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 ناجا نقش بر تاکید با ثیر آن بر امنیت اجتماعيأجرم و ت
 2 اصغر افتخاریو   1رمضانعلی عبدی

 
 13/8۹/893۰: رشیپذ خیتار 81/81/893۰: افتیدرریخ تا

 
 چکیده

امروزهنیرویانتظاميجمهوریاسالميايرانبااعتقادبهنقشمحاوریاساالموماردمونهادهاایاجتمااعيدر

هاایدينايواساالميوبرقاراریساازوکارهایتوسعهنظموامنیتعموميدرصدداستتااباااساتفادهازفرصات

هاینظموامنیتجامعهبهافزايشمیزانتعهدواعتمااداجتمااعي،قباولهاوطرحدخالتمردمدربرنامهمشارکتو

مسئولیتوانجامکارهایگروهي،افزايشمقبولیتاجتماعيوبرقراریروابطعااطفيمیااننیارویانتظااميوماردم

در گیریاجتماعيازوقوعجرمباتاکیدبرنقاشناجااايرانيپیش–بپردازد.هدفاصلياينمقالهارائهالگویاسالمي

 باشد.امنیتاجتماعيمي

ازلحاظنوعتحقیاق،کااربردیاساتباشد،نگرميدرزمرهتحقیقاتآيندهتحقیق،طرحلحاظپژوهشحاضراز

یشاگیریپايراناي-اساالمينفارازمتخصصاانونخبگااندرحاوزهالگاوی77آماریپژوهشحاضرشاملجامعه

هابهصورتهدفمندانتخابگرديدهاست.ابزارگردآوریاطالعاتمیدانيدراينتحقیاقوقوعکهنمونهازاجتماعي

(استفادهشدوCVRایبودهاستدراينتحقیقبرایتعییناعتبارپرسشنامهازضريبالشه)پرسشنامهمحققساخته

SPSSافازارامطالعاهاولیاهوانجااماصاالحاتيباااساتفادهازنارمجهتسنجشپايايي)قابلیتاعتماد(پرسشنامهب

باشد.دراينپژوهش،باامي7235محاسبهشد.ضريبآلفایکرونباخبرایپرسشنامهبهکاررفتهدراينتحقیقبرابربا

یآنمطالعاههااهایمؤلفاههایمببتتحقیقاتکمّيوکیفيموضوعپیشگیریاجتماعيازجرم،شاخصترکیبجنبه

الگاویروانشاناختيوشاناختيجامعاهبامالحظااتنهايتااهااولويتبندیگرديد.شدوهمچنینهريکازشاخص

:نمودارائهبودذيلبشرحشاخصشانزدهومولفهچهاربعد،دودارایايرانيکه–اسالمي

:مولفهدوشاملمدل(درون)فردیبعديااولبعد-الف
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.است...وايمانوتقواخدا،بهتوکلمحوری،مسئولیتتواضع،:هایشاخصشاملکهدينيباورهایاصالحمولفه-5

اجتمااعي،پايگااهزندگي،مهارتهایشاخص:هایشاخصشاملکهاجتماعيوفردیهایتوانمندیمولفه-7

.است...واجتماعيپیوند

:مولفهدوشاملنیزمدل(برون)فردیفرابعديادومبعد-ب

اعتمااداجتمااعي،آگااهياجتمااعي،عادالتهاایشااخص:هاایشاخصشاملکهساختاریاجزایمولفه-5

.استاجتماعيکنترلواجتماعي

امنیتينهادهایمجازی،فضایرسانه،محله،خانواده،:هایشاخصشاملکهاجتماعيکنشگرانتقويتمولفه-7

.استآموزشينهادهایوانتظاميو



ايراني–پیشگیری،پیشگیریاجتماعي،الگو،پلیس،الگویاسالميها: لیدواژهک

 

 مقدمه

وداشاتهوجاودچشامگیرومساتمرطاوربهانسانيجوامعدرهموارهجنايتوجرم

چاراکاهانادبودهمعمااينحلدنبالهمیشهاجتماعيحوزهپژوهشگرانوشناسانجامعه

ناديدهرااجتماعيزندگيقواعدوهنجارهاوشوندميزهبوجرممرتكبافرادازایعده

باهوپايبندنادمقرراتوقوانینبهمختلفجوامعدرمردماکبرکهصورتيدرپندارند؛مي

کاردهپیاداگذشتهبهنسبتبسزايياهمیتجرمازپیشگیریامروزه.گذارندمياحترامآن

درکتواندنميپلیسوشدهگستردهبسیارجرائمارتكابهایانگیزهوعواملزيرااست،

ايانباراعتقااددلیالهمینبه.باشدداشتهجرمازپیشگیریروشهایومنشأازمحدودی

دراساسايومحاورینقاشبايادآناجتمااعيآثارومردميمشارکتوفعالیتهاکهاست

اجتمااعيیپیشاگیر.(573-5382:577جاللاى،ونمامیاان)کنادايفاجرائمازپیشگیری مجموعاه،

پاذيریجامعهفراينددرکهفردپیرامونهایمحیطیکلیهبرکهاستپیشگیرانههایاقدام

اماروزهمايتااثیرهساتند،اجتماعيکارکرددارایوداشتهنقش نهاادپاذير بااگاذارد.

سارکوبي،يعنايآنسانتيقلماروکناردرکیفریسیاستجديدقلمروعنوانبهپیشگیری

2مااده8بنداساسهمینبر.شدمطرحجامعهدرانتظامينیرویمأموريتازنوينيشبین

وظاايفجملاهازراجارموقاوعازپیشاگیری72/2/5363مصاوبانتظامينیرویقانون

ايانباه.باشادميآنانجامدارعهدهقضائیهقوهضابطعنوانبهکهدانستهانتظامينیروی
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ازجلوگیریوجرموقوعازپیشگیریمنظوربهانتظاميروینیبرایمتنوعيوظايفشكل

پیشاگیری،اناواعبایندر.اساتآمادهوجاودباهزاجرموخطرناکهایوضعیتوقوع

مانناداجتمااعينهادهاایاجتمااعيپیشاگیریدر.داردوياژهاهمیتاياجتماعيپیشگیری

وياژهباهجامعه،افرادديدگيبزهازکهکنندميتال آن،جزوهارسانهمدارس،خانواده،

امكاانحادتااراجرمارتكابهایفرصتوکنندجلوگیریجوانانونوجوانانکودکان،

.دهندکاهش

کشاوراساالميوعلمايبازرگنهضاتمسایردراندکگاميتحقیقاينانجامبالذا

پیشگیرانهاقداماتبرایمناسبراهبردیالگوييکشورعلميمتدينجامعهبرایوبرداشته

رابیگاناهوغربايالگوهاایازاساتفادهباهنیاازخودسهمبهوارائهگناهوجرموقوعاز

فرهناگوشارعيمباانيباامطاابقاسالميايرانيالگویاينچونطرفياز.دهیمکاهش

دنباالبهرابهترینتايجعملدرکاربردینظرازشکبدونگرددميتهیهمااسالميجامعه

 .داشتخواهند

–دراينراستااينپژوهشدرصددبررسيوارائهاينسئوالاستکهالگاویاساالمي

ايرانيپیشگیریاجتماعيازوقوعجرمباتاکیدبارنقاشناجاادرامنیاتاجتمااعيکادام

است؟

 

 مباني نرری

 ( تعریف مفاهيم8
 اجتماعي پیشگیری
درمداخلاهبااکاهاساتاييهاقداموتدابیرازدستهآنشاملپیشگیرینوعاين

طبیعاي،واجتماعيمحیطسازیسالموهاآنزندگيشرايطبهبودافراد،رشدفرآيند

بزهكاااریازپیشااگیرینتیجااهدروزاجاارمعلاالکاااهشياااحااذفدنبااالبااه

.(527-5383:527نیازپور،)است
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  اجتماعي امنیت

ورفااهمیازانوتهديادوخطارازرهااييمیزانازاستعبارتکالنسطحدرامنیت

مجرماانتعارضازشاهرونداننسابيمصاونیتساوييازاجتماعيامنیت.زندگيکیفیت

)است خوداعضایبرایجامعهکهاستخاطریآرامشديگر،سویازو(7776:772جكسون،

(5383:568پوريان،)کندميايجاد
 

 ايراني –الگوی اسالمي 

ازپیشارفتالگاویوهااچاارچوبمبااني،ستخراجامعنایبهالگو،بودناسالمي

اتصاافباشاد؛مياسالمفلسفيونظریمبانيبرمبتنيباشد،مياسالميمبانيومنابع

هاایويژگايوشارايطباهالگاوايانتطبیاقجهاتبهبودنايرانيبهاسالميالگوی

فرهنگي استايراناقتصادیوسیاسيواجتماعي، ايانتاساممكنجهتهمینبه،

اياندرايرانايواساالميالگاوی.نباشادمناساباساالميسايرکشورهایبرایالگو

فردیبعديااولبعدکهدهدميتشكیلشاخصومولفهچهارودوبعدشاملپژوهش

تواضع،:هایشاخصشاملودينيباورهایاصالحمولفهمولفه؛دوشاملمدل(خرد)

