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چکیده
امروزهنیرویانتظاميجمهوریاسالميايرانبااعتقادبهنقشمحاوریاساالموماردمونهادهاایاجتمااعيدر
توسعهنظموامنیتعموميدرصدداستتااباااساتفادهازفرصاتهاایدينايواساالميوبرقاراریساازوکارهای
مشارکتودخالتمردمدربرنامههاوطرحهاینظموامنیتجامعهبهافزايشمیزانتعهدواعتمااداجتمااعي،قباول
مسئولیتوانجامکارهایگروهي،افزايشمقبولیتاجتماعيوبرقراریروابطعااطفيمیااننیارویانتظااميوماردم
بپردازد.هدفاصلياينمقالهارائهالگویاسالمي–ايرانيپیشگیریاجتماعيازوقوعجرمباتاکیدبرنقاشناجاا در
امنیتاجتماعيميباشد.

نگرميباشد،ازلحاظنوعتحقیاق،کااربردیاسات

پژوهشحاضرازلحاظطرحتحقیق،درزمرهتحقیقاتآينده
جامعهآماریپژوهشحاضرشامل77نفارازمتخصصاانونخبگااندرحاوزهالگاویاساالمي-ايرانايپیشاگیری

اجتماعيازوقوعکهنمونه هابهصورتهدفمندانتخابگرديدهاست.ابزارگردآوریاطالعاتمیدانيدراينتحقیاق
پرسشنامهمحققساختهایبودهاستدراينتحقیقبرایتعییناعتبارپرسشنامهازضريبالشه()CVRاستفادهشدو
جهتسنجشپايايي(قابلیتاعتماد)پرسشنامهب امطالعاهاولیاهوانجااماصاالحاتيباااساتفادهازنارمافازارSPSS
محاسبهشد.ضريبآلفایکرونباخبرایپرسشنامهبهکاررفتهدراينتحقیقبرابربا7235ميباشد.دراينپژوهش،باا
ترکیبجنبههایمببتتحقیقاتکمّيوکیفيموضوعپیشگیریاجتماعيازجرم،شاخصهایمؤلفاههاایآنمطالعاه
شدوهمچنینهريکازشاخصهااولويتبندیگرديد.نهايتاابامالحظااتجامعاهشاناختيوروانشاناختيالگاوی
اسالمي–ايرانيکهدارایدوبعد،چهارمولفهوشانزدهشاخصبشرحذيلبودارائهنمود:
الف-بعداوليابعدفردی(درون)مدلشاملدومولفه:
.5دانشجویدکتریامنیتملي(نويسندهمسؤل) 
. 7دانشیارعلومسیاسيدانشكدهمعارفاسالميوعلومسیاسيدانشگاهامامصادق(ع)Eftekhari@isu.ac.ir
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-5مولفهاصالحباورهایدينيکهشاملشاخصهای:تواضع،مسئولیت محوری،توکلبهخدا،تقواوايمانو...است.
 -7مولفهتوانمندیهایفردیواجتماعيکهشاملشاخصهای:شاخصهایمهارتزندگي،پايگااهاجتمااعي،
پیونداجتماعيو...است.
ب-بعددوميابعدفرافردی(برون)مدلنیزشاملدومولفه:
 -5مولفهاجزایساختاریکهشاملشاخصهاای:شااخصهاای عادالتاجتمااعي،آگااهياجتمااعي،اعتمااد
اجتماعيوکنترلاجتماعياست.
 -7مولفهتقويتکنشگراناجتماعيکهشاملشاخصهای:خانواده،محله،رسانه،فضایمجازی،نهادهایامنیتي
وانتظاميونهادهایآموزشياست.

کلیدواژهها:

پیشگیری،پیشگیریاجتماعي،الگو،پلیس،الگویاسالمي–ايراني

مقدمه
جرموجنايتهموارهدرجوامعانسانيبهطاورمساتمروچشامگیروجاودداشاتهو
جامعهشناسانوپژوهشگرانحوزهاجتماعيهمیشهدنبالحلاينمعمابودهاناد کاهچارا
عدهایازافرادمرتكبجرموبزهميشوندوهنجارهاوقواعدزندگياجتماعيراناديده
ميپندارند؛درصورتيکهاکبرمردمدرجوامعمختلفبهقوانینومقرراتپايبندنادوباه
آناحترامميگذارند.امروزهپیشگیریازجرماهمیتبسزايينسبتبهگذشتهپیاداکارده
است،زيراعواملوانگیزههایارتكابجرائمبسیارگستردهشدهوپلیسنميتوانددرک
محدودیازمنشأوروشهایپیشگیریازجرمداشتهباشد.بههمیندلیالاعتقاادبارايان
استکهفعالیتهاومشارکتمردميوآثاراجتمااعيآنبايادنقاشمحاوریواساسايدر
پیشگیریازجرائمايفاکناد(نمامیاانوجاللاى .)573-577:5382،پیشاگیریاجتمااعي،مجموعاه
اقدامهایپیشگیرانهاستکهبرکلیهیمحیطهایپیرامونفردکهدرفرايندجامعهپاذيری
نقشداشتهودارایکارکرداجتماعيهساتند،تااثیر مايگاذارد .اماروزهبااپاذير نهااد
پیشگیریبهعنوانقلمروجديدسیاستکیفریدرکنارقلماروسانتيآنيعنايسارکوبي،
بینشنوينيازمأموريتنیرویانتظاميدرجامعهمطرحشد.برهمیناساسبند8مااده2
قانوننیرویانتظاميمصاوب5363/2/72پیشاگیریازوقاوعجارمراازجملاهوظاايف
نیرویانتظاميدانستهکهبهعنوانضابطقوهقضائیهعهدهدارانجامآنميباشاد.باهايان
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شكلوظايفمتنوعيبراینیرویانتظاميبهمنظورپیشگیریازوقوعجرموجلوگیریاز
وقوعوضعیتهایخطرناکوجرمزاباهوجاودآمادهاسات.دربایناناواعپیشاگیری،
پیشگیریاجتماعياهمیتايوياژهدارد.درپیشاگیریاجتمااعينهادهاایاجتمااعيمانناد
خانواده،مدارس،رسانههاوجزآن،تال ميکنندکهازبزهديدگيافرادجامعه،باهوياژه
کودکان،نوجوانانوجوانانجلوگیریکنندوفرصتهایارتكابجرمراتااحادامكاان
کاهشدهند.
لذاباانجاماينتحقیقگامياندکدرمسایرنهضاتبازرگعلمايواساالميکشاور
برداشتهوبرایجامعهمتدينعلميکشورالگوييراهبردیمناسببرایاقداماتپیشگیرانه
ازوقوعجرموگناهارائهوبهسهمخودنیاازباهاساتفادهازالگوهاایغربايوبیگاناهرا
کاهشدهیم.ازطرفيچوناينالگویايرانياسالميمطاابقباامباانيشارعيوفرهناگ
ميگرددبدونشکازنظرکاربردیدرعملنتايجبهتریرابهدنباال
جامعهاسالميماتهیه 
خواهندداشت.
دراينراستااينپژوهشدرصددبررسيوارائهاينسئوالاستکهالگاویاساالمي–
ايرانيپیشگیریاجتماعيازوقوعجرمباتاکیدبارنقاشناجاادرامنیاتاجتمااعيکادام
است؟
مباني نرری
 )8تعریف مفاهيم
پیشگیری اجتماعي

ايننوع پیشگیریشامل آن دستهاز تدابیر واقدامهايياساتکاه باامداخلاه در
فرآيند رشدافراد ،بهبود شرايط زندگي آن ها وسالمسازیمحیط اجتماعي وطبیعاي،
بااه دنبااال حااذف ياااکاااهشعلاال جاارمزا و در نتیجااه پیشااگیریاز بزهكاااری
است( نیازپور. )527 -527 :5383 ،
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امنیت اجتماعي

امنیتدرسطحکالنعبارتاستازمیزانرهااييازخطاروتهديادومیازانرفااهو
کیفیتزندگي.امنیتاجتماعيازساوييمصاونیتنسابيشاهروندانازتعارضمجرماان
است(جكسون)772:7776 ،وازسویديگر،آرامشخاطریاستکهجامعهبرایاعضایخود
ميکند(پوريان)568:5383،
ايجاد 
الگوی اسالمي – ايراني

اسالميبودنالگو،بهمعنایاستخراجمبااني،چاارچوبهااوالگاویپیشارفتاز
منابعومبانياسالميميباشد،مبتنيبرمبانينظریوفلسفياسالم ميباشاد؛اتصااف
الگویاسالميبهايرانيبودنبهجهاتتطبیاقايانالگاوباهشارايطوويژگايهاای
فرهنگي ،اجتماعيوسیاسيواقتصادیايراناست ،بههمینجهتممكناساتايان
الگوبرایسايرکشورهایاساالميمناسابنباشاد.الگاویاساالميوايرانايدرايان
پژوهششاملدوبعدوچهارمولفهوشاخصتشكیل ميدهدکهبعداوليابعدفردی
(خرد)مدلشاملدومولفه؛مولفهاصالحباورهایدينيوشاملشاخصهای:تواضع،
مسئولیتمحوری،توکلبهخدا،تقواوايمانو...استومولفهتوانمندیهایفاردیو
اجتماعيکهشاملشاخصهای:مهارتزندگي،پايگاهاجتماعي،پیونداجتماعي،امار
بهمعروفونهيازمنكراست.بعددوميابعدفرافردی(میانيوکالن)مدلنیزشامل
دومولفه:مولفهاجازایسااختاریکاهشااملشااخصهاای:شااخصهاای عادالت
اجتماعي،آگاهياجتماعي،اعتماداجتماعيوکنترلاجتماعياساتومولفاهتقويات
کنشگراناجتماعيکهشاملشاخصهاای:خاانواده،محلاه،رساانه،فضاایمجاازی،
نهادهایامنیتيوانتظاميونهادهایآموزشيميباشد.
 )۹نﻈریههای پيشگيری از جرم
بخش اول :نﻈریات و رویکردهای اسالمی در خصوص پيشگيری اجتماعی از جرم
اسالمبرایسالمسازیمحیطزندگيوبازداشتنمردمازمعصیتوگناه،تدابیرخاصي
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انديشیدهوبرایاجرایآنهابهطرقمختلفاصرارورزيدهاست.اهامايانتادابیرکاهاز
نظراهمیت،مقدمبرمجازاتقراردارند،بهترتیبعبارتنداز:
جهانبینيتوحیدیونقشبازدارندگيآنتهذيبوتزکیهنفسبهوسیلهتعلیماتاخالقينهادامربهمعروفونهيازمنكر.قرآنکريمبرایپیشگیریازجرم،مقرراتبديعيراارايهدادهاساتکاهشااملپیشاگیری
يشود.ازجملهبرنامههایجامعاينکتاب،راهكارهاوآموزههاايي
اصالحي،وضعيوکیفریم 
استکهبرایپیشگیریازجرايموخشكانیدنعللوعواملآنفرارویانسانقراردادهاسات.
قرآنکريمبابرنامهاصالحي،مانعازتصمیمقطعيمجرمبهارتكابجرمووروداوباهزنادگي
مجرمانهميگرددوباراهنماييهایمعقوالنه،جرمرادرمرحلهعملیاتيواقدام،متوقفوخنباي
يتاوانازوقاوعجارموانحارافو
مينمايد.بهموجبقرآن،تنهابايكيازايانشایوههاانما 
یهایاجتماعيپیشگیریکرد،بلكهبايدازهارساهرو ماذکوردرکناارهام،بارای
ناهنجار 
تحققاينهدفبهرهبرد.ازآنجاکهقرآنکتابهدايتوانسانسازیاست،عالوهبارايانکاه
يداناد،بارپیشاگیریاصاالحيو
استفادهازسايرانواعپیشگیریراامریبايستهوضاروریما 
بازسازیشخصیتمجرمانتاکیدخاصيدارد(کريمي.)22:5383،
قرآنکريمباطراحي يکسیاستفراگیار،بااهماهمراحالارتكاابجارمباهمقابلاه
برخاستهاست؛باپیشگیریاصالحي،تعلیموتربیتفردیواجتماعيبراساسآموزههای
وحیانيوتقويتجنباههاایمعناویورفاعبارایتارويجاخاالقفاضاله(خودساازیو
حسابرسينفس)،اتخاذتدابیرالزمبرایرفعنیازهایاساسيانسان(زيرافقر،ديانانساان
راناقصوعقلاوراسرگردانميکند)،حفظکرامتومنزلتانسانها،گساتر فضاای
دينيوپرور روحیهدينداری؛اصالحارتباطاتاجتماعي،نظارتبرعملكاردمجرياانو
آموز همگاني(.حاجيدهآبادی)27:
ازبررسيآياتقرآنيچنیندريافتميشود،قرآندرمقاطعمختلفيباهنظاامخلقات
بشروويژگيهاوپیچیدگيهایآنپرداختهامابهصورتمستقیموشفافبهمیازاننقاش
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ساختارفیزيكيوعاملجسامانيبشاردرکجارویوکاارکردمجرماناهاونپرداختاه،اماا
چگونگيخلقتوساختارپیچیدهآنراازنمادهایخاصهستيبخاشوجلاوههاايياز
قدرتخداوندیمعرفيکردهاستوهمچنیندرتبییننظامآفرينشاختالفوتفااوتدر
خلقتر اامریمهموهدفمندتوصیفنمودهاست.قارآنکاريمدرچنادينآياه،مراحال
آفرينشوخلقتانسانرايادآوریکاردهوآنراازشااهكارهایخلقاتتوصایفکارده
است.
عالمهطباطباييدرتبیینمقاماتانسانيکهدرابتدابهعنوانبرتارينمخلاوقخداوناد
معرفيودرادامهبااستبناءکردناهلايمانوتقواوصالحینبقیهنوعانسانبهپايینتارين
مرتبهوجودوشأنسقو مييابد،ميگويد:چنداحتمالدربارهماراداز«رد»انساان(جاز
مومنانوعامالنصالح)بهاسفلسافلینوجوددارد،کلمهرّدکهمصدرفعل«رددنا»اسات
ظاهر ايناستکهبههمانمعنایمعروفشباشددرنتیجهکلمه«اسفل»بهخاطرافتاادن
حرفجّريعنيحرفاليازاولشمنصوبشدهوتقدير «رَدَدنااهابلاياَسافَلُ»اساتو
مرادازاسفلسافلینمقاممنحطيکهازهرپستيپستتروازمقامهارشاقيوزيانكااری
پايینتراست،ميباشد.معنایآيهايناستکه«سپسمااهماینانساانراکاهدربهتارين
کهازمقامتماماهلعذابپستتراست.احتماال

تقويمآفريديمبهمقامپستيبرگردانديم»
همداردکهکلمه«رد»دراينجابهمعنایجعلباشد،يعنيمااوراپستترينپستهاقارار
داديمونیزاحتمالداردبهمعنایتغییرباشدومعناچنینباشد«:ماسپسهماینانساانرا
کهآنطورآفريديمتغییرميدهیم»ومراداز«سفالت»بههرحالشقاوتوعذاباساتو

بعضيگفتهاندمرادازخلقتانساندراحسنتقويمهمانشرايطياستکهيکانسااندر
يابدوبهحدجوانيميرسد،حدیکهقوايشاستقامتيافته،صورت
آنشرايط،هستيمي 
ظاهريشوجمالهیئتشبهکمالميرسد،مرادازردانسانبهاسفلساافلینبرگردانادنش
بهدورانضعفقوایظاهریوباطنيا درپیریاستکهقدوقاامتشازاساتقامتباه
انحناءميگرايدوهو وحواسشناتوانميشودولكناينمعنابااآياهبعادیيعنايابال
الَذينَامَن واوَعَمَلواالصالبحات...سازگارینداردچونبهطورمسلمبرگشتنخلقوخاوی
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انساندردورانپیریاستبناءپذيرنیستچونحكمخلقتعمومياستوماومنوکاافر
سر نميشود،هرکسبهدورانپیریبرسدچهصالحباشدوچهطالحخلقتظاهریو
خویباطنيا تغییرپیداميکندوادعایاينكهمردمصالحومومنچنیننميشوندواز
دگرگونيمصونهستندادعاييخرافياست(.طباطبايي)377:
شهیدمطهریدربیانخلقتچندبعدیانساناشارهایبهآيهشريفه«ابناخَلقَنااالبانساانُ
مبننُطفَهابمشاجَنُبتَلیهب»نمودهوميگويد:انسانازنطفهایآفريدهشدهکهايننطفاهامشااج
ایکهمجموعيازمشجهاايعناياساتعدادهایو

(دارایمخلو هایزيادی)ميباشد.نطفه
ترکیباتگوناگوناست.بههمیندلیلخداونداورادرمعرضامتحانوآزمايشوپاادا 
وکیفرقرارداده،وليموجوداتديگر(مالئکوحیوانات)چنینشايستگيندارند.باانگااه
بهبیاناستادمطهریپیراموناستعدادهایموجوددرنطفهانسان،چنینفهمیدهميشودکاه
انسانبالقوهحاویاستعدادهایگوناگونيدرخیروشرمايباشاد،امّاابااداشاتنقادرت
شناختوانتخابدرمقامآزمايشبهطوراختیاریعملنیكويازشتراانتخابميکندو
درمقامانتخابموجودیمختارميباشدواگرغیراينتلقيشودوانتخابتحاتالشاعاع
جبرقرارگیردموضوعکیفروپادا عبثوبيمعناخواهدبود.
امامعليعلیهالسالمدرتشريحنحوهآفرينشآدمابوالبشرعلیهالسالممايفرماياد:ثُامّ
جَمَعَسبحانَهمبنحَزناالَرْضوسَهلبهاوَعَذْبهاوَسَبَخبها،تُربَهًسَنَّهابالماءحَتيخَصَالَتوَ
الطَهابالَبلَّهبحتيلَزَبَت،وَجَبَلَمبنهاصورهًذاتَاَحناءووصولٍواَعضاءٍوفُصٌاولُ:اَجمَادَها
حتّياستَمسَكَت،اصَلَدَهاحتيصَلصَلَتلبوقتٍمعدودٍوَاَمَدٍمعلومثُمَّنَفَخَفیهامبانروحباهب
فَمَبُلَتابنسانااذهانٍيجیلُهاوَفبكَريَتَصَرَّفبهاوجَوارحَيَختَادبمهاوَأَدَواتٍيقَلبّبهااوَمَعرفَاه
يَفرُقُبهابَینَالحَقّوالباطبلوَاألَذواقواَلمَشامّ،واالَلوانواالجناس،مَعجوناًبطینَهاألَلاوان
المنخَلبفةوَاألشباهبالَموتَلبفَهواألضداداَلمتَعادبيَهواألخال بالمتَبانیَه،مبنَالحَارَّوَالبَارد،والبَلَّاه
والجمودبوَاستادَیاهللسبحانَهالمَالئكَةُوَديعَتَاهلَادَيهموَعَهادَوصَایّتبهبالایهم،فاياالذعاان
بالسُّجٌودبلَهوالخُنوعلتبكرمَتهب،قعالسبحانَه«اسجَدَوالبادَمَفَسجدواالّاإبلیس»(نهجالبالغاه)27:
خداوندمقداریخاکازقسمتهایسختونرمزماینوخااکهاایمساتعد،شایرينو
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شورهزارآنراگردآوردوآببرآنافزودتاگليخالصآمادهشدوبارطوبتآنراباه
هاامآمیخااتتاااموجااودیچساابناکدرآماادوازآنصااورتيدارایاعضاااءوجااوارح،
پیوستگيهاوگسستگيهاآفريد،آنراجامدکردتامحكمشودوصافومحكموخشک
ساختتاوقتيمعلوموسرانجاميمعینوآنگاهازروحخوددراودمیدودارایافكااری
قراردادکهبهوسیلهآندرموجوداتتصرفکندوبهاوجوارحيبخشیدکهبهخادمتش
پردازدوابزاریعنايتکردکهویرابهحرکتدرآورد،نیرویانديشاهباهاوبخشایدکاه
حقراازباطلبشناسدوذائقه،شامّهووسایلهتشاخیصرناگهااواجنااسمختلافدر
اختیاراوقراردادواورامعجونيازرنگهایگوناگونوموادموافقونیروهایمتضاادو
اخال مختلفحرارت،برودت،رطوبت،پوست،ناراحتيوشادمانيسااخت.ازمالحظاه
روايتشريفاخیرنكتههایگوناگونيبهذهنخطورميکندکهبهاهمآنهابادينشارح
اشارهميشود.

رابطهفراگیریدربینآدم(انسان)باخاککهازعنصارهایبنیاادينهساتيمايباشاد
وجوددارد.
وجودانساندارایخواصمختلفيميباشدکهازخاصیتخاکهایگوناگونبرگرفتاه
شدهاستوتنوعشكليفیزيولوژیانساناحتماالًمتاثرازتنوعخاکهاباشد.
انسانموجودیداراینیروهایمتضادميباشد.

روحانسانبهواسطهمنشأالهيا ميتواندبهتمامموجوداتديگرسیطرهداشتهباشد.

يكيازآثارمهمديدهشدنروحالهيدرکالبدانسانشاكلگیاریافكااروانديشاهدر
وجودانسانميباشدوبهنظرميرسدقاوهدرککاهانساانراازساايرحیوانااتمتماايز
کندنماددمیدهشدنروحالهيدرانسانووسیلهتصرفانساندرهستيميباشد.


مي
بخش دوم :نﻈریات و رویکردهای ﻏربی در خصوص پيشگيری اجتماعی از جرم
شكلگیریجرمشناسيپیشگیریبهعنوانيكيازشااخههاایاصاليدرجارمشناساي
کاربردی،بهپیشگیریازبزهكاریخارجازچارچوبنظامکیفاریوقبالازوقاوعجارم

اااااااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:طراحيالگویاسالمي-ايرانيپیشگیریاجتماعيازوقوعجرمو725/...

توجهشد.درواقع،اينشاخهازجرمشناسيبراسااسيافتاههاایجارمشناساينظاریاز
بزهكاریدرسطحخردوکالن،الگوهاوسیاستهایپیشاگیریازوقاوعجارايمرابیاان
ميکند.بنابراين؛درذيلبهمهمتريننظرياتيخواهیمپرداختکهبهتكمیلمدلپیشاگیری

اجتماعيکمککردهاند.

 نﻈریه بی سازمانی اجتماعیشاوومککيکهازاعضایمكتبشیكاگوبودنداساساينتئوریآناستکهبرخي
اجتماعاتبهخاطراختاللدرفرآيندهایرسميوغیررسميکنترلاجتماعي،قادربهخود
تنظیميمؤثرنیستند.اينشرايطمنجربهمختلشدنساختارسازمانيمحلاه مايشاودکاه
سستشدنپیوندهایساکناننسبتبههمديگرونسبتبهاجتمااعراباهدنباالخواهاد
داشت.درنتیجهبرخيساکنانبهطورطوالنيمدتازکنترلهایاجتماعيهنجاریپیروی
نخواهندکرد.چراکهايناجتماعاتبيسازمانقادربهدرکارز هایمشاترکسااکنانو
حلمسائلمختلفنیستند.بهخاطراينكهآنهانمايتواننادوفااقمرباو باهارز هاا،
هنجارهااا،نقااشهاااياااتوافقاااتسلساالهمراتباايرادرمیاااناعضايشااانايجااادياااحفااظ
نمايند(.چلبي)55:382،برطبقتئوریبايساازمانياجتمااعياجتماعااتساازماننیافتاهتاا
ميباشند؛بهخاطرآنكهکنترلاجتمااعيدرايان
حدودیگرفتارجرموشرايطمنفيديگر  
گروههاپايیناست.


نﻈریه حمایت اجتماعیمدلحمايتاجتماعيازسویکوهنپیشنهادشادهاسات.ویبعادازبررسايدقیاق
تحقیقاتوتئوریهای موجوددرزمینهجرم،بهاينبحثپرداختکهحماياتاجتمااعي
باعثکاهشحرکتهایجناييميگردد.درواقعمدلحمايتاجتماعيپیشانهادمايکناد
کهجرايممحلهوبينظميهایموجوددرآنخوراکخودراازجوامعمردمايباهدسات
ميآورند.يعنيبارایآنهاا حماياتاجتمااعي،دارایساازماندهيسااختاریوفرهنگاي
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نیستند(.روزنبام)37:5382،بهدلیلفردگراييياعاليقفردی،مردمزمانکميرابرایپرداختن
بهمشكالتهمسايهها،دلسوزیبرایافرادناهچنادانخوشابختوابارازحماياتهاای
گوناگونازافرادیکهدرخارجازخانوادهآنهاهستند،صارف مايکنناد.کاولنپیشانهاد
ميکندکهخصوصیاتيکجامعهجرمخیزراکهبهطاورمرساومازآنباهعناواننشاانه

يخاانواده،رواباطضاعیفدوساتانه،نارخکام
ميکنند،مبالجاداي 
سازماننیافتگيتعبیر  
مشارکتافراددربرنامههایداوطلبانه-بهسادگيميتوانحمايتضعیفاجتمااعيتعبیار
کرد.بهطورذاتيفقدانشبكههایغیررسميکمکرساني ميتواندبهاندازهفقادانشابكه
کنترلرسميباعثوقوعجرمدرمحلهشود.اينمدلهابااتمرکازباررویاحیاانماودن
کنترلاجتماعيياگستردهکردنمكانیسمحمايتاجتماعيماوردنیاازبارایپیشاگیریاز
رفتارهایضداجتماعيوناکارآمد ميتوانندراهحلهایزيادیرابرایمعضلجرايموباي
نظميمحالتارائهدهند.پسهمانطورکهکولناظهارنموداينراهحالهااوابساتهو
مكمليكديگرند؛چراکهحمايتاجتماعي،اعتمادواحتارامپایششار هاایالزمجهات
ميباشند.
بكارگیریکنترلاجتماعي 

 نﻈریه فشارجامعهشناسانيکهجرمرابهعنواننتیجةمستقیمفقروخشمطبقهپاايینمايداننادباه
عنواننظريهپردازانفشارنامیدهميشوند(.اگینو)78:5337،آنهامعتقدنداگرچاهاکبارماردم
اهدافوارز هایمشابهيدارنداماتواناييدستیابيبهاهدافشخصايباهوسایلهطبقاه
اقتصادیااجتماعيمحدودشدهاست.فشاردرمناطقمرفهباهخااطردردساترسباودن
فرصتهایآموزشيورفاهيناچیزاستامادرمناطقبيسازمانبهخاطراينكهراه هاای
مشروعوقانونيحصولموفقیتبستهاست،فشاررخمي دهد.مردمتهیدستبرایرهايي
ازفشارممكناستازرو هایمنحرفانهمانندسرقت،دادوساتدماوادمخادريااطارد
اهدافاجتماعيپذيرفتهشدهوجايگزينکردناهادافانحرافايديگار،بارایرسایدنباه
سازانتشاارکتابکلاواردواهلاینياکطارح
اهدافشاناستفادهکنند(.سيگل)777:7775پا 
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راهبردیبرایکاهشجرايموبزهكاریهایاطفالونوجوانانتدوينوتهیهشد.نتیجهآن
نیزتصويبقانونکنترلوپیشگیریبزهكاریاطفالونوجواناندرسال5365باود(.ولاد،

)735:5387قانونتصويبشدهبراساسمطالعاتکلاواردواهلاینبارياکبرناماهکنشاي
فراگیرمبتنيبود.اينبرنامهمشتملبربهبودآموز وپرور ،ايجادفرصتهاایکااری،
سازماندهياجتماعهایطبقهفرودستوفاراهمآوردنخادماتبارایافاراد،گاروههاا و
هاميباشد.


خانواده
 نﻈریه پيوند افتراقیادوينا .ساترلندازاعضایمكتبشیكاگوجرمرابهآنچاهتفااوتارتباطااتنامیاده
استمربو ميداند بهنظرساترلنداکبررفتاربزهكارانهدرونگروههاینخستینبهوياژه
گروههمساالنفراگرفتهميشاود(.گیادنز )527:5323سااترلنددرنظرياهپیونادافتراقاينشاان
ميدهدکهجنايتوانحرافازطريقانتقاالفرهنگايدرگاروههاایاجتمااعيومحایط
اجتماعيآلودهبهفساديادگرفتهميشودوبهوقوعميپیوندد.بحثارتبا باگاروههاای
بزهكارازايننظرمطرحميشودکهمعموالًآنهادرمحلههایآسیبزاومحرومازنظار
اقتصادیزندگيميکندکهفاقدامكاناتالزمبارایياکمحلاهشاهریماننادفرهنگسارا،
ورزشگاهوسايرمكانهایفرهنگي،هنریوورزشيميباشاد.درنتیجاهافارادباهعلات
ميگیرند.
ارتبا بیشترباگروههایبزهكار،ايناعمالراياد 
 نﻈریه کنترل اجتماعیهیرشيکهازمهمتريننظريهپردازانکنترلاجتماعياست،معتقداستکجرویمعلول
گسستگيياضعفتعلقفردبهجامعهاست.ویمدعياستکهپیوندمیانفاردوجامعاه
علتهمنواييوعاملاصليکنترلرفتارهایفرداساتوضاعفايانپیونادياانباودآن
موجباصليکجرفتاریاست.بهنظرهیرشيافرادیکهبهطورضعیفبهجامعاهمتصال
شدهباشندامكانداردقربانيالگوهایمجرمانهشوند.هیرشيمعتقداستبااوجاوداينكاه
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تمامافرادبالقوهمستعدانجامجرموهنجارشكنيهستند،امابهخاطرترسازاينكاهعمال
مجرمانهبهروابطآنهاباخانواده،دوستان،همسايهها،معلماانوکارفرماياانشاانآسایب
ميکنند.
برساندخودراکنترل 
 نﻈریه محروميت نسبیمفهوممحرومیتنسبيبهوسیلهجامعهشناسانيچونپیتربالووجوديتبالومطارح
شدهاستکهمفاهیميازتئوریآنوميرابايافتههايشاندرمادلبايساازمانياجتمااعي
ترکیبکردند(.سيگل)772:7775،نظريهپردازاناينتئوریمعتقدندکهمردمدستبهمقايساه
بینخودوامكاناتطبقهباالترميزنندوازايننظرمحرومیتنسبيبرایهمهباهوجاود
ميآيدودستزدنبهاعمالغیرقانونيبرایرسیدنبهسطحباالترباهوجاودمايآياد.
نظريهمحرومیتنسبيمعتقداستافرادیکهدرمناطقحاشیهایشهرزندگيمايکننادو
راهيبرایارضاینیازهایبنیادیخودنمييابند،دستبهجرايمايمانناددزدیوتجااوز
ميزنند.البتهمحرومیتنسبيمحدودبهطبقاتپايیننیستوافرادثروتمندهمزمانيکاه
دررسیدنبهاهدافوآرزوهایخودناکامميمانناد،خصوصااًزماانيکاهدساتاوردهای
خودشانرابادستاوردهایموفقیتآمیزقشاربااالترازخاودمقايساهمايکنناد،احسااس
محرومیتوناکاميميکنندواحتمالداردازوسايلغیرقانونيبارایدساتیابيباههادف
هایموردنظرشاناستفادهکنند.
باتوجهبهتئوریهایمطرحهشده؛الیزابتوود،اسكولموآنجل،ادواردهاالورابارت،
اسكارنیومنبوتومزوويلااز،کالرک،شاا ووماککي،کاوهن،هرشاي،سااترلندوطباق
فعالیتهایروزماره،نظرياهانتخاابعقالنايونظرياه

تئوریهایفضایقابلدفاع،نظريه
پیشگیریازجرمازطريقطراحيمحیطيفرآينداجتماعي،بيساازمانياجتمااعي،فشاار،
يادگیری،حمايتاجتماعي،کنترلاجتماعيپیوندافتراقي،محرومیتنسبيوتضادعواملي
هنجارها،ناتوانيدرارضاینیازهایبيحاد،ضاعف

نظیرآرزوهایبيحد،ازهمپاشیدگي
دردلبستگي،تعهد،درگیری،اعتقاداجتماعي،هويتپذيریالگوهایبزهكااری،ضاعفدر
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فرصتها،مهارتها وانتقالارز های،ضعفدرقطعیت،شدت،سارعتاعماال

کسب
مجازات ها،نقصانوناکارآمدیجريانجامعهپذيری،نقصانوناکارآمادیجرياانکنتارل
اجتماعي،شرايطيادگیریبزهكاری،درونينكاردنهنجاارهاا،تانشهاایمتعاددیباین
همنوايي،آزادیونوآوری،بینانگیزههاوآرمانهاا،بایناحتیاجااتشخصایتفاردیو
احتیاجاتمحیطاجتماعيوبایناجبااراجتمااعيوتماايالتشخصاي،عادمتطاابقدر
پذير محتوایاجتماعي،فرصت هاینابرابر،ناهمگنباودناهادافوروشاها،الزامهاای
سازههاای
اخالقيياضرورتهایاجتماعيتحملناپذير،نظارتوکنترلطراحيفضاهاو 
ساختماني،مطالعهمكانهایجرمخیزوارائاهجغرافیاایجارم،تشاديدوارتقااءوساايل
حفاظتيوکنترلي،تشديدنظارتهای رسميوغیررسمي،افزايشهزينهارتكاببهجارم
وکاهشفرصتارتكاببهجرمازجملهعوامل مايباشاندکاهچنانچاهاقاداماتالزمدر
ميشود.
خصوصآنصورتگیردبهپیشگیریازجرممنتهي 
سؤاالت تحقیق
الف.سؤالاصلي:الگویاسالمي-ايرانيپیشگیریاجتماعيازوقوعجارموبااتاکیاد
برنقشناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟
ب .سؤالهای فرعی:
ابعادپیشگیریاجتماعيازوقوعجرممبنيبرگفتماناسالمي-ايرانيوباتاکیادبارنقشناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟
مولفههایابعادپیشگیریاجتماعيازوقوعجرممبنيبرگفتماناسالمي-ايرانايبااتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟
شاخصهایمولفههایپیشگیریاجتماعيازوقوعجرممبنيبارگفتمااناساالمي-ايرانيباتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟
اولويتبندیشاخصهایپیشگیریازوقوعجرممبنيبرگفتماناسالمي-ايرانيباا

تاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟
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روش تحقیق
پژوهشحاضرازلحاظطرحتحقیاق،درزمارهتحقیقااتآينادهمبتنايبارنتیجاهگارا
ميباشد.زيرايافتههایآنبهمتولیان
ميباشدازلحاظنوعتحقیق،پژوهشحاضرکاربردی  

مينمايدکهجهتپیشگیریاجتماعيجرمبراساسمباني،اصاول
امرامنیتعموميکمک  
وپارادايمالگویاسالميايرانيباچهرو ها،تاکتیکهاوابزارهايياقادامباهايانمهام
بنمايند .باتوجهبهاهدافوسواالتمطرحشادهدرايانتحقیاق،رو اکتشاافياسات.
قلمروزمانيپژوهشازبهمنماه5332شروعشدهوتازمساتان5332اداماهدارد.قلمارو
مكانيتحقیقکلکشوراستوقلمروموضاوعيپاژوهش،پیشاگیریاجتمااعيازوقاوع
جرمبابهرهگیریازالگویاسالمي-ايرانيوباتاکیدبارنقاشناجاسات.جامعاهآمااری
پژوهشحاضارشااملکلیاهمتخصصاانونخبگااندرحاوزهالگاویاساالمي-ايراناي
ميباشند.
پیشگیریاجتماعيازجرمباتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعي 
جامعهآماریپژوهشحاضرشاملکلیهمتخصصانونخبگاندرحوزهالگویاساالمي

ايرانيپیشگیریاجتماعيازجرمباتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعيمايباشاند.دراينتحقیق،گردآوریدادههادردومرحلهانجامشد.درمرحلهاولياامطالعاهاکتشاافياز
يبااصااحبنظرانوخبرگاانموضاوع،مقااالت
منابعواسنادکتابخانهایومصااحبهعلما 
پژوهشي،اسنادومدارکدستاول،آرشایوساازمانهاایرساميوپايگااههاایاينترنتاي
دانشگاهياستفادهگرديد .درمرحلهدومنیزبهمنظورتبیاینوشاناختناوعرواباطباین
متغیرهادرالگویطراحيشده،بارو میدانيازابزارهاایمصااحبه،پرسشانامه،تحلیال
محتواوتكنیکدلفياستفادهشد.بهمنظورتحلیلدادههاایپاژوهش،ازآماارتوصایفيو
استنباطي،تحلیلمحتوا،تفسیرگراييوتحلیلگفتمانبهطاورهمزماانومتناسابباانیااز
تحقیقبهرهبرداریگرديد.تال شدهاسترو تحقیقموردنظرکاهتلفیقايازکمايو
کیفياستباجزئیاتلحاظگرددکهمراحلدرفرآينداجرایتحقیقذکرشدهاست .ابازار
گردآوریاطالعاتمیدانيدراينتحقیقپرسشنامهمحققسااختهایباودهاساتکاهايان
ويژگيهایمدلمفهومياستخراجگرديدهاست.

شاخصهاو

پرسشنامهازابعاد،عناصر،
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الف .یافتههای توصيفی
توصيف متغيرهای جمعيت شناختی
ازتعااداد77نفاارازپاسااخگويان37درصاادمااردو57درصاادزنبااودهاناادوبیشااتر
پاسخگويانباا26درصاددرگاروهساني25-77ساالو37درصادپاساخگويانمیازان
تحصیالتشاتدکتریميباشد.

جدول( :)8اطالعات توصيفی متغيرتوانمندی اجتماعی فردو اجزای ساختاری در الگوی اسالمی –
ایرانی و شاخصهای آن
رديف
8




وضعیت موجود

حو ه

خدمات

اقدامات

استاندارد

میانگین

انحراف
استاندارد

تقويتپیوندهایاجتماعي

7232

5267

2256

72227

برخورداریازپايگاهاجتماعي

7226

52277

3238

72838

حرفااهایگرايااي(تخصااص

توانمندی میاازان
اجتماعي گرايي)
فرد

میانگین

انحراف

وضعیت مطلوب

3277

52773

2278

72267

بااهکااارگیریمااديرانومشاااوران
متخصصومتعهدعلميوتجرباي(

7226

5233

2276

72236

مديريت)


مهارتهایزندگي

آشناييبا

722

527378

223

72322

نشا اجتماعي

7278

72322

2278

728876

3272

52378

2277

72785

افزايشاعتماداجتماعي

7286

52722

2272

72625

وحدتوانسجاماجتماعي

3277

72286

2276

72878

عدالتاجتماعي

7222

52733

2276

72238

کنترلونظارتاجتماعي

7287

52772

2278

72272

افزايشآگاهياجتماعيدرپیشگیری
7

اجزای
ساختاری



اجتماعيازجرم

براساسنتايجگازار شادهدرجادولبااال،میاانگینوخطاایاساتانداردمیاانگین
شاخصهابهتفكیکگزار شدهاست.
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ب .یافتههای استنباطی
 .8آزمون تحليل عامل تایيدی
تحلیلعاملتايیدیبهمنظوربررسيساختارعامليپرسشنامهوآزمونقادرتومعنااداری
سهمهريکازگويههادراندازهگیریسازه(پرسشنامه)انجامميشود.درايانپاژوهشچاون
قبالالگوبهرو کیفي(توسطخبرگان)کشفگرديادهاساتودرايانمرحلاهقصادانجاام
آزمونتايیدآناستازتحلیلعامليتايیدیاستفادهميگرددوپیششر انجامآزماونتحلیال

عاملي،انجامعملیات هایسهگانه:تعیینمقااديرپاارامترالگاویانادازهگیاری،تعیاینمقاادير
استانداردالگویاندازهگیریوتعیینمقاديرتيالگویاندازهگیریاستوحاداقلبايادنتیجاه
عملیاتسوم(تعیینمقاديرتيالگو)کهمهمترينآنهاستقابالقباولباشادتاابتاوانآزماون
تحلیلعامليتايیدیرادرموردآناجارانماود.ازساوييچاونپرسشانامهپاژوهشازجماع
تعدادیگويهبرایشاخصهای56گانهالگوتشكیلشدهاست،برایتعیاینروايايپرسشانامه
رواييگويههایهريکازشاخصهارامحاسبهميکنیم.لذادرايانمرحلاهروايايهرياکاز
شاخصهایالگویپژوهشرابهرو مذکوروبهشرحذيلانجامميدهیم.

جدول  )۹آزمون تحليل عامل تایيدی شاخص
شاخص
باورهاواعتقادات
خانواده
گروههمساالن
مساجد
اطالعرساني
نهادهایآموزشي
(مدارسودانشگاه)
رسانه
فضایمجازی
نهادهایحقوقي
نهادانتظامي
بازار
جمعیت

مجذور
کای

درجه
آ ادی

سطح
معناداری

ريشه خطای
میانگین مجذورات
تقريب

شاخص
نیکويي
برا ندگي

شاخص تعديل
شده نیکويي
برا ش

2/72
52/25
3/26
37/67
8/63

7
3
7
52
7

7/77
7/77
7/76
7/775
7/577

7/76
7/76
7/73
7/72
7/776

7/38
7/37
7/38
7/88
7/32

ا7/32
7/32
7/36
7/87
7/37

58/38

7

7/7573

7/775

7/36

7/37

2/82
3/72
55/7
53/72
72/27
35/87

7
7
7
72
72
3

7/767
7/567
7/577
7/7523
7/778
7/776

7/72
7/73
7/776
7/775
7/76
7/76

7/32
7/38
7/33
7/86
7/88
7/87

7/37
7/32
7/32
7/83
7/87
7/87
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برایارزيابيمدل هایتحلیلعامليچندينمشخصا هبرازنادگيوجاودداردکاهدر
اينجاازشاخص هایمعیاری،مجذورکای،نیكوييبرازندگي(، )GFIشاخصتعديلشده
نیكوييبراز ( )AGFIوريشهخطایمیانگینمجذورات()rmseaاساتفادهشادهاسات.
همانطورکهدرجدولفوقنشاندادهميشودبتای(اعاداد)مشخصاههاادرساطحقابال
قبوليهس تندچراکهاوالبراساسمعیاردرجهآزادی 7،براباردرجاهآزادیمعاادل57
ميشودکهعددمجذورکای() 36/7کمترازآناستلذابراسااسايانمعیاارنیكاويي
براز پذيرفتهاست.ثانیاطبقمعیارريشاهخطاایمیاانگینمجاذوراتتقرياب،چاون
عدد 7276بهدستآمدهبیشتراز7277اساتبا راز درحادمناساباساتثالبااطباق
شاخصنیكوييبرازندگيعددبهدستآمده 7238استکهبسیارنزديکبهيکاستو
لذابراز الگوبراساسآندرحدزياداستوباالخرهطبقمعیارتعديلشدهنیكاويي
براز نیزعدد 7232بهدستآمدهکهآننیزبسیارنزدياکباهياکباودهوباهمعناای
براز باالاستبنابراينطبقهمهرو  هایمحاسبهشدهتحلیلعاملينكاوييباراز 
الگوی2272تايیدگرديد.
 .۹تحليل داده ها
الزمبهتوضیحاستکهدراينقسمتقصدداريمتاپاسخآنهارابهصاورتکمايو

ازطريقجامعهآماریمحاسبهنمايیم.ابتداضمنبیانساوالاولباهشارح:ابعاادساازنده
الگوی–ايراني-اسالميپیشگیریاجتماعيدرامنیتاجتماعيدرسطوحفاردی(خارد)،
سطوحفرافردی(میاني–کالن)برایالگودرنظرگرفتهشدهاست.ضمنابهمنظورتايیاد
استفادهميگردد.

آنهاازآزمونkmo
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جدول  : )9آزمون  kmoدر مورد ابعاد و شاخصهای الگو
عنوان
سطوح فردی (درون)

سطوح فرافردی
( ميانی و کالن و برون)

مقدار آ مون
kmo
7/777
./777
./777
./777
./777
./777
./777
./777
./777
./777
./777
./777

شاخص
باورهاواعتقادات
خانواده
گروههمساالن
مساجد
اطالعرساني
نهادهایآموزشي
(مدارسودانشگاهها)

رسانه
فضایمجازی
نهادحقوقي
نهادانتظامي
بازار
جمعیت

مقدار
آ مون kmo
7/826
7/837
./732
./227
267./

سطح
معناداری
7/777
7/777
./777
./777
./777

627./

./777

267./
677./
222./
273./
768./
373./

./777
./777
./777
./777
./777
./777

دربررسيجدولفوقمشخصميشود،مقدارkmoبرایسطوحخردومیانيوکاالن
./777بودهودارایسطحمعناداری./777استبناابراينابعاادتعیاینشادهبارایالگاوی
تحقیقبهشرحفوقالذکردارایاعتبارميباشند.

سوالدوم-شاخصهایسازندههريکازمولفههایالگاویايراناي–اساالميپیشاگیری
اجتماعيباتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعيکهبرایپاسخبهاينسوالنیزآزماونkmoرا
هایتعريفشدهدرالگویمفهومياجرامينمايیم.


درموردهريکازشاخص
جدول  :)۸آزمون  kmoدر مورد مولفه
مولفه
آگاهی بخشی و اصالح باورهای دینی
ساختاری
توانمند سازی فردی و اجتماعی
تقویت کنشگران اجتماعی

مقدار آ مون
kmo
./872
./637
./853
./875

Approx.
Chi-Square
337277
737255
577255
332277

سطح
معناداری
./777
./777
./777
./777

اااااااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:طراحيالگویاسالمي-ايرانيپیشگیریاجتماعيازوقوعجرمو775/...

برایهمهشاخصهابااالتراز./6باه

براساسجدولفوقدربررسيمقدارآزمونkmo
هادارایاعتبارسازهميباشندوتايیدگرديدند.


همهآن
دستآمدنتیجهاينكه
هاوشاخصهاایايراناي–اساالمي

سوالسوم-ترتیباولويتهريکازابعاد،مولفه
پیشگیریاجتماعيباتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعي،چونمالکاولويتبندی،باار
مليهرکدامازابعاد،مولفههاوشااخصرا

عاملياستبرایپاسخبهاينسوالابتدابارعا
طبقجداولزيرمشخصودستهبندیمينمايیمجمعبندیبارعامليمجموعاهالگاوبار
هایجمعآوریشدهازکلجامعهآماریبهشرحجدولزيرميباشد.


اساسداده
جدول( :)۶نتایج بارعاملی
مولفه ها

بار
عاملي

اصالح
باورهای
دینی

7/227

ساختاری

7/227

توانمند
سازی فردی
و اجتماعی

7/227

رسانه
تقویت
کنشگران
اجتماعی

/227

شاخص ها

بار
عاملي

اولويت بندی شاخص
در الگو
در مولفه

توکلبهخدا
مسئولیتمحوری
تواضع
امربهمعروفونهيازمنكر
خانواده
تقويتباورهایدينيوارز هایاسالميدرفرزندان
برنامهريزیصحیحبرایپرکردناوقاتفراغتفرزندان
گروههمساالن
تقويتباورهایدينيوارز هایاسالميدرفرزندان
دعوتبهدينازطريقعمل
رعايتالگویاسالمي،ايرانيدرپوشش،ظاهر،
رفتاروگفتار
تقويتکنشگراناجتماعي
افزايشاعتماداجتماعي
وحدتوانسجاماجتماعي
عدالتاجتماعي

7/253
7/623
7/773
./637
./637
./663
./676
./778
./753
./753

5
7
7
3
3
5
7
2
2
5

3
3
7
7
2
5
6
3
7
8

./666

3

57

./627
./223
./663
./676

2
3
7
7

55
7
3
57

مقبولیتورضايتمندی

./672

3

2

همگراييوگفتمانمحوری

./677

5

53

هامشخصميشوددرسطحشااخصهااترتیاب


دربررسيبارعاملي
طبقجدولفوق
درجدرجدولميباشد.

اولويتبهترتیبمتعلقبهشاخصهای
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جدول ( :)۵آزمون ضریب همبستگی بين متغير وابسته و متغيرهای مستقل تحقيق
امنیت جتماعي

محلهمحوری
اعتماداجتماعي
حمايتخانواده
رسانههایجمعي

نظارتاجتماعي
سن

ضريب
همبستگي
7/37
-7/72
7/76
7/75
7/37
7/58

معني
داری
7/777
7/758
7/777
7/777
7/777
7/73

تعداد
مشاهدات
575
575
575
575
575
575

تحصیالت

7/752

7/735

575

متغیر

براساسنتايججدول()6مشخصگرديادکاهباینمتغیرهاایمحلاهمحاوری،اعتمااد
اجتماعي،حمايتخانواده،رسانههایجمعاي،نظاارتاجتمااعيوسانباامتغیارامنیات
اجتماعيرابطهمعنادارومببتيوجوددارد.امارابطهمتغیرهایاعتماداجتماعي،تحصایالت
بامتغیرامنیتاجتماعيمعنادارنشدهاست.
جدول)2آزمونضريبهمبستگيمولفهها
مولفه ها
اصالحباورهای
ديني

اجزایساختاری

توانمندیفردی
واجتماعي

تقويتکنشگران

شاخص ها
مسئولیتمحوری
توکلبهخدا
تواضع
امربهمعروفونهيازمنكر
اعتماداجتماعي
کنترلاجتماعي
آگاهياجتماعي
عدالتاجتماعي
پیونداجتماعي
پايگاهاجتماعي
تخصص
مديريت
محلهمحوری
رسانه
خانواده
گروههمساالن

تعداد

ضريب
همبستگي

مقدار t

معناداری

575

7/32

35/73

7/777

575

7/83

78/26

7/777

575

7/88

72/83

7/777

575

7/83

36/32

7/777

اااااااااااااااااااااااااااااااامقالهپژوهشي:طراحيالگویاسالمي-ايرانيپیشگیریاجتماعيازوقوعجرمو773/...

باتوجهبهيافتههایفوقميتوانگفت:بینهرچهارمولفهاصالحباورهایديني،مؤلفه
ساختاری،توانمندیفردیواجتماعيباتقويتکنشگراندرپیشاگیریاجتمااعيازجارم
رابطهمعناداریوجوددارد.
نتیجهگیری
ميتوانبهسواالتتحقیقبهشرحذيلپاسخداد:
يافتههایتحقیق 
براساس 
سوالفرعياول:ابعادپیشگیریاجتماعيازوقوعجرممبنيبرگفتماناسالمي-ايراني
ميگارددکاهبراسااس
باتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟درپاسخاعالم 
مطالعاتتطبیقيومصاحبهانجامگرفتهوهمچناینتجاارباجرايايمحقاقواسااتیددر
پژوهشحاضردوبعدفردی(خرد)وفرافردی(میانيوکالن)برایالگاودرنظارگرفتاه
شدهاست.
سوالفرعيدوم:مولفههایابعادپیشگیریاجتماعيازوقاوعجارممبنايبارگفتماان
اسالمي-ايرانيباتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟بارایپاساخآنباياد
گفتدومولفهآگاهيبخشيواصالحباورهایدينيواجزایسااختاریمرباو باهبعاد
فردی(خرد)الگاویماوردنظارودومولفاهتوانمندساازیفاردیواجتمااعيوتقويات
کنشگراناجتماعيمربو بهبعدفرافردی(میانيوکالن)الگوهستند.
سوالفرعيسوم:شاخصهایمولفههایپیشگیریاجتماعيازوقاوعجارممبنايبار
گفتماناسالمي-ايرانيباتاکیدبرنقشناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟درجواباين
سوالميتوانگفتکهشاخصهایعدالتاجتماعي،آگاهياجتمااعي،اعتمااداجتمااعي،
پیونداجتماعيمربو بهمولفهاجزایساختاری،خانواده،محله،رسانه،فضایمجازی،باه
مولفهتقويتکنشگراناجتماعي؛شاخصهایمهارتزنادگي،پايگااهاجتمااعي،کنتارلو
نظارت،امربهمعروفونهيازمنكربهمولفهتوانمنادیفاردیواجتمااعيودرنهايات
شاخصهای تواضع،مسئولیتمحوری،توکلبهخادا،تقاویوايماانمرباو باهمولفاه
ميباشند.
آگاهيبخشيواصالحباورهایديني 
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سوالاصليپژوهش:الگویاسالمي-ايرانيپیشگیریاجتماعيازوقوعجرمبااتاکیاد
برنقشناجادرامنیتاجتماعيکداماست؟چونتماميمولفههاوشاخصهایالگویباه
ميباشندبنابراينچنایننتیجاهحاصال
دستآمدهازپژوهشدارایبارعامليبیشاز 7/7
ميباشد.عالوهبرآنباتوجاهباهاعاداد
ميشودکهالگویمذکورازاعتبارالزمبرخوردار  

مقاديرتيالگویاندازهگیریباالدرآزمونپیششر تحلیلعاامليتايیادیکاههمگاي
ميشود.بهعالوهپاياييبهدساتآمادهبارای
بیشتراز7بودنداعتبارالگویپژوهشتايید  
شاخصهایپژوهشکههمگايبااالتراز7/67هساتند،دلیالديگارباراعتباار

مولفههاو
الگویمذکوراست.
باتوجهبهيافتههایپژوهشميتوانگفت:بینهرچهارمؤلفهاصالحباورهاایديناي،
ساختاری،توانمندیفردیواجتماعيوتقويتکنشگراندرپیشاگیریاجتمااعيازجارم
شاخصهابهقرارذيلبودهاست:

رابطهمعناداریوجوددارد.وامابهترتیباولويت
شاخصهابهشااخصمحلاهمحاوریتعلاقگرفتاهاسات.در

اولیناولويتدربینتوجیهاينيافته ميتوانگفتکهاينموضوعبافرهنگپرسابقهاجتماعيماردمايارانکاه
تاکنونبیشتربهصورتجوامعسنتيدرابعادقومي،ناژادی،ماذهبيو...مايزيساتهاناد و
هنوزهمارز وجايگاهخودرادربسیاریازجوامعحفظکاردهاساتطبیعايباهنظار
ميرسدودرشرايطمحلهمحوریبابسیجامكاناتبومي،افزايشاحساستعلقوافزايش

ارتباطاتغیررسميبینافراداعمازفامیلوغیرفامیلوکوچکوبازرگامكاانکنتارل
ميگردد.مشارکتشهروندانباپلیسبیشازهمهنیازمنادآماوز 
بیشترنوجوانانممكن  
شهرونداناستتادرآنهانگر ،دانشومهاارتماوردنیاازرابوجاودآورد .مشاارکت،
مستلزمداشتنآگاهيهایالزمازمحتوایطرحهایانتظامي،شیوههایعملكردیپلایسو
منااافعحاصاالازآناساات.ازطرفاايشناساااندناهااداف،فواياادواثااربخشاايهمكاااری
شهروندانباپلیسازجملهمهمترينموضاوعاتياساتکاهدرآماوز شاهروندانبارای
مشارکتبايدبهآنهاپرداخت.بهعبارتديگرتمرين مشارکترابايدازآموختنآغازکارد
واينرويكردمشارکتيازطريقپیوند اعضایجامعاهموجابافازايشکااراييپلایسدر
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ميشود.مشارکتشهروندانبانیرویانتظاميدربرقراریامنیاتاجتمااعي
اجرایطرحها 
ازآگاهيوباورآنانبهبرنامههاواهدافپلیسازاجرایطرحهاونیزکسبمنافعفاردی،
محليواجتماعي،آغازوباعملبهاينباورهاتداوميافتهودر پیشگیریازارتكابجارم
ميپذيرد.
وهمكاریبانیروهایمسئولاستقرارنظموتامینامنیتوآسايشعموميپايان 
دومیناولويتتاثیرگذاریبهشاخصرسانهتعلقگرفتهاست.درتوجیهتاثیررسانهملايبرپیشگیریازجرمميتوانادعاکردکهرسانهمذکورباتوجهبهمقبولیاتعماوميوفراگیاری
ميتواندازطريقارائهآموز وياادگیری،الگوساازیمببات،تكرارپاذيری،
کهدرجامعهدارد ،
ايجادتنوعوارتقایکیفیتبرنامهها،ايجادسرگرميوپرکردناوقاتفراغتوايجادجاذابیت
مببتو...بهپیشگیریازجرمکمککند .هرچقدرباهنقاشمبباتتار رساانههاادرانعكااس
ميشود.اماروزهنقاش
وضعیتامنیتيجامعهباورداشتهاحساسامنیتنیزبهفراخورآنبیشتر 
اثرگذاررسانههاکهبسیارمتنوعوفراگیرنیزشدهاندبرتماميبخشهایزندگيافرادجامعاهبار
کسيپوشیدهنیست.وجودرسانههایمعتمادوماورداطمینااندرجامعاهونظاارتعلمايو
کارشناسيبرنحوهخبررسانيدرخصوصمواردیکهباامنیاتعماوميجامعاهمارتبطاسات
ميتوانداحساسامنیتافرادراافزايشوياکاهشدهاد .رساانههاایجمعايبااکارکردهاای
ایيافتهاند.بهنحویکهباارزترينعامالنظام،امنیات

مشخصوتعیینشدهخود،جايگاهويژه
اجتماعي،همبستگيومشارکتمردميتبديلشدهاند.همچنینرسانههایجمعينقشبسایار
مهميدراجرایبرنامههایسیاساي ،امنیتايوتقوياتمشاارکتمردمايبارایتاأمینامنیات
اجتماعيوپیشگیریازوقوعجرمايفاميکنند.ازمنظرعلمينیزاينيافتهبااديادگاهحضارت
ميفرمايند«:صاداوسیمادستگاهىاستکهباصحتآنمردمصحیحماى
امامخمیني()که  
شوندوبافسادآنفاسد»(صحیفهنور،ج)58وبانظريهقفاسآهناینماارکسوبارکاه مايگوياد:
«رسانهآنقدرقدرتداردکهميتوانادماردمرادردرونياکقفاسنگهادارد»ونظرياهکانش
ارتباطيهابرماوسکهمعتقداست،رسانههادرافرادکنشارتبااطيبرقارارمايکننادوباانظار
جدیپیلهورکهمعتقداسترسانههاباايفاینقشاطاالعرساانيوتارويجالگوهاایزنادگي
سالم،ميتواننددرکاهشوقوعجرممؤثرباشاند(جادیپیلاهرود)577:5335،ونتیجاهتحقیقاات
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جیمزکهدريافتتلويزيوننیروييقویدراجتمااعيکاردنکودکااندرحاالرشاددارد
(جیمز)577:5337،تناسبوهمخوانيدارد.
سومیناولويتبهشاخصخانوادهتعلقگرفتهاست.درتايیدايانمطلاب مايتاوانگفتکهخانوادهاينقابلیتراداردکهبهطريقآموز وتربیت،کنترل،مراقبت،احساس
تعلقخانوادگيبیشتر،الگوسازی،فراهمسازیشرايطمناسبدرابعادمختلفو...اساباب
پیشگیریازجرمرافراهمآورد.کسانيکهحمايتبیشتریازسویخانوادهخوددريافات
ميکننداحساسامنیتشانافزايشداشتهاست.نهادخانوادهشاايدمهمتارينماامنافاراد
استهرچقدرمحیطخانوادهمحیطسالمتر،آرامتر وحامياعضایخودباشداعضایآن
ميکنناد.اياننتیجاه
نهتنهادردرونبلكهدربیرونازخانوادهنیزاحساسامنیتبیشتری  
ضرورتآموز هایخانوادگيبهاعضایخانوادههاوپاررناگنماودننقاشاياننهااد
ميکند.
حساسرادرسطحجامعهطلب 
چهارمیناولويتبهشاخصگروههمساالنتعلقدارد.درتوجیهاينمطلبميتاوانادعانمودکههمساالنازرو هایارائهآموز هایمببت،الگوسازی،تاثیرگذاریمناسب
وبهموقع،تقويترفتارهایمناسب،ترويجوتقويتهنجارهاو...ميتوانناددرپیشاگیری
موردنظرموثرواقعگردند.
اولويتبعدیتاثیرگذاریمربو بهشاخصآموز وپارور (مدرساه)اسات.درتايیداينيافتهميتوانعنواننماودکاهمدرساهوکاادرانساانيآنمايتواننادازراههاای
مختلفيازجملهالگوسازی،ياددهيوآموز ،کنترل،ايجادتعلقخاطربهمدرسه،تقويت
روابطبادانشآموز،تشويقمناسبوبهموقعوپرهیزازخشونتوتنبیهوتوجیهعاقالنه
ومنطقيآيندهنوجوانو...ازبزهكاریدانشآموزانپیشگیرینمايند.
اولويتديگرمربو بهفضایمجازیاختصاصيافتهاست.اهمیتاينامربااتوجاهباهکبرتوشدتسامانههاوابزارآالتفضایمجازیدردساترسنوجواناانکاامالقابالتوجیاه
است.بهعبارتسادهترميتوانگفتبههرمیزانکهنظارتاجتماعيدرسطحجامعاهدرحاد
مطلوبيازسویمتولیانامنیتباشدمردماحساسامنیتبیشترینیزازخاودنشاانمايدهناد.
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ميکننداحساسامنیتشاانافازايش
کسانيکهحمايتبیشتریازسویخانوادهخوددريافت  
داشتهومردمهرچقدربهنقشمببتتررسانههادرانعكاسوضعیتامنیتيجامعهبااورداشاته
احساسامنیتشاننیزبیشترخواهدبود.ايانيافتاههاا باانتاايجتحقیقااتقبلايوبرخاياز
تحقیقاتذکرشدهدراينمقالاهوديادگاهبسایاریازانديشامندانمنطباقوهماهناگاسات.
چنانكهدورکیم،گیدنز،فرويادوريازمننیازباهتااثیرديانوارزشاهاواعتقااداتاخالقايدر
جلوگیریازانحراف،آنوميودرنهايتامنیتواحساسامنیتدرجامعهتاکیددارند .واقعیات
اينستکههرچقدرافرادجامعهاحساسکنندکنتارلهاای الزمازساویدساتگاههاای متاولي
ميگیردبااحسااسامنیاتبیشاتریدرعرصاهاجتمااعحاضار
امنیتدرسطحجامعهصورت  
ميشوند.اينمتغیردراينتحقیقاثرنسبتاپررنگينسبتبهديگرمتغیرهاداشتهاست.

الگو:
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الگویاستخراجشدهمذکور ميتوانادبراحتايقابلیاتکااربردیشادنرادرساازمان
نیرویانتظاميداشتهباشدازجملهمواردیکهميتاوانازالگاویماذکوردرناجااجهات
پیشگیریاجتماعيازجرمبهرهبردعبارتنداز:
الگوگیریازسیرهائمهوبزرگاندرجامعهاسالمينهادينهسازیفرهنگپیشگیریاجتماعيازجرمتوسطنهادهایآموزشيپايبندیبیشازپیشمجريانقانون(نیرویانتظامي)بهقوانینومجازاتسنگینتارمسئوالنمختلفنسبتبهمردمعادی
نهادينهشدنپاسخگويي ،شفافیتومسئولیتپذيریواحیایفرهنگگفتماانيباینشهروندانپلیس
مكانیزمهایتشويقوتنبیه

اصالحآموز کارکناندرحمیتتقويتنفسآنهاادرمقابالتهديادوتطمیاعوتارسوضعفنفس
شفافیتقوانینبمنظوربستنرا،تفسیرهایمتعددوابهاميازبینبردنمرزبینفرماندهانومسئولینناجابامردمطراحيسازوکاریبراینظارتدقیقوشفافمردمبهمسئولینکارکنانومسئولینناجادرنزدمردمباشفافیتکاملرفتاارکنادونظاارتقاویودوربینهایمداربستهوامكانضبطدرمراکزانتظامي

دقیقبهامورداشتهباشندمبالنصب
برایپیشگیریاجتماعيبايدهمازاهرمکنترلبیرونيوهمازاهارمکنتارلدرونايمانندمفاهیماخالقي–انسانيواجتماعياