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 :هدیچك
بارای   نينرم و وابسته به جامعه هدف است، بناابرا  یتیماه یاز آن جهت مهم است كه دارا یاخالق تیامن

اساسای جامعاه را هادف قارار      یهاا انیا ها و بنارزش ،یاخالق تیكردن و به چالش كشیدن امن دارخدشه

هاا  ها، پژوهشبرنامه ها،استی، همواره در سرلوحه و كانون سهادغدغهاز  یكي عنوانبهرو  ني. از ادهندیم

 ق،یا حائز اهمیت بوده است. مقاله حاضر كاه از لحااظ ناوع تحق    اریو مطالعات اساسی، شناخته شده و بس

 یدر راساتا  رانيا ا یاساالم  یجمهاور  یراهبردهاا  نيو تادو  يیبا هدف شناساا  است، یاتوسعه یكاربرد

 نكاه ياين پژوهش عبارت است از ا یسشده است. پرسش اسا هیته یاخالق تیامن هیعل جرائماز  یریشگیپ

از  هاا آن هيا بر پا توانیمو  كنندیمكالن كه موجبات برقراری و حفظ امنیت اخالقی را فراهم  یراهبردها

هاا  پرساش، داده  نيا پاساخ باه ا   ینماود، كدامناد؟ بارا    یریشگیپ ،یاخالق تیامن هیعل یهادهيپد و جرائم

و  یفیو باه دو صاورت توصا    شاده یمحقق ساخته گردآور امهبا ابزار پرسشن یشيمایو پ یصورت اسنادبه

شناساان  نظاران و كار صااحب  ن،یشامل مسائول  قیتحق ی. جامعه آمارانددهيگرد لیتحل و هيتجز ،یاستنباط

نخبگاان   نیاز ب یریگنمونه تن بوده كه با استفاده از روش 51به تعداد پنجاه  یاخالق تیمرتبط با حوزه امن

فرصات   هيگو 21ضعف،  هيگو 21قوت،  هيگو 21تعداد  يیبه شناسا قیتحق نيا یهاافتهي. اندشدهانتخاب 

بر و  است دهيمنجر گرد «تیحاكم»و « عهجام»، «خانواده» ،«یفرد»در قالب چهار خوشه  ديتهد هيگو 21و 

در ايران  یرو، هشت مورد راهبردهای مربو  به پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالق پیشِ مقالهپايه 

 آمد. به دست
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 :همقدم
، همیشه و در همه جا تعريف شاده و  انسان هایترين نیازیترين و اساسمهميكی از  اخالقی امنیت

نارم و   یتیمااه  یكاه دارا  ديا نمایما مهام  بسیار از آن جهت  یاخالق تیامن. مورد توجه بوده است

های اساسی جامعه يا ارزش ،یاخالق تیامنعلیه جرائم  گر،يد یانیوابسته به جامعه هدف است. به ب

 دهند.قرار می افراد و هنجارهای اجتماعی را هدف

مستقیم با مفااهیم امنیات ملای و آساايش عماومی در ارتباا         طوربهوجود دارند كه  یجرائم 

مساتقیم باا    طاور باه ...  و مثل جاسوسی، شورش يا تحرياک ماردم باه شاورش     یجرائمباشند. می

مثال   یجرائميک نظام و حكومت برخورد دارند. از سوی ديگر  یهاهيپاحاكمیت ملی و اسا  و 

، اوراق بهاادار،  هاا نوشاته اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد،  كهآناز باب  جعل و قلب سكه،

)میرمحماد   اندشدهعلیه آسايش عمومی محسوب  جرائمسلب كرده...  هاآن رياسكنا ، سكه و نظا

 .(13-14: 1385صادقی، 

، وندناد یپیم وقوع به اساسی جامعه يا افراد و هنجارهای اجتماعی یهاارزشكه علیه  جرائمی 

 ،شاوند یما مانند جرائم علیه آبرو، حیثیت، شرافت، عِر  و نامو  مردم و جرم عمومی محسوب 

مسئله اين اسات كاه    با اين مفرو ، جرائم علیه امنیت اخالقی تعريف شوند. عنوانبه تواندیمنیز 

؟ چاه عوامال ياا عللای     شاود یما ، راهبردها و راهكارهايی ايجاد يا تقويات  داتیتمهبا چه تدابیر، 

نمايد؟ امنیات اخالقای چگوناه ماورد تعار  ياا       موجبات و بسترهای ناامنی اخالقی را فراهم می

ياا جرائمای امنیات اخالقای را مخادوش، محادود ياا منحارف          هادهيپد؟ چه ردیگیمقرار  دتهدي

 ی، چه بايد كرد؟يا تخلفات و يا جرائم علیه امنیت اخالق هادهيپد؟ برای پیشگیری از كنندیم

 پیشینه شناسی:

مارتبط،   با وجود انجام برخای مطالعاات   ،دهددستر  نشان میدات قابلنجستارگری منابع و مست 

 قاات یتحق ازبرخی در اين بخش . است انجام نگرفته ،اين تحقیق مدنظر هدف و عنوان باپژوهشی 

 :ميینمایمانجام شده را مرور 

پرداختاه اسات. وی    احسا  امنیت سرمايه اجتماعی بر أثیرت( در پژوهشی به 1391جهانتاب )

امروزه در برداشت از امنیت و احسا  آن افزون بر نباود تهدياد،    در اين پژوهش دريافته است كه

 یهاا يیتواناا است. اين گفتمان بر  مدنظرجمعی نیز  یهاخواستهوجود شرايط مطلوب برای تحقق 

را  هاا گاروه افراد و  ،سرمايه اجتماعی است. سرمايه اجتماعی هاآناز يكی  كه دارد تأكیدی افزارنرم
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در دستیابی به منافع عمومی نظیر امنیت و احسا  امنیت )در ابعاد جانی، مالی، ناوامیس و اعتباار(   

 .رساندیمياری 

بر انتخاب مكان و زمان ارتكاب جارم باا    مثثربررسی عوامل ( در پژوهشی به 1389جعفريان )

 یهاا یكژرو یریگشكلعناصر اصلی  دهدمیتحقیق نشان نتیجه  پرداخته است. شگیریبر پی تأكید

عبارتند از مكان، زمان و انساان كاه    ؛ارتكاب جرائم هستند تاًينهاانحرافات و  سازنهیزماجتماعی كه 

، حاال  شاود یمانسان بسته به مقتضیات خود در بستر مكانی و محدوده زمانی خاص مرتكب جرم 

 نحاو  باه نايی با امنیت اين سه عامل در شرايطی هدفمند با راهبردهای جلوگیری كننده، چنانچه آش

شايسته و بايسته مورد آموزش، پرورش، كنترل و مديريت قرار گیرند، به همان میزان در پیشاگیری  

 از وقوع جرائم موفق هستیم.

نیات عماومی   ( باه دنباال تادوين راهبردهاای ارتقااء ام     1391در پژوهشی ديگر كاه ماثمنی )  

اشرافیت اطالعاتی و كاهش تزاحم »ايران بوده است، مشخص گرديد سه راهبرد  مهوری اسالمیج

های دينای  توسعه مشاركت اجتماعی از طريق استفاده از ظرفیت»، «نهادهای متولی امنیت عمومی...

ين امتیااز  ، بااالتر «و امیادآفرينی بارای نسال جاوان    ...توسعه همگرايی و بااور ملای   »و « ...و قومی

 اند.میانگین جذابیت را از ديدگاه نخبگان كسب كرده

های اخالقای اياران   كننده بر نظامجايی و تعیین( معتقد است جنسیت نقش همه1383صادقی ) 

ای است كه بر مبناای آن تنظایم رواباط فاردی و     جنسیت مقوله ،های اخالقیداشته است. در آموزه

رو با مناسبات قدرت در حاوزه خصوصای و اجتمااعی پیوناد     گیرد و از اين اجتماعی صورت می

 تاأثیر دهد، روابط قدرت مبتنی بر جنسایت از  های اخالقی نشان مینزديكی دارد. مروری بر آموزه

 خاصی برخوردار است.

. باه سارمايه اجتمااعی    اناد پرداختاه مرتبط، هر پژوهشگری به بخشای از ماوارد    یهانهیشیپدر 

زيربناا و زيرسااخت نظام و اداره     عنوانبهنای امنیت عمومی، به امنیت عمومی مب نيترمهم عنوانبه

-مجرمانه، باا نگااهی باه بازه     یهاآماجامور جامعه، به پیشگیری از جرائم، بسته به زمان و مكان و 

، ايان اسات   دينمایماين پژوهش را از ساير تحقیقات، متمايز  و مانند آن...، اما آنچه بالقوهديدگان 

در ساطح ارائاه   و جرائم علیه امنیت اخالقی  همآندر راستای پیشگیری از جرائم، ر اين مقاله دكه 

  راهبرد، مطالعه و تحقیق انجام شده است.
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 مفاهیمتعریف 

كه در زمان حكومت  گرددیبرماستراتژی به كلمه استراتژو  يونانی راهبرد يا لغوی  شهير :راهبرد

. راهباارد، فرآينااد كلاای (1: 1383متااداول شااد )لطیفیااان،  قباال از ماایالد 518در سااال  كلیسااتن

استراتژی (. راهبرد يا 1994، 1گیری درباره مقصد و چگونگی دستیابی به آن است )منتزبرگتصمیم

های فعالیت در محیطی پیچیده و پويا بوده و ابزاری است كه به عنصر انساانی در  كننده زمینهتعیین

در تعريفای ديگار، راهبارد ياا     . داردیافراد را باه حركات وا ما    يک نظام سازمانی حیات بخشیده،

بارداری و تخصایص مناابع و    شاده، بهاره  ريازی الگويی بنیادی از اهداف فعلی و برناماه استراتژی 

: 1395پورصاادق و كشاتكار،   ) تعامالت يک سازمان با بازارها، رقبا و ديگر عوامل محیطی است

5). 

اخالق مجموعه صافات روحا  و بااطن     : »نین آمده استدر يک تعريف از اخالق چ: اخيق

و به گفته بعض  از دانشمندان، گاه به بعض  از اعمال و رفتارى كه از خلقیات درون  « انسان است

 شود )اول  اخالق صفات  است و دوم  اخاالق رفتاارى(.  شود، نیز اخالق گفته م انسان ناش  م 

زناد،  انسان سار ما    گاه فعل  كه از»كه و آن اين تعريف كرد توانرا از طريق آثارش نیز م  اخالق

زند )مانند امساک در بذل طور مستمر از كس  سر م كه كارى بهول  هنگامی ،شكل مستمرى ندارد

و بخشش و كمک به ديگران( دلیل به اين است كه يک ريشه درونا  و بااطن  در اعمااق جاان و     

 .(52: 1362)ابن مسكويه،  «نامندق م روح او دارد، آن ريشه را خلق و اخال

اخالق پیش برنده يک ملت است، امید تحرک و جديت است. ملتی كه ناامید و از آيناده خاود   

 (.9/7/1378 ای:امام خامنهمأيو  باشد، ملتی كه خود را تحقیر كند، پیشرفت نخواهد كرد )

شده و مرسوم حاكم بر افراد،  ذيرفتهها، احترامات و اعتبارات، باور يافته، پاخالق؛ آداب، ارزش

تواند مالک و محک قابل قباولی بارای گازينش، پاايش و     ها و مردم هر جامعه است كه میخانواده

هاا،  ی آنيدهاد و باا فار  نیكاو    سنجش گفتارها، رفتارها و كردارهايی باشد كه پیوساته رخ مای  

 آيد.فراهم می شان، موجبات پسرفت جامعهموجبات پیشرفت و در صورت ناپسندی

هاای  امنیت اخالقی وضعیتی اسات كاه ضامن حفاظات و حراسات از ارزش      :امنیت اخيقي

اساسی و هنجارهای اخالقی جامعه، عموم مردم از هرگوناه تعار  و تهديادی نسابت باه آبارو،       

                                                      
1 -  Mintzberg 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2844
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2844
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ها در ايان  امان بوده و حقوق عرفی، مشروع و قانونی آن حیثیت، شرافت، نامو  و عِر  خود در

 در كمال آرامش و آسايش، مورد رعايت و حمايت قرار گیرد.راستا 

، كلمه پیشگیری دارای بعد مضاعف اسات، پیشاگیری در عاین    یشناسشهيراز نظر  : پیشگیری

(. يک تعريف مختصار و در عاین حاال    277: 1371گسن، ) استحال جلو رفتن و آگهی دادن نیز 

 هاانسانهايی است كه مجموع راهكارها و شیوه» بدين قرار ذكر نمود: توانیمكامل از پیشگیری را 

 ازبرخای   .(44: 1376)كوساون،  « برندیمكار هب اختصاصاًجلوگیری يا محدود كردن جرم  منظوربه

را علت شناسی جرم در خارج از شخصیت مجرم  جرم ازشناسان كشورمان پیشگیری وضعی  جرم

مات غیركیفری است كه معادله جرم را به هام  دانسته و معتقدند كه پیشگیری وضعی عبارت از اقدا

 كناد  نظار صرف، به نحوی كه بزهكار بالقوه از ارتكاب جرم بردیمو هزينه انجام بزه را باال  زندیم

 .(498: 1383)نجفی ابرندآبادی،

پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخالقی عبارت اسات از كلیاه    :پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخيقي 

 منظاور باه ر، تعابیر، راهبردها، راهكارها، تمهیدات و تداركات فردی، گروهای، ساازمانی و قاانونی كاه     تدابی

 انجام پذيرد. جامعه درو يا ارتكاب جرائم علیه امنیت اخالقی  هادهيپدجلوگیری يا محدود كردن وقوع 

ی هاا آرماان و  هاارزشقانون اساسی بیانگر : قانون اساسي در مورد امنیت اخيقي اندازچشم

فلسفه وجودی يک كشور، مردم، مایهن و رژيام سیاسای را تادوين نماوده و       كه باشدیمگوناگون 

توانناد قابلیات و   یما و اساسای   یاهيا پای هاا آرمانو  هاارزشدهد. از نظر امنیتی نیز تنها نشان می

 هاا ارزشی اياران،  از ديدگاه قانون اساسی جمهوری اسالم ظرفیت توجیه و تفسیر امنیتی پیدا كنند.

توان با اخالق و امنیات اخالقای مارتبط دانسات و ماورد تجزياه و       ی اساسی زير را میهاآرمانو 

 :تحلیل قرار داد

در بند ششام از اصال دوم قاانون اساسای، يعنای      : واالی انسانی و كرامت انسان یهاارزش -1

آورده شاده  بالفاصله پس از نخستین اصل كه چگونگی حاكمیت را مشخص كارده، چناین   

 توأمكرامت و ارزش واالی انسان و آزادی " است؛ جمهوری اسالمی، نظامی است بر پايه ...

 "با مسئولیت او در برابر خدا ...

هاای  صاريح و روشان باه كرامات و ارزش     طاور بهقانون اساسی در ششمین بند از اصل دوم، 

ترين معناای  اسالمی، بهترين و مهم یرانيجامعه اواالی انسانی پرداخته، كه در فضای ايمانی و امن 
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باشد و در ادامه بند شش كه آن، همان اخالقیات و برقراری و گسترش امنیت اخالقی در جامعه می

اند، نیز بیانگر اين اسات  تدوين كنندگان قانون اساسی، به آزادی مسئوالنه در برابر خدا اشاره نموده

و فساد و تبااهی در جامعاه را    یبندوباریبوجبات كه م رمسئوالنهیغو  حدوحصریب یهایآزادكه 

كند، در ايران اسالمی جايگاهی ندارد، بلكه آزادی تا حدودی جايز است كه به حقاوق و  فراهم می

و تهدياد   دارخدشهو اخالقیات و كرامت انسانی  حدود معنوی افراد و جامعه تجاوز و تعدی نشود

 نشود.

دولت جمهوری اسالمی  دارد؛اساسی چنین اشعار میاصل سوم قانون : رشد فضايل اخالقی -2

 كار برد؛هاست ... همه امكانات خود را برای امور زير ب مثظفايران 

ايمان و تقوا و مبارزه باا كلیاه مظااهر     بر اسا ايجاد محیط مساعد برای رشد فضايل اخالقی 

 :دريچه مطمح نظر قرار دادتوان از دو فساد و تباهی... بند يک از اصل سوم قانون اساسی را می

و ايجاد محیط مناسب و مطلاوب در ساطوح خاناه و خاانواده، محلاه و       یبسترسازاول اينكه؛ 

 رأ اجتماعی باا هادف رشاد و ارتقااء فضاايل اخالقای، در        یهامكانو  هاطیمحمدرسه و همه 

ه خادا و  نیاز ايماان با    یبسترسااز وظايف و تكالیف دولت قرار گرفته است و جهت و مبنای اين 

 است. یزكاریپره

فسااد و   یهاا نمونه، مصاديق و هانشانهو مكلف است با كلیه مظاهر،  مثظفدوم اينكه؛ دولت 

ای كه رنگ و باوی فسااد و تبااهی داشاته باشاد،      تخلف و پديده مبارزه نمايد كه هر جرم، تباهی،

 لیدی شود.پاكی جايگزين پ كه یزمانتا  تواند آماج مبارزه و مقابله باشد،می

در اصل هشتم قانون اساسی به موضوع امر به معروف و نهای  : امر به معروف و نهی از منكر -3

در جمهاوری  »یاد شاده كاه    تأكای شده است. در ايان اصال تصاريح و    يژهواز منكر توجه 

ای است همگانی و متقابل یفهوظو نهی از منكر  معروف به امراسالمی ايران دعوت به خیر، 

دم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسابت باه دولات. شارايط و     بر عهده مر

عاض  اء بَیَا ولِم اَهُعضُا ات بَنَا ومِالمُوَ نَناوُ ومِالمُ. )وَكناد یما حدود و كیفیت آن را قانون معین 

 .(71:)سوره توبه «ر(نكَالمُ نِعَ ونَنهَيَ وف وَعرُالمَبِ ونَرُامُيَ

توان ناظر بار پیشاگیری   ساسی اين است كه، اين اصل را مینكته بسیار مهم اصل هشتم قانون ا

اجتماعی و هم پیشگیری رسمی )دولتی( از ارتكاب هر گونه بزه، تخلف و يا جرمی دانست كه در 
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كرده و يا به چالش بكشد. امر به معروف و نهی از منكر، نشاانی   دارخدشهجامعه، نظم و امنیت را 

گروهای، باا    یپنادآموز شگیری اسات. در ايان روش پناددهی و    از پی محورجامعهای بارز و شیوه

و باا تاذكر و نكاوهش باا      تواند با نصیحت و اندرز با نگاه ايجابیمسئولیتی همگانی، هر كسی می

 های علیه امنیت اخالقی بپردازد.نگاه سلبی، به پیشگیری اجتماعی از جرائم و پديده

در اصل نهام قاانون اساسای تصاريح     : قیآزادی مسئوالنه در چارچوب قانون و امنیت اخال -4

در جمهوری اسالمی ايران آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت ارضی كشاور  »شده است: 

 «وظیفه دولت و آحاد ملت است... هاآناز يكديگر تفكیک ناپذيرند و حفظ 

حد و حصر كاه سااير بساترهای    مطابق اين اصل قانونی، در جمهوری اسالمی ايران، آزادی بی

. هرگاه فرد يا افارادی باا ساوء    ستینمردم  تأيیدسیاسی، فرهنگی و ... مخدوش كند، مورد قبول و 

استفاده از آزادی بخواهند فضای امن فرهنگی و اخالقی جامعه را با ايجاد و يا تظااهر باه فسااد و    

يناد، ابتادا   فحشاء و بی بند و باری مورد تهديد و تعر  قرار داده و يا امنیت اخالقی را تهديد نما

شود و ساپس  ها برخورد میمورد سرزنش اجتماعی و با روش امر به معروف و نهی از منكر، با آن

باشند، طبق قانون، ها افراد پلیس میآن رأ متصديان برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی كه در 

 نمايند.تباهی و جرم، برخورد مناسب می یهاجلوهبا 

قاانون   22اصال : قی بر ساير حقاوق اشاخاص در قاانون اساسای    تقدم حیثیت و امنیت اخال -5

، جاان،  حیثیات  قارار كاه  نمايد، بدين یم تأكیدحقوق شخصی افراد جامعه  در مورداساسی 

ماواردی كاه قاانون     در اشخاص از تعر  مصاون اسات مگار    و شغلمال، حقوق، مسكن 

 تجويز نمايد.

را كه بار پاياه    «حیثیت»قانون اساسی در ترتیب و توالی حقوق شخصی افراد، تدوين كنندگان 

ياباد، در نقطاه   های معنوی انسان، شاكل گرفتاه و معناا مای    حرمت، شرافت و همه ارزش اخالق،

تواند مبین اهمیت جايگاه اخالقیات و معنوياات و فرهناگ   اند و اين میآغازين اصل قانونی آورده

همین باس   «تیحیث»ر میزان ارزش ها باشد. ددر جامعه، حتی در حريم شخصی و حقوق فردی آن

 آورده شده است. «جان»كه در اين اصل مهم و اساسی، پیش از 
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 های امنیت اخالقیویژگی

 امنیات اخالقای در جواماع و كشاورهايی كاه باه اخالقیاات،        ( نسبي بودن امنیت اخيقي:7

زنادگی اجتمااعی   ها را شااخص ارزياابی   های واقعی انسانیت، توجه دارند و آنمعنويات و ارزش

كاه   یهیتوج و، موضوعیت پیدا كرده و قابل توجیه است و در هر جامعه به نسبت تعريف دانندیم

 .ابديیماز اخالقیات دارند، امنیت اخالقی هم معنا 

های مورد قباول و ماورد احتارام    امنیت اخالقی بر پايه ارزشامنیت اخيقي:  یمدارارزش( ۹

تواند موقعیت يا وضعیتی از امنیت اخالقای  مشترک جوامع بشری میهای مردم استوار است. ارزش

های ماورد قباول   در درون خود بر مدار ارزش یاجامعه هرمشترک را ايجاب نمايد. افزون بر اين، 

نمايد. در نقطه مقابل، مردمی كاه  از فضای امنیت اخالقی را انتظار داشته و مطالبه می یاگونهمردم، 

فسااد   هرگونهنی معتقد نباشند، متقاضی امنیت اخالقی نیستند، چون ممكن است های انسابه ارزش

 را، درست و مطلوب تلقی نمايند. یراخالقیغيا بستر نامتعارف و 

اعتقاد به خدا، اعتقاد به رستاخیز، اعتقاد به انسانیت، اعتقااد  ( اعتقاد محوری امنیت اخيقي: 9

در  و بحث همه اديان الهی باشد. هر فرد يا اجتمااعی  ترين به وجدان و شرف انسانی، شايد مهم

های واالی انسانی دارد، آينده انسان را در گرو تالش برای رسایدن باه كماال و    كه اعتقاد به ارزش

و بستر مناسب اجتمااعی و   و اين میسر و مقدور نیست، مگر در بستری مناسب داندیمخداگونگی 

امنیات اخالقای بار     نيبناابرا  ؛فحشاا، تیرگای و تبااهی    حتی فردی، وضعیتی است عاری از فسااد، 

های مشترک انسانی و دستورات و سفارشات مشترک اديان الهای اساتوار   محوريت اعتقاد به ارزش

 باشد.می

هاا و اعتقاادات ماردم وابساته     امنیت اخالقی از سويی باه ارزش ( وابستگي امنیت اخيقي: ۸

ر نگیريم و مالک و معیاار هماه چیاز مادياات و مناسابات      است، يعنی اگر ايمان و اعتقاد را در نظ

تواند معنا و مفهوم پیدا كناد. از  و پول و امكانات رفاهی صرف باشد، امنیت اخالقی نمی یاهيسرما

در بساتر اجتمااع و باا فرهناگ      چراكهسويی ديگر امنیت اخالقی به جامعه و فرهنگ وابسته است 

مردم در جوامع گوناگون خلاق و خاوی متفااوت داشاته و از     بنابراين، چون  .شودمردم تعريف می

، اشیاجتمااع و عارف   هاارزشای بسته به نوع فرهنگ، ، هر جامعهبرخوردارندمتنوع  یهافرهنگ

 .دارا است را امنیت اخالقی از سطح و وضعیت خاصی
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 شاود كاه باا خلاق و    حساسیت امنیت اخالقی از آنجا ناشی مای  ( حساسیت امنیت اخيقي:۶

 ها و اعتقادات مردم )فردی يا جمعی( وابسته اسات. در تهديادات علیاه اخالقیاات،    و ارزش یخو

از درون،  و مارور باه  اماا  تاوجهی رخ ننماياد،   قابل وجدی  اتفاق امربادی  در ظاهربهممكن است 

آن  تباع باه نمايد تا آنجا كه موجبات فروپاشی نظاام اجتمااعی و   می ريپذبیآس وجامعه را متزلزل 

 نظام سیاسی يک كشور را فراهم كند.

 ابعاد امنیت اخالقی

و كرامت  نفسعزتدر  توانیمبعد شخصی امنیت اخالقی را ( بعد شخصي امنیت اخيقي: 7

هستند كه ايمان  يیهاانسانو نجیب،  دامنپاکشريف، خودساخته،  یهاانسانانسان جستجو نمود. 

ها، از زماان زاده شادن، در طاول مادت تربیات، باا       ش آنبه خدا و احترام به انسان در روش و من

پرورش و پرهیز و پاكیزگی، نهادينه شده و در زندگی، همیشه باا مراقبات و نظاارت بار خاويش،      

در راه رسایدن باه حقیقات زنادگی و خادمت باه        و بخشندیمگفتار، رفتار و كردارشان را تكامل 

امیار   كاه چناان . دارناد یمتی و پلیدی، دور نگاه پلش هرگونهو خود را از  كوشندیممخلوقات خدا، 

مَن كَرُمَت عَلَیه نَفسُهُ هانَت عَلَیه شَاهوَتُه؛ كسای كاه از كرامات نفاس      »فرمايد: مثمنان علی )ع( می

 .(669: 1393)تمیمی، « آيدبرخوردار شد، شهوات نفسانی در نظرش خوار و ناچیز می

، اخالقیاات  هاا آرمانها، جامعه، مجموعه ارزشفرهنگ در هر  ( بعد فرهنگي امنیت اخيقي:۹

تنگاتنگ داشته و به اقتضای شارايط حااكم    یارابطهها و اعتقادات مردم است كه با رشد فكری آن

بر اجتماع پیشرفت و يا پسرفت دارد. از سويی فرهنگ جامعه، موجبات امنیات اخالقای را فاراهم    

شود. پارداختن باه فرهناگ و    اء سطح فرهنگ مینمايد و از سويی اخالقیات مردم، موجب ارتقمی

نماياد.  رشد و تكامل اخالق و امنیت اخالقی بسیار ضروری می منظوربههمه اقتضائات و الزاماتش 

ذاتیااات يااک جامعااه و بااومی يااک ملاات؛ تفكااراتش، ايمااانش،  فرهنااگ، يعناای اخالقیااات و ..."

هاسات كاه ياک ملات را ياا      نيا ا ست؛دهنده مبانی فرهنگ يک كشور اها تشكیلهايش، اينآرمان

 "... ریا فق و نینشخاک و، يا سرافكنده و ذلیل و فرودست دكنو مستقل می جسور وشجاع و غیور 

 (.17/11/83 ای:امام خامنه)

بعد اجتماعی امنیت اخالقای باه رواباط مشاروع، مناساب و       ( بعد اجتماعي امنیت اخيقي:9

د. از ديدگاه اسالم، ارتباطات اجتماعی زمانی ساالم اسات   باشدر جامعه مربو  می هاانسانمطلوب 
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و احترام متقابل افراد انسانی، اساتوار   نفسعزتكه بر پايه مبانی اخالقی شامل؛ تكريم شخصیت و 

كند ها ايمن و با انگیزه میگذاری شود، افراد را در برابر انحرافباشد. روابطی كه بر اين اسا  پايه

نمايد. در رابطه با بعد اجتمااعی  و تهديدات اخالقی، امن و پاكیزه می هابیآس و جامعه را در برابر

تواند اسا  و ركن پايداری و پیوند جامعه مدنی و هدفمند باشد. امنیت اخالقی، كرامت انسانی می

 ای مردم، همانا شما را از مرد و زنی آفريديم، پس آنگاه به قبايل»؛ ديفرمایمخداوند در قرآن كريم 

شما در نازد خداوناد،    نيتریگرامو طوايفی تقسیم گردانیديم تا از يكديگر بازشناخته شويد، همانا 

 1.«پرهیزگارترين شماست

امنیت اخالقی در بعد اقتصادی، تنها باه ساوداگری بار پاياه      ( بعد اقتصادی امنیت اخيقي:۸

و  یرخاواه یخاساا    نگااهی مشاتری مادار بار     ،. اقتصاد اخاالق محاور  شدياندینم یطلبمنفعت

سودرسانی دارد. در زير چتر امنیتی اخالق اقتصادی، تولید، توزياع و مصارف بار مبناای شارافت،      

 یهاا حال راهامنیت اخالقی يک نیاز مبرم و راهنمای مهم در توسعه  .ابديیممعرفت و منزلت، معنا 

. امنیات  باشاد یم اروككسبدر جامعه مدرن اقتصادی، همچنین يک عامل رقابتی در  فناوریجديد 

خاصای را   یهادستورالعملاخالقی، آگاهی، شايستگی و تخصص استادانه با جزئیات طرح بوده و 

هزيناه   برای پیروی از اخالقیات و مسائل مربو  به حفاظت از حريم خصوصای افاراد، اطالعاات،   

برای تحقاق   ینیبشیپ اي وصالح ذی مراجع ازقبل  هادولتبودجه  یهاهیاطالع، مصوبات دركافی 

 .(2: 2112)تانو،  دهدیمآن وظايف شرح 

تواند دارای دو جنبه باشد؛ امنیت اخالقی در بعد سیاسی آن می ( بعد سیاسي امنیت اخيقي:۶

يک جنبه داخلی ديگری جنبه خارجی. اخالق سیاسی در جنباه داخلای باه رفتارهاا و كردارهاای      

. در گاردد یبرمجام وظايف و تكالیفشان در قبال مردم، سیاستمداران داخلی هر كشور در رابطه با ان

تواناد ماالک ارزياابی    اين جنبه، منطقی و مطلوب بودن اقدامات سیاستگزاران و سیاستمداران، مای 

ها باشد. اخالق سیاسی در جنبه خارجی به رواباط سیاساتمداران هار كشاور باا      اخالق سیاسی آن

تای اقداماتی كه مناسبات و محاسابات كشورشاان در   سران دولتی و حكومتی ساير كشورها در راس

. در اين جنبه، انسانی باودن و بشردوساتانه باودن    گرددیبرم، دينمایم اقتضاءسطح منطقه يا جهان 

                                                      
 سوره حجرات13يه آ -1
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هاا و  مالک ارزيابی اخاالق سیاسای آن   تواندیمخارجی و مواضع سیاسی دولتمردان،  یهااستیس

 .(284: 2111، دی لیسوفوی) كشورشان باشد

زيار در   صاورت بهبر اسا  پژوهش انجام شده، چارچوب نظری تحقیق : ارچو  نظری تحقیقچ

 .نظر گرفته شد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

از ضاريب آلفاای    پرسشانامه، در اين پژوهش برای بررسای قابلیات اعتمااد    : تحقیق شناسیروش

تاا ناواقص    نفری مورد آزمون قرار گرفت 31در جمعیت  هاپرسشنامهكرونباخ استفاده شده است. 

توانست از نامفهوم بودن، ترتیب نامناسب و غیره باشاد، مرتفاع گاردد. همچناین از     كه می احتمالی

كارشناسان و محققین، خواسته شد تا مشكالت احتمالی پرسشنامه را در مقابل هار گوياه و ساثال    

ضريب آلفای نهايی با پرسشنامه  و بررسی نظرات كارشناسان نتايج یآورجمعمتذكر شوند. پس از 

 قرار گرفت. تأيیدمورد  824/1

نظران و كارشناسان مرتبط با حوزه امنیات  جامعه آماری در اين تحقیق شامل مسئولین، صاحب

 یبرا انتخاب گرديدند. هدفمندگیری نمونه با استفاده از روش تن 51اخالقی است كه تعداد نمونه 

 مطرح شاده اسات.   یو استنباط یفیبه دو صورت توص یلیشده آمار تحل یآورجمع یهادادهوتحلیل تجزيه

 منظاور باه  هاا پاساخ  یبناد طبقهپس از  حاصل شد و دهندگانپاسخ یهایژگيوو  تیاز وضع یابتدا شناخت

 یهاا داده زیو آناال  یمراحال آماار   هیا اساتفاده شاد. كل   یآمار یهاآزموناز پرسشنامه  ه،حاصل جينتا یررسب