وفاردیهایتوانمندیمولفهواست...وايمانوتقواخدا،بهتوکلمحوری،مسئولیت

اماراجتماعي،پیونداجتماعي،پايگاهزندگي،مهارت:هایشاخصشاملکهاجتماعي

شاملنیزمدل(کالنومیاني)فردیفرابعديادومبعد.استمنكرازنهيومعروفبه

شااخص:هاایشااخصشااملکاهسااختاریاجازایمولفه:مولفهدو دالتعاهاای

تقوياتمولفاهواساتاجتماعيکنترلواجتماعياعتماداجتماعي،آگاهياجتماعي،

مجاازی،فضاایرساانه،محلاه،خاانواده،:هاایشاخصشاملکهاجتماعيکنشگران

.باشدميآموزشينهادهایوانتظاميوامنیتينهادهای

 

 های پيشگيری از جرم( نظریه۹

 جرم پيشگيری اجتماعی از خصوص در المیاس رویکردهای و بخش اول: نظریات

سازیمحیطزندگيوبازداشتنمردمازمعصیتوگناه،تدابیرخاصياسالمبرایسالم
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هابهطرقمختلفاصرارورزيدهاست.اهامايانتادابیرکاهازانديشیدهوبرایاجرایآن

نظراهمیت،مقدمبرمجازاتقراردارند،بهترتیبعبارتنداز:

بینيتوحیدیونقشبازدارندگيآنهانج-

 تهذيبوتزکیهنفسبهوسیلهتعلیماتاخالقي-

نهادامربهمعروفونهيازمنكر.-

یشاگیریپشااملکاهاساتدادههيارارايعيبدمقرراتجرم،ازیریشگیپیبراميکرقرآن

ييهااآموزهوراهكارهاکتاب،نايجامعهایبرنامهجملهاز.شوديمیفریکويوضع،ياصالح

.اساتدادهقرارانسانیفراروآنعواملوعللدنیخشكانوميجراازیریشگیپیبراکهاست

يزنادگباهاوورودوجرمارتكاببهمجرميقطعمیتصمازمانع،ياصالحبرنامهباميکرقرآن

يخنباومتوقفاقدام،وياتیعملمرحلهدررامعقوالنه،جرمهایييراهنماباوگردديممجرمانه

وانحارافوجارموقاوعزاتاوانينماهااوهیشانيااازيكيباتنهاقرآن،موجببه.دنماييم

یباراهام،کنااردرماذکوررو ساههارازديبابلكهکرد،یریشگیپياجتماعیهایناهنجار

کاهنياابارالوهعاست،یسازانسانوتيهداکتابقرآنکهآنجااز.بردبهرههدفنياتحقق

وياصاالحیشاگیریپبارداناد،يمایضاروروستهيبایامریشگیریراپانواعريساازاستفاده

.(5383:22)کريمي،دارديخاصدیتاکمجرمانتیشخصیبازساز

يطراحباميکرقرآن مقابلاهباهجارمارتكاابمراحالهماهباار،یافراگاستیسکي

هایتعلیموتربیتفردیواجتماعيبراساسآموزهیاصالحي،ریشگیپبااست؛برخاسته

)خودساازیوبارایتارويجاخاالقفاضالههاایمعناویورفاعوحیانيوتقويتجنباه

ديانانساان)زيرافقر،اتخاذتدابیرالزمبرایرفعنیازهایاساسيانسانحسابرسينفس(،

گساتر فضاای،نهااسحفظکرامتومنزلتان(،کندراناقصوعقلاوراسرگردانمي

ونظارتبرعملكاردمجرياان،اصالحارتباطاتاجتماعي؛دينيوپرور روحیهدينداری

(27)حاجيدهآبادی:.آموز همگاني

شود،قرآندرمقاطعمختلفيباهنظاامخلقاتازبررسيآياتقرآنيچنیندريافتمي

ستقیموشفافبهمیازاننقاشهایآنپرداختهامابهصورتمهاوپیچیدگيبشروويژگي
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ساختارفیزيكيوعاملجسامانيبشاردرکجارویوکاارکردمجرماناهاونپرداختاه،اماا

هااييازچگونگيخلقتوساختارپیچیدهآنراازنمادهایخاصهستيبخاشوجلاوه

قدرتخداوندیمعرفيکردهاستوهمچنیندرتبییننظامآفرينشاختالفوتفااوتدر

اامریمهموهدفمندتوصیفنمودهاست.قارآنکاريمدرچنادينآياه،مراحالخلقتر

آفرينشوخلقتانسانرايادآوریکاردهوآنراازشااهكارهایخلقاتتوصایفکارده

است.

عالمهطباطباييدرتبیینمقاماتانسانيکهدرابتدابهعنوانبرتارينمخلاوقخداوناد

تاريناهلايمانوتقواوصالحینبقیهنوعانسانبهپايینمعرفيودرادامهبااستبناءکردن

انساان)جاز«رد»گويد:چنداحتمالدربارهمارادازيابد،ميمرتبهوجودوشأنسقو مي

اسات«رددنا»مومنانوعامالنصالح(بهاسفلسافلینوجوددارد،کلمهرّدکهمصدرفعل

بهخاطرافتاادن«اسفل»باشددرنتیجهکلمهظاهر ايناستکهبههمانمعنایمعروفش

اساتو«رَدَدنااه ابلاياَسافَلُ»حرفجّريعنيحرفاليازاولشمنصوبشدهوتقدير 

تروازمقامهارشاقيوزيانكااریمرادازاسفلسافلینمقاممنحطيکهازهرپستيپست

پسمااهماینانساانراکاهدربهتارينس»باشد.معنایآيهايناستکهتراست،ميپايین

تراست.احتماالکهازمقامتماماهلعذابپست«تقويمآفريديمبهمقامپستيبرگردانديم

هاقارارترينپستدراينجابهمعنایجعلباشد،يعنيمااوراپست«رد»همداردکهکلمه

ماسپسهماینانساانرا»باشد:داديمونیزاحتمالداردبهمعنایتغییرباشدومعناچنین

بههرحالشقاوتوعذاباساتو«سفالت»ومراداز«دهیمکهآنطورآفريديمتغییرمي

اندمرادازخلقتانساندراحسنتقويمهمانشرايطياستکهيکانسااندربعضيگفته

ته،صورترسد،حدیکهقوايشاستقامتيافوبهحدجوانيمييابدآنشرايط،هستيمي

رسد،مرادازردانسانبهاسفلساافلینبرگردانادنشظاهريشوجمالهیئتشبهکمالمي

بهدورانضعفقوایظاهریوباطنيا درپیریاستکهقدوقاامتشازاساتقامتباه

شودولكناينمعنابااآياهبعادیيعنايابالگرايدوهو وحواسشناتوانميانحناءمي

و اوَعَمَلو االصالبحات...سازگارینداردچونبهطورمسلمبرگشتنخلقوخاویالَذينَامَن
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انساندردورانپیریاستبناءپذيرنیستچونحكمخلقتعمومياستوماومنوکاافر

سر نميشود،هرکسبهدورانپیریبرسدچهصالحباشدوچهطالحخلقتظاهریو

ادعایاينكهمردمصالحومومنچنیننميشوندوازکندوخویباطنيا تغییرپیدامي

(377)طباطبايي:دگرگونيمصونهستندادعاييخرافياست.

ابناخَلقَنااالبانساانُ»ایبهآيهشريفهشهیدمطهریدربیانخلقتچندبعدیانساناشاره

هشدهکهايننطفاهامشااجایآفريدگويد:انسانازنطفهنمودهومي«مبننُطفَهابمشاجَنُبتَلیهب

هاايعناياساتعدادهایوایکهمجموعيازمشجباشد.نطفههایزيادی(مي)دارایمخلو 

ترکیباتگوناگوناست.بههمیندلیلخداونداورادرمعرضامتحانوآزمايشوپاادا 

انگااهوکیفرقرارداده،وليموجوداتديگر)مالئکوحیوانات(چنینشايستگيندارند.با

شودکاهبهبیاناستادمطهریپیراموناستعدادهایموجوددرنطفهانسان،چنینفهمیدهمي

باشاد،امّاابااداشاتنقادرتانسانبالقوهحاویاستعدادهایگوناگونيدرخیروشرماي

کندوشناختوانتخابدرمقامآزمايشبهطوراختیاریعملنیكويازشتراانتخابمي

باشدواگرغیراينتلقيشودوانتخابتحاتالشاعاعنتخابموجودیمختارميدرمقاما

جبرقرارگیردموضوعکیفروپادا عبثوبيمعناخواهدبود.

