راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ایران
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تاريخ پذيرش1396/11/16 :

چكیده:
امنیت اخالقی از آن جهت مهم است كه دارای ماهیتی نرم و وابسته به جامعه هدف است ،بناابراين بارای
خدشهدار كردن و به چالش كشیدن امنیت اخالقی ،ارزشها و بنیاانهاای اساسای جامعاه را هادف قارار
میدهند .از اين رو بهعنوان يكی از دغدغهها ،همواره در سرلوحه و كانون سیاستها ،برنامهها ،پژوهشهاا
و مطالعات اساسی ،شناخته شده و بسیار حائز اهمیت بوده است .مقاله حاضر كاه از لحااظ ناوع تحقیاق،
كاربردی توسعهای است ،با هدف شناساايی و تادوين راهبردهاای جمهاوری اساالمی اياران در راساتای
پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخالقی تهیه شده است .پرسش اساسی اين پژوهش عبارت است از اينكاه
راهبردهای كالن كه موجبات برقراری و حفظ امنیت اخالقی را فراهم میكنند و میتوان بر پاياه آنهاا از
جرائم و پديدههای علیه امنیت اخالقی ،پیشگیری نماود ،كدامناد؟ بارای پاساخ باه ايان پرساش ،دادههاا
بهصورت اسنادی و پیمايشی با ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوریشاده و باه دو صاورت توصایفی و
استنباطی ،تجزيه و تحلیل گرديدهاند .جامعه آماری تحقیق شامل مسائولین ،صااحبنظاران و كارشناساان
مرتبط با حوزه امنیت اخالقی به تعداد پنجاه  51تن بوده كه با استفاده از روش نمونهگیری از بین نخبگاان
انتخاب شدهاند .يافتههای اين تحقیق به شناسايی تعداد  21گويه قوت 21 ،گويه ضعف 21 ،گويه فرصات
و  21گويه تهديد در قالب چهار خوشه «فردی»« ،خانواده»« ،جامعه» و «حاكمیت» منجر گرديده است و بر
پايه مقاله پیشِ رو ،هشت مورد راهبردهای مربو به پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران
به دست آمد.

کلیدواژهها :امنیت اخالقی ،راهبردها ،فردی ،خانواده ،جامعه ،حاكمیت

 -1دانشآموخته دوره دكتری امنیت ملی دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم انتظامی امین
(نويسنده مسئول)
 -2دانشیار حقوق خصوصی و اسالمی دانشگاه تهران

fadaeishahri@khorasankarshenas.ir
esmaeili1344@ut.ac.ir
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مقدمه:
امنیت اخالقی يكی از مهمترين و اساسیترين نیازهای انسان ،همیشه و در همه جا تعريف شاده و
مورد توجه بوده است .امنیت اخالقی از آن جهت بسیار مهام ماینماياد كاه دارای مااهیتی نارم و
وابسته به جامعه هدف است .به بیانی ديگر ،جرائم علیه امنیت اخالقی ،ارزشهای اساسی جامعه يا
افراد و هنجارهای اجتماعی را هدف قرار میدهند.
جرائمی وجود دارند كه بهطور مستقیم با مفااهیم امنیات ملای و آساايش عماومی در ارتباا
میباشند .جرائمی مثل جاسوسی ،شورش يا تحرياک ماردم باه شاورش و  ...باهطاور مساتقیم باا
حاكمیت ملی و اسا

و پايههای يک نظام و حكومت برخورد دارند .از سوی ديگر جرائمی مثال

جعل و قلب سكه ،از باب آنكه اعتماد عمومی را نسبت به صحت اسناد ،نوشاتههاا ،اوراق بهاادار،
اسكنا  ،سكه و نظاير آنها سلب كرده ...جرائم علیه آسايش عمومی محسوب شدهاند (میرمحماد
صادقی.)13-14 :1385 ،
جرائمی كه علیه ارزشهای اساسی جامعه يا افراد و هنجارهای اجتماعی به وقوع میپیوندناد،
مانند جرائم علیه آبرو ،حیثیت ،شرافت ،عِر

و نامو

مردم و جرم عمومی محسوب مایشاوند،

نیز میتواند بهعنوان جرائم علیه امنیت اخالقی تعريف شوند .با اين مفرو

 ،مسئله اين اسات كاه

با چه تدابیر ،تمهیدات ،راهبردها و راهكارهايی ايجاد يا تقويات مایشاود؟ چاه عوامال ياا عللای
موجبات و بسترهای ناامنی اخالقی را فراهم مینمايد؟ امنیات اخالقای چگوناه ماورد تعار

ياا

تهديد قرار میگیرد؟ چه پديدهها ياا جرائمای امنیات اخالقای را مخادوش ،محادود ياا منحارف
میكنند؟ برای پیشگیری از پديدهها يا تخلفات و يا جرائم علیه امنیت اخالقی ،چه بايد كرد؟
پیشینه شناسی:

جستارگری منابع و مستندات قابلدستر

نشان میدهد ،با وجود انجام برخای مطالعاات مارتبط،

پژوهشی با عنوان و هدف مدنظر اين تحقیق ،انجام نگرفته است .در اين بخش برخی از تحقیقاات
انجام شده را مرور مینمايیم:
جهانتاب ( )1391در پژوهشی به تأثیر سرمايه اجتماعی بر احسا

امنیت پرداختاه اسات .وی

در اين پژوهش دريافته است كه امروزه در برداشت از امنیت و احسا

آن افزون بر نباود تهدياد،

وجود شرايط مطلوب برای تحقق خواستههای جمعی نیز مدنظر است .اين گفتمان بر تواناايیهاای
نرمافزاری تأكید دارد كه يكی از آنها سرمايه اجتماعی است .سرمايه اجتماعی ،افراد و گاروههاا را
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در دستیابی به منافع عمومی نظیر امنیت و احسا

امنیت (در ابعاد جانی ،مالی ،ناوامیس و اعتباار)

ياری میرساند.
جعفريان ( )1389در پژوهشی به بررسی عوامل مثثر بر انتخاب مكان و زمان ارتكاب جارم باا
تأكید بر پیشگیری پرداخته است .نتیجه تحقیق نشان میدهد عناصر اصلی شكلگیری كژرویهاای
اجتماعی كه زمینهساز انحرافات و نهايتاً ارتكاب جرائم هستند؛ عبارتند از مكان ،زمان و انساان كاه
انسان بسته به مقتضیات خود در بستر مكانی و محدوده زمانی خاص مرتكب جرم میشاود ،حاال
چنانچه آشنايی با امنیت اين سه عامل در شرايطی هدفمند با راهبردهای جلوگیری كننده ،باه نحاو
شايسته و بايسته مورد آموزش ،پرورش ،كنترل و مديريت قرار گیرند ،به همان میزان در پیشاگیری
از وقوع جرائم موفق هستیم.
در پژوهشی ديگر كاه ماثمنی ( )1391باه دنباال تادوين راهبردهاای ارتقااء امنیات عماومی
جمهوری اسالمی ايران بوده است ،مشخص گرديد سه راهبرد «اشرافیت اطالعاتی و كاهش تزاحم
نهادهای متولی امنیت عمومی« ،»...توسعه مشاركت اجتماعی از طريق استفاده از ظرفیتهای دينای
و قومی »...و «توسعه همگرايی و بااور ملای ...و امیادآفرينی بارای نسال جاوان» ،بااالترين امتیااز
میانگین جذابیت را از ديدگاه نخبگان كسب كردهاند.
صادقی ( )1383معتقد است جنسیت نقش همهجايی و تعیینكننده بر نظامهای اخالقای اياران
داشته است .در آموزههای اخالقی ،جنسیت مقولهای است كه بر مبناای آن تنظایم رواباط فاردی و
اجتماعی صورت میگیرد و از اين رو با مناسبات قدرت در حاوزه خصوصای و اجتمااعی پیوناد
نزديكی دارد .مروری بر آموزههای اخالقی نشان می دهد ،روابط قدرت مبتنی بر جنسایت از تاأثیر
خاصی برخوردار است.
در پیشینههای مرتبط ،هر پژوهشگری به بخشای از ماوارد پرداختاهاناد .باه سارمايه اجتمااعی
بهعنوان مهمترين مبنای امنیت عمومی ،به امنیت عمومی بهعنوان زيربناا و زيرسااخت نظام و اداره
امور جامعه ،به پیشگیری از جرائم ،بسته به زمان و مكان و آماجهای مجرمانه ،باا نگااهی باه بازه-
ديدگان بالقوه و مانند آن ،...اما آنچه اين پژوهش را از ساير تحقیقات ،متمايز مینمايد ،ايان اسات
كه در اين مقاله در راستای پیشگیری از جرائم ،آنهم جرائم علیه امنیت اخالقی و در ساطح ارائاه
راهبرد ،مطالعه و تحقیق انجام شده است.
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تعریف مفاهیم

راهبرد :ريشه لغوی راهبرد يا استراتژی به كلمه استراتژو

يونانی برمیگردد كه در زمان حكومت

كلیسااتن در سااال  518قباال از ماایالد متااداول شااد (لطیفیااان .)1 :1383 ،راهباارد ،فرآينااد كلاای
تصمیم گیری درباره مقصد و چگونگی دستیابی به آن است (منتزبرگ .)1994 ،1راهبرد يا استراتژی
تعیینكننده زمینه های فعالیت در محیطی پیچیده و پويا بوده و ابزاری است كه به عنصر انساانی در
يک نظام سازمانی حیات بخشیده ،افراد را باه حركات وا مایدارد .در تعريفای ديگار ،راهبارد ياا
استراتژی الگويی بنیادی از اهداف فعلی و برناماهريازیشاده ،بهارهبارداری و تخصایص مناابع و

تعامالت يک سازمان با بازارها ،رقبا و ديگر عوامل محیطی است (پورصاادق و كشاتكار:1395 ،
. )5
اخيق :در يک تعريف از اخالق چنین آمده است« :اخالق مجموعه صافات روحا و بااطن
انسان است» و به گفته بعض از دانشمندان ،گاه به بعض از اعمال و رفتارى كه از خلقیات درون
انسان ناش م شود ،نیز اخالق گفته م شود (اول اخالق صفات است و دوم اخاالق رفتاارى).
اخالق را از طريق آثارش نیز م توان تعريف كرد و آن اينكه «گاه فعل كه از انسان سار ما زناد،
شكل مستمرى ندارد ،ول هنگامیكه كارى بهطور مستمر از كس سر م زند (مانند امساک در بذل
و بخشش و كمک به ديگران) دلیل به اين است كه يک ريشه درونا و بااطن در اعمااق جاان و
روح او دارد ،آن ريشه را خلق و اخالق م نامند» (ابن مسكويه.)52 :1362 ،
اخالق پیش برنده يک ملت است ،امید تحرک و جديت است .ملتی كه ناامید و از آيناده خاود
مأيو

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

اخالق؛ آداب ،ارزشها ،احترامات و اعتبارات ،باور يافته ،پذيرفته شده و مرسوم حاكم بر افراد،
خانوادهها و مردم هر جامعه است كه میتواند مالک و محک قابل قباولی بارای گازينش ،پاايش و
سنجش گفتارها ،رفتارها و كردارهايی باشد كه پیوساته رخ مایدهاد و باا فار

نیكاويی آنهاا،

موجبات پیشرفت و در صورت ناپسندیشان ،موجبات پسرفت جامعه فراهم میآيد.
امنیت اخيقي :امنیت اخالقی وضعیتی اسات كاه ضامن حفاظات و حراسات از ارزشهاای
اساسی و هنجارهای اخالقی جامعه ،عموم مردم از هرگوناه تعار

و تهديادی نسابت باه آبارو،
1 - Mintzberg
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حیثیت ،شرافت ،نامو

و عِر

خود در امان بوده و حقوق عرفی ،مشروع و قانونی آنها در ايان

راستا در كمال آرامش و آسايش ،مورد رعايت و حمايت قرار گیرد.
پیشگیری :از نظر ريشهشناسی ،كلمه پیشگیری دارای بعد مضاعف اسات ،پیشاگیری در عاین
حال جلو رفتن و آگهی دادن نیز است (گسن .)277 :1371 ،يک تعريف مختصار و در عاین حاال
كامل از پیشگیری را میتوان بدين قرار ذكر نمود« :مجموع راهكارها و شیوههايی است كه انسانها
بهمنظور جلوگیری يا محدود كردن جرم اختصاصاً بهكار میبرند» (كوساون .)44 :1376 ،برخای از
جرم شناسان كشورمان پیشگیری وضعی از جرم را علت شناسی جرم در خارج از شخصیت مجرم
دانسته و معتقدند كه پیشگیری وضعی عبارت از اقدامات غیركیفری است كه معادله جرم را به هام
میزند و هزينه انجام بزه را باال میبرد ،به نحوی كه بزهكار بالقوه از ارتكاب جرم صرفنظار كناد
(نجفی ابرندآبادی.)498 :1383،
پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخيقي :پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخالقی عبارت اسات از كلیاه
تدابیر ،تعابیر ،راهبردها ،راهكارها ،تمهیدات و تداركات فردی ،گروهای ،ساازمانی و قاانونی كاه باهمنظاور
جلوگیری يا محدود كردن وقوع پديدهها و يا ارتكاب جرائم علیه امنیت اخالقی در جامعه انجام پذيرد.
چشمانداز قانون اساسي در مورد امنیت اخيقي :قانون اساسی بیانگر ارزشها و آرماانهاای
گوناگون میباشد كه فلسفه وجودی يک كشور ،مردم ،مایهن و رژيام سیاسای را تادوين نماوده و
نشان میدهد .از نظر امنیتی نیز تنها ارزشها و آرمانهاای پاياهای و اساسای مایتوانناد قابلیات و
ظرفیت توجیه و تفسیر امنیتی پیدا كنند .از ديدگاه قانون اساسی جمهوری اسالمی اياران ،ارزشهاا
و آرمانهای اساسی زير را میتوان با اخالق و امنیات اخالقای مارتبط دانسات و ماورد تجزياه و
تحلیل قرار داد:
 -1ارزشهای واالی انسانی و كرامت انسان :در بند ششام از اصال دوم قاانون اساسای ،يعنای
بالفاصله پس از نخستین اصل كه چگونگی حاكمیت را مشخص كارده ،چناین آورده شاده
است؛ جمهوری اسالمی ،نظامی است بر پايه " ...كرامت و ارزش واالی انسان و آزادی توأم
با مسئولیت او در برابر خدا "...
قانون اساسی در ششمین بند از اصل دوم ،بهطاور صاريح و روشان باه كرامات و ارزشهاای
واالی انسانی پرداخته ،كه در فضای ايمانی و امن جامعه ايرانی اسالمی ،بهترين و مهمترين معناای
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آن ،همان اخالقیات و برقراری و گسترش امنیت اخالقی در جامعه میباشد و در ادامه بند شش كه
تدوين كنندگان قانون اساسی ،به آزادی مسئوالنه در برابر خدا اشاره نمودهاند ،نیز بیانگر اين اسات
كه آزادیهای بیحدوحصر و غیرمسئوالنه كه موجبات بیبندوباری و فساد و تبااهی در جامعاه را
فراهم می كند ،در ايران اسالمی جايگاهی ندارد ،بلكه آزادی تا حدودی جايز است كه به حقاوق و
حدود معنوی افراد و جامعه تجاوز و تعدی نشود و اخالقیات و كرامت انسانی خدشهدار و تهدياد
نشود.
 -2رشد فضايل اخالقی :اصل سوم قانون اساسی چنین اشعار میدارد؛ دولت جمهوری اسالمی
ايران مثظف است  ...همه امكانات خود را برای امور زير بهكار برد؛
ايجاد محیط مساعد برای رشد فضايل اخالقی بر اسا

ايمان و تقوا و مبارزه باا كلیاه مظااهر

فساد و تباهی ...بند يک از اصل سوم قانون اساسی را میتوان از دو دريچه مطمح نظر قرار داد:
اول اينكه؛ بسترسازی و ايجاد محیط مناسب و مطلاوب در ساطوح خاناه و خاانواده ،محلاه و
مدرسه و همه محیطها و مكانهای اجتماعی باا هادف رشاد و ارتقااء فضاايل اخالقای ،در رأ
وظايف و تكالیف دولت قرار گرفته است و جهت و مبنای اين بسترساازی نیاز ايماان باه خادا و
پرهیزكاری است.
دوم اينكه؛ دولت مثظف و مكلف است با كلیه مظاهر ،نشانهها ،مصاديق و نمونههاای فسااد و
تباهی ،مبارزه نمايد كه هر جرم ،تخلف و پديدهای كه رنگ و باوی فسااد و تبااهی داشاته باشاد،
میتواند آماج مبارزه و مقابله باشد ،تا زمانی كه پاكی جايگزين پلیدی شود.
 -3امر به معروف و نهی از منكر :در اصل هشتم قانون اساسی به موضوع امر به معروف و نهای
از منكر توجه ويژهای شده است .در ايان اصال تصاريح و تأكیاد شاده كاه «در جمهاوری
اسالمی ايران دعوت به خیر ،امر به معروف و نهی از منكر وظیفهای است همگانی و متقابل
بر عهده مردم نسبت به يكديگر ،دولت نسبت به مردم و مردم نسابت باه دولات .شارايط و
حدود و كیفیت آن را قانون معین مایكناد( .وَالمُومِناوُنَ وَالمُومِنَاات بَعضُاهُم اَولِیَااء بَعاض
يَامُرُونَ بِالمَعرُوف وَ يَنهَونَ عَنِ المُنكَر)» (سوره توبه.)71:
نكته بسیار مهم اصل هشتم قانون اساسی اين است كه ،اين اصل را میتوان ناظر بار پیشاگیری
اجتماعی و هم پیشگیری رسمی (دولتی) از ارتكاب هر گونه بزه ،تخلف و يا جرمی دانست كه در
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جامعه ،نظم و امنیت را خدشهدار كرده و يا به چالش بكشد .امر به معروف و نهی از منكر ،نشاانی
بارز و شیوهای جامعهمحور از پیشگیری اسات .در ايان روش پناددهی و پنادآموزی گروهای ،باا
مسئولیتی همگانی ،هر كسی میتواند با نصیحت و اندرز با نگاه ايجابی و باا تاذكر و نكاوهش باا
نگاه سلبی ،به پیشگیری اجتماعی از جرائم و پديدههای علیه امنیت اخالقی بپردازد.
 -4آزادی مسئوالنه در چارچوب قانون و امنیت اخالقی :در اصل نهام قاانون اساسای تصاريح
شده است« :در جمهوری اسالمی ايران آزادی و استقالل و وحدت و تمامیت ارضی كشاور
از يكديگر تفكیک ناپذيرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است»...
مطابق اين اصل قانونی ،در جمهوری اسالمی ايران ،آزادی بیحد و حصر كاه سااير بساترهای
سیاسی ،فرهنگی و  ...مخدوش كند ،مورد قبول و تأيید مردم نیست .هرگاه فرد يا افارادی باا ساوء
استفاده از آزادی بخواهند فضای امن فرهنگی و اخالقی جامعه را با ايجاد و يا تظااهر باه فسااد و
فحشاء و بی بند و باری مورد تهديد و تعر

قرار داده و يا امنیت اخالقی را تهديد نمايناد ،ابتادا

مورد سرزنش اجتماعی و با روش امر به معروف و نهی از منكر ،با آنها برخورد میشود و ساپس
متصديان برقراری و حفظ نظم و امنیت عمومی كه در رأ

آنها افراد پلیس میباشند ،طبق قانون،

با جلوههای تباهی و جرم ،برخورد مناسب مینمايند.
 -5تقدم حیثیت و امنیت اخالقی بر ساير حقاوق اشاخاص در قاانون اساسای :اصال 22قاانون
اساسی در مورد حقوق شخصی افراد جامعه تأكید مینمايد ،بدين قارار كاه حیثیات ،جاان،
مال ،حقوق ،مسكن و شغل اشخاص از تعر

مصاون اسات مگار در ماواردی كاه قاانون

تجويز نمايد.
در ترتیب و توالی حقوق شخصی افراد ،تدوين كنندگان قانون اساسی «حیثیت» را كه بار پاياه
اخالق ،حرمت ،شرافت و همه ارزشهای معنوی انسان ،شاكل گرفتاه و معناا مایياباد ،در نقطاه
آغازين اصل قانونی آوردهاند و اين میتواند مبین اهمیت جايگاه اخالقیات و معنوياات و فرهناگ
در جامعه ،حتی در حريم شخصی و حقوق فردی آنها باشد .در میزان ارزش «حیثیت» همین باس
كه در اين اصل مهم و اساسی ،پیش از «جان» آورده شده است.
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ویژگیهای امنیت اخالقی

 )7نسبي بودن امنیت اخيقي :امنیات اخالقای در جواماع و كشاورهايی كاه باه اخالقیاات،
معنويات و ارزشهای واقعی انسانیت ،توجه دارند و آنها را شااخص ارزياابی زنادگی اجتمااعی
میدانند ،موضوعیت پیدا كرده و قابل توجیه است و در هر جامعه به نسبت تعريف و توجیهی كاه
از اخالقیات دارند ،امنیت اخالقی هم معنا میيابد.
 )۹ارزشمداری امنیت اخيقي :امنیت اخالقی بر پايه ارزشهای مورد قباول و ماورد احتارام
مردم استوار است .ارزشهای مشترک جوامع بشری میتواند موقعیت يا وضعیتی از امنیت اخالقای
مشترک را ايجاب نمايد .افزون بر اين ،هر جامعهای در درون خود بر مدار ارزشهای ماورد قباول
مردم ،گونهای از فضای امنیت اخالقی را انتظار داشته و مطالبه مینمايد .در نقطه مقابل ،مردمی كاه
به ارزشهای انسانی معتقد نباشند ،متقاضی امنیت اخالقی نیستند ،چون ممكن است هرگونه فسااد
يا بستر نامتعارف و غیراخالقی را ،درست و مطلوب تلقی نمايند.
 )9اعتقاد محوری امنیت اخيقي :اعتقاد به خدا ،اعتقاد به رستاخیز ،اعتقاد به انسانیت ،اعتقااد
به وجدان و شرف انسانی ،شايد مهمترين در

و بحث همه اديان الهی باشد .هر فرد يا اجتمااعی

كه اعتقاد به ارزش های واالی انسانی دارد ،آينده انسان را در گرو تالش برای رسایدن باه كماال و
خداگونگی میداند و اين میسر و مقدور نیست ،مگر در بستری مناسب و بستر مناسب اجتمااعی و
حتی فردی ،وضعیتی است عاری از فسااد ،فحشاا ،تیرگای و تبااهی؛ بناابراين امنیات اخالقای بار
محوريت اعتقاد به ارزش های مشترک انسانی و دستورات و سفارشات مشترک اديان الهای اساتوار
میباشد.
 )۸وابستگي امنیت اخيقي :امنیت اخالقی از سويی باه ارزشهاا و اعتقاادات ماردم وابساته
است ،يعنی اگر ايمان و اعتقاد را در نظر نگیريم و مالک و معیاار هماه چیاز مادياات و مناسابات
سرمايهای و پول و امكانات رفاهی صرف باشد ،امنیت اخالقی نمیتواند معنا و مفهوم پیدا كناد .از
سويی ديگر امنیت اخالقی به جامعه و فرهنگ وابسته است چراكه در بساتر اجتمااع و باا فرهناگ
مردم تعريف میشود .بنابراين ،چون مردم در جوامع گوناگون خلاق و خاوی متفااوت داشاته و از
فرهنگهای متنوع برخوردارند ،هر جامعهای بسته به نوع فرهنگ ،ارزشها و عارف اجتمااعیاش،
سطح و وضعیت خاصیاز امنیت اخالقیرا دارا است.
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 )۶حساسیت امنیت اخيقي :حساسیت امنیت اخالقی از آنجا ناشی مایشاود كاه باا خلاق و
خوی و ارزشها و اعتقادات مردم (فردی يا جمعی) وابسته اسات .در تهديادات علیاه اخالقیاات،
ممكن است بهظاهر در بادی امر اتفاق جدی و قابل تاوجهی رخ ننماياد ،اماا باهمارور و از درون،
جامعه را متزلزل و آسیبپذير می نمايد تا آنجا كه موجبات فروپاشی نظاام اجتمااعی و باهتباع آن
نظام سیاسی يک كشور را فراهم كند.
ابعاد امنیت اخالقی

 )7بعد شخصي امنیت اخيقي :بعد شخصی امنیت اخالقی را میتوان در عزتنفس و كرامت
انسان جستجو نمود .انسانهای شريف ،خودساخته ،پاکدامن و نجیب ،انسانهايی هستند كه ايمان
به خدا و احترام به انسان در روش و منش آنها ،از زماان زاده شادن ،در طاول مادت تربیات ،باا
پرورش و پرهیز و پاكیزگی ،نهادينه شده و در زندگی ،همیشه باا مراقبات و نظاارت بار خاويش،
گفتار ،رفتار و كردارشان را تكامل میبخشند و در راه رسایدن باه حقیقات زنادگی و خادمت باه
مخلوقات خدا ،میكوشند و خود را از هرگونه پلشتی و پلیدی ،دور نگاه میدارناد .چناانكاه امیار
مثمنان علی (ع) میفرمايد« :مَن كَرُمَت عَلَیه نَفسُهُ هانَت عَلَیه شَاهوَتُه؛ كسای كاه از كرامات نفاس
برخوردار شد ،شهوات نفسانی در نظرش خوار و ناچیز میآيد» (تمیمی.)669 :1393 ،
 )۹بعد فرهنگي امنیت اخيقي :فرهنگ در هر جامعه ،مجموعه ارزشها ،آرمانهاا ،اخالقیاات
و اعتقادات مردم است كه با رشد فكری آنها رابطهای تنگاتنگ داشته و به اقتضای شارايط حااكم
بر اجتماع پیشرفت و يا پسرفت دارد .از سويی فرهنگ جامعه ،موجبات امنیات اخالقای را فاراهم
می نمايد و از سويی اخالقیات مردم ،موجب ارتقاء سطح فرهنگ میشود .پارداختن باه فرهناگ و
همه اقتضائات و الزاماتش بهمنظور رشد و تكامل اخالق و امنیت اخالقی بسیار ضروری مینماياد.
" ...فرهنااگ ،يعناای اخالقیااات و ذاتیااات يااک جامعااه و بااومی يااک ملاات؛ تفكااراتش ،ايمااانش،
آرمانهايش ،اينها تشكیلدهنده مبانی فرهنگ يک كشور است؛ ايانهاسات كاه ياک ملات را ياا
شجاع و غیور و جسور و مستقل میكند ،يا سرافكنده و ذلیل و فرودست و خاکنشین و فقیار "...
(امام خامنهای.)83/11/17 :
 )9بعد اجتماعي امنیت اخيقي :بعد اجتماعی امنیت اخالقای باه رواباط مشاروع ،مناساب و
مطلوب انسانها در جامعه مربو میباشد .از ديدگاه اسالم ،ارتباطات اجتماعی زمانی ساالم اسات
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كه بر پايه مبانی اخالقی شامل؛ تكريم شخصیت و عزتنفس و احترام متقابل افراد انسانی ،اساتوار
باشد .روابطی كه بر اين اسا

پايهگذاری شود ،افراد را در برابر انحرافها ايمن و با انگیزه میكند

و جامعه را در برابر آسیبها و تهديدات اخالقی ،امن و پاكیزه مینمايد .در رابطه با بعد اجتمااعی
امنیت اخالقی ،كرامت انسانی میتواند اسا

و ركن پايداری و پیوند جامعه مدنی و هدفمند باشد.

خداوند در قرآن كريم میفرمايد؛ «ای مردم ،همانا شما را از مرد و زنی آفريديم ،پس آنگاه به قبايل
و طوايفی تقسیم گردانیديم تا از يكديگر بازشناخته شويد ،همانا گرامیترين شما در نازد خداوناد،
پرهیزگارترين

شماست»1.

 )۸بعد اقتصادی امنیت اخيقي :امنیت اخالقی در بعد اقتصادی ،تنها باه ساوداگری بار پاياه
منفعتطلبی نمیانديشد .اقتصاد اخاالق محاور ،نگااهی مشاتری مادار بار اساا

خیرخاواهی و

سودرسانی دارد .در زير چتر امنیتی اخالق اقتصادی ،تولید ،توزياع و مصارف بار مبناای شارافت،
معرفت و منزلت ،معنا میيابد .امنیت اخالقی يک نیاز مبرم و راهنمای مهم در توسعه راهحالهاای
جديد فناوری در جامعه مدرن اقتصادی ،همچنین يک عامل رقابتی در كسبوكار میباشاد .امنیات
اخالقی ،آگاهی ،شايستگی و تخصص استادانه با جزئیات طرح بوده و دستورالعملهای خاصای را
برای پیروی از اخالقیات و مسائل مربو به حفاظت از حريم خصوصای افاراد ،اطالعاات ،هزيناه
كافی در مصوبات ،اطالعیههای بودجه دولتها قبل از مراجع ذیصالح و يا پیشبینی برای تحقاق
آن وظايف شرح میدهد (تانو.)2 :2112 ،
 )۶بعد سیاسي امنیت اخيقي :امنیت اخالقی در بعد سیاسی آن میتواند دارای دو جنبه باشد؛
يک جنبه داخلی ديگری جنبه خارجی .اخالق سیاسی در جنباه داخلای باه رفتارهاا و كردارهاای
سیاستمداران داخلی هر كشور در رابطه با انجام وظايف و تكالیفشان در قبال مردم ،برمیگاردد .در
اين جنبه ،منطقی و مطلوب بودن اقدامات سیاستگزاران و سیاستمداران ،مایتواناد ماالک ارزياابی
اخالق سیاسی آن ها باشد .اخالق سیاسی در جنبه خارجی به رواباط سیاساتمداران هار كشاور باا
سران دولتی و حكومتی ساير كشورها در راستای اقداماتی كه مناسبات و محاسابات كشورشاان در
سطح منطقه يا جهان اقتضاء مینمايد ،برمیگردد .در اين جنبه ،انسانی باودن و بشردوساتانه باودن

