تمرد نسبت به 
مأموران دولت، توقيف غير قانونى، توهين، تهديد، جريحه دار كردن عفت عمومى از طريق ارتكاب عمل 
حرام، جعل، حفارى غير مجاز، خيانت در امانت، رانندگى بدون گواهينامه، رشوه، زنا، سرقت، صدور   چك 
بى محل، ثبت نشدن واقعه ازدواج، ترك نظامات دولتى، فحاشى، فك پلمپ، قتل عمد، كالهبردارى، لواط، 
مزاحمت تلفنى، مزاحمت از حق، نزاع و درگيرى دسته جمعى، نگهدارى مشروبات الكلى و ورود به عنف.

توصيف اطالعات استخراج شده از 723 پرونده يادشده، در سه سطح انجام شد. ابتدا سيماى جنايى 
شهرستان به صورت توزيع جرائم بر مبناى موضوع جرم (جرائم عليه اشخاص، عليه اموال و مالكيت، عليه 
امنيت و آسايش عمومى) و سپس بر مبناى عناوين اختصاصى هر جرم، توصيف شد و در نهايت سيماى 

جنايى شهرستان به صورت كلى ارائه شد.
جرائم عليه اشخاص: از مجموع پرونده ها، بيشترين تعداد ارتكاب بزه را جرائم عليه اشخاص با 432 
فقره به خود اختصاص داده است كه 61 درصد از مجموع كل پرونده ها است. در اين بين جرائم بى احتياطى 
در رانندگى منجر به صدمه بدنى با 212 فقره و ايراد ضرب و جرح عمدى با 93 فقره بيش ترين تعداد را دارد. 
جرائم عليه اموال و مالكيت: از مجموع پرونده ها، 227 پرونده عليه اموال و مالكيت ساكنان شهرستان 
تشكيل شده است كه30 درصد مجموع كل جرائم است. در ميان اين تعداد از جرائم، عناوين مجرمانه 

1. پرونده هاى مواد مخدر كه در دادگاه انقالب رسيدگى مى شود در اين پژوهش بررسى نشد و با توجه به آمار باالى اين پرونده ها و اهميت آن، نيازمند 
پژوهشى مستقل و مفصل است.
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سرقت با 98 پرونده و صدور چك بى محل با 82 پرونده، بيش ترين ميزان ارتكاب را دارند. 
جرائم عليه امنيت و آسايش عمومى: از مجموع پرونده ها، تعداد 64 مورد آن مربوط به جرائم عليه 
امنيت و آسايش عمومى است. در اين بين جرائم اقامت غير مجاز با 12 مورد و جعل با 10 مورد از مصاديق 

بارز ارتكاب جرم محسوب مى شوند. 
سيماى جنايى كلى شهرستان كوار

از مجموع پرونده هاى كيفرى، تعداد مرتكبان اين جرائم در مجموع 939 نفر بود كه به طور ميانگين در 
هر جرم 1/3 نفر شركت داشتند. از مجموع 939 نفر، 518 نفر در جرائم عليه اشخاص (1/2 نفر در هر 
جرم)، 315 نفر در جرائم عليه اموال و مالكيت (1/3 نفر در هر جرم) و 106 نفر در جرائم عليه امنيت 
و آسايش عمومى (1/7 در هر جرم) شركت داشتند. آمار و اطالعات مربوط به جرائم و تعداد آنها و 

مشخصات بزهكاران آنها به صورت كلى در جدول 1 گنجانده شده است. 

جدول 1. تعداد هر يك از عناوين مجرمانه
تعدادعنوانرديفتعدادعنوانرديف

10جعل222آدم ربايى1
1حفارى غير مجاز223ارتشاء2
6خيانت در امانت524استفاده غير  مجاز از شبكه توزيع برق3
4رانندگى بدون گواهينامه1225اقامت غير مجاز4
1رشوه326رابطه نامشروع غير از زنا5
3زنا9327ايراد ضرب و جرح عمدى6
98سرقت528مزاحمت براى بانوان7
82صدور چك بى محل229بكارگيرى اتباع بيگانه8
4ثبت نكردن واقعه ازدواج21230بى احتياطى در رانندگى منجر به صدمه بدنى9
5رعايت نكردن نظامات دولتى3531بى احتياطى در رانندگى منجر به قتل10
7فحاشى532تحصيل مال مسروقه11
1فك پلمپ1533تخريب12
13قتل عمد2634ترك نفقه13
4كالهبردارى435تغييركاربرى غير مجاز14
11لواط236تظاهر و قدرت نمايى با اسلحه15
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1مزاحمت تلفنى237تمرد نسبت به مأموران دولت16
3ممانعت از حق238توقيف غير قانونى17
3نزاع و درگيرى دسته جمعى739تهديد18
7نگهدارى مشروبات الكلى740توهين19
5ورود به عنف1241تصرف عدوانى20

جريحه دار كردن عفت عمومى از طريق ارتكاب 21
242عمل حرام

جدول 2. سيماى كلى بزهكاران

تاهل يا سنجنسنوع جرم
سابقه مذهبتابعيتشغلسوادتجرد

كيفرى
محل 
سكونت

بومى يا 
نوع مجازاتغيربومى

عليه اشخاص
٪61

مرد 
٪98

نوجوان 
٪2

مجرد 
٪38

بيسواد 
٪8

بيكار
٪1

ايران 
٪95

تشيع 
٪95

ندارد 
٪87

شهرى 
٪48

بومى
٪78

جزاى نقدى
٪40 

عليه اموال
٪30

زن
٪2 

جوان 
٪68

متاهل 
٪62

ابتدايى 
٪25

آزاد
٪80

افغان 
٪5

تسنن 
٪5

دارد
٪13

روستا 
٪52

غيربومى 
٪22

حبس
٪16

عليه امنيت
٪9

بزرگسال 
٪23

راهنمايى
٪40

كارگر
٪12

دو مجازات 
٪44

پير
٪7

ديپلم 
٪20

كارمند
٪7

تبيين سيماى جنايى شهرستان
ويژگى هاى جرائم: از مجموع كل پرونده ها، 432 پرونده (61 درصد) جرائم عليه اشخاص، 227 پرونده (30 
درصد) جرائم عليه اموال و مالكيت و 64 پرونده (9 درصد) جرائم عليه امنيت و آسايش عمومى است. 
اين نتايج را شايد بتوان اين گونه توجيه و بيان كرد كه با توجه به روابط فيزيكى بين اشخاص و برخورد 
متقابل افراد و تنوع فرهنگى و قومى در سطح شهرستان، جرائم عليه اشخاص به خصوص ايراد ضرب 
و جرح عمدى در صدر جرائم ارتكابى قرار گرفته است. در صدر جرائم عليه اشخاص، بى احتياطى در 
رانندگى منجر به صدمه بدنى بيش ترين آمار را، نه تنها در مورد جرائم عليه اشخاص بلكه در مجموع كل 

جرائم نيز، باالترين نرخ ارتكاب را در پرونده هاى مورد بررسى، به خود اختصاص داده است. 
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در جرائم عليه اموال و مالكيت، جرائم سرقت و صدور چك پرداخت نشدنى، بيشترين پرونده را 
به خود اختصاص داده اند. در مقابل جرم سرقت، كالهبردارى با 4 پرونده، آمار ناچيزى را نشان مى  دهد. 

تخريب و خيانت در امانت از ديگر جرائم عليه اموال ارتكابى در سطح شهرستان است.
در رابطه با آب و هوا و شرايط اقليمى و رابطه آن با جرم، «كتله» در كتاب فيزيك اجتماعى كه بر 
اساس آمار اجتماعى كشور فرانسه است، به قانون  حرارتى بزهكارى اشاره مى كند. طبق اين قانون او 
معتقد است بين سردى و گرمى هوا و جرائم رابطه وجود دارد، بدين شكل كه در فصول سرد، جرائم عليه 
اموال به خصوص سرقت بيشتر اتفاق مى افتد و در فصول گرم، جرائم عليه اشخاص به خصوص قتل و 
ضرب و جرح، نرخ ارتكاب بااليى را دارا هستند (سراج زاده و گيالنى، 1388، ص 225). در تطبيق اين 
قانون حرارتى با جرائم ارتكابى در سطح شهرستان با مقايسه زمان ارتكاب جرم ايراد ضرب و جرح به 
عنوان جرم عليه اشخاص و سرقت به عنوان نمونه بارز جرائم عليه اموال بايد گفت كه از 93 جرم ضرب 
و جرح، 35 فقره آن در تابستان و 25 فقره در زمستان رخ داده است و از 98 سرقت، 28 فقره در زمستان و 
19 فقره در تابستان ارتكاب يافته است. اين آمار نه به طور قاطع، بلكه متمايل و در راستاى تأييد قانون 
حرارتى كتله است. از مجموع ضرب و جرح هاى صورت گرفته، 62 درصد آن در شش ماه اول سال و 38 
درصد آن در شش ماه دوم سال و درباره سرقت 49 درصد آن در شش ماه اول و 51 درصد در شش ماه دوم 

ارتكاب يافته است كه  اين آمار نيز متمايل به نظريه يادشده است.
كمترين نرخ ارتكاب جرم مربوط به جرائم عليه امنيت و آسايش عمومى است. با توجه به جمعيت 
باالى مهاجران افغان و اين كه بيشتر آنها بدون مجوز وارد كشور شده اند، ورود و اقامت غير مجاز باالترين 

ميزان ارتكاب جرائم عليه امنيت است، پس از آن بزه جعل قرار دارد.
ويژگى هاى مجرمان

جنسيت: به طور كلى مى توان گفت كه در پديده عمومى بزهكارى نقش زنان بسيار كمتر از مردان به 
بًا به نسبت 1 در مقابل 10، جرائم زنان را در مقابل مردان ارزيابى كرده اند  چشم مى خورد. آمارگيران غال
(نوربها، 1386، ص 176). برخى ديگر از نويسندگان اين تناسب يعنى جرائم زنان را بين يك هفتم تا 

يك دهم جرائم مردان بيان كرده اند (گسن،  ، ص 89).
بيشتر پژوهشگران معتقدند اختالفى كه در آمارها به چشم مى خورد، مطابق با اختالف حقيقى و ناشى 
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از پنهان ماندن تبهكارى زنان نيست، اما عقايد آنان درباره وجود ريشه اين اختالف متفاوت است. در نظر 
برخى كمتر بودن تبهكارى زن مربوط به ساختار زيستى - روانى آنهاست، كه از يك سو او را از خشونت 
باز مى دارد و از سوى ديگر او را در سازگارى با مشكالت زندگى مساعدت مى كند. به نظر عده اى ديگر 
مانند ساترلند1، به عكس اختالف نرخ تبهكارى زنانه و مردانه يك توضيح جامعه شناختى دارد و ناشى از 

اختالف نقش اجتماعى و سنت هاى حاكم بر اين دو جنس است (نوربها، 1386، ص 176).
اگرچه جامعه، مقام قانونگذارى و قضايى و پليس نسبت به بزهكارى زنان با مسامحه بيشتر برخورد 
مى كنند و بزهكارى آنان به طور معمول كمتر از مردان به معرض نمايش در مى آيد و كمتر در آمارها 
ثبت مى شود، ولى باز حقيقت اين است كه زنان بسيار كمتر از مردان مرتكب بزه مى شوند. بنابراين به 
طور كلى علل اوليه تفاوت جرائم زنان و مردان را بايد در زمينه هاى جسمى، زيستى و اجتماعى و امنيتى 

و علل ثانويه را در زمينه آمار و به خصوص رقم پنهان بزهكارى زنان جستجو كرد. 
در مورد نسبت ارتكاب جرم توسط زنان نسبت به مردان در شهرستان آنچه كه به دست آمده  اين است 
كه درصد ارتكاب جرم توسط زنان بسيار كمتر از چيزى است كه جرم شناسان گفته اند، و تنها 2 درصد از 
مجموع كل جرائم ارتكابى، توسط زنان ارتكاب يافته است. باالترين ميزان حضور زنان در ارتكاب جرائم 
مربوط به جرائم جعل و استفاده از جعل سند مجعول با 10 درصد و تخريب و بى احتياطى در رانندگى 
منجر به صدمه بدنى با 7 درصد از كل جرائم ارتكابى است. به نظر مى رسد اين نسبت پايين ارتكاب جرم 
توسط زنان در شهرستان را بايد در شرايط اجتماعى و فرهنگى جستجو كرد، در اين شهرستان، بيشتر زنان 
خانه دار هستند و نوجوانان و جوانان نيز بيشتر وقت خود را در خانه و يا مدرسه مى گذرانند و كمتر در 
اجتماع حضور دارند و برخورد با مردم كمتر براى آنان اتفاق مى افتد. از نظر فرهنگى نيز با توجه به حاكميت 
فرهنگ بومى و مذهبى و نظارت شديد تر والدين و اقدام و اطرافيان بر زنان، در واقع يك مانع بسيار قوى 
براى جلوگيرى از انحراف و بزهكارى آنان محسوب مى شود. اين داليل به همراه شرايط جسمى و روانى 

زنان موجب شده است كه نرخ ارتكاب جرم توسط زنان بسيار كمتر از مردان در سطح شهرستان باشد.
سن: پژوهش هاى گذشته نشان مى دهد كه شرايط سنى منافاتى با ارتكاب بزهكارى ندارد، بچه ها، نوجوانان، 
جوانان، بزرگساالن و پيران همه مى توانند مرتكب بزهكارى شوند. با اين وجود، كيفيت و كميت جرم 

1. Saterland
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ارتكابى هر كدام از اين گروهاى سنى با هم متفاوت است. اين تفاوت نه تنها در كميت بلكه در نحوه 
ارتكاب، انگيزه عمل و هدف نيز مشاهده مى شود (نجفى توانا، 1389، ص 118). پژوهش هاى آمارى 
انجام شده درباره انواع پديده هاى نابهنجار، به طور معمول حاكى از تغييرات جدى در فراوانى، نوع، شكل 
و حتى علل پيدايش اين پديده ها، بر حسب دوره هاى سنى مختلف است. پژوهش هاى آسيب شناختى 
چهره جنايى را به گروه هاى سنى طفوليت، نوجوانى، جوانى، بزرگسالى و پيرى تقسيم مى كنند. در كشور 
ايران بعضى جرم شناسان اين تقسيم بندى را به  اين شرح ذكر كرده اند: گروه سنى طفوليت (تولد تا 12 
سالگى)، نوجوانى (12 تا 18 سالگى)، جوانى (18 تا 35 سالگى)، بزرگسالى (35 تا 50 سالگى) و پيرى 
( 50 سالگى به باال) (ساداتى آذر، 1374، ص 25). به پيروى از تقسيم بندى يادشده، در توصيف سيماى 
جنايى شهرستان كوار، اين نتايج به دست آمد: از مجموع كل مرتكبان جرائم ارتكابى، 2٪ نوجوان، ٪68 
جوان، 23٪ بزرگسال و 7٪ پير بوده اند. اين آمار مطابق با نظريات و پژوهش هاى آمارى جرم شناسان در 
كشورهاى غربى است كه باالترين نرخ ارتكاب جرم مربوط به جوانان يعنى سن 18 الى 35 سالگى است.

تأهل يا تجرد: به اعتقاد برخى جرم شناسان، محيط شخصى بزهكار و فرهنگى كه در آن تولد و رشد پيدا 
كرده است، از جمله عواملى هستند كه در ارتكاب بزه بايد مورد توجه قرار گيرند. ياد آورى برخى از عوامل 
و داده هاى آمارى در اين زمينه گوياى واقعيت تأثير عوامل اجتماعى از جمله ارزش هاى خانوادگى در 
ارتكاب جرم است. از ارزش هاى خانوادگى بحث تأهل و تجرد در افراد است. به اعتقاد لومبروزو1 افراد مجرد 
بيش از متأهلين مرتكب جرم مى شوند (نوربها، 1386، ص 165). شايد اين نظريه را بتوان اين طور توجيه 
كرد كه متأهلين با توجه به  اين كه پس از ازدواج يك نظارت قوى ترى را بر اعمال و رفتار خود احساس 
مى كنند و تالش بيشترى را از خود نشان مى دهند تا مورد قبول اجتماع و اطرافيان باشند، كمتر به سمت 
رفتارهاى منحرفانه و بزهكارانه مى روند. در توصيف سيماى جنايى بزهكاران شهرستان كوار، از مجموع 
كل جرائم ارتكابى 38 درصد از پرونده ها مربوط به افراد مجرد و 62 درصد نيز مربوط به افراد متأهل است 
و اين عكس نظريه لومبروزو است كه افراد مجرد بيش تر از متأهل ها مرتكب جرم مى شوند. از ميان 41 
عنوان مجرمانه، 100 درصد مرتكبان اين جرائم متأهل بودند: رعايت نكردن نظامات دولتى منجر به صدمه، 
تغيير غير مجاز كاربرى اراضى، رابطه نامشروع غير از زنا، استفاده غير مجاز از شبكه توزيع برق، ثبت 

1. Lombroso
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نكردن واقعه ازدواج و ترك نفقه كه ارتكاب آن توسط مجرد ها امكان پذير نيست. 97 درصد مرتكبان 
ارتشاء و صدور چك بى محل نيز متأهل بودند. در مقابل جرائمى كه 100 درصد مرتكبان آنها مجرد بودند 
به اين شرح است: لواط، نگهدارى مشروبات الكلى، زنا، آدم ربايى، توقيف غير قانونى. جرائمى نيز كه 
مرتكبان مجرد آن بيش از متأهالن بوده اند، عبارت اند از: ايراد ضرب و جرح عمدى، مزاحمت براى بانوان، 
جريحه دار كردن عفت عمومى از طريق ارتكاب عمل حرام، سرقت، توهين و فحاشى، مزاحمت براى 
بانوان و ممانعت از حق. از نتايج دور از انتظار در اين زمينه  اين كه تمام مرتكبان رابطه نامشروع غير از 
زنا، متأهل هستند. به نظر مى رسد دليل اين امر را بايد در ويژگى هاى شخصى، روانى و فرهنگى مرتكبان 
اين جرم جستجو كرد. از نتايج ديگر اين كه 97 درصد جرم صدور چك بى محل توسط متأهل ها انجام شده 
است. اين نتيجه شايد به دليل اين باشد كه متأهل ها مسئوليت و فشار اقتصادى خانواده را بر دوش دارند. 
دين و مذهب: آنچه در موضوع مذهب بيشتر مورد توجه  انديشمندان حقوق كيفرى قرار گرفته و توجه 
جرم شناسان را به خود جلب كرده اين است كه مذهب و آموزه هاى آن مى تواند در جامعه پذير شدن افراد 
و جلوگيرى از جرم و انحراف تأثير گذار باشد و بيشتر از مذهب به عنوان يك عامل پيشگيرانه صحبت 
شده است. در كشور ايران و به خصوص در شهرستان كوار با توجه به اين كه بيشتر مردم تابع دين اسالم و 
مذهب تشيع هستند، تقويت بنيادهاى اعتقادى افراد در نوع دوستى و حفظ حقوق افراد در جامعه كه در 
سراسر منابع و متون  اسالمى و تشيع به وفور قابل مشاهده است مى توان به عنوان يك اهرم و عامل اصلى 
براى رسيدن به هدف پيشگيرانه استفاده كرد. نكته جالب نتايج پژوهش اين كه روستاى اكبرآباد از توابع 
شهرستان كوار، در عين اينكه باالترين ميزان جمعيت را بعد از مركز شهرستان دارا است، كم ترين ميزان 

پرونده در دادسرا و دادگاه را دارد. 
با توجه به  اينكه بيشتر قريب به اتفاق كسانى كه در سطح شهرستان مرتكب جرم شده و داراى 
مذهبى غير از تشيع هستند و داراى تابعيت افغانستان هستند، بنابراين رابطه بين مرتكبان اهل تسنن 
با مرتكبان با تابعيت افغانستان مساوى است و در مجموع 95 درصد از مرتكبان تشيع و 5 درصد داراى 

مذهب تسنن هستند.
موقعيت اجتماعى و اقتصادى مرتكبان

شغل: طبق نظريه ماركسيستى، جرم به عنوان فرايند و نتيجه توزيع ناعادالنه ثروت، اختالف طبقاتى، 
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فقدان عدالت اجتماعى و اقتصادى تلقى مى شود و مجرميت نتيجه شرايط غلط اقتصادى و فقدان تساوى 
طبقاتى است (نوربها، 1386، ص 46). در مقابل اين نظريه جرم شناسان مكتب سرمايه دارى مى گويند، 
رشد و توسعه اقتصادى بيشتر از فقر، باعث بزهكارى مى شود. آنان در تأييد فرضيه خود جامعه آمريكا 
را مثال مى زنند و مى گويند: فقرا به دليل نداشتن امكانات نمى توانند از دست عدالت فرار كنند (نجفى 

توانا، 1389، ص 216).
بيكارى كه نتيجه تداوم آن فقر است، چه به صورت بيكارى پنهان و چه آشكار براى كسانى كه بدان 
مبتال هستند، فراوانى موارد فقر، ضعف جسمانى، مرگ و مير، انحطاط روحيه و خرابى روابط در خانواده 
را به دنبال خواهد داشت (طالبى و عنبرى، 1384). بيكارى به خصوص در بازه و مدت زمان طوالنى، باعث 
گرايش افراد به مشاغل كاذب و شايد غير قانونى از قبيل دست فروشى، خرده فروشى و قاچاق مواد مخدر 
و كاالهاى ممنوع مى شود. افراد بيكار به دليل اوقات فراغت زياد، زمان بيشترى را از شبانه روز به پرسه 
زدن در خيابان ها و در برخورد با آدم هاى مختلف و منحرف مى گذرانند و به علت شرايط نامساعد روحى 
و مادى امكان اينكه به انحراف و بزهكارى كشيده شوند بسيار بيشتر از افراد شاغل است. توماس مورس1 
مى گويد: فقر عامل مهمى در بروز شورش ها و تخلف از قوانين و مقررات به شمار مى رود، براى پيشگيرى از 
بزهكارى و بهبود وضع اقتصادى، تعديل ثروت و رفع اختالفات طبقاتى، اشتغال به كار بيكاران و بزهكاران 
بايد جدى گرفته شود. بونگر2 نيز مى گويد: بين اوضاع و شرايط اقتصادى و ارتكاب جرائم رابطه مستقيم 

وجود دارد، تحوالت اقتصادى نوع جرائم را تغيير مى دهد (تاج زمان، 1366، ص 277). 
در توصيف سيماى جنايى شهرستان در باب وضعيت اشتغال بزهكاران، چهار گروه بيكار، آزاد، كارگر 
و كارمند در نظر گرفته شد و اين نتايج به دست آمد: از كل مرتكبان جرائم، 1 درصد بيكار، 80 درصد 
داراى شغل آزاد، 12 درصد كارگر و 7 درصد نيز كارمند بودند. گفتنى است كه در ميان افرادى كه شغل 
خود را آزاد اعالم كردند، كسانى بودند كه بيكارى فصلى هستند و يا مشاغل كاذب و يا بيكارى پنهان 
دارند ولى شغل خود را آزاد اعالم كرده اند. ولى با اين حال، بيشتر كسانى كه شغل آزاد دارند يا كشاورز 
و دامدار هستند و يا كاسب. اين سه شغل در سطح شهرستان از فراوانى بيشترى نسبت به ساير مشاغل 

1. Thomas Morse

2. Bonger
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آزاد ديگر برخوردار است. از يافته هاى مهم پژوهش اين كه همه مرتكبان بزه  رابطه نامشروع غير از زنا، 
كارگر بودند و همچنين 25 درصد مرتكبان كالهبردارى كارمند و 75 درصد داراى شغل آزاد بودند و هيچ 

يك بيكار نبودند.
درباره ارتشاء با توجه به شرايط تحقق آن همه مرتكبان، كارمند بودند. از ميان 41 عنوان مجرمانه بررسى 
شده، تنها 12 عنوان مجرمانه (جعل، زنا، كالهبردارى، تحصيل مال مسروقه و رعايت نكردن نظامات دولتى 
منجر به صدمه، خيانت در امانت و بى احتياطى در رانندگى منجر به صدمه بدنى، تهديد، بى احتياطى در 
رانندگى منجر به قتل، ترك نفقه و صدور چك بى محل) وجود داشت كه در ميان مرتكبان آنها كارمند 

بوده و اين نشان دهنده ارتباط شغل و سواد افراد در تحقق جرم و كيفيت آن است.
سواد: هر چند بى سوادى نمى تواند عاملى تعيين كننده براى وقوع جرم باشد، اما آمار بزهكاران و بررسى هاى 
انجام شده مبين اين مطلب است كه در جمعيت كيفرى يك جامعه، تعداد افراد بى سواد بيشتر از دارندگان 
مدارك عالى تحصيلى هستند. موفقيت يا شكست در آموزش و محيط آموزشى بيشتر نشان دهنده تعادل 
يا نداشتن تعادل رفتارى و درجه انطباق با ضوابط و معيارهاى محيط است. سطح كم سواد و مدرك 
تحصيلى پايين به طور قطع شانس دستيابى به مشاغل خوب و با درآمد مناسب را كاهش خواهد داد و 
در نتيجه مشكالت آتى فراوانى در زندگى زناشويى، خانوادگى و تربيت فرزندان به همراه خواهد داشت. 
براساس پژوهشى كه در زندان هاى تهران انجام شده است، ميانگين سطح سواد زندانيان سوم راهنمايى 
بوده، و ميانگين سنى افراد زندانى، 34 سال بوده است. اين آمار نشان دهنده  اين است كه افراد جوان جامعه 
نيز از تحصيالت بااليى برخوردار نيستند و به هر دليلى از آموزش محروم مانده اند. در توصيف سيماى 
جنايى شهرستان كوار، سيماى سواد و سطح تحصيالت بزهكاران در 5 گروه تقسيم بندى شد كه عبارت 
است از: بيسواد، داراى تحصيالت ابتدايى، راهنمايى، ديپلم و دانشگاهى. از مجموع كل مرتكبان، 8 
درصد بيسواد، 25 درصد داراى تحصيالت ابتدايى، 40 درصد راهنمايى، 20 درصد ديپلم و 7 درصد، داراى 
تحصيالت عالى و دانشگاهى بودند. اينكه 73 درصد از مرتكبان وارد مرحله متوسطه و دبيرستان نشده اند، 

بيان كننده سطح پائين سواد مرتكبان است.
100 درصد مرتكبان جرائم حفارى غير مجاز، فك پلمپ و مزاحمت تلفنى، و 75 درصد مرتكبان جرم 
ثبت نكردن واقعه ازدواج و 67 درصد جرم ممانعت از حق، كم ترين ميزان سواد را در مقايسه با ساير جرائم 
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داشتند. از سوى ديگر، 10 درصد مرتكبان جرائم عليه اشخاص، 9 درصد مرتكبان جرائم عليه امنيت و 
آسايش عمومى و 1 درصد مرتكبان جرائم عليه اموال، به ترتيب داراى بيشترين مرتكب با تحصيالت 

دانشگاهى هستند. 
در ميان همه عناوين مجرمانه، عناوين زير بيشترين ميزان بيسوادى مرتكبان را در خود جاى داده اند: 
رابطه نامشروع غير از زنا با 66 درصد، تظاهر و قدرت نمايى با اسلحه و جريحه دار كردن عفت عمومى از 
طريق ارتكاب عمل حرام با 50 درصد، مزاحمت براى بانوان با 40 درصد، نزاع و درگيرى دسته جمعى و زنا 
با 33 درصد، رانندگى بدون گواهينامه و ثبت نكردن واقعه ازدواج با 25 درصد، قتل با 24 درصد و تخريب 

با 20 درصد از مرتكبان. در سايرجرائم درصد بيسوادى مرتكبان به نسبت كمتر است. 
تابعيت: از ميان تمام جرائم بررسى شده، مرتكبان 95 درصد جرائم داراى تابعيت كشور ايران و 5 درصد 
ديگر تابعيت كشور افغانستان را داشتند. افغان ها در جرائم عليه اشخاص 3 درصد، جرائم عليه اموال 2 
درصد و در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومى 14 درصد از كل مرتكبان را تشكيل دادند. جرائمى كه 
در ميان مرتكبان آنها افراد با تابعيت افغانى شركت داشته اند به اين قرار است: جريحه دار كردن عفت 
عمومى از طريق ارتكاب عمل حرام با 50 درصد، ايجاد رابطه نامشروع غير از زنا با 34 درصد، نزاع و 
درگيرى دسته جمعى و زنا با 33 درصد، توهين 28 درصد، لواط 18 درصد و در نهايت در قتل عمد 16 درصد 

از مرتكبان داراى تابعيت افغانستان بوده اند.
محل سكونت: بوم شناسى يا اكولوژى، نفوذ و تأثير محيط (آب و هوا، زمين، كيفيت و جنس خاك، 
فصول سرما و گرما، منابع خواروبار، مسكن و امكانات حمل و نقل) در روابط انسان با همنوعان خود را 
مطالعه مى كند. مسائلى كه تأثير طبيعت در انسان را بررسى مى كنند مربوط به جغرافياى انسانى است. 
اما اگر روابط انسان با همنوعان خود را تحت تأثير عوامل محيط طبيعى بررسى كنيم آنگاه در قلمرو 
دانش بوم شناسى قرار گرفته ايم. تأثير آب و هوا، فصول، شب و روز، كوهستانى، ساحلى، شهر و روستا 
و تراكم جمعيت در بروز جرم  از مسائل اساسى بوم شناسى جنائى است ( كى نيا، 1385، ص470). در 
بررسى سيماى جنايى شهرستان كوار، در موضوع محل سكونت مرتكبان، محل سكونت به شهر و روستا 

تقسيم بندى شده است.
در سطح شهرستان تنها مركز شهرستان يعنى شهر كوار را مى توان به عنوان شهر معرفى كرد و ساير 
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مكان ها، تحت شمول روستا قرار مى گيرند، هرچند كه بزرگ ترين واحد جمعيتى بعد از مركز شهرستان، 
يعنى اكبرآباد برخى از شاخص هاى شهر را مانند جمعيت و مانند آن دارا است. 