فرماياد:ثُامّامامعليعلیهالسالمدرتشريحنحوهآفرينشآدمابوالبشرعلیهالسالمماي

وَعَذْب هاوَسَبَخبها،تُربَهًسَنَّهابالماءحَتيخَصَالَتوَجَمَعَس بحانَه مبنحَزن االَرْض وسَهلبها

الطَهابالَبلَّهبحتيلَزَبَت،وَجَبَلَمبنهاص ورهًذاتَاَحناءوو ص ولٍواَعضاءٍوفُصٌاولُ:اَجمَادَها

هامبانرو حباهبحتّياستَمسَكَت،اصَلَدَهاحتيصَلصَلَتلبوقتٍمعدودٍوَاَمَدٍمعلومثُمَّنَفَخَفی

فَمَبُلَتابنسانااذهانٍي جیلُهاوَفبكَر يَتَصَرَّف ب هاوجَوار حَيَختَادبم هاوَأَدَواتٍي قَلبّب هااوَمَعرفَاه

يَفرُقُب هابَینَالحَقّوالباطبل وَاألَذواق واَلمَشامّ،واالَلوانواالجناس ،مَعج وناًبطینَهاألَلاوان 

الحَارَّوَالبَارد،والبَلَّاهفة وَاألشباهبالَم وتَلبفَهواألضداداَلمتَعادبيَهواألخال بالم تَبانیَه،مبنَالم نخَلب

االذعاان والج م ودبوَاستادَیاهللس بحانَه المَالئكَةُوَديعَتَاه لَادَيه موَعَهادَوصَای ّتبهبالایه م ،فاي

(27)نهجالبالغاه:«اس جَدَوالبادَمَفَسج دواالّاإبلیس»مَتهب،قعالس بحانَه بالسُّجٌودبلَه والخُنوع لتبكر 

هاایمساتعد،شایرينوهایسختونرمزماینوخااکخداوندمقداریخاکازقسمت
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شورهزارآنراگردآوردوآببرآنافزودتاگليخالصآمادهشدوبارطوبتآنراباه

کدرآماادوازآنصااورتيدارایاعضاااءوجااوارح،هاامآمیخااتتاااموجااودیچساابنا

هاآفريد،آنراجامدکردتامحكمشودوصافومحكموخشکهاوگسستگيپیوستگي

ساختتاوقتيمعلوموسرانجاميمعینوآنگاهازروحخوددراودمیدودارایافكااری

يبخشیدکهبهخادمتشقراردادکهبهوسیلهآندرموجوداتتصرفکندوبهاوجوارح

پردازدوابزاریعنايتکردکهویرابهحرکتدرآورد،نیرویانديشاهباهاوبخشایدکاه

هااواجنااسمختلافدرحقراازباطلبشناسدوذائقه،شامّهووسایلهتشاخیصرناگ

هایگوناگونوموادموافقونیروهایمتضاادواختیاراوقراردادواورامعجونيازرنگ

اخال مختلفحرارت،برودت،رطوبت،پوست،ناراحتيوشادمانيسااخت.ازمالحظاه

هابادينشارحکندکهبهاهمآنهایگوناگونيبهذهنخطورميروايتشريفاخیرنكته

شود.اشارهمي

باشادرابطهفراگیریدربینآدم)انسان(باخاککهازعنصارهایبنیاادينهساتيماي

 وجوددارد.

هایگوناگونبرگرفتاهباشدکهازخاصیتخاکانساندارایخواصمختلفيميوجود

 هاباشد.شدهاستوتنوعشكليفیزيولوژیانساناحتماالًمتاثرازتنوعخاک

 باشد.انسانموجودیداراینیروهایمتضادمي

 باشد.تواندبهتمامموجوداتديگرسیطرهداشتها ميروحانسانبهواسطهمنشأالهي

گیاریافكااروانديشاهدريكيازآثارمهمديدهشدنروحالهيدرکالبدانسانشاكل

رسدقاوهدرککاهانساانراازساايرحیوانااتمتماايزباشدوبهنظرميوجودانسانمي

 باشد.کندنماددمیدهشدنروحالهيدرانسانووسیلهتصرفانساندرهستيميمي

 

 جرم پيشگيری اجتماعی از خصوص در غربی رویکردهای و بخش دوم: نظریات

شناسايجارمدراصاليهاایشااخهازيكيعنوانبهپیشگیریشناسيجرمگیریشكل

جارموقاوعازقبالوکیفارینظامچارچوبازخارجبزهكاریازپیشگیریبهکاربردی،
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ازنظاریسايشناجارمهاایيافتاهاسااسبرشناسيجرمازشاخهاينواقع،در.شدتوجه

بیاانراجارايموقاوعازپیشاگیریهایسیاستوالگوهاکالن،وخردسطحدربزهكاری

پیشاگیریمدلتكمیلبهکهپرداختخواهیمنظرياتيمهمترينبهذيلدربنابراين؛.کندمي

.اندکردهکمکاجتماعي



 اجتماعی سازمانی بی نظریه -

برخيکهاستآنتئوریايناساسودندبشیكاگومكتباعضایازکهکيمکوشاو

خودبهقادراجتماعي،کنترلغیررسميورسميفرآيندهایدراختاللخاطربهاجتماعات

کاهشاودمايمحلاهسازمانيساختارشدنمختلبهمنجرشرايطاين.نیستندمؤثرتنظیمي

خواهادالدنباباهرااجتمااعبهنسبتوهمديگربهنسبتساکنانپیوندهایشدنسست

پیرویهنجاریاجتماعيهایکنترلازمدتطوالنيطوربهساکنانبرخينتیجهدر.داشت

وسااکنانمشاترکهایارز درکبهقادرسازمانبياجتماعاتاينچراکه.کردنخواهند

آناينكهخاطربه.نیستندمختلفمسائلحل هاا،ارز باهمرباو وفااقتواننادنمايها

حفااظياااايجاااداعضايشااانمیاااندررامراتباايسلساالهتوافقاااتياااهااانقااشهنجارهااا،

تاانیافتاهساازماناجتماعااتاجتمااعيساازمانيبايتئوریبرطبق(382:55چلبي،).نمايند

اياندراجتمااعيکنترلآنكهخاطربهباشند؛ميديگرمنفيشرايطوجرمگرفتارحدودی

.استهاپايینگروه



تماعیاج حمایت نظریه-

دقیاقبررسايازبعادوی.اساتشادهپیشنهادکوهنسویازاجتماعيحمايتمدل

موجودتئوریوتحقیقات اجتمااعيحماياتکهپرداختبحثاينبهجرم،زمینهدرهای

کنادمايپیشانهاداجتماعيحمايتمدلواقعدر.گرددميجناييهایحرکتکاهشباعث

دساتباهمردمايجوامعازراخودخوراکآندردموجوهاینظميبيومحلهجرايمکه

فرهنگايوسااختاریساازماندهيدارایاجتمااعي،حماياتهااآنبارایيعني.آورندمي
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پرداختنبرایراکميزمانمردمفردی،عاليقيافردگراييدلیلبه(5382:37روزنبام،).نیستند

هاایحماياتابارازوشابختخوچنادانناهافرادبرایدلسوزیها،همسايهمشكالتبه

پیشانهادکاولن.کننادمايصارفهستند،هاآنخانوادهازخارجدرکهافرادیازگوناگون

نشاانهعناوانباهآنازمرساومطاوربهکهراخیزجرمجامعهيکخصوصیاتکهکندمي

کامنارخدوساتانه،ضاعیفرواباطخاانواده،جاداييمبالکنند،ميتعبیرنیافتگيسازمان

تعبیاراجتمااعيضعیفحمايتتوانميسادگيبه-داوطلبانههایبرنامهدرافرادرکتمشا

شابكهفقاداناندازهبهدتوانميرسانيکمکغیررسميهایشبكهفقدانذاتيطوربه.کرد

نماودناحیاارویبارتمرکازبااهامدلاين.شودمحلهدرجرموقوعباعثرسميکنترل

ازپیشاگیریباراینیاازماورداجتماعيحمايتمكانیسمکردنگستردهيااجتماعيکنترل

بايوجرايممعضلبرایرازيادیهایحلراهندتوانميناکارآمدوضداجتماعيرفتارهای

ووابساتههااحالراهايننموداظهارکولنکهطورهمانپس.دهندارائهمحالتنظمي

جهاتالزمهاایشار پایشاحتاراموداعتمااجتماعي،حمايتچراکهيكديگرند؛مكمل

.باشندمياجتماعيکنترلبكارگیری



  فشار نظریه -

باهداننادمايپاايینطبقهوخشمفقرمستقیمنتیجةعنوانبهراجرمکهشناسانيجامعه

ماردماکبارچاهاگرمعتقدندهاآن(5337:78اگینو،).شوندمينامیدهفشارپردازاننظريهعنوان

طبقاهوسایلهباهشخصاياهدافبهدستیابيتواناييامادارندمشابهيهایارز واهداف

باودندساترسدرخااطرباهمرفهمناطقدرفشار.استشدهمحدوداجتماعيااقتصادی

هاایراهاينكهخاطربهسازمانبيمناطقدرامااستناچیزرفاهيوآموزشيهایفرصت

رهاييبرایتهیدستمردم.دهدميرخفشارست،ابستهموفقیتحصولقانونيومشروع

طاردياامخادرماوادوساتددادسرقت،مانندمنحرفانههایرو ازاستممكنفشاراز

باهرسایدنبارایديگار،انحرافاياهادافکردنوجايگزينشدهپذيرفتهاجتماعياهداف

طارحياکاهلاینوکلاواردکتابانتشاارازپاس(777:7775گلسي).کننداستفادهاهدافشان
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آننتیجه.شدتهیهوتدويننوجوانانواطفالهایبزهكاریوجرايمکاهشبرایراهبردی