باه   تن از نخبگاان  51مطالعه تعداد  نيانجام گرفت. در ا Lizrel یآمار افزارنرمشده با استفاده از  یآورجمع

 شد. لیتشك 21*  51 سيپرسشنامه پاسخ دادند، لذا ماتر هيگو 82

 مطالعه  و بررسی ادبیات پژوهش

ها و ها، فرصتها، ضعفشناخت قوت

 تهديدات

 . ا . ايراندر بستر امنیت اخالقی ج 

 

 

 تجزيه و تحلیل آمار و آراء خبرگان

 شناخت و ارائه راهبردهای پیشگیری از

 جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران
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 و تحلیل و تجزیه پژوه  هاییافته

آوری، خالصاه كاردن و توصایف    نقش آمار توصیفی در واقاع، جماع   :شناختي جمعیت هاییافته

جمعیات   یهاا افتاه يكیفی حاصل از نمونه يا جامعه آمااری اسات. جادول زيار      كمی و اطالعات

 دهد.شناختی تحقیق را نشان می

 درصد فراواني فراواني متغیر

 سن

41-31 5 8/9 

51-41 44 3/86 

61-51 1 2/1 

 111 50 تعداد كل

 جنسیت

 8/7 4 زن

 2/92 46 مرد

 111 50 تعداد كل

 تحصیيت

 6/17 9 كارشناسی

 51 25 كارشناسی ارشد

 4/31 16 دكتری

 111 50 تعداد كل

 مسئولیت شغلي

 2/41 21 قضايی

 8/58 29 انتظامی

 111 51 تعداد كل

 يتیسنوات کار امن

 از جرم یریشگیپ ای

11-1 11 6/21 

21-11 24 49 

31-21 15 4/29 

 111 50 تعداد كل
 

 3/86باا   41-51 نیبا  انيپاساخگو  یطبقات سان  یاوانفر نيشتریب دهدینشان م یفیتوص جينتا

در مقطع  انيپاسخگو التیتحص نيشتریدرصد زن، ب 8/7مرد و  2/92 انيپاسخگو تیدرصد، جنس

درصاد و در   2/41باا   يیدر حاوزه قضاا   انيپاساخگو  یدرصد و رسته شغل 51ارشد با  یكارشناس

 11-21ساال،   1-11 یباازه زماان   در ساه  انيپاسخگو یدرصد، سنوات شغل 8/58با  یحوزه انتظام



   راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران 7۸7 

-21درصد در باازه   49با  انيپاسخگو نيشتریب ديكه مشخص گرد بندیمیسال تقس 21-31سال و 

 سال قرار دارند. 11

  تحلیل( تعیین ماتریس ارزیابی و تعیین موقعیت و اقدام راهبردیSPACE) 
. باشاد می بیرونی و درونی عدب دو دهندهنشان راهبردی اقدام و موقعیت ارزيابی ماتريس محورهای

ماوارد   ،باشاند  داشاته  قارار  مدل چهارگانه مناطق از يکكدام در راهبردی موقعیت كهاين برحسب

 :مياآوردهچهارگانه راهبردها را 
 

 عوامل داخلي

 عوامل محیطي
 هاضعف هاقوت

 هافرصت
ها با : استفاده از فرصت1ناحیه 

 (SOاستفاده از نقا  قوت )

نهفته در  یهاتيمز: استفاده از 3ناحیه 

 (WOها برای جبران نقا  ضعف )فرصت

 تهدیدها
: استفاده از نقا  قوت 2ناحیه 

 (STبرای جلوگیری از تهديدها )

های ناشی : به حداقل رساندن زيان4ناحیه 

 (WTاز تهديدها و نقا  ضعف )

اهبردهااا و ، رSWOTهااای قااوت، فرصاات، ضااعف و تهديااد در ماااتريس بااا بررساای گويااه

 :میدهیمرا به شرح ذيل مورد شناسايی و تدوين قرار  هاآن یهاشاخص

 هاآن یهاشاخصتشريح راهبردها و 

ساازی  سازی كانون خاانواده باا نهاديناه   تشكیل، تحكیم، تعالی، تكامل و ايمن :1راهبرد شماره 

 اسالمی در سطح فردی، خانواده و جامعه ،آداب و سبک زندگی ايرانی

 .دهندیمهای مرتبط با اين راهبرد را نشان ول ذيل شاخصجد

 

 

 

 

 

 

 

 مقدار آماره

Chi-Square 99/59 

Df 35 

Chi-Square/ Df 714/1 

RMSEA 121/1 

GFI 98/1 

AGFI 94/1 

CFI 91/1 

NFI 91/1 

RMR 123/1 
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، است 72/2 محاسبه شده df/2xارائه شده، مقدار  با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق

 میانگین خطای ريشههمچنین  .نشان دهنده برازش مناسب مدل است 3از  تركوچک df/2xوجود 

باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار   18/1كمتر از  یستيبایم (RMSEA) تقريب مجذورات

كه در مادل  باشد  9/1نیز بايد بیشتر از  NFIو  CFIو  AGFIو  GFI یهامثلفهاست. میزان  132/1

نیز بايستی  RMR. همچنین مقدار است 91/1و  91/1و  94/1و  98/1تحت بررسی به ترتیب برابر 

هاا و  باا توجاه باه شااخص     ،اسات  123/1باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  15/1از  تركوچک

های انتخاب شده بارای سانجش تقويات امنیات     گفت معرف توانیملیزرل  افزارنرمهای خروجی

 القی با نگرش به خانواده از اعتبار الزم برخوردار است.اخ

بارای سانجش میازان     خاانواده اسات.   در فارد  یامنیت اخالق تيبر تقو 1تمركز راهبرد شماره 

گويه استفاده شده است. چگاونگی   11از تقويت امنیت اخالقی از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه 

زير آورده شاده   در جدولها العه به هر يک از گويههای پاسخگويان مورد مطپاسخ توزيع درصدی

 است.

 تقويت امنیت اخالق فردی و خانواده یهاشاخصتوزيع فراوانی 

 شاخص
 تأثیرمیزان 

 خیلی كم كم متوسط زياد خیلی زياد

   2/1 5/25 5/72 در تشكیل خانواده اقدام مناسب و به هنگام تأثیر

    3/33 7/66 عشق و عالقه در خانواده تأثیر

   2/1 5/27 6/71 ارتبا  اخالق مدار در خانواده تأثیر

   2/1 51/1 1/47 آگاهی از پیشینه و زمینه خانواده تأثیر

    2/41 8/58 ارتبا  سالم و مطلوب در خانواده تأثیر

    3/33 7/66 نقش روابط مناسب همسران در خانواده

   9/3 4/29 7/66 نقش عفاف موجود در حريم خانواده

   2/1 2/39 8/58 نقش حجاب موجود در حريم خانواده

    1/47 9/52 خانواده یهاارزشنقش پايداری و پايبندی به 

    3/35 7/64 خانواده یهامانیپنقش فداكاری و وفاداری به 

 درفارد  گويه باال كه میزان تقويت امنیت اخالقی با نگرش به جايگااه   11مقدار آلفای كرونباخ 

نشان از همسازی درونای   كهاست  64/1سنجد برابر پاسخگويان مورد مطالعه را می توسط انوادهخ



   راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران 7۸9 

برای سنجش تقويات امنیات    یریگاندازهوسیله  یريتكرارپذو باال بودن  های طیف مورد نظرگويه

 خانواده است. واخالقی با نگرش به فرد 

امنیات   یهاا شاخصفراوانی  عيتوزجدول نمونه،  عنوانبه 1 در راهبرد شماره الزم به ذكر است

 یخاوددار اخالقی آورده شد اما به دلیل محدوديت فضای نگارش مقاله از آوردن جاداول بعادی   

 .شودیم

تدوين، تبیین، تنظیم و تكامال تربیتای فرزنادان باا آراماش، امنیات، اعتمااد،        :  2راهبرد شماره 

 ت و عزتاطمینان و امید، بر پايه محبت، شخصیت، كرامت، منزل

 .دهندیماين راهبرد را نشان  باهای مرتبط جدول ذيل شاخص

 مقدار آماره

Chi-Square 92/49 

Df 35 

Chi-Square/ Df 1442 

RMSEA 193/1 

GFI 97/1 

AGFI 91/1 

CFI 91/1 

NFI 91/1 

RMR 121/1 

 

، اسات  72/2شده محاسبه  df/2xارائه شده، مقدار  با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق

 میاانگین  خطای ريشههمچنین  .نشان دهنده برازش مناسب مدل است 3از  تركوچک df/2xوجود 

باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار   18/1كمتر از  یستيبایم (RMSEAتقريب ) مجذورات

شد كه در مادل  با 9/1نیز بايد بیشتر از  NFIو  CFIو  AGFIو  GFI یهامثلفهاست. میزان  132/1

نیز بايستی  RMR. همچنین مقدار است 91/1و  91/1و  94/1و  98/1تحت بررسی به ترتیب برابر 

هاا و  توجه به شااخص  با ،است 123/1باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  15/1از  تركوچکبايد 

امنیات  های انتخاب شده بارای سانجش تقويات    گفت معرف توانیملیزرل  افزارنرمهای خروجی

 های تربیتی از اعتبار الزم برخوردار است.اخالقی با نگرش به آموزه
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اسات. بارای    تربیتای  هاای آماوزه  به نگرش بر تقويت امنیت اخالقی با 2تمركز راهبرد شماره 

هاای تربیتای از ديادگاه پاساخگويان ماورد      سنجش میزان تقويت امنیت اخالقی با نگرش به آموزه

 اده شده است.گويه استف 11از مطالعه 

هاای  كه میزان تقويت امنیت اخالقی با نگرش به آماوزه  مربوطهگويه  11مقدار آلفای كرونباخ 

-است كه نشان از همساازی درونای گوياه    81/1برابر  سنجدیمتربیتی پاسخگويان مورد مطالعه را 

منیات  بارای سانجش تقويات ا    یریا گانادازه وسایله   یريتكرارپذباال بودن  های طیف مورد نظر و

 های تربیتی است.اخالقی با نگرش به آموزه

باا رعايات    در جامعاه تبیین و ترويج عفاف، حجاب، ماديرت و مسائولیت زن   : 3راهبرد شماره 

 حرمت، منزلت، شخصیت و شانیت او در جهت رشد تكامل اخالقی و اجتماعی

 .دهندیماين راهبرد را نشان  باهای مرتبط جدول ذيل شاخص
 

 مقدار آماره

Chi-Square 12/38 

Df 14 

Chi-Square/ Df 23/2 

RMSEA 171/1 

GFI 96/1 

AGFI 91/1 

CFI 92/1 

NFI 91/1 

RMR 121/1 

، اسات  72/2محاسبه شده  df/2xارائه شده، مقدار  با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق

 میاانگین  خطای ريشهن همچنی .نشان دهنده برازش مناسب مدل است 3از  تركوچک df/2xوجود 

باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار   18/1كمتر از  یستيبایم (RMSEAتقريب ) مجذورات

باشد كه در مادل   9/1نیز بايد بیشتر از  NFIو  CFIو  AGFIو  GFI هایمثلفهاست. میزان  132/1

نیز بايستی  RMRمقدار . همچنین است 91/1و  91/1و  94/1و  98/1تحت بررسی به ترتیب برابر 

هاا و  توجه به شااخص  با ،است 123/1باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  15/1از  تركوچکبايد 



   راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران 7۸۶ 

های انتخاب شده بارای سانجش تقويات امنیات     گفت معرف توانیملیزرل  افزارنرمهای خروجی

 های تربیتی از اعتبار الزم برخوردار است.اخالقی با نگرش به آموزه

اسات. بارای سانجش میازان تقويات امنیات        جامعاه  در زن بر جايگاه 3راهبرد شماره تمركز 

گوياه اساتفاده    11از اخالقی با نگرش به جايگاه زن در جامعه از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه 

كه تقويت امنیت اخالقی با نگرش به جايگاه زن  مربوطهگويه  11مقدار آلفای كرونباخ  شده است.

هاای طیاف   است كه نشان از همسازی درونی گوياه  84/1برابر  سنجدیمسخگويان را در جامعه پا

 یریگاندازهوسیله  یريتكرارپذبرای سنجش متغیر را دارد، اين مقدار حكايت از باال بودن  موردنظر

 .برای سنجش تقويت امنیت اخالقی با نگرش به جايگاه زن در جامعه است

ت، تاداركات و اقادامات الزم در جهات پیشاگیری فاردی و      تادابیر، تمهیادا  : 1راهبرد ش ماره  

 فرهنگی، اعتقادی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی یهانگرشاجتماعی از جرائم جنسی با 

 .دهندیماين راهبرد را نشان  باهای مرتبط جدول ذيل شاخص

 

 مقدار آماره

Chi-Square 28/99 

Df 35 

Chi-Square/ Df 85/2 

RMSEA 194/1 

GFI 94/1 

AGFI 91/1 

CFI 92/1 

NFI 91/1 

RMR 194/1 

، اسات  72/2محاسبه شده  df/2xارائه شده، مقدار  با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق

 میاانگین  خطای ريشههمچنین  ،نشان دهنده برازش مناسب مدل است 3از  تركوچک df/2xوجود 

باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار   18/1كمتر از  یستيبایم (RMSEAتقريب ) مجذورات

باشد كه در مادل   9/1نیز بايد بیشتر از  NFIو  CFIو  AGFIو  GFI هایمثلفهاست. میزان  132/1

نیز بايستی  RMR. همچنین مقدار است 91/1و  91/1و  94/1و  98/1تحت بررسی به ترتیب برابر 

هاا و  توجه به شااخص  با ،است 123/1سی برابر باشد كه در مدل تحت برر 15/1از  تركوچکبايد 
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های انتخاب شده برای سنجش راهبارد چهاارم از   گفت معرف توانیملیزرل  افزارنرمهای خروجی

 اعتبار الزم برخوردار است.

 با نگرش فاردی و اجتمااعی   پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخالقی بر 4تمركز راهبرد شماره 

پیشاگیری  برای سنجش میازان   است. عتقادی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسیفرهنگی، ا یهانهیزمدر 

 11از تضعیف امنیت اخالقی با نگرش به فرد در جامعاه از ديادگاه پاساخگويان ماورد مطالعاه      از 

 گويه استفاده شده است.

كه میزان تضعیف امنیت اخالقی باا نگارش باه فارد در      مربوطهگويه  11مقدار آلفای كرونباخ 

اسات كاه نشاان از همساازی      89/1برابار   سانجد یما از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه جامعه ر

برای سانجش تقويات    یریگاندازهوسیله  یريتكرارپذباال بودن  و موردنظرهای طیف درونی گويه

 اجتمااعی،  فاردی  بعاد  ساه  در امنیت اخالقی با نگرش به پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخالقای 

 است. رفاهی اقتصادی و اعتقادی فرهنگی

اخاالق در نظاام    یسااز ناه ينهاد منظاور بهمناسب و مقتضی  یسازوكارهاايجاد : 1راهبرد شماره 

 هاا نهیزم در همهرا  كه اخالقیات انسانی قوانین مطلوب بيو تصو حقوقی با هدف بازنگری، تدوين

 .به نحو شايسته تنظیم و تضمین نمايد

 .دهندیمن راهبرد را نشان های مرتبط با ايجدول ذيل شاخص

 مقدار آماره

Chi-Square 56/114 

Df 35 

Chi-Square/ Df 98/2 

RMSEA 211/1 

GFI 97/1 

AGFI 91/1 

CFI 92/1 

NFI 89/1 

RMR 125/1 

، اسات  72/2محاسبه شده  df/2xبا توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق ارائه شده، مقدار 

 میاانگین  خطاای  ريشههمچنین  ،نشان دهنده برازش مناسب مدل است 3كوچكتر از  df/2xوجود 



   راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران 7۸1 

باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار   18/1كمتر از  یستيبایم (RMSEAتقريب ) مجذورات

باشد كه در مادل   9/1نیز بايد بیشتر از  NFIو  CFIو  AGFIو  GFI هایمثلفهاست. میزان  132/1

نیز بايستی  RMR. همچنین مقدار است 91/1و  91/1و  94/1و  98/1تحت بررسی به ترتیب برابر 

هاا و  توجه به شااخص  با ،است 123/1باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  15/1از  تركوچکبايد 

هاای انتخااب شاده بارای سانجش پیشاگیری از       گفت معرف توانیملیزرل  افزارنرمهای خروجی

 عتبار الزم برخوردار است.ناامنی اخالقی با نگرش تقیینی از ا

سانجش   بارای  اسات.  تقیینای  نگارش  با اخالقی ناامنی از بر پیشگیری 7تمركز راهبرد شماره 

گويه اساتفاده شاده    11از اخالقی با نگرش تقیینی از ديدگاه پاسخگويان  یاز ناامنمیزان پیشگیری 

منی اخالقی با نگرش تقیینای  كه میزان پیشگیری از ناا مربوطهگويه  11مقدار آلفای كرونباخ  است.

اسات كاه نشاان از همساازی درونای       91/1برابار   سنجدیمرا از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه 

برای سنجش تقويات امنیات    یریگاندازهوسیله  یريتكرارپذباال بودن  های طیف مورد نظر وگويه

 است. نظام حقوقیاخالقی با نگرش به 

نظام جامع و كارآمد اطالعات و ارتباطاات   یسازفرهنگو  یزيربرنامهطراحی، : 6راهبرد شماره 

 اخالقی فرهنگ ايرانی یهاارزشانسانی و اسالمی و  یهاآموزهنوين( بر پايه  یهافناوری)

 .دهندیمهای مرتبط با اين راهبرد را نشان جدول ذيل شاخص

 مقدار آماره

Chi-Square 16/139 

Df 35 

Chi-Square/ Df 116/1 

RMSEA 246/1 

GFI 96/1 

AGFI 93/1 

CFI 93/1 

NFI 91/1 

RMR 124/1 

، اسات  72/2محاسبه شده  df/2xبا توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق ارائه شده، مقدار 

 میاانگین  خطاای  ريشههمچنین  ،برازش مناسب مدل است دهندهنشان 3از  تركوچک df/2xوجود 
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باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار   18/1كمتر از  یستيبایم (RMSEAتقريب ) مجذورات

باشد كه در مادل   9/1نیز بايد بیشتر از  NFIو  CFIو  AGFIو  GFI هایمثلفهاست. میزان  132/1

نیز بايستی  RMR. همچنین مقدار است 91/1و  91/1و  94/1و  98/1تحت بررسی به ترتیب برابر 

هاا و  توجه به شااخص  با ،است 123/1كه در مدل تحت بررسی برابر باشد  15/1از  تركوچکبايد 

های انتخاب شده برای تهديد امنیات اخالقای باا    گفت معرف توانیملیزرل  افزارنرمهای خروجی

 های نوين از اعتبار الزم برخوردار است.نگرش به فناوری

 اسات.  ناوين  هاای فنااوری  باه  نگرش با اخالقی یاز ناامن بر پیشگیری 6تمركز راهبرد شماره 

گويه باال كه میزان پیشگیری از ناامنی اخالقی با نگرش به نقاش اينترنات    11مقدار آلفای كرونباخ 

است كه نشان از همسازی درونی گوياه  91/1برابر  سنجدیمرا از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه 

بارای سانجش تقويات امنیات      یریا گانادازه وسایله   یريتكرارپذباال بودن  های طیف مورد نظر و

 است. نوين یهافناوریاخالقی با نگرش به 

و گسترش پلایس   یدهسازمانتدابیر، تمهیدات، تداركات و اقدامات الزم در جهت : 1راهبرد شماره 

پیشاگیری مشااركتی و مطلاوب از     منظاور باه  محورجامعه، متخصص، مجرب و دهيدآموزشآگاه، 

 خالف و منافی اخالق و عفت عمومیو اعمال م هادهيپد، هانشانه

 .دهندیمهای مرتبط با اين راهبرد را نشان جدول ذيل شاخص

 مقدار آماره

Chi-Square 89/255 

Df 35 

Chi-Square/ Df 311/7 

RMSEA 359/1 

GFI 96/1 

AGFI 92/1 

CFI 93/1 

NFI 91/1 

RMR 119/1 

، اسات  72/2محاسبه شده  df/2xشده، مقدار با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق ارائه 

 میاانگین  خطاای  ريشههمچنین  ،برازش مناسب مدل است دهندهنشان 3از  تركوچک df/2xوجود 
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باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار   18/1كمتر از  یستيبایم (RMSEAتقريب ) مجذورات

باشد كه در مادل   9/1نیز بايد بیشتر از  NFIو  CFIو  AGFIو  GFI هایمثلفهاست. میزان  132/1

نیز بايستی  RMR. همچنین مقدار است 91/1و  91/1و  94/1و  98/1تحت بررسی به ترتیب برابر 

هاا و  توجه به شااخص  با ،است 123/1باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  15/1از  تركوچکبايد 

خااب شاده بارای سانجش پیشاگیری از      هاای انت گفت معرف توانیملیزرل  افزارنرمهای خروجی

 ناامنی اخالقی با نگرش پلیسی از اعتبار الزم برخوردار است.

مقادار آلفاای    اسات.  پلیسای  نگارش  باا  اخالقی از ناامنی بر پیشگیری 7تمركز راهبرد شماره 

گوياه بااال كاه میازان پیشاگیری از نااامنی اخالقای باا نگارش پلیسای را از ديادگاه             11كرونباخ 

هاای طیاف   است كه نشان از همسازی درونی گوياه  78/1برابر  سنجدیمن مورد مطالعه پاسخگويا

برای سنجش تقويت امنیت اخالقی با نگارش   یریگاندازهوسیله  یريتكرارپذباال بودن  و موردنظر

 است. نقش و جايگاه پلیسبه 

اده، نظاام تربیتای،   نهاد خاانو  مندنظامو تقويت مشاركت فراگیر و  یبخشانسجام: 8راهبرد شماره 

اجتماعی و اداری و ساير نهادها در گسترش نظم و انضبا  اخالقی و تاالش قانونمناد    یهاسازمان

بر پايه اصال هشاتم قاانون     "امر به معروف و نهی از منكر" گسترش فرهنگ منظوربهو همه جنبه 

   اساسی

 . دهندیمهای مرتبط با اين راهبرد را نشان جدول ذيل شاخص

 مقدار آماره

Chi-Square 19/145 

Df 35 

Chi-Square/ Df 145/24 

RMSEA 253/1 

GFI 97/1 

AGFI 96/1 

CFI 96/1 

NFI 93/1 

RMR 122/1 

، است 94/2محاسبه شده  df/2xارائه شده، مقدار  با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق

 میاانگین  خطاای  ريشهاست همچنین نشان دهنده برازش مناسب مدل  3از  تركوچک df/2xوجود 
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باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار   18/1كمتر از  یستيبایم (RMSEAتقريب ) مجذورات

باشد كه در مادل   9/1نیز بايد بیشتر از  NFIو  CFIو  AGFIو  GFI هایمثلفهاست. میزان  154/1

نیز بايستی  RMR. همچنین مقدار است 97/1و  99/1و  97/1و  99/1تحت بررسی به ترتیب برابر 

هاا و  توجه به شااخص  با ،است 135/1باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  15/1از  تركوچکبايد 

هاای انتخااب شاده بارای سانجش پیشاگیری از       گفت معرف توانیملیزرل  افزارنرمهای خروجی

 ناامنی اخالقی با نگرش چندنهادی از اعتبار الزم برخوردار است.

استفاده از نهادهای گونااگون اجتمااعی    با اخالقی از ناامنی بر پیشگیری 8ركز راهبرد شماره تم

گويه باال كه میزان پیشگیری  11و بر پايه امر به معروف و نهی از منكر است. مقدار آلفای كرونباخ 

 89/1رابار  ب سانجد یماز ناامنی اخالقی با نگرش چند نهادی را از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه 

وسایله   یريتكرارپاذ بااال باودن    هاای طیاف ماورد نظار و    است كه نشان از همسازی درونی گويه

 است. نهادهای اجتماعیبرای سنجش تقويت امنیت اخالقی با نگرش به  یریگاندازه

 :گیرینتیجه

 اين پژوهش كه مبتنی بر مطالعه گساترده، وسایع، جاامع و ماتقن و مساتند اكتشاافی و میادانی از       

خبرگان اين حوزه حاصل گرديده، به جامعه اجرايی و علمای اعام از مسائولین و متصاديان اماور      

كه بار پاياه هماان     گفتهشیپامنیتی و اداره امور كشور كمک خواهد نمود، برای دستیابی به اهداف 

 .اساسی است یهاپرسش

را  ناد ينمایما اهم كه موجبات برقراری و حفظ امنیات اخالقای را فار    يیهاتیظرفو  هاتیقابل

 .بشناسیم

 .را درک نموده و دريابیم دينمایمآنچه موجبات تقويت امنیت اخالقی را فراهم 

 .، بشناسیمندينمایمو تهديداتی كه موجبات ناامنی اخالقی را فراهم  هاضعف

كاار  هو جرائم علیه امنیت اخالقی را بدانیم و با  هادهيپدراهبردهای پیشگیری از  اينكه ترمهمو 

 .گیريم

، فرصات و  های مربو  به قاوت، ضاعف  پژوهش، به تعداد الزم گويه یهاپرسشدر پاسخ به  

، تادوين، اعتباار سانجی،    «تیا حاكم»و « جامعاه »، «خانواده» ،«یفرد»در قالب چهار خوشه تهديد، 



   راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران 7۶7 

باه تعاداد هشات ماورد      قیا تحق یراهبردهاا  توزيع، گردآوری و تجزيه و تحلیل شده و در پايان،

 .انددهيگردو ارائه خراج است

 پیشنهادات

آنچه را كه در اين پژوهش يافتیم، در قالب چهار پیشانهاد كلای بار اساا  چهاار خوشاه        توانیم

 :صدرالذكر به فرد، خانواده، جامعه و حاكمیت ارائه نمود

 پیشنهاد به افراد 

تگاری انساان را فاراهم   ايمان به پروردگار و انجام همه كارها بر پايه راستی و درستی، موجبات رس

قدر تقويات شاود مقاومات     بهترين مانع در برابر فسادهای اخالقی و اجتماعی است و هرآورده و 

 .شودیمبیشتر  و انحرافات اخالقی شهوات برابر درانسان 

    هاخانوادهپیشنهاد به 

 در موزشای آ محایط  نخساتین  آرامش و امنیات زنادگی و   كانون نيترمهم عنوانبه از خانه استفاده

 جايگاه تربیتای  نيتریاساس عنوانبهو ارج نهادن به پیوند و پايداری خانواده  اسالمیايرانی  فرهنگ

با تدابیر و تمهیدات مناسب و مطلوب مورد توجه بیشتر قرار گرفته تاا باه نحاو     تواندیم جامعه در

گونه تنش و تبااهی، فسااد   شايسته بستر و گستره امنیت اخالقی و اجتماعی را فراهم نموده و از هر

 ، پیشگیری نمايد.باشندیمانحرافات و ناامنی اخالقی  سازنهیزمو گمراهی كه 

 پیشنهاد به جامعه و دولت 

به لحاظ فرهنگ و هويت و ملیت ديرپا و پويا ظرفیت و قابلیات   اشیگوناگونجامعه ايرانی با همه 

مناسب و مطلاوب   یهایزيربرنامهز پیش با بالندگی و پیشرفت روزافزون را داشته و بايستی بیش ا

برابار بارای همگاان،     طوربهفراهم شود. ايجاد امكانات زندگی  اشیفرزانگموجبات فرهیختگی و 

برای همه و فراهم نمودن بسترهای زنادگی ساالم توساط دولات و ماردم       هافرصتتوزيع عادالنه 

 اخالقی را در جامعه نهادينه كند.امنیت  ژهيوبهامنیت ملی، عمومی، اجتماعی و  تواندیم

 پیشنهاد به حاکمیت و نظام 

 .اسات  اهمیات  حاائز  بسیار جامعه امنیت اخالقی ساختار تخريب يا و سازندگی در حاكمیت نقش

 قابال  غیار  جايگااه  از نشاان  اسالمی معارف بین در «ملوكهم دين علی النا » گويای و صريح مثل

 كاه  یاجامعاه  كاه  نیسات  شكی. است یت اخالقی جامعهامن چگونگی و كیفیت در حاكمیت انكار
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 كشاتار  و كودتاا  باا  حاكماان  كاه  یاجامعاه  با كنندیم زندگی یساالرمردم و علمی مديريت تحت

 در اساالم،  ديان  ساند  نيتربزرگ عنوانبه كريم قرآن. است متفاوت ،رسندیم حاكمیت به هاانسان

 بَعَاثَ  إِذْ الْمُاثمِنِینَ  عَلَ  اللّهُ مَن  لَقَدْ: »كندیم یانب چنین را حاكمیت وظايف اسالمی، حكومت آغاز

 .«وَالْحِكمَهَ الْكتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ وَيُزَكیّهِمْ آيَاتِهِ عَلَیْهِمْ يَتْلُو أَنفُسِهِمْ مِّنْ رَسُوالً فِیهِمْ

 ديگار  از آلاودگی  لاوث  از جامعاه  یسااز پااک  و حاكمیت و نظام، تزكیاه  وظايف نيترمهماز 

 ايرانای  فرهناگ  تعمیاق  و امنیات  تاأمین  خاطر به حاكمیت و نظام، .است حاكمیت و نظام وظايف

 اخالق سايه در مردم تا كرده پاک گمراهی و فساد ابزارآالت و عوامل هرگونه از را جامعه اسالمی،

 باشند. داشته مناسبی و سالم زندگی اسالمی،
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 :منابع

 فوالدوند یترجمه محمدمهد ،میقرآن کر. 

   خواه، عبدالحمید، تهران، انتشارات ذره.، ترجمه معادیالبيغهنهج 

 در:  یقابل دسترس ،اناتیمجموعه بالعالی(، ای )مدظلهخامنه امامwww.khamenei.ir 

  ( 1395پورصادق، ناصر، كشتكار، مهاران ،)تهاران، آذريان مهار،    در مدیریت اساتراتژی   يشناسطیمح ،

 پ اول.چا

 ( 1393تمیمی، عبدالواحد ،)ترجماه: محماد رحمتای شهرضاا، قام، چااپ عتارت،        غررالحكم ،

 .انتشارات صبح پیروزی

 ( 1389جعفريان، محمدحسن ،) تأکیاد مكان و زمان ارتكاب جرم با  بر انتخاب مؤثربررسي عوامل 

 .ر ايران، تهران، مقاله علمی، چاپ در اولین همايش ملی پیشگیری از وقوع جرائم دیریشگیبر پ

 ( 1392جهانتاب، محمد ،)تهران دكتری، نامهانيپا، امنیت بر احساسسرمایه اجتماعي  ریتأث. 

 ( 1392صادقی، فاطمه ،)     جنسیت در آرای اخيقي )از قرن سوم پیش از اسايم تاا قارن چهاارم

 .، تهران، نشر نگاه معاصرهجری(

 ( 1379عمید، حسن ،)انتشارات امیركبیر مثسسه ن،، چاپ هفدهم، تهرافرهنگ فارسي. 

 ( 1376كوسون، موريس ،)  دكتار علای    ، ترجماه: روابط میان پیشگیری وضعي و کنتارل بزهكااری

، تهاران، انتشاارات دانشاگاه    19و  21، مجله تحقیقات حقاوقی شاماره   یابرندآبادحسین نجفی 

 .شهید بهشتی

 ( 1371گسن، ريموند ،)نیا، چاپ اول، تهران، ناشار  ، ترجمه دكتر مهدی كیکاربردی يشناسجرم

 .مترجم، گروه مترجمان

 ( 1383لطیفیان، سعیده،)  چااپ ساوم، تهاران،    اساتراتژی   یزیا ربرناماه  یهاا روشاستراتژی و ،

 .انتشارات وزارت امور خارجه

 ،عربی به فارسی، قم، نشر دارالكتاب ، بیروت، ترجمه ازتهذیب االخيق(، 1362) ابن مسكويه. 

  راهبردهای ارتقای امنیت عمومي جمهاوری اسايمي ایاران در مقابال     (، 1391)مومنی، اسكندر

 .دكتری، تهران، دانشگاه عالی دفاع ملی نامهانيپا، تهدیدات آمریكا

 علیاه امنیات و آساایش     جارائم ) 9حقوق جزای اختصاصاي  (، 1385) محمد صادقی، حساین میر

 .، تهران، انتشارات میزان(عمومي

  چاپ النهرینتاریخ حقوق کیفری بین(، 1383بادامچی، حسین، ) و حسیننجفی ابرندآبادی، علی ،



2717139 تابستان، هشتمم، شماره بیست و شتفصلنامه امنیت ملی، سال ه                                 

 اول، تهران، انتشارات سمت
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