نظريه هاى متفاوتى درباره اينكه چرا نرخ و نوع بزهكارى شهرى متفاوت از بزهكارى روستايى است ارائه 
شده است، از جمله  اين كه: توضيح سنتى به وجود اختالفات اوضاع زندگى بين شهر و روستا استناد كرده 
است. اينكه كودكان افراد روستايى تحت نظارت خانواده و هم محلى ها هستند؛ ولى در شهرنشينان اينگونه 
نيست. نظريه ديگرى مى گويد كه بيشتر تبهكارى شهرى مربوط به كيفيات شهرسازى است، بدين سان 
مناطق جغرافيايى بزهكارى وجود خواهد داشت. نظريه  ديگرى مى گويد هنگامى كه تراكم جمعيت از 
حدى تجاوز كند، افراد بسيار پرخاشجو مى شوند زيرا حداقل سرزمين مدنظر براى شكوفايى شخصى 
در اختيار آنان نيست. اين فرض بى گمان مى تواند علت افزايش بسيار زياد بزهكارى در مجموعه  هاى 

پرجمعيت حومه شهرهاى بزرگ را توجيه كند (گسن، 1385، ص 116).
آنچه كه از بيشتر بودن بزهكارى شهرنشينان نسبت به روستانشينان در نظريات جرم شناسان آمده 
است، در سيماى جنايى شهرستان كوار به طور كامل صدق نمى كند، به طورى كه 48 درصد از مرتكبان 
كل جرائم، ساكن شهر و 52 درصد از آنها ساكن روستا بوده اند. در جرائم عليه اشخاص نسبت بين مرتكبان 
شهرى و روستايى مساوى است، جرائم عليه اموال و مالكيت 56 به 44، برترى با روستا نشينان و تنها در 
جرائم عليه امنيت و آسايش عمومى شهرنشينان بيشتر از روستائيان مرتكب جرم شده اند، در اين نوع از 

جرائم مرتكبان 53 درصد شهرنشين و 47 درصد روستانشين بوده اند.
در پنج عنوان مجرمانه نسبت بين مرتكبان شهرنشين و روستايى مساوى بوده است كه عبارت اند 
از: ترك نفقه، جعل، ثبت نكردن واقعه ازدواج، بكارگيرى اتباع بيگانه و جريحه دار كردن عفت عمومى از 
طريق ارتكاب عمل حرام. در عناوين مجرمانه زير، مرتكبان شهرنشين بيش از مرتكبان روستايى بوده اند:

بى احتياطى در رانندگى منجر به صدمه بدنى، ايراد ضرب و جرح عمدى، صدور چك بى محل، ورود و 
اقامت غيرمجاز، تهديد، توهين، رعايت نكردن نظامات دولتى منجر به صدمه، كالهبردارى، ايجاد رابطه 
نامشروع غير از زنا، ارتشاء، تمرد، فك پلمپ و زنا. ساير عناوين مجرمانه افراد روستا نشين بيشتر از 
شهرنشينان بوده است و در تعدادى از عناوين مجرمانه، تمام مرتكبان، ساكن روستا بودند كه عبارت اند از: 
تظاهر و قدرت نمايى با اسلحه، توقيف غير قانونى، حفارى غير مجاز، رشاء و مزاحمت تلفنى. نكته قابل 
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توجه  اينكه از ميان 3 عنوان مجرمانه با نرخ ارتكاب باال در سطح شهرستان، جرائم بى احتياطى در رانندگى 
منجر به صدمه بدنى و ايراد ضرب و جرح عمدى، مرتكبان آنها بيشتر شهرنشين، و عنوان مجرمانه ديگر 

يعنى سرقت، مرتكبان بيشتر روستايى بوده اند.
مهاجرت (بومى يا غير بومى): كوچ كردن از شهرى به شهر ديگر و از منطقه اى به منطقه ديگر به منظور 
اقامت موقتى يا دائم را مهاجرت گويند. با تغيير محيط، فرد گروه هماهنگ و همگون فرهنگى خود را 
از دست مى دهد. در محيط جديد او بايد به نيازها و شرايط جديد كه با ساختار فرهنگى و تربيتى وى 
هماهنگ نيست پاسخ گويد. ناتوانى در انطباق با ويژگى هاى محيط جديد و تضاد فرهنگى مترتب بر 
آن، به همراه اختالالت شخصيتى و هنجارى در فرد، تعامل اجتماعى وى را با مشكل مواجه خواهد كرد. 
بديهى است اوضاع نابسامان اقتصادى، تضاد فرهنگى، مهاجران و خانواده هاى آنان را در شرايط بسيار 
نامطلوب قرار داده و استعداد ناسازگارى و بزهكارى آنان را تقويت مى كند (نجفى توانا، 1389، ص 218). 
در سراسر دنيا بيشترين عامل مهاجرت از روستا به شهر پايين  بودن درآمد روستاها و نبودن فرصت هاى 
اشتغال در بخش كشاورزى گزارش شده است. در همه  اين پژوهش ها بيش از 60 درصد مهاجران روستايى 
را گروه جوان يعنى گروه سنى 15 تا 29 سال تشكيل مى دهد و بيشتر آنها نيز از مناطقى كه فاقد امكانات 
اشتغال در بخش كشاورزى است به شهرها مهاجرت مى كنند. با مهاجرت جوانان روستايى به شهر هزينه 
خدمات شهردارى افزايش مى يابد و تراكم جمعيت شهر باال مى رود، مناطق آلونك نشين توسعه پيدا 
مى كند و در نهايت كج روى هاى اجتماعى افزايش مى يابد (شكوهى، 1391، ص 294). در شهرستان كوار 
اغلب ساكنان بومى هستند و غير بوميان را مهاجران افغان تشكيل مى دهند كه به اميد پيداكردن شغل 
در سطح شهرستان پراكنده هستند. گروه هاى غير بومى ساكن شهرستان، افراد و خانواده هايى هستند كه 
به دليل اجبار شغلى يا به دليل نزديكى اقوام خود و خانواده هاى كمى نيز به دليل به دست آوردن وضعيت 

رفاه بهتر به شهرستان كوار مهاجرت كرده اند. 
از مجموع مرتكبان جرائم بررسى شده، 78 درصد آنان بومى شهرستان و 22 درصد غير بومى بودند. در 
جرائم عليه اشخاص 26 درصد، در جرائم عليه اموال 10 درصد و در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومى 
نيز 26 درصد مرتكبان غير بومى بودند. مجرمان غير بومى عناوين مجرمانه كالهبردارى، زنا، فحاشى، 
بى احتياطى در رانندگى منجر به صدمه بدنى و قتل، رابطه نامشروع غير از زنا، رعايت نكردن نظامات دولتى 
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منجر به صدمه بدنى و قتل را مرتكب شده اند. شايد دليل ارتكاب اين جرائم توسط مرتكبان غير بومى 
ناشناس بودن آنها و فريب راحت تر و سريع تر بزهديدگان باشد. البته در دو جرم بى احتياطى و رانندگى كه 
منجر به صدمه بدنى و فوت مى شود، يكى از داليل باال بودن مرتكبان غير بومى اين است كه  اين افراد از 
وضعيت راه هاى شهرستان و خيابان هاى شهر اطالع كافى ندارند و به دليل وضعيت نامطلوب خيابان ها 
و جاده ها و نبود امكانات و تابلوهاى راهنمايى و رانندگى كافى در سطح شهرستان، نرخ تصادف آنها باال 

است. بجز عناوين يادشده همه مرتكبان ساير جرائم، بومى شهرستان بودند.
سابقه  كيفرى: هرچه درباره مرتكب جرم و شرايط محيط و اجتماعى وى، اطالعات بيشترى جمع آورى شود،  
اهداف پيشگيرى از جرم و اصالح مجرم و منحرف بهتر تأمين مى شود. يكى از موضوعاتى كه در اين رابطه 
ضرورى است، شناخت سابقه مرتكب جرم است. نتايج به دست آمده از سيماى جنايى شهرستان در رابطه 
با سابقه كيفرى مرتكبان به  اين شرح است: از مجموع مرتكبان تمام جرائم، 87 درصد بدون سابقه و 13 
درصد داراى سابقه كيفرى هستند. نرخ و ميزان افراد داراى سابقه در جرائم عليه اشخاص تنزل داشته به 
طورى كه تنها 6 درصد مرتكبان اين نوع جرائم داراى سابقه كيفرى بودند. در جرائم عليه اموال و مالكيت 
آمار افراد داراى سابقه بيشتر از جرائم عليه اشخاص و امنيت بوده و 25 درصد مرتكبان اين جرم داراى 

سابقه بودند. 10 درصد مرتكبان جرائم عليه امنيت و آسايش عمومى نيز سابقه دار بوده اند.
مجازات ها

مجازات و عقوبت هايى كه مقام قضايى براى انواع جرائم ارتكابى در سطح شهرستان براى محكومان در نظر 
گرفته و اجرا شده به اين شرح است: 40 درصد فقط جزاى نقدى، 16 درصد حبس، 44 درصد هم جزاى نقدى 
و هم حبس. در جرائم عليه اشخاص 47 درصد محكومان به جزاى نقدى، 7 درصد به حبس و 46 درصد هر 
دو نوع مجازات را تحمل كرده اند. در جرائم عليه امنيت و آسايش عمومى 56 درصد به جزاى نقدى،12 
درصد به حبس و 32 درصد به هر دو نوع محكوم شده اند. همان طور كه مالحظه مى شود درباره مرتكبان 
جرائم عليه امنيت و آسايش عمومى قضات تمايل بيشترى به استفاده از جزاى نقدى داشته و در جرائم 
عليه اموال و مالكيت تمايل به استفاده از حبس و يا حبس در كنار جزاى نقدى بيشتر مشاهده مى شود.

تحليل پيشگيرانه جرائم عمده
الف. بى احتياطى در رانندگى منجر به صدمه بدنى و فوت: با توجه به نتايج به دست آمده، مهم ترين 
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علل وقوع اين جرم و راه هاى پيشگيرى از آن در سه بخش زير ارائه شده است:
1. در رابطه با مرتكب: به نظر مى رسد مهم ترين راهكار آموزش فرهنگ ترافيك به شهروندان است. 84 
درصد مرتكبان اين جرم تحصيالتى در سطح ديپلم و پائين تر دارند. آموزش شهروندان از حيث احترام 
به حقوق يكديگر، احترام و رعايت قوانين و مقررات راهنمايى و رانندگى بايد از مهمترين اولويت هاى 
مسئوالن شهرستان باشد. با توجه به آنكه اغلب راكبان موتورسيكلت داراى گواهينامه رانندگى نبوده و 
وسيله نقليه نيز داراى بيمه  نامه نيست، براى پيشگيرى از نتايج زيانبار احتمالى اين موضوع، الزم ضمن 
ساماندهى آنها، تا حد امكان از تردد آنها در سطح شهرستان جلوگيرى به عمل آيد. همچنين با توجه به 
 اين كه  اين جرم از جرائم غير عمدى است، و بيشتر با بى احتياطى افراد حادث مى شود، با بكارگيرى 
روش هاى پيشگيرانه و تدابير اصالحى و آموزشى مى توان از وقوع درصد بااليى از اين جرم پيشگيرى كرد.

2. در رابطه با بزه ديده: با توجه به آنكه در اغلب تصادف هاى صورت گرفته طرفين پرونده به تناسب، درصدى 
مقصر و درصدى بدون تقصير هستند، بنابراين مرتكب هم بزهكار ماجرا و هم بزه ديده است؛ بنابراين 
راهكارهايى كه در ارتباط با بزهكار مطرح شد در اين مورد و در ارتباط با بزه ديده نيز صادق است. اما در 
مواقعى كه طرف پرونده و بزه ديده عابر پياده است، راهكار آگاهى و اطالع رسانى به شهروندان در باب نحوه 

تردد در سطح معابر شهرى، از اهميت بااليى در مباحث پيشگيرى و كاهش تصادفات برخوردار است. 
3. در رابطه با محيط: مهم ترين عامل در وقوع تصادفات منجر به صدمه يا فوت در سطح شهرستان، 
وضعيت راه هاى ارتباطى شهرستان است. بر اين اساس، احداث بزرگراه و كمربندى براى شهرستان، نصب 
تابلوهاى راهنمايى و رانندگى از جمله چراغ هاى راهنمايى براى مديريت بار ترافيكى، افزايش روشنايى 
معابر شهرستان به خصوص مسير كوار به اكبرآباد، تعريض معابر، ايجاد گشت هاى راهور در مسيرهاى 
ارتباطى شهرستان، بكارگيرى نيروهاى ماهر كافى در ميادين اصلى و چهار راه هاى شلوغ مركز شهرستان 

براى نظارت و آموزش به شهروندان از جمله راهكارهاى پيشگيرانه در اين خصوص است.
ب. سرقت: دومين عنوان مجرمانه اى كه پس از بى احتياطى در رانندگى باالترين نرخ ارتكاب و بيش ترين 
ميزان پرونده در اجراى احكام دادگسترى را به خود اختصاص داده است، سرقت تعزيرى به انحاء مختلف 
است. با مالحظه نوع سرقت هاى صورت گرفته، مشخص مى شود كه اغلب سرقت ها، سرقت هاى ساده 
است كه بنا به نظر برخى جرم شناسان سرقت هاى مهم از نظر جرم شناسى همين سرقت هاى پيش پا 
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افتاده است. با توجه به مطالب يادشده مهم ترين راهكارهاى پيشگيرى از سرقت، تكرار اين جرم و كاهش 
نرخ ارتكاب سرقت به شرح زير است:

با توجه به جوان بودن اكثريت مرتكبان، مجرد بودن 70 درصد از آنها، داشتن تحصيالت نازل كمتر از 
ديپلم و نداشتن شغل مشخص و با درآمد كافى، مهم ترين اقدام، رفع نيازهاى جوانان يعنى ازدواج، آموزش 
و اشتغال است. الزم ضمن حفظ اقدامات خوبى كه در سطح شهرستان در سال هاى اخير انجام شده است، 
با همكارى و هماهنگى مسئوالن شهرستان اعم از قضايى و غير قضايى، افراد سابقه دار و كسانى كه در 
معرض ارتكاب جرم قرار دارند، شناسايى و ساماندهى شوند و با توجه به مهارت و تجربه هر يك از آنها 
درصدى از سهم استخدامى شهرستان، براى آنها در نظر گرفته شود. همچنين با توجه به  اين كه 7 درصد از 
آنها را مرتكبان افغان تشكيل مى دهند، بايد به ساماندهى مهاجران افغانى ساكن در شهرستان پرداخت. 

شناسايى مهاجران غير قانونى و اقدام در خصوص اخراج آنها از ديگر راهكارهاى پيشنهادى است.
پ. سرقت از اماكن: در راستاى تدابير پيشگيرى وضعى، بكارگيرى شيوه  هاى نوين پيشگيرى وضعى 
مانند نصب دزدگير و دوربين هاى مداربسته در منازل و مغازه ها و ايجاد حصارهاى مطمئن در اطراف محل 
نگهدارى دام و بكارگيرى نگهبان در حفاظت از دام ها كارساز است. ساماندهى مراكز خريد و فروش احشام 
و نظارت بر متصديان خريد و فروش، نشانه گذارى و شناسنامه دار كردن احشام به خصوص گاوها و شترها، 
حفاظت الزم و كافى با استفاده از نيروى انسانى كارآمد در خصوص پيشگيرى از سرقت از دامدارى ها 
پيشنهاد مى شود. آموزش تقويت امنيت خودروها به شهروندان، پرهيز از نگهدارى اشياء قيمتى و وجوه 
نقد در خودروها، پرهيز از رها كردن خودروها در حاشيه خيابان ها و مكان هاى ناامن و اطمينان از امن بودن 

مكان و قفل بودن درب هاى خودرو، از جمله راهكارهاى پيشگيرى از سرقت خودرو است.
ت. سرقت موتورسيكلت: سرقت ديگرى كه به تناوب در سطح شهرستان و در طول سال اتفاق مى افتد، 
سرقت موتورسيكلت است. نظارت و حفاظت از موتور سيكلت ها توسط مالكان و كاركنان گشت 
نيروى انتظامى و بكارگيرى دوربين مداربسته و نگهبان اختصاصى به خصوص جلوى بانك ها و پاساژ ها، 
پارك ها، در كوچه و جلوى درب منزل و مساجد و تكايا و همچنين در هنگام برگزارى مراسم ها با توجه به 
شلوغى و فراهم بودن زمينه ارتكاب سرقت. اقدام مفيدى ديگرى كه مى تواند براى مقابله و پيشگيرى از 
سرقت موتورسيكلت ها مؤثر واقع شود، نظارت نيروهاى انتظامى و اطالعاتى بر محل هاى خريد و فروش 
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موتورسيكلت ها است تا خطر سرقت موتورسيكلت افزايش يابد و در نهايت تمايل و انگيزه سارقان 
كاهش يابد.

با در نظرگرفتن مهم ترين عوامل سوق دهنده به ارتكاب سرقت، براى پائين آمدن نرخ كلى ارتكاب 
سرقت در سطح شهرستان، راهكارهاى پيشگيرى از جرم و تكرار آن به شرح زير است:

1- تالش براى رفع نيازهاى شهروندان به خصوص جوانان در زمينه هاى اشتغال و ازدواج؛
2- تقويت وضعيت اقتصادى و معيشتى خانواده ها در رفع نيازهاى اساسى خود؛
3- ارتقاء وضعيت آموزشى و تحصيلى شهروندان به خصوص مرتكبان جرائم؛

4- تقويت وضعيت اعتقادى و جامعه پذير شدن مناسب افراد توسط نهادهاى فرهنگى - مذهبى؛
5- آموزش شهروندان براى چگونگى حفاظت از اموال خود و راه هاى بكار گرفته شده توسط سارقان؛

6- تقويت نيروهاى انتظامى و پليسى از لحاظ كمى و كيفى و مجهز شدن به امكانات روز پيشرفته 
براى مقابله با سرقت؛

7- استفاده از تجهيزات حفاظتى نوين مانند دزد گير و دوربين هاى مداربسته در منازل و اماكن توسط 
شهروندان و استفاده از نگهبانان محله توسط خانواده ها و همسايه ها؛

8- مقابله با اعتياد و تالش براى ترك اعتياد معتادان و پيشگيرى از سقوط جوانان به پرتگاه اعتياد در 
كنار توسعه فعاليت هاى ورزشى و تفريحى سالم.

ث. ايراد ضرب و جرح عمدى: با در نظر گرفتن ويژگى ها و مشخصات مرتكبان ايراد ضرب و جرح 
عمدى، مشاهده مى گردد كه از نظر سن، وضعيت تأهل و تجرد، ميزان سواد و شغل، مرتكبان شباهت 
بسيار نزديكى با مرتكبان بزه سرقت دارند، يعنى 80 درصد مرتكبان درگروه سنى جوان، 68 درصد 
مرتكبان مجرد، بيش از 88 درصد داراى تحصيالتى معادل ديپلم و پائين تر و از نظر شغل نزديك به 
87 درصد داراى شغل آزاد و 13 درصد كارگر بودند. تفاوتى كه  اين مرتكبان با سارقان دارند اين است كه 
درصد كمترى سابقه دار بودند. يعنى حدود 11 درصد مرتكبان براى اولين بار و به صورت اتفاقى و بدون 

برنامه ريزى قبلى مرتكب جرم شده اند.
مؤثرترين راه براى پيشگيرى از اين نوع جرم باالبردن سطح سواد، ارتقاء دورانديشى و توجه به عواقب 
و اثرات اعمال و رفتار در بين شهروندان، اطالع رسانى درباره ميزان مجازات و ميزان ديه ناشى از ضرب 
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و جرح هاى وارده، برگزارى جلسات و همايش هاى مشاوره اى درباره جرائم خشن و ضمانت هاى اجرايى 
آنها به خصوص ايراد ضرب و جرح، ارتقاى سطح فرهنگى شهروندان در زمينه احترام به حقوق شهروندى 

و بهبود روابط متقابل افراد با يكديگر است.
براى مبارزه با پديده شوم قاچاق، حمل و نگهدارى اسلحه و ساير پيامدهاى زيان بار آن اعم از قتل و 
ايراد ضرب و جرح، مبارزه مؤثر با ورود اسلحه به شهرستان است. براى اينكار بايد در يك مرحله باالتر و 
ملى از ورود و قاچاق اسلحه به داخل كشور جلوگيرى كرد. چنانچه اسلحه در سطح شهرستان توزيع شد، 
ابتدا بايد با كمك دستگاه هاى اطالعاتى از نحوه ورود سالح به شهرستان اعم از شناسايى قاچاقچيان، 
اماكن نگهدارى، عامالن توزيع و فروش، اطالع حاصل شود و سپس با هماهنگى نهادهاى قضايى، انتظامى 
و امنيتى نسبت به دستگيرى اين افراد و جمع آورى اسلحه هاى غيرمجاز اقدام مقتضى صورت گيرد. در 
مرحله بعد بايد تمام خريداران و كسانى كه اسلحه نگهدارى مى كنند شناسايى و براى دستگيرى و خلع 
سالح آنان نيز اقدام شود. تشكيل كارگروه خاص براى رسيدگى مستمر و دائمى در خصوص اسلحه غير 
مجاز در سطح شهرستان متشكل از دادستان شهرستان يا نماينده او، نماينده نيروى انتظامى شهرستان، 
نماينده وزارت اطالعات، فرماندار يا نماينده او، نماينده واحد اطالعات سپاه و بسيج و ساير نهادها و افراد 

مرتبط مى تواند اقدام مؤثرى در اين خصوص باشد. 

بحث و نتيجه گيرى
اهم نتايج به دست آمده از توصيف وضعيت و سيماى جنايى شهرستان كوار، كه براى برنامه ريزى مقابله 

با جرم و انحراف ضرورى است، به شرح زير است:
1- كل پرونده هاى شهرستان، حاوى 41 عنوان مجرمانه است كه جرائم بى احتياطى در رانندگى منجر به 
صدمه بدنى و فوت با 247 فقره معادل 34 درصد كل پرونده ها، سرقت با 98 فقره معادل 13 درصد 
و ايراد ضرب و جرح عمدى با 93 فقره معادل حدود 13 درصد از كل پرونده ها، جرائم عمده و با نرخ 

ارتكاب باال در شهرستان محسوب مى شوند.
2- از نظر سنى 68 درصد مرتكبان جوان و بين 18 تا 35 سال بودند.  از نظر ميزان سواد، مرتكبان در سطح 
پايينى از تحصيالت قرار داشتند به نوعى كه تنها 7 درصد از مرتكبان داراى تحصيالت دانشگاهى 
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بودند. از نظر شغل، معادل 80 درصد داراى شغل آزاد و تنها 7 درصد داراى شغل دولتى و كارمند هستند. 
3- 5 درصد از مرتكبان تبعه افغانستان، 13 درصد داراى سابقه كيفرى و 22 درصد از مرتكبان غير 

بومى بودند.
4- باالترين ميزان مشاركت زنان در جرائم جعل و استفاده از سند مجعول با 10 درصد، تخريب و بى احتياطى 

در رانندگى منجر به صدمه بدنى با 7 درصد است.
5- گروه سنى بزرگساالن يعنى از 35 تا 50 سالگى، باالترين ميزان مشاركت را در بزه صدور چك بى محل 
با 43 درصد و كمترين و پائين ترين ميزان مشاركت را در بزه  ايراد ضرب و جرح عمدى با 10 درصد 
از كل مرتكبان دارند. اين آمار با توجه به رو به افول نهادن نيروى جسمانى و هيجانات جوانى قابل 

پيش بينى و توجيه است.
6- افراد متأهل در 13 عنوان مجرمانه كمتر از افراد مجرد مرتكب جرم شده اند و در 28 عنوان مجرمانه 

بيش از مجردها مرتكب جرم شده اند. 
7- باالترين آمار مرتكبان بيسواد مربوط به مرتكبان جرائم عليه امنيت و آسايش عمومى بوده كه 25 

درصد از كل مرتكبان آن ها بيسواد هستند..
8- جرائمى كه در ميان مرتكبان آنها مهاجران افغان باالترين حضور را داشته اند عبارت اند از: جريحه دار 
كردن عفت عمومى از طريق ارتكاب عمل حرام با نيمى از مرتكبان، ايجاد رابطه نامشروع غير از زنا 

با 34 درصد مرتكبان و نزاع و درگيرى دسته جمعى و زنا با 33 درصد.
9- از نظر سابقه كيفرى مرتكبان جرم سرقت با 53 درصد از مرتكبان، باالترين ميزان افراد با سابقه 

كيفرى را دارا هستند.
10- 48 درصد مرتكبان ساكن شهر و 52 درصد ساكن روستا بوده اند؛ مرتكبان جرائم رعايت نكردن نظامات 
دولتى، تصادف منجر به صدمه بدنى، ارتشاء، تمرد نسبت به مأموران دولتى و فك پلمپ، ساكن 
شهر و مرتكبان جرائم تظاهر و قدرت نمايى با اسلحه، توقيف غير قانونى، حفارى غير مجاز، رشاء و 

مزاحمت تلفنى ساكن روستا بودند.
11- مرتكبان غير بومى جرائم كالهبردارى با 57 درصد، زنا با 67 درصد، فحاشى با 58 درصد و جرائم 

بى احتياطى در رانندگى منجر به صدمه بدنى و قتل با 51 و 46 درصد قابل توجه است.
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پيشنهادها: اين راهكارها و پيشنهادات بدون توجه به يك جرم خاص و به صورت كلى براى ايجاد و نظم 
و امنيت بيشتر در شهرستان و پيشگيرى و كاهش نرخ ارتكاب جرم مى توانند مفيد واقع شوند:

1- افزايش مهارت هاى فردى، اجتماعى، سطح تحصيالت و اعتقادات مذهبى شهروندان با مشاركت 
اداره كنندگان اماكن مذهبى اعم از مساجد، حسينيه ها و تكايا؛

2- تالش بيشتر براى رفع مشكل بيكارى شهروندان، به خصوص جوانان و مشكالت اقتصادى خانواده ها؛
3- توجه بيشتر به كاركردها و ظرفيت هاى نهادهاى فرهنگى و اجتماعى غير دولتى مانند ريش سفيدان 
محله و جايگاه محالت و خانواده ها، كانون هاى فرهنگى مساجد و ائمه جمعه و جماعات و استفاده 

از ظرفيت مردمى، به خصوص در حل و فصل اختالف هاى محلى؛
4- ارتقاء آگاهى هاى عمومى و اختصاصى در خصوص جرائم و آسيب هاى اجتماعى با استفاده از تبليغات 

از طريق رسانه هاى صوتى، تصويرى، نوشتارى و ديدارى؛
5- فراهم كردن زمينه هاى اشتغال و بازگشت سالم محكومان به آغوش خانواده و جامعه با ايجاد و بكارگيرى 

كانون هاى حمايتى اجتماعى و نظارت بر آنها توسط ستاد هاى مربوط و خانواده ها؛
6- ايجاد روحيه همنوايى اجتماعى و فرهنگ پذيرى با استفاده از برجسته كردن نقاط اشتراك و ايجاد 

احساس مقبوليت اجتماعى در بين اقوام مختلف؛
7- تقويت كمى و كيفى نيروى انتظامى (ارتقاء كالنترى به حوزه انتظامى به صورت واقعى) و حضور 

پررنگ در سطح شهرستان به خصوص در مناطق جرم خيز؛
8- ارتقاى سطح آگاهى و دانش مديران و توجه  دادن آنها به موضوع پيشگيرى از وقوع جرم و راهكارهاى 
پيشگيرى و هماهنگى مديران شهرستان براى اقدام همه جانبه و هم جهت در بومى سازى فعاليت هاى 

پيشگيرى از جرم؛
9- ايجاد محيط هاى آموزشى - فرهنگى، ورزشى و تفريحى در سطح شهرستان و رفع كمبود اين اماكن 

در شهرستان؛
10- افزايش نيروى انسانى اعم از قضايى و ادارى، دادگاه و دادسرا و ايجاد شعب بازپرسى براى تسريع در 

رسيدگى ها و پيشگيرى از عمل متقابل شاكى در برابر متهم و انتقام گيرى هاى خصوصى.
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سپاسگزارى
پژوهشگران از كليه مسئوالن قضايى و انتظامى شهرستان كوار كه بى شك در انجام پژوهش حاضر مؤثر 

بودند، تشكر و قدردانى مى كنند.
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