ولاد،).باود5365سالدرنوجوانانواطفالبزهكاریپیشگیریوکنترلقانونتصويبنیز

کنشايبرناماهياکباراهلاینوکلاواردمطالعاتاساسبرشدهتصويبقانون(5387:735

هاایکااری،فرصتايجادپرور ،وآموز بهبودبرمشتملبرنامهاين.بودمبتنيفراگیر

وهااگاروهافاراد،بارایخادماتآوردنفاراهموفرودستهایطبقهاجتماعسازماندهي

.باشدهاميخانواده

 

  افتراقی پيوند نظریه -

نامیادهباطااتارتتفااوتآنچاهرابهجرمشیكاگومكتباعضایازساترلند.ا ادوين

بهميمربو است وياژهبهنخستینهایگروهدرونبزهكارانهرفتاراکبرساترلندنظرداند

نشاانافتراقايپیونادنظرياهدرسااترلند(527:5323گیادنز).شاودميفراگرفتههمساالنگروه

محایطواجتمااعيهاایگاروهدرفرهنگايانتقاالطريقازانحرافوجنايتکهدهدمي

هاایگاروهباارتبا بحث.پیونددميوقوعبهوشودميگرفتهيادفسادبهآلودهعياجتما

نظارازمحروموزاآسیبهایمحلهدرهاآنمعموالًکهشودميمطرحنظراينازبزهكار

فرهنگسارا،ماننادشاهریمحلاهياکبارایالزمامكاناتفاقدکهکندميزندگياقتصادی

علاتباهافاراددرنتیجاه.باشادميورزشيوهنریفرهنگي،هایمكانسايروورزشگاه

.گیرندمييادرااعمالاينبزهكار،هایگروهبابیشترارتبا 

 

   اجتماعی کنترل نظریه -

معلولکجرویاستمعتقداست،اجتماعيکنترلپردازاننظريهمهمترينازکههیرشي

جامعاهوفاردمیانپیوندکهاستعيمدوی.استجامعهبهفردتعلقضعفياگسستگي

آننباوديااپیونادايانضاعفواساتفردرفتارهایکنترلاصليعاملوهمنواييعلت

متصالجامعاهبهضعیفطوربهکهافرادیهیرشينظربه.استرفتاریکجاصليموجب

ينكاهاوجاودباااستمعتقدهیرشي.شوندمجرمانهالگوهایقربانيداردامكانباشندشده
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عمالاينكاهازترسخاطربهاماهستند،هنجارشكنيوجرمانجاممستعدبالقوهافرادتمام

آسایبشاانکارفرماياانومعلماانها،همسايهدوستان،باخانواده،هاآنروابطبهمجرمانه

.کنندميکنترلراخودبرساند

 

   نسبی محروميت نظریه -

مطارحبالوجوديتوبالوپیترچونناسانيشجامعهوسیلهبهنسبيمحرومیتمفهوم

اجتمااعيساازمانيبايمادلدرهايشانيافتهباراآنوميتئوریازمفاهیميکهاستشده

مقايساهبهدستمردمکهمعتقدندتئوریاينپردازاننظريه(772:7775گل،سي).کردندترکیب

وجاودباههمهبراینسبيمیتمحرونظراينازوزنندميباالترطبقهامكاناتوخودبین

.آيادمايوجاودباهباالترسطحبهرسیدنبرایقانونيغیراعمالبهزدندستوآيدمي

وکننادمايزندگيشهرایحاشیهمناطقدرکهافرادیاستمعتقدنسبيمحرومیتنظريه

اوزتجاودزدیماننادجرايمايبهدستيابند،نميخودبنیادینیازهایارضایبرایراهي

کاهزمانيهمثروتمندافرادونیستپايینطبقاتبهمحدودنسبيمحرومیتالبته.زنندمي

دساتاوردهایکاهزماانيخصوصااًمانناد،ميناکامخودآرزوهایواهدافبهرسیدندر

احسااسکنناد،مايمقايساهخاودازبااالترقشارآمیزموفقیتدستاوردهایباراخودشان

هادفباهدساتیابيبارایقانونيغیروسايلازدارداحتمالوکنندميناکاميومحرومیت

.کننداستفادهنظرشانموردهای

رابارت،وهاالادواردآنجل،اسكولمووود،الیزابتشده؛هایمطرحهتئوریبهباتوجه

طباقوسااترلندهرشاي،کي،کاوهن،ماکوشااوکالرک،ويلااز،وبوتومزنیومناسكار

نظرياهوعقالنايانتخاابنظرياهروزماره،هایفعالیتنظريهدفاع،قابلفضایهایتئوری

فشاار،اجتمااعي،ساازمانيبياجتماعي،فرآيندمحیطيطراحيطريقازجرمازپیشگیری

عوامليتضادونسبيمحرومیتافتراقي،پیونداجتماعيکنترلاجتماعي،حمايتيادگیری،

ضاعفحاد،بينیازهایارضایدرناتواني،هنجارهاپاشیدگيهمازحد،بيآرزوهاینظیر

درضاعفبزهكااری،الگوهایپذيریهويتاجتماعي،اعتقاددرگیری،تعهد،دلبستگي،در
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مهارتها،فرصتکسب اعماالسارعتشدت،قطعیت،درضعفارز های،انتقالوها

کنتارلجرياانمادیناکارآونقصانپذيری،جامعهجريانناکارآمدیونقصانمجازاتها،

باینمتعاددیهاایتانشهنجاارهاا،نكاردندرونيبزهكاری،يادگیریشرايطاجتماعي،

وفاردیشخصایتاحتیاجااتباینهاا،آرمانوهاانگیزهبیننوآوری،وآزادیهمنوايي،

درتطاابقعادمشخصاي،تماايالتواجتمااعياجباارباینواجتماعيمحیطاحتیاجات

الزامهاایروشاها،واهادافباودنناهمگننابرابر،هایفرصتي،اجتماعمحتوایپذير 

هاایسازهوفضاهاطراحيکنترلونظارتناپذير،تحملاجتماعيضرورتهایيااخالقي

وساايلارتقااءوتشاديدجارم،جغرافیاایارائاهوخیزجرمهایمكانمطالعهساختماني،

جارمبهارتكابهزينهافزايشرسمي،غیروهایرسمينظارتتشديدکنترلي،وحفاظتي

درالزماقاداماتچنانچاهکاهباشاندمايعواملجملهازجرمبهارتكابفرصتکاهشو

.شودميمنتهيجرمازپیشگیریبهگیردصورتآنخصوص

 

 سؤاالت تحقیق

ايرانيپیشگیریاجتماعيازوقوعجارموبااتاکیاد-الف.سؤالاصلي:الگویاسالمي

اجادرامنیتاجتماعيکداماست؟برنقشن

 های فرعی: ب. سؤال

ايرانيوباتاکیادبار-ابعادپیشگیریاجتماعيازوقوعجرممبنيبرگفتماناسالمي-

نقشناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟

ايرانايباا-مولفههایابعادپیشگیریاجتماعيازوقوعجرممبنيبرگفتماناسالمي-

ناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟تاکیدبرنقش

-هایمولفههایپیشگیریاجتماعيازوقوعجرممبنيبارگفتمااناساالميشاخص-

ايرانيباتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟

ايرانيباا-هایپیشگیریازوقوعجرممبنيبرگفتماناسالمياولويتبندیشاخص-

امنیتاجتماعيکداماست؟تاکیدبرنقشناجادر
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 روش تحقیق

گارانتیجاهبارمبتنايآينادهتحقیقااتزمارهدرتحقیاق،طرحلحاظازحاضرپژوهش

متولیانبهآنهایيافتهزيرا.باشدميکاربردیحاضرپژوهشتحقیق،نوعلحاظباشدازمي

اصاولاني،مباساسبرجرماجتماعيپیشگیریجهتکهنمايدميکمکعموميامنیتامر

مهامايانباهاقادامابزارهاييوهاتاکتیکها،رو چهباايرانياسالميالگویپارادايمو

.اساتاکتشاافيرو تحقیاق،اياندرشادهمطرحسواالتواهدافبهتوجهبا.بنمايند

قلمارو.دارداداماه5332زمساتانتاوشدهشروع5332ماهبهمنازپژوهشزمانيقلمرو

وقاوعازاجتمااعيپیشاگیریپاژوهش،موضاوعيقلمروواستکشورکلقیقتحمكاني

آمااریجامعاه.ناجاساتنقاشبارتاکیدباوايراني-اسالميالگویازگیریبهرهباجرم

ايراناي-اساالميالگاویحاوزهدرنخبگاانومتخصصاانکلیاهشااملحاضارپژوهش

.باشندميمنیتاجتماعيناجادرانقشبرتاکیدباجرمازاجتماعيپیشگیری

اساالميالگویحوزهدرنخبگانومتخصصانکلیهشاملحاضرپژوهشآماریجامعه

در.باشانددرامنیتاجتماعيمايناجانقشبرتاکیدباجرمازاجتماعيپیشگیریايراني-

ازياکتشاافمطالعاهياااولمرحلهدر.شدانجاممرحلهدودرهادادهگردآوریتحقیق،اين

مقااالتموضاوع،خبرگاانوصااحبنظرانبااعلمايمصااحبهوایکتابخانهاسنادومنابع

اينترنتايهاایپايگااهورساميهاایساازمانآرشایواول،دستمدارکواسنادپژوهشي،

باینرواباطناوعشاناختوتبیاینمنظوربهنیزدوممرحلهدر.گرديداستفادهدانشگاهي

تحلیالپرسشانامه،مصااحبه،ابزارهاایازمیدانيرو باشده،طراحيالگویدرمتغیرها

وتوصایفيآماارازپاژوهش،هاایدادهتحلیلمنظوربه.شداستفادهدلفيتكنیکومحتوا

نیاازباامتناسابوزماانطاورهمبهگفتمانتحلیلوتفسیرگراييمحتوا،تحلیلاستنباطي،

وکمايازتلفیقايکاهنظرموردتحقیقرو استشدهتال .گرديدبرداریبهرهتحقیق

ابازارشدهذکرتحقیقاجرایفرآينددرمراحلکهگرددلحاظجزئیاتبااستکیفي است.

ايانکاهاساتباودهایسااختهمحققپرسشنامهتحقیقايندرمیدانياطالعاتگردآوری

است.ديدهگراستخراجمفهوميمدلهایويژگيوهاشاخصعناصر،ابعاد،ازپرسشنامه
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 های توصيفی الف. یافته

 توصيف متغيرهای جمعيت شناختی  

اناادوبیشااتردرصاادزنبااوده57درصاادمااردو37نفاارازپاسااخگويان77ازتعااداد

درصادپاساخگويانمیازان37ساالو25-77درصاددرگاروهساني26پاسخگويانباا

 باشد.تحصیالتشاتدکتریمي

 

 –يرتوانمندی اجتماعی فردو اجزای ساختاری در الگوی اسالمی متغ توصيفی اطالعات(: 8جدول)

 های آن ایرانی و شاخص

ف
دي
ر

 

حو ه 

 اقدامات
 خدمات

 وضعیت مطلوب وضعیت موجود

 میانگین
انحراف 

 استاندارد
 میانگین

انحراف 

 استاندارد

8 







توانمندی

اجتماعي

فرد

 72227 2256 5267 7232 اجتماعيپیوندهایتقويت

 72838 3238 52277 7226 اجتماعيپايگاهازورداریبرخ

تخصااص)گراياايایحرفااهمیاازان

 (گرايي
3277 52773 2278 72267 

کااارگیریمااديرانومشاااورانبااه

تجرباي)وعلميمتعهدومتخصص

 مديريت(

7226 5233 2276 72236 

 
 72322 223 527378 722 زندگيهایمهارتباآشنايي

 728876 2278 72322 7278 عياجتمانشا 

7 
اجزای

 ساختاری

پیشگیریدراجتماعيآگاهيافزايش

 جرمازاجتماعي
3272 52378 2277 72785 

 72625 2272 52722 7286 اجتماعياعتمادافزايش

 72878 2276 72286 3277 اجتماعيانسجامووحدت

 72238 2276 52733 7222 اجتماعيعدالت

 72272 2278 52772 7287  نظارتاجتماعيوکنترل 

براساسنتايجگازار شادهدرجادولبااال،میاانگینوخطاایاساتانداردمیاانگین

هابهتفكیکگزار شدهاست.شاخص
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 های استنباطی ب. یافته

 . آزمون تحليل عامل تایيدی8

رتومعناادارییدیبهمنظوربررسيساختارعامليپرسشنامهوآزمونقادايتحلیلعاملت

.درايانپاژوهشچاونانجامميشود)پرسشنامه(دراندازهگیریسازههاگويهسهمهريکاز

قبالالگوبهرو کیفي)توسطخبرگان(کشفگرديادهاساتودرايانمرحلاهقصادانجاام

گرددوپیششر انجامآزماونتحلیالآزمونتايیدآناستازتحلیلعامليتايیدیاستفادهمي

هایسهگانه:تعیینمقااديرپاارامترالگاویانادازهگیاری،تعیاینمقااديرعاملي،انجامعملیات

استانداردالگویاندازهگیریوتعیینمقاديرتيالگویاندازهگیریاستوحاداقلبايادنتیجاه

عملیاتسوم)تعیینمقاديرتيالگو(کهمهمترينآنهاستقابالقباولباشادتاابتاوانآزماون

تحلیلعامليتايیدیرادرموردآناجارانماود.ازساوييچاونپرسشانامهپاژوهشازجماع

گانهالگوتشكیلشدهاست،برایتعیاینروايايپرسشانامه56هایتعدادیگويهبرایشاخص

کنیم.لذادرايانمرحلاهروايايهرياکازهارامحاسبهميهایهريکازشاخصرواييگويه

دهیم.ژوهشرابهرو مذکوروبهشرحذيلانجامميهایالگویپشاخص
 

 ( آزمون تحليل عامل تایيدی شاخص۹جدول 
شاخص تعديل 
شده نیکويي 

 برا ش

شاخص 
نیکويي 
 برا ندگي

ريشه خطای 
میانگین مجذورات 

 تقريب

سطح 
 معناداری

درجه 
 آ ادی

مجذور 
 کای

 
 شاخص

 تقاداتباورهاواع 72/2 7 77/7 76/7 38/7 32/7ا

 خانواده 25/52 3 77/7 76/7 37/7 32/7

 گروههمساالن 26/3 7 76/7 73/7 38/7 36/7

 مساجد 67/37 52 775/7 72/7 88/7 87/7

 اطالعرساني 63/8 7 577/7 776/7 32/7 37/7

37/7 36/7 775/7 7573/7 7 38/58 
نهادهایآموزشي
 )مدارسودانشگاه(

 رسانه 82/2 7 767/7 72/7 32/7 37/7

 فضایمجازی 72/3 7 567/7 73/7 38/7 32/7

 نهادهایحقوقي 7/55 7 577/7 776/7 33/7 32/7

 نهادانتظامي 72/53 72 7523/7 775/7 86/7 83/7

 بازار 27/72 72 778/7 76/7 88/7 87/7

جمعیت 87/35 3 776/7 76/7 87/7 87/7
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هبرازنادگيوجاودداردکاهدرهایتحلیلعامليچندينمشخصابرایارزيابيمدل

،شاخصتعديلشده(GFI)هایمعیاری،مجذورکای،نیكوييبرازندگياينجاازشاخص

اساتفادهشادهاسات.(rmsea)وريشهخطایمیانگینمجذورات(AGFI)نیكوييبراز 

هاادرساطحقابالشودبتای)اعاداد(مشخصاههمانطورکهدرجدولفوقنشاندادهمي

57براباردرجاهآزادیمعاادل7تندچراکهاوالبراساسمعیاردرجهآزادی،قبوليهس

(کمترازآناستلذابراسااسايانمعیاارنیكاويي7/36شودکهعددمجذورکای)مي

براز پذيرفتهاست.ثانیاطبقمعیارريشاهخطاایمیاانگینمجاذوراتتقرياب،چاون

راز درحادمناساباساتثالبااطباقاساتبا7277بهدستآمدهبیشتراز7276عدد

استکهبسیارنزديکبهيکاستو7238شاخصنیكوييبرازندگيعددبهدستآمده

لذابراز الگوبراساسآندرحدزياداستوباالخرهطبقمعیارتعديلشدهنیكاويي

بهدستآمدهکهآننیزبسیارنزدياکباهياکباودهوباهمعناای7232براز نیزعدد

هایمحاسبهشدهتحلیلعاملينكاوييباراز براز باالاستبنابراينطبقهمهرو 

تايیدگرديد.2272الگوی

 

 . تحليل داده ها۹

هارابهصاورتکمايوالزمبهتوضیحاستکهدراينقسمتقصدداريمتاپاسخآن

رح:ابعاادساازندهازطريقجامعهآماریمحاسبهنمايیم.ابتداضمنبیانساوالاولباهشا

اسالميپیشگیریاجتماعيدرامنیتاجتماعيدرسطوحفاردی)خارد(،-ايراني–الگوی

کالن(برایالگودرنظرگرفتهشدهاست.ضمنابهمنظورتايیاد–سطوحفرافردی)میاني

گردد.استفادهميkmoهاازآزمونآن
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 الگو های در مورد ابعاد و شاخص kmo( : آزمون 9جدول 