 -1آيه 13سوره حجرات
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سیاستهای خارجی و مواضع سیاسی دولتمردان ،میتواند مالک ارزيابی اخاالق سیاسای آنهاا و
كشورشان باشد (دی لیسوفوی.)284 :2111 ،
چارچو نظری تحقیق :بر اسا

پژوهش انجام شده ،چارچوب نظری تحقیق بهصاورت زيار در

نظر گرفته شد.
مطالعه و بررسی ادبیات پژوهش
شناخت قوتها ،ضعفها ،فرصتها و
تهديدات
خبرگان
تحلیل آمار و
تجزيه
ايران
آراء .ا .
اخالقی ج
بسترو امنیت
در
شناخت و ارائه راهبردهای پیشگیری از
جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران
روششناسی تحقیق :در اين پژوهش برای بررسای قابلیات اعتمااد پرسشانامه ،از ضاريب آلفاای
كرونباخ استفاده شده است .پرسشنامهها در جمعیت  31نفری مورد آزمون قرار گرفت تاا ناواقص
احتمالی كه میتوانست از نامفهوم بودن ،ترتیب نامناسب و غیره باشاد ،مرتفاع گاردد .همچناین از
كارشناسان و محققین ،خواسته شد تا مشكالت احتمالی پرسشنامه را در مقابل هار گوياه و ساثال
متذكر شوند .پس از جمعآوری نتايج و بررسی نظرات كارشناسان پرسشنامه نهايی با ضريب آلفای
 1/824مورد تأيید قرار گرفت.
جامعه آماری در اين تحقیق شامل مسئولین ،صاحبنظران و كارشناسان مرتبط با حوزه امنیات
اخالقی است كه تعداد نمونه  51تن با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب گرديدند .برای
تجزيهوتحلیل دادههای جمعآوری شده آمار تحلیلی به دو صورت توصیفی و استنباطی مطرح شاده اسات.
ابتدا شناختی از وضعیت و ويژگیهای پاسخدهندگان حاصل شد و پس از طبقهبنادی پاساخهاا باهمنظاور
بررسی نتايج حاصله ،از پرسشنامه آزمونهای آماری اساتفاده شاد .كلیاه مراحال آمااری و آناالیز دادههاای
جمعآوری شده با استفاده از نرمافزار آماری  Lizrelانجام گرفت .در اين مطالعه تعداد  51تن از نخبگاان باه
 82گويه پرسشنامه پاسخ دادند ،لذا ماتريس  21 * 51تشكیل شد.
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و تجزیه و تحلیل

یافتههای جمعیت شناختي :نقش آمار توصیفی در واقاع ،جماعآوری ،خالصاه كاردن و توصایف
اطالعات كمی و كیفی حاصل از نمونه يا جامعه آمااری اسات .جادول زيار يافتاههاای جمعیات
شناختی تحقیق را نشان میدهد.
فراواني

درصد فراواني

متغیر
31-41

5

9/8

41-51

44

86/3

51-61

1

1/2

تعداد كل

50

111

زن

4

7/8

مرد

46

92/2

تعداد كل

50

111

كارشناسی

9

17/6

كارشناسی ارشد

25

51

دكتری

16

31/4

تعداد كل

50

111

قضايی

21

41/2

انتظامی

29

58/8

تعداد كل

51

111

1-11

11

21/6

سنوات کار امنیتي

11-21

24

49

یا پیشگیری از جرم

21-31

15

29/4

تعداد كل

50

111

سن

جنسیت

تحصیيت

مسئولیت شغلي

نتايج توصیفی نشان میدهد بیشترين فراوانی طبقات سانی پاساخگويان باین  41-51باا 86/3
درصد ،جنسیت پاسخگويان  92/2مرد و  7/8درصد زن ،بیشترين تحصیالت پاسخگويان در مقطع
كارشناسی ارشد با  51درصد و رسته شغلی پاساخگويان در حاوزه قضاايی باا  41/2درصاد و در
حوزه انتظامی با  58/8درصد ،سنوات شغلی پاسخگويان در ساه باازه زماانی  1-11ساال11-21 ،

 راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران 7۸7

سال و  21-31سال تقسیمبندی كه مشخص گرديد بیشترين پاسخگويان با  49درصد در باازه -21
 11سال قرار دارند.


تعیین ماتریس ارزیابی و تعیین موقعیت و اقدام راهبردی (تحلیل )SPACE

محورهای ماتريس ارزيابی موقعیت و اقدام راهبردی نشاندهنده دو بعد درونی و بیرونی میباشاد.
برحسب اينكه موقعیت راهبردی در كداميک از مناطق چهارگانه مدل قارار داشاته باشاند ،ماوارد
چهارگانه راهبردها را

آوردهايم:

عوامل داخلي

قوتها

ضعفها

ناحیه  :1استفاده از فرصتها با

ناحیه  :3استفاده از مزيتهای نهفته در

استفاده از نقا قوت ()SO

فرصتها برای جبران نقا ضعف ()WO

ناحیه  :2استفاده از نقا قوت

ناحیه  :4به حداقل رساندن زيانهای ناشی

برای جلوگیری از تهديدها ()ST

از تهديدها و نقا ضعف ()WT

عوامل محیطي
فرصتها
تهدیدها

بااا بررساای گويااههااای قااوت ،فرصاات ،ضااعف و تهديااد در ماااتريس  ،SWOTراهبردهااا و
شاخصهای آنها را به شرح ذيل مورد شناسايی و تدوين قرار میدهیم:
تشريح راهبردها و شاخصهای آنها
راهبرد شماره  :1تشكیل ،تحكیم ،تعالی ،تكامل و ايمنسازی كانون خاانواده باا نهاديناهساازی
آداب و سبک زندگی ايرانی ،اسالمی در سطح فردی ،خانواده و جامعه
جدول ذيل شاخصهای مرتبط با اين راهبرد را نشان میدهند.
آماره

مقدار

Chi-Square

59/99

Df

35

Chi-Square/ Df

1/714

RMSEA

1/121

GFI

1/98

AGFI

1/94

CFI

1/91

NFI

1/91

RMR

1/123
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با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق ارائه شده ،مقدار  x2/dfمحاسبه شده  2/72است،
وجود  x2/dfكوچکتر از  3نشان دهنده برازش مناسب مدل است .همچنین ريشه خطای میانگین
مجذورات تقريب ( )RMSEAمیبايستی كمتر از  1/18باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار
 1/132است .میزان مثلفههای  GFIو  AGFIو  CFIو  NFIنیز بايد بیشتر از  1/9باشد كه در مادل
تحت بررسی به ترتیب برابر  1/98و  1/94و  1/91و  1/91است .همچنین مقدار  RMRنیز بايستی
كوچکتر از  1/15باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  1/123اسات ،باا توجاه باه شااخصهاا و
خروجی های نرمافزار لیزرل میتوان گفت معرف های انتخاب شده بارای سانجش تقويات امنیات
اخالقی با نگرش به خانواده از اعتبار الزم برخوردار است.
تمركز راهبرد شماره  1بر تقويت امنیت اخالقی فارد در خاانواده اسات .بارای سانجش میازان
تقويت امنیت اخالقی از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه از  11گويه استفاده شده است .چگاونگی
توزيع درصدی پاسخهای پاسخگويان مورد مطالعه به هر يک از گويهها در جدول زير آورده شاده
است.
توزيع فراوانی شاخصهای تقويت امنیت اخالق فردی و خانواده
شاخص