مقدار آ مون  عنوان
kmo 

 شاخص
مقدار 
 kmoآ مون 

سطح 
 معناداری

826/7777/7باورهاواعتقادات777/7 سطوح فردی )درون(

 سطوح فرافردی
 ) ميانی و کالن و برون(

837/7777/7 خانواده/.777
/.777/.732گروههمساالن/.777
/.777/.227مساجد/.777
/.267777/.ياطالعرسان/.777

777./
نهادهایآموزشي
ها()مدارسودانشگاه

./627777./

/.267777/.رسانه/.777
/.677777/.فضایمجازی/.777
/.222777/.نهادحقوقي/.777
/.273777/.نهادانتظامي/.777
/.768777/.بازار/.777
/.373777/.جمعیت/.777

برایسطوحخردومیانيوکاالنkmoشود،مقدارلفوقمشخصميدربررسيجدو

/.استبناابراينابعاادتعیاینشادهبارایالگاوی777/.بودهودارایسطحمعناداری777

باشند.تحقیقبهشرحفوقالذکردارایاعتبارمي

یاساالميپیشاگیر–هایالگاویايرانايهایسازندههريکازمولفهشاخص-سوالدوم

راkmoبرایپاسخبهاينسوالنیزآزماوناجتماعيباتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعيکه

 نمايیم.هایتعريفشدهدرالگویمفهومياجراميدرموردهريکازشاخص

 

 در مورد مولفه kmo(: آزمون ۸جدول 

مقدار آ مون  مولفه
kmo 

Approx. 
Chi-Square 

سطح 
 معناداری

/.337277777/.872 ی و اصالح باورهای دینیآگاهی بخش
/.737255777/.637 ساختاری 

/.577255777/.853 توانمند سازی فردی و اجتماعی
/.332277777/.875 تقویت کنشگران اجتماعی
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/.باه6هابااالترازبرایهمهشاخصkmoبراساسجدولفوقدربررسيمقدارآزمون

باشندوتايیدگرديدند.هادارایاعتبارسازهميهمهآندستآمدنتیجهاينكه

اساالمي–هاایايرانايهاوشاخصترتیباولويتهريکازابعاد،مولفه-سوالسوم

پیشگیریاجتماعيباتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعي،چونمالکاولويتبندی،باار

هاوشااخصرامليهرکدامازابعاد،مولفهعاملياستبرایپاسخبهاينسوالابتدابارعا

نمايیمجمعبندیبارعامليمجموعاهالگاوبارطبقجداولزيرمشخصودستهبندیمي

باشد.هایجمعآوریشدهازکلجامعهآماریبهشرحجدولزيرمياساسداده
 (: نتایج بارعاملی۶جدول)

 مولفه ها
بار 
 عاملي

 شاخص ها
بار 
 عاملي

 دی شاخصاولويت بن
 در الگو در مولفه

اصالح 
باورهای 

 دینی

227/7 

3 5 253/7 توکلبهخدا
3 7 623/7 مسئولیتمحوری

77 773/7 تواضع
37/.637امربهمعروفونهيازمنكر

 ساختاری
227/7 

 

32 /.637 خانواده
55 /.663 هایاسالميدرفرزندانتقويتباورهایدينيوارز 

76/.676 برنامهريزیصحیحبرایپرکردناوقاتفراغتفرزندان
23 /.778 گروههمساالن

27 /.753 هایاسالميدرفرزندانتقويتباورهایدينيوارز 
58 /.753 دعوتبهدينازطريقعمل

رعايتالگویاسالمي،ايرانيدرپوشش،ظاهر،
 رفتاروگفتار

666./ 357

توانمند 
سازی فردی 
 و اجتماعی 

227/7 

255 /.627تقويتکنشگراناجتماعي
37 /.223افزايشاعتماداجتماعي
73 /.663وحدتوانسجاماجتماعي

757 /.676عدالتاجتماعي
رسانه 
تقویت 

کنشگران 
 اجتماعی

227/ 

32 /.672مقبولیتورضايتمندی

553 /.677مانمحوریهمگراييوگفت

هااترتیابدرسطحشااخصشودهامشخصميدربررسيبارعامليطبقجدولفوق

باشد.درجدرجدولميهایاولويتبهترتیبمتعلقبهشاخص
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 وابسته و متغيرهای مستقل تحقيق (: آزمون ضریب همبستگی بين متغير۵جدول )

 
 متغیر

 امنیت جتماعي

ضريب 
 همبستگي

معني 
 ریدا

تعداد 
 مشاهدات

 575 37/7777/7 محلهمحوری
 758/7575-72/7 اعتماداجتماعي

 76/7777/7575 حمايتخانواده

 75/7777/7575 هایجمعيرسانه

 37/7777/7575 نظارتاجتماعي

 58/773/7575 سن
 575 735/7 752/7 تحصیالت

محلاهمحاوری،اعتماادایمتغیرهاباینکاهگرديادمشخص(6)جدولنتايجبراساس

امنیاتمتغیاربااسانواجتمااعينظاارتجمعاي،هایرسانهخانواده،حمايتاجتماعي،

تحصایالتاجتماعي،اعتمادمتغیرهایرابطهاما.داردوجودمببتيومعناداراجتماعيرابطه

.استنشدهاجتماعيمعنادارامنیتمتغیربا
همبستگيمولفههاضريب(آزمون2جدول

 تعداد شاخص ها مولفه ها
ضريب 
 همبستگي

 معناداری tمقدار 

اصالحباورهای
ديني

مسئولیتمحوری

57532/773/35777/7
توکلبهخدا
تواضع

امربهمعروفونهيازمنكر

اجزایساختاری

اعتماداجتماعي

57583/726/78777/7
کنترلاجتماعي
يآگاهياجتماع

عدالتاجتماعي

توانمندیفردی
واجتماعي

پیونداجتماعي

57588/783/72777/7
پايگاهاجتماعي
تخصص
مديريت

تقويتکنشگران

محلهمحوری

57583/732/36777/7
رسانه
خانواده

گروههمساالن



 773/جرمو...وقوعازاجتماعيپیشگیریايراني-اسالميالگویطراحيمقالهپژوهشي:اااااااااااااااااااااااااااااااا

چهارمولفهاصالحباورهایديني،مؤلفههربین:گفتتوانميفوقهایيافتهبهتوجهبا

جارمازپیشاگیریاجتمااعيدرتقويتکنشگرانتوانمندیفردیواجتماعيباساختاری،

.داردوجودمعناداریرابطه

 

 گیری نتیجه

:دادپاسخذيلشرحبهتحقیقسواالتبهتوانميتحقیقهایيافتهبراساس

ايراني-اسالميگفتمانبرمبنيجرموقوعازاجتماعيیریپیشگابعاد:اولفرعيسوال

براسااسکاهگارددمياعالمپاسخاست؟دردرامنیتاجتماعيکدامناجانقشبرتاکیدبا

دراسااتیدومحقاقاجرايايتجااربهمچناینوگرفتهانجاممصاحبهوتطبیقيمطالعات

گرفتاهنظاردرالگاوبرای(کالنومیاني)فردیفراو(خرد)فردیبعددوحاضرپژوهش

.استشده

گفتماانبارمبنايجارموقاوعازاجتماعيپیشگیریابعادهایمولفه:دومفرعيسوال

بايادآنپاساخاست؟بارایناجادرامنیتاجتماعيکدامنقشبرتاکیدايرانيبا-اسالمي

بعادباهرباو مسااختاریاجزایودينيباورهایاصالحوبخشيآگاهيمولفهدوگفت

تقوياتواجتمااعيوفاردیتوانمندساازیمولفاهدوونظارماوردالگاوی(خرد)فردی

.هستندالگو(کالنومیاني)فردیفرابعدبهمربو اجتماعيکنشگران

بارمبنايجارموقاوعازاجتماعيپیشگیریهایمولفههایشاخص:سومفرعيسوال

اينجواباست؟دردرامنیتاجتماعيکدامناجانقشبرتاکیدايرانيبا-اسالميگفتمان

اجتمااعي،اعتمااداجتمااعي،آگاهياجتماعي،عدالتهایشاخصکهگفتتوانميسوال

باهمجازی،فضایرسانه،محله،خانواده،ساختاری،اجزایمولفهبهمربو اجتماعيپیوند

وکنتارلاجتمااعي،اهپايگازنادگي،مهارتهایشاخصاجتماعي؛کنشگرانتقويتمولفه

نهاياتدرواجتمااعيوفاردیتوانمنادیمولفهبهمنكرازنهيومعروفبهامرنظارت،

مولفاهباهمرباو ايماانوتقاویخادا،بهتوکلمحوری،مسئولیتتواضع،هایشاخص

.باشندميدينيباورهایاصالحوبخشيآگاهي
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تاکیادجرمبااوقوعازاجتماعيیپیشگیرايراني-اسالميالگوی:پژوهشاصليسوال

باهالگویهایشاخصوهامولفهتمامياست؟چونکدامناجادرامنیتاجتماعينقشبر

حاصالنتیجاهچناینبنابراينباشندمي7/7ازبیشعامليباردارایپژوهشازآمدهدست

اعادادباهتوجاهابآنبرعالوه.باشدميبرخوردارالزماعتبارازمذکورالگویکهشودمي

همگايکاهتايیادیعاامليتحلیلشر پیشآزموندرباالگیریاندازهالگویتيمقادير

بارایآمادهدساتبهپاياييعالوهبه.شودميتايیدپژوهشالگویاعتباربودند7ازبیشتر

اعتبااربارديگاردلیالهساتند،67/7ازبااالترهمگايکهپژوهشهایشاخصوهامولفه

.استمذکوریالگو

چهارمؤلفهاصالحباورهاایديناي،هربین:گفتتوانميهایپژوهشيافتهبهتوجهبا

جارمازاجتمااعيپیشاگیریتوانمندیفردیواجتماعيوتقويتکنشگراندرساختاری،

:استبودهذيلقراربههاشاخصاولويتترتیببهاماو.داردوجودمعناداریرابطه

در.اساتگرفتاهتعلاقمحاوریمحلاهشااخصبههاشاخصبیندرتاولوياولین-

کاهايارانماردماجتماعيپرسابقهفرهنگباموضوعاينکهگفتتوانمييافتهاينتوجیه

وانادزيساته...مايوماذهبيناژادی،قومي،ابعاددرسنتيجوامعصورتبهبیشترتاکنون

نظارباهطبیعاياساتکاردهحفظجوامعازبسیاریدرراخودجايگاهوارز همهنوز

افزايشوتعلقاحساسافزايشبومي،امكاناتبسیجبامحوریمحلهشرايطدرورسدمي

کنتارلامكاانبازرگوکوچکوفامیلغیروفامیلازاعمافرادبینرسميغیرارتباطات

آماوز ازمنادنیهمهازباپلیسبیششهروندانمشارکت.گرددميممكننوجوانانبیشتر

مشاارکت،.آوردبوجاودرانیاازماوردمهاارتودانشنگر ،آنهادرتااستشهروندان

وپلایسعملكردیهایشیوهانتظامي،طرحهایمحتوایازالزمهایآگاهيداشتنمستلزم

همكاااریبخشاايواثاارفوايااداهااداف،شناساااندنطرفااياز.اسااتآنازحاصاالمنااافع

بارایشاهرونداندرآماوز کاهاساتموضاوعاتيمهمترينجملهازپلیسباشهروندان

مشارکتديگرعبارتبه.پرداختآنهابهبايدمشارکت کاردآغازآموختنازبايدراتمرين

اعضایطريقازمشارکتيرويكرداينو درپلایسکااراييافازايشموجابجامعاهپیوند
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امنیاتاجتمااعيبرقراریدرظاميانتنیرویباشهروندانشود.مشارکتميهاطرحاجرای

فاردی،منافعنیزکسبوهاطرحاجرایازپلیساهدافوهابرنامهبهآنانباوروآگاهياز

پیشگیریويافتهتداومباورهااينبهعملباوآغازاجتماعي،ومحلي جارمارتكابازدر

.پذيردميپايانعموميآسايشامنیتوتامینونظماستقرارمسئولنیروهایباهمكاریو

ملايرسانهتاثیرتوجیهدر.استگرفتهتعلقرسانهشاخصبهتاثیرگذاریاولويتدومین-

فراگیاریوعماوميمقبولیاتبهتوجهبامذکوررسانهکهکردادعاتوانجرمميازپیشگیریبر

تكرارپاذيری،مببات،الگوساازیياادگیری،وآموز ارائهطريقازدتوانميدارد،جامعهدرکه

جاذابیتايجادوفراغتاوقاتپرکردنوسرگرميايجادها،برنامهکیفیتارتقایوتنوعايجاد

انعكااسدرهاارساانهتارمبباتنقاشباهچقدرهر.کندکمکجرمازپیشگیریبه...ومببت

نقاشاماروزه.شودميامنیتنیزبهفراخورآنبیشتراحساسداشتهباورجامعهامنیتيوضعیت

بارجامعاهافرادزندگيهایبخشتماميبراندشدهنیزفراگیرومتنوعبسیارکههارسانهاثرگذار

وعلماينظاارتوجامعاهدراطمیناانماوردومعتمادهایرسانهوجود.نیستپوشیدهکسي

اساتمارتبطجامعاهعماوميامنیاتباکهمواردیخصوصدرخبررسانينحوهبرکارشناسي

کارکردهاایبااجمعايهاایرساانه.دهادکاهشياوافزايشراافرادامنیتاحساسدتوانمي

امنیاتنظام،عامالباارزترينکهنحویبهاند.ایيافتهويژهجايگاهخود،شدهتعیینومشخص

بسایارنقشجمعيهایرسانهچنینهماند.شدهمردميتبديلمشارکتوهمبستگياجتماعي،

امنیتايهایبرنامهاجرایدرمهمي امنیاتتاأمینبارایمردمايمشاارکتتقوياتوسیاساي،

حضارتديادگاهباايافتهايننیزعلميمنظراز.کنندايفاميجرموقوعازپیشگیریواجتماعي

ماىصحیحمردمآنصحتباکهاستدستگاهىسیماوصادا:»فرمايندميکه()خمینيامام

:گويادمايکاهوبارماارکسآهناینقفاسنظريهباو(58جنور،فهصحی)«فاسدآنفسادباوشوند

کانشنظرياهو«نگهاداردقفاسياکدروندرراماردمدتواناميکهداردقدرتآنقدررسانه»

نظاربااوکننادمايبرقارارارتبااطيکنشافراددرهارسانهاست،معتقدکهماوسهابرارتباطي

زنادگيالگوهاایتارويجورساانياطاالعنقشايفایباهارسانهاستمعتقدکهورپیلهجدی

تحقیقااتنتیجاهو(5335:577رود،پیلاهجادی)باشاندمؤثرجرموقوعکاهشدرتوانندميسالم،
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داردرشادحاالدرکودکاانکاردناجتمااعيدرقوینیروييتلويزيوندريافتکهجیمز

.داردهمخوانيوتناسب(5337:577،جیمز)

تاوانمايمطلابايانتايیددر.استگرفتهتعلقخانوادهشاخصبهاولويتسومین-

احساسمراقبت،کنترل،تربیت،وآموز طريقبهکهداردراقابلیتاينخانوادهکهگفت

اساباب...ومختلفابعاددرمناسبشرايطسازیفراهمالگوسازی،بیشتر،خانوادگيتعلق

کسانيکهحمايتبیشتریازسویخانوادهخوددريافات.آوردفراهمراجرمازپیشگیری

افارادماامنمهمتارينشاايدخانوادهکننداحساسامنیتشانافزايشداشتهاست.نهادمي

آرامتر،سالممحیطخانوادهمحیطچقدرهراست آناعضایباشدخوداعضایحاميوتر

نتیجاهايان.کننادميبیشتریامنیتاحساسنیزخانوادهازبیروندربلكهدروندرتنهانه

نهااداياننقاشنماودنرناگپاروهاخانوادهاعضایبهخانوادگيهایآموز ضرورت

.کندميطلبجامعهسطحدرراحساس

تاوانميمطلباينتوجیهدر.داردتعلقهمساالنگروهشاخصبهاولويتچهارمین-

مناسبتاثیرگذاریالگوسازی،مببت،هایآموز ارائههایرو ازهمساالنکهنمودادعا

پیشاگیریدرنادتوان...ميوهنجارهاتقويتوترويجمناسب،رفتارهایتقويتموقع،بهو

.گردندواقعموثرنظرمورد

در.اسات(مدرساه)پارور وآموز شاخصبهمربو تاثیرگذاریبعدیاولويت-

هاایراهازنادتوانمايآنانساانيکاادروهمدرساکاهنماودعنوانتوانمييافتهاينتايید

تقويتمدرسه،بهخاطرتعلقايجادکنترل،آموز ،وياددهيالگوسازی،جملهازمختلفي

عاقالنهتوجیهوتنبیهوخشونتازپرهیزوموقعبهومناسبتشويقآموز،دانشباروابط

.نمايندیریپیشگآموزاندانشبزهكاریاز...ونوجوانآيندهمنطقيو

باهتوجاهبااامرايناهمیت.استيافتهاختصاصمجازیفضایبهمربو ديگراولويت-

توجیاهقابالکاامالنوجوانااندساترسدرمجازیفضایابزارآالتوهاسامانهشدتوکبرت

حاددرجامعاهسطحدراجتماعينظارتکهمیزانهربهگفتتوانترميسادهعبارتبه.است

.دهنادماينشاانخاودازنیزبیشتریامنیتمردماحساسازسویمتولیانامنیتباشديمطلوب
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افازايششاانامنیتاحساسکنندميدريافتخودخانوادهسویازبیشتریحمايتکهکساني

داشاتهبااورجامعهامنیتيوضعیتانعكاسدرهارسانهترمببتنقشبهچقدرهرمردموداشته

ازبرخايوقبلايتحقیقااتنتاايجبااهاايافتاهايان.خواهدبودبیشترنیزشانامنیتاحساس

.اساتهماهناگومنطباقانديشامندانازبسایاریديادگاهومقالاهايندرشدهذکرتحقیقات

دراخالقاياعتقااداتوارزشاهاوديانتااثیرباهنیازريازمنودورکیم،گیدنز،فرويادچنانكه

واقعیات.دارندتاکیدجامعهدرامنیتاحساسوامنیتنهايتدروانحراف،آنوميازجلوگیری

متاوليهاایدساتگاهساویازالزمهاایکنتارلکننداحساسجامعهافرادچقدرهرکهاينست

حاضاراجتمااععرصاهدربیشاتریامنیاتاحسااسباگیردميصورتجامعهسطحدرامنیت

.استداشتهمتغیرهاديگربهنسبتپررنگينسبتااثرتحقیقايندرمتغیراين.شوندمي

 الگو:
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ساازماندرراشادنکااربردیقابلیاتبراحتايدتواناميمذکورشدهاستخراجالگوی

جهاتناجاادرماذکورالگاویازتاوانميکهمواردیجملهازباشدداشتهانتظامينیروی

:ازعبارتندبردبهرهجرمازاجتماعيپیشگیری

اسالميجامعهدربزرگانوئمهاسیرهازگیریالگو-

آموزشينهادهایتوسطجرمازاجتماعيپیشگیریفرهنگسازینهادينه-

تارسنگینمجازاتوقوانینبه(انتظامينیروی)قانونمجريانپیشازبیشپايبندی-

عادیمردمبهنسبتمختلفمسئوالن

پاسخگوييشدننهادينه- باینگفتماانيفرهنگاحیایوپذيریمسئولیتوشفافیت،

پلیسشهروندان

تنبیهوتشويقهایمكانیزماصالح-

وتارسوتطمیاعوتهديادمقابالدرآنهاانفستقويتحمیتدرکارکنانآموز -

نفسضعف

ابهاميومتعددتفسیرهای،رابستنبمنظورقوانینشفافیت-

مردمبااناجمسئولینوفرماندهانبینمرزبردنبیناز-

مسئولینبهمردمشفافودقیقنظارتبرایکاریسازوطراحي-

وقاوینظاارتوکنادرفتاارکاملشفافیتبامردمنزددرناجامسئولینوکارکنان-

انتظاميمراکزدرضبطامكانوبستهمدارهایدوربیننصبمبالباشندداشتهاموربهدقیق

درونايکنتارلاهارمازهموبیرونيکنترلاهرمازهمبايداجتماعيپیشگیریبرای-

.بشوداستفادهاجتماعيوانساني–اخالقيمفاهیممانند

بتواندودقیقصورتبهمردمبهسازوکاریايجاد- رافرماندهانومسئولینشفافکه

.نمايندنظارتوارزيابي

کاههااييپرونادهازرماانکتاابتولیادوانتظاميقضايي،،حقوقيهایفیلمساخت-

.دارندخاصهایپیچیدگي

مردمشناختبرایناجابهتلويزيونيشبكهيکيابرنامهيکاختصاص-
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باهنسابتماردمکههمگانياستایوظیفهمعروفبهامراساسيقانونهشتماصل-

.استماندهمغفولکهدارندمردمبهنسبتمردمومردمبهنسبتدولتودولت

ماردموشاودتقوياتماردموناظرانبینارتبا بايدناجانظارتيچندافزايشبرای-

افازايشساببامارايانکاهگیاردمايقراربررسيموردآنهاگزارشهایکهکننداحساس

.گیردميراسازماندرتخلفاتجلویهموشدهمردمنظارتمشارکت

خواریرشوهبامبارزهتشديدباناجا- ازماردمرضاايتمیازانتبعایضويمالفساد،

.دهدافزايشراخويشعملكرد

گساتر ازتاوانماياجتمااعياخالقويژهبهاخالقحوزهبهمسائلاکبرسپردنبا-

.نمودپیشگیریهاناهنجاریوجرايم

فراينادياکنیازمنادانتظااميهاایطارحوفعالیتهاواقداماتنمودناجراييبررسي-

.باشدداشتهراالزماراييکتابودهعلمي

ماالکرعاياتبااناجاابدناهازردهتارينپاائینتاباالترينازفرماندهانومسئولین-

.شوندانتخابمندیتجربهوساالریشايسته

:ازعبارتندکهآنتخصصيشئوناساسبرناجاساختاراصالح-

 قضايي–انتظاميشئونتفكیک

 سیاسيمسائلبانشدندرگیر

 سیاسيمالحظاتگرفتننظردربدونجامعهوافرادهمهحقدرقانوناجرای

شهروندانبینقانونبهاحترامکردننهادينهوگراييقانونتقويت-

 عموميوامنیتياموردرمردممشارکتتقويت

 مردمتوسطناجابويژهدولتيغیرودولتينهادهایبرنظارتتقويت

هاایبرناماهبازپروریمراکزهمكاریبابايدناجااجتماعيمددکاریومشاورهمراکز-

ساالمبازگشاتهایزمینهوتقويتاجتماعيومددکارانمشاورانازاستفادهبارابازپروری

.کنندفراهمجامعهبهرامجرمان
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 پیشنهادات

اجتمااعي-هاوروندهایفرهنگيایازرويهانجامپايشوبرآوردهایمنظمودوره-

 موثربرنظموامنیتعمومي

-توسعهفضااييوآماايشسارزمینيپلایسازتمرکازبارسااختاربندهایانتظاامي-

اجتماعيوبهويژهمحالت

هایشهریکوچکدرراستایايجادهایفعالیتپلیسيبهبلوککوچکسازیحوزه-

امكانسرعت،دقتودسترسيبرایپلیسمتناسب

هاایعلمیاهوهایاجتماعيبهويژهمدارس،مساجد،دانشگاهها،حوزهتشويقارگان-

هایدولتيوخصوصيومردمنهادجهتارائهالگوهاایباوميبااتكیاهبارسايرسازمان

اسالمي–فرهنگايراني

هایمادی،معنویوعاطفيناشيازجرمواتخاذتدابیرمناسببرایکاهشخسارت-

هایويژهیازمندحمايتکمکبهبزهديدگانن

کوششبرایايجادمحیطمناسببرایرشدفضايلاخالقيوتقويتباورهایديناي-

وترويجفرهنگپیشگیریازوقوعجرمازطريقخانواده،مدرسه،مراکزعلميوماذهبيو

هایآنهاهاوظرفیتهایگروهيبااستفادهازتواناييرسانه

رکتيوجلبمشارکتمردمبارایسارمايهگاذاریدرتوسعهفرهنگپیشگیریمشا-

امرپیشگیریازجرموتأمینامنیت

ايجادهماهنگيمیاننهادهایمربو درزمینهمقابلهبااعوامالاجتمااعيجارمزااز-

هایبيرويه،هاوامكاناتمادیومعنوی،مهاجرتقبیلنابرابریدربهرهمندیازفرصت

صیل،طالقو...فقر،بیكاری،ترکتح

هایبيسرپرست،بدسرپرسات،تال برایتحكیمبنیانخانواده،حمايتازخانواده-

هایاجتماعينیازمندوافراددرمعرضخطرآسیب

انگیز نهادهایپیشگیریدرراستایانجاموظیفةکاهشجرم،ازطرياقپاذير و-

هاایخاارجيوضامانتبولمشوقهایخود،خودباوریدررسیدنبهآنياقباورارز 
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هاووظايف،تبعیتازاستانداردها،اجتنابازتعاارضواجراهایمرتبطباانجاممسئولیت

غیره

هایمهارتيوتكنیكايوارائاهمناابعتقويتنهادهایپیشگیریباارائهقابلیتکمک-

اجرايي

عناوانمكانیساميهااباهاولويتبخشيبهبحثپیشگیریازجرمدرزمرفاولويات-

برایهماهنگي،ايجادوفهرستيازمتخصصانبرایانجامبرآوردها

 بارای آموزشاىهاایبرناماه تنظایم به راجع بلندمدت راهبردیهایبرنامه بینى پیش-

 دين نهادهای تقويت

 برگازاری و انجام هابهآن تشويق و تحقیقاتى مراکز وهاپژوهشكده توجه جلب-

 در ديناىهاایآماوزه تاأثیر و نقاش پیرامون کاربردی، پژوهشى و علمىهایهمايش

 مراکاز ادارات، هاا، دانشاگاه هاا، دبیرستان مختلف سطوح در جرم وقوع از پیشگیری

غیره و صنعتى

 نهادهاای تارين اصالى از يكاى عناوان به که ايران اسالمى جمهوری انتظامى نیروی-

 ايان در باشاد، ماى جامعاه در امنیت و منظ حفظ اصلى متولى و پیشگیری امر در مسئول

 امار مربى و مجری يک عنوان به آن در اسالمىهایآموزههاینمونه تأکیدبرارتقای راستا

 کاه جرم از اجتماعى پیشگیری بودن مؤثر و بیشتر چه هر کارآمدی توانددر مى پیشگیری،

واقعشود. مفید است، جامعه سطح بزهكاریدر نرخ کاهش همان
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