میزان تأثیر
خیلی زياد

زياد

متوسط

تأثیر اقدام مناسب و به هنگام در تشكیل خانواده

72/5

25/5

1/2

تأثیر عشق و عالقه در خانواده

66/7

33/3

تأثیر ارتبا اخالق مدار در خانواده

71/6

27/5

1/2

تأثیر آگاهی از پیشینه و زمینه خانواده

47/1

1/51

1/2

تأثیر ارتبا سالم و مطلوب در خانواده

58/8

41/2

نقش روابط مناسب همسران در خانواده

66/7

33/3

نقش عفاف موجود در حريم خانواده

66/7

29/4

3/9

نقش حجاب موجود در حريم خانواده

58/8

39/2

1/2

نقش پايداری و پايبندی به ارزشهای خانواده

52/9

47/1

نقش فداكاری و وفاداری به پیمانهای خانواده

64/7

35/3

كم

خیلی كم

مقدار آلفای كرونباخ  11گويه باال كه میزان تقويت امنیت اخالقی با نگرش به جايگااه فارد در
خانواده توسط پاسخگويان مورد مطالعه را میسنجد برابر  1/64است كه نشان از همسازی درونای

 راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران 7۸9

گويههای طیف مورد نظر و باال بودن تكرارپذيری وسیله اندازهگیری برای سنجش تقويات امنیات
اخالقی با نگرش به فرد و خانواده است.
الزم به ذكر است در راهبرد شماره  1بهعنوان نمونه ،جدول توزيع فراوانی شاخصهاای امنیات
اخالقی آورده شد اما به دلیل محدوديت فضای نگارش مقاله از آوردن جاداول بعادی خاودداری
میشود.
راهبرد شماره  : 2تدوين ،تبیین ،تنظیم و تكامال تربیتای فرزنادان باا آراماش ،امنیات ،اعتمااد،
اطمینان و امید ،بر پايه محبت ،شخصیت ،كرامت ،منزلت و عزت
جدول ذيل شاخصهای مرتبط با اين راهبرد را نشان میدهند.
آماره

مقدار

Chi-Square

49/92

Df

35

Chi-Square/ Df

1442

RMSEA

1/193

GFI

1/97

AGFI

1/91

CFI

1/91

NFI

1/91

RMR

1/121

با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق ارائه شده ،مقدار  x2/dfمحاسبه شده  2/72اسات،
وجود  x2/dfكوچکتر از  3نشان دهنده برازش مناسب مدل است .همچنین ريشه خطای میاانگین
مجذورات تقريب ( )RMSEAمیبايستی كمتر از  1/18باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار
 1/132است .میزان مثلفههای  GFIو  AGFIو  CFIو  NFIنیز بايد بیشتر از  1/9باشد كه در مادل
تحت بررسی به ترتیب برابر  1/98و  1/94و  1/91و  1/91است .همچنین مقدار  RMRنیز بايستی
بايد كوچکتر از  1/15باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  1/123است ،با توجه به شااخصهاا و
خروجی های نرمافزار لیزرل میتوان گفت معرف های انتخاب شده بارای سانجش تقويات امنیات
اخالقی با نگرش به آموزههای تربیتی از اعتبار الزم برخوردار است.
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تمركز راهبرد شماره  2بر تقويت امنیت اخالقی با نگرش به آماوزههاای تربیتای اسات .بارای
سنجش میزان تقويت امنیت اخالقی با نگرش به آموزههاای تربیتای از ديادگاه پاساخگويان ماورد
مطالعه از  11گويه استفاده شده است.
مقدار آلفای كرونباخ  11گويه مربوطه كه میزان تقويت امنیت اخالقی با نگرش به آماوزههاای
تربیتی پاسخگويان مورد مطالعه را میسنجد برابر  1/81است كه نشان از همساازی درونای گوياه-
های طیف مورد نظر و باال بودن تكرارپذيری وسایله انادازهگیاری بارای سانجش تقويات امنیات
اخالقی با نگرش به آموزههای تربیتی است.
راهبرد شماره  :3تبیین و ترويج عفاف ،حجاب ،ماديرت و مسائولیت زن در جامعاه باا رعايات
حرمت ،منزلت ،شخصیت و شانیت او در جهت رشد تكامل اخالقی و اجتماعی
جدول ذيل شاخصهای مرتبط با اين راهبرد را نشان میدهند.
آماره

مقدار

Chi-Square

38/12

Df

14

Chi-Square/ Df

2/23

RMSEA

1/171

GFI

1/96

AGFI

1/91

CFI

1/92

NFI

1/91

RMR

1/121

با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق ارائه شده ،مقدار  x2/dfمحاسبه شده  2/72اسات،
وجود  x2/dfكوچکتر از  3نشان دهنده برازش مناسب مدل است .همچنین ريشه خطای میاانگین
مجذورات تقريب ( )RMSEAمیبايستی كمتر از  1/18باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار
 1/132است .میزان مثلفههای  GFIو  AGFIو  CFIو  NFIنیز بايد بیشتر از  1/9باشد كه در مادل
تحت بررسی به ترتیب برابر  1/98و  1/94و  1/91و  1/91است .همچنین مقدار  RMRنیز بايستی
بايد كوچکتر از  1/15باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  1/123است ،با توجه به شااخصهاا و

 راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران 7۸۶

خروجی های نرمافزار لیزرل میتوان گفت معرف های انتخاب شده بارای سانجش تقويات امنیات
اخالقی با نگرش به آموزههای تربیتی از اعتبار الزم برخوردار است.
تمركز راهبرد شماره  3بر جايگاه زن در جامعاه اسات .بارای سانجش میازان تقويات امنیات
اخالقی با نگرش به جايگاه زن در جامعه از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه از  11گوياه اساتفاده
شده است .مقدار آلفای كرونباخ  11گويه مربوطه كه تقويت امنیت اخالقی با نگرش به جايگاه زن
در جامعه پاسخگويان را میسنجد برابر  1/84است كه نشان از همسازی درونی گوياههاای طیاف
موردنظر برای سنجش متغیر را دارد ،اين مقدار حكايت از باال بودن تكرارپذيری وسیله اندازهگیری
برای سنجش تقويت امنیت اخالقی با نگرش به جايگاه زن در جامعه است.
راهبرد ش ماره  :1تادابیر ،تمهیادات ،تاداركات و اقادامات الزم در جهات پیشاگیری فاردی و
اجتماعی از جرائم جنسی با نگرشهای فرهنگی ،اعتقادی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی
جدول ذيل شاخصهای مرتبط با اين راهبرد را نشان میدهند.
آماره

مقدار

Chi-Square

99/28

Df

35

Chi-Square/ Df

2/85

RMSEA

1/194

GFI

1/94

AGFI

1/91

CFI

1/92

NFI

1/91

RMR

1/194

با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق ارائه شده ،مقدار  x2/dfمحاسبه شده  2/72اسات،
وجود  x2/dfكوچکتر از  3نشان دهنده برازش مناسب مدل است ،همچنین ريشه خطای میاانگین
مجذورات تقريب ( )RMSEAمیبايستی كمتر از  1/18باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار
 1/132است .میزان مثلفههای  GFIو  AGFIو  CFIو  NFIنیز بايد بیشتر از  1/9باشد كه در مادل
تحت بررسی به ترتیب برابر  1/98و  1/94و  1/91و  1/91است .همچنین مقدار  RMRنیز بايستی
بايد كوچکتر از  1/15باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  1/123است ،با توجه به شااخصهاا و
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خروجیهای نرمافزار لیزرل میتوان گفت معرفهای انتخاب شده برای سنجش راهبارد چهاارم از
اعتبار الزم برخوردار است.
تمركز راهبرد شماره  4بر پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخالقی با نگرش فاردی و اجتمااعی
در زمینههای فرهنگی ،اعتقادی ،اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی است .برای سنجش میازان پیشاگیری
از تضعیف امنیت اخالقی با نگرش به فرد در جامعاه از ديادگاه پاساخگويان ماورد مطالعاه از 11
گويه استفاده شده است.
مقدار آلفای كرونباخ  11گويه مربوطه كه میزان تضعیف امنیت اخالقی باا نگارش باه فارد در
جامعه را از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه میسانجد برابار  1/89اسات كاه نشاان از همساازی
درونی گويههای طیف موردنظر و باال بودن تكرارپذيری وسیله اندازهگیری برای سانجش تقويات
امنیت اخالقی با نگرش به پیشگیری از جرائم علیه امنیت اخالقای در ساه بعاد فاردی اجتمااعی،
فرهنگی اعتقادی و اقتصادی رفاهی است.
راهبرد شماره  :1ايجاد سازوكارهای مناسب و مقتضی بهمنظاور نهاديناهساازی اخاالق در نظاام
حقوقی با هدف بازنگری ،تدوين و تصويب قوانین مطلوب كه اخالقیات انسانی را در همه زمینههاا
به نحو شايسته تنظیم و تضمین نمايد.
جدول ذيل شاخصهای مرتبط با اين راهبرد را نشان میدهند.
آماره

مقدار

Chi-Square

114/56

Df

35

Chi-Square/ Df

2/98

RMSEA

1/211

GFI

1/97

AGFI

1/91

CFI

1/92

NFI

1/89

RMR

1/125

با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق ارائه شده ،مقدار  x2/dfمحاسبه شده  2/72اسات،
وجود  x2/dfكوچكتر از  3نشان دهنده برازش مناسب مدل است ،همچنین ريشه خطاای میاانگین

 راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم علیه امنیت اخالقی در ايران 7۸1

مجذورات تقريب ( )RMSEAمیبايستی كمتر از  1/18باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار
 1/132است .میزان مثلفههای  GFIو  AGFIو  CFIو  NFIنیز بايد بیشتر از  1/9باشد كه در مادل
تحت بررسی به ترتیب برابر  1/98و  1/94و  1/91و  1/91است .همچنین مقدار  RMRنیز بايستی
بايد كوچکتر از  1/15باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  1/123است ،با توجه به شااخصهاا و
خروجیهای نرمافزار لیزرل میتوان گفت معرفهاای انتخااب شاده بارای سانجش پیشاگیری از
ناامنی اخالقی با نگرش تقیینی از اعتبار الزم برخوردار است.
تمركز راهبرد شماره  7بر پیشگیری از ناامنی اخالقی با نگارش تقیینای اسات .بارای سانجش
میزان پیشگیری از ناامنی اخالقی با نگرش تقیینی از ديدگاه پاسخگويان از  11گويه اساتفاده شاده
است .مقدار آلفای كرونباخ  11گويه مربوطه كه میزان پیشگیری از ناامنی اخالقی با نگرش تقیینای
را از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه میسنجد برابار  1/91اسات كاه نشاان از همساازی درونای
گويههای طیف مورد نظر و باال بودن تكرارپذيری وسیله اندازهگیری برای سنجش تقويات امنیات
اخالقی با نگرش به نظام حقوقی است.
راهبرد شماره  :6طراحی ،برنامهريزی و فرهنگسازی نظام جامع و كارآمد اطالعات و ارتباطاات
(فناوریهای نوين) بر پايه آموزههای انسانی و اسالمی و ارزشهای اخالقی فرهنگ ايرانی
جدول ذيل شاخصهای مرتبط با اين راهبرد را نشان میدهند.
آماره

مقدار

Chi-Square

139/16

Df

35

Chi-Square/ Df

1/116

RMSEA

1/246

GFI

1/96

AGFI

1/93

CFI

1/93

NFI

1/91

RMR

1/124

با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق ارائه شده ،مقدار  x2/dfمحاسبه شده  2/72اسات،
وجود  x2/dfكوچکتر از  3نشاندهنده برازش مناسب مدل است ،همچنین ريشه خطاای میاانگین
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مجذورات تقريب ( )RMSEAمیبايستی كمتر از  1/18باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار
 1/132است .میزان مثلفههای  GFIو  AGFIو  CFIو  NFIنیز بايد بیشتر از  1/9باشد كه در مادل
تحت بررسی به ترتیب برابر  1/98و  1/94و  1/91و  1/91است .همچنین مقدار  RMRنیز بايستی
بايد كوچکتر از  1/15باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  1/123است ،با توجه به شااخصهاا و
خروجیهای نرمافزار لیزرل میتوان گفت معرف های انتخاب شده برای تهديد امنیات اخالقای باا
نگرش به فناوریهای نوين از اعتبار الزم برخوردار است.
تمركز راهبرد شماره  6بر پیشگیری از ناامنی اخالقی با نگرش باه فنااوری هاای ناوين اسات.
مقدار آلفای كرونباخ  11گويه باال كه میزان پیشگیری از ناامنی اخالقی با نگرش به نقاش اينترنات
را از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه میسنجد برابر  1/91است كه نشان از همسازی درونی گوياه
های طیف مورد نظر و باال بودن تكرارپذيری وسایله انادازهگیاری بارای سانجش تقويات امنیات
اخالقی با نگرش به فناوریهای نوين است.
راهبرد شماره  :1تدابیر ،تمهیدات ،تداركات و اقدامات الزم در جهت سازماندهی و گسترش پلایس
آگاه ،آموزشديده ،متخصص ،مجرب و جامعهمحور باهمنظاور پیشاگیری مشااركتی و مطلاوب از
نشانهها ،پديدهها و اعمال مخالف و منافی اخالق و عفت عمومی
جدول ذيل شاخصهای مرتبط با اين راهبرد را نشان میدهند.
آماره

مقدار

Chi-Square

255/89

Df

35

Chi-Square/ Df

7/311

RMSEA

1/359

GFI

1/96

AGFI

1/92

CFI

1/93

NFI

1/91

RMR

1/119

با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق ارائه شده ،مقدار  x2/dfمحاسبه شده  2/72اسات،
وجود  x2/dfكوچکتر از  3نشاندهنده برازش مناسب مدل است ،همچنین ريشه خطاای میاانگین
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مجذورات تقريب ( )RMSEAمیبايستی كمتر از  1/18باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار
 1/132است .میزان مثلفههای  GFIو  AGFIو  CFIو  NFIنیز بايد بیشتر از  1/9باشد كه در مادل
تحت بررسی به ترتیب برابر  1/98و  1/94و  1/91و  1/91است .همچنین مقدار  RMRنیز بايستی
بايد كوچکتر از  1/15باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  1/123است ،با توجه به شااخصهاا و
خروجیهای نرمافزار لیزرل میتوان گفت معرفهاای انتخااب شاده بارای سانجش پیشاگیری از
ناامنی اخالقی با نگرش پلیسی از اعتبار الزم برخوردار است.
تمركز راهبرد شماره  7بر پیشگیری از ناامنی اخالقی باا نگارش پلیسای اسات .مقادار آلفاای
كرونباخ  11گوياه بااال كاه میازان پیشاگیری از نااامنی اخالقای باا نگارش پلیسای را از ديادگاه
پاسخگويان مورد مطالعه میسنجد برابر  1/78است كه نشان از همسازی درونی گوياههاای طیاف
موردنظر و باال بودن تكرارپذيری وسیله اندازهگیری برای سنجش تقويت امنیت اخالقی با نگارش
به نقش و جايگاه پلیس است.
راهبرد شماره  :8انسجامبخشی و تقويت مشاركت فراگیر و نظاممند نهاد خاانواده ،نظاام تربیتای،
سازمانهای اجتماعی و اداری و ساير نهادها در گسترش نظم و انضبا اخالقی و تاالش قانونمناد
و همه جنبه بهمنظور گسترش فرهنگ "امر به معروف و نهی از منكر" بر پايه اصال هشاتم قاانون
اساسی
جدول ذيل شاخصهای مرتبط با اين راهبرد را نشان میدهند.
آماره

مقدار

Chi-Square

145/19

Df

35

Chi-Square/ Df

24/145

RMSEA

1/253

GFI

1/97

AGFI

1/96

CFI

1/96

NFI

1/93

RMR

1/122

با توجه به خروجی لیزرل كه در جدول فوق ارائه شده ،مقدار  x2/dfمحاسبه شده  2/94است،
وجود  x2/dfكوچکتر از  3نشان دهنده برازش مناسب مدل است همچنین ريشه خطاای میاانگین
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مجذورات تقريب ( )RMSEAمیبايستی كمتر از  1/18باشد كه در مدل ارائه شده اين مقدار برابار
 1/154است .میزان مثلفههای  GFIو  AGFIو  CFIو  NFIنیز بايد بیشتر از  1/9باشد كه در مادل
تحت بررسی به ترتیب برابر  1/99و  1/97و  1/99و  1/97است .همچنین مقدار  RMRنیز بايستی
بايد كوچکتر از  1/15باشد كه در مدل تحت بررسی برابر  1/135است ،با توجه به شااخصهاا و
خروجیهای نرمافزار لیزرل میتوان گفت معرفهاای انتخااب شاده بارای سانجش پیشاگیری از
ناامنی اخالقی با نگرش چندنهادی از اعتبار الزم برخوردار است.
تمركز راهبرد شماره  8بر پیشگیری از ناامنی اخالقی با استفاده از نهادهای گونااگون اجتمااعی
و بر پايه امر به معروف و نهی از منكر است .مقدار آلفای كرونباخ  11گويه باال كه میزان پیشگیری
از ناامنی اخالقی با نگرش چند نهادی را از ديدگاه پاسخگويان مورد مطالعه میسانجد برابار 1/89
است كه نشان از همسازی درونی گويههاای طیاف ماورد نظار و بااال باودن تكرارپاذيری وسایله
اندازهگیری برای سنجش تقويت امنیت اخالقی با نگرش به نهادهای اجتماعی است.
نتیجهگیری:

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
امنیتی و اداره امور كشور كمک خواهد نمود ،برای دستیابی به اهداف پیشگفته كه بار پاياه هماان
پرسشهای اساسی است.
قابلیتها و ظرفیتهايی كه موجبات برقراری و حفظ امنیات اخالقای را فاراهم ماینمايناد را
بشناسیم.
آنچه موجبات تقويت امنیت اخالقی را فراهم مینمايد را درک نموده و دريابیم.
ضعفها و تهديداتی كه موجبات ناامنی اخالقی را فراهم مینمايند ،بشناسیم.
و مهمتر اينكه راهبردهای پیشگیری از پديدهها و جرائم علیه امنیت اخالقی را بدانیم و باهكاار
گیريم.
در پاسخ به پرسشهای پژوهش ،به تعداد الزم گويههای مربو به قاوت ،ضاعف ،فرصات و
تهديد ،در قالب چهار خوشه «فردی»« ،خانواده»« ،جامعاه» و «حاكمیات» ،تادوين ،اعتباار سانجی،
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توزيع ،گردآوری و تجزيه و تحلیل شده و در پايان ،راهبردهاای تحقیاق باه تعاداد هشات ماورد
استخراج و ارائه گرديدهاند.
پیشنهادات

میتوان آنچه را كه در اين پژوهش يافتیم ،در قالب چهار پیشانهاد كلای بار اساا

چهاار خوشاه

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


پیشنهاد به افراد

ايمان به پروردگار و انجام همه كارها بر پايه راستی و درستی ،موجبات رستگاری انساان را فاراهم
آورده و بهترين مانع در برابر فسادهای اخالقی و اجتماعی است و هر قدر تقويات شاود مقاومات
انسان در برابر شهوات و انحرافات اخالقی بیشتر میشود.


پیشنهاد به خانوادهها

استفاده از خانه به عنوان مهم ترين كانون آرامش و امنیات زنادگی و نخساتین محایط آموزشای در
فرهنگ ايرانی اسالمی و ارج نهادن به پیوند و پايداری خانواده بهعنوان اساسیترين جايگاه تربیتای
در جامعه میتواند با تدابیر و تمهیدات مناسب و مطلوب مورد توجه بیشتر قرار گرفته تاا باه نحاو
شايسته بستر و گستره امنیت اخالقی و اجتماعی را فراهم نموده و از هرگونه تنش و تبااهی ،فسااد
و گمراهی كه زمینهساز انحرافات و ناامنی اخالقی میباشند ،پیشگیری نمايد.


پیشنهاد به جامعه و دولت

جامعه ايرانی با همه گوناگونیاش به لحاظ فرهنگ و هويت و ملیت ديرپا و پويا ظرفیت و قابلیات
بالندگی و پیشرفت روزافزون را داشته و بايستی بیش از پیش با برنامهريزیهای مناسب و مطلاوب
موجبات فرهیختگی و فرزانگیاش فراهم شود .ايجاد امكانات زندگی بهطور برابار بارای همگاان،
توزيع عادالنه فرصتها برای همه و فراهم نمودن بسترهای زنادگی ساالم توساط دولات و ماردم
میتواند امنیت ملی ،عمومی ،اجتماعی و بهويژه امنیت اخالقی را در جامعه نهادينه كند.


پیشنهاد به حاکمیت و نظام

نقش حاكمیت در سازندگی و يا تخريب ساختار امنیت اخالقی جامعه بسیار حاائز اهمیات اسات.
مثل صريح و گويای «النا

علی دين ملوكهم» در بین معارف اسالمی نشاان از جايگااه غیار قابال

انكار حاكمیت در كیفیت و چگونگی امنیت اخالقی جامعه است .شكی نیسات كاه جامعاه ای كاه
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تحت مديريت علمی و مردم ساالری زندگی میكنند با جامعاه ای كاه حاكماان باا كودتاا و كشاتار
انسان ها به حاكمیت میرسند ،متفاوت است .قرآن كريم به عنوان بزرگ ترين ساند ديان اساالم ،در
آغاز حكومت اسالمی ،وظايف حاكمیت را چنین بیان میكند« :لَقَدْ مَن اللّهُ عَلَ الْمُاثمِنِینَ إِذْ بَعَاثَ
فِیهِمْ رَسُوالً مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَیْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكیّهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكتَابَ وَالْحِكمَهَ».
از مهمترين وظايف حاكمیت و نظام ،تزكیاه و پااکساازی جامعاه از لاوث آلاودگی از ديگار
وظايف حاكمیت و نظام است .حاكمیت و نظام ،به خاطر تاأمین امنیات و تعمیاق فرهناگ ايرانای
اسالمی ،جامعه را از هرگونه عوامل و ابزارآالت فساد و گمراهی پاک كرده تا مردم در سايه اخالق
اسالمی ،زندگی سالم و مناسبی داشته باشند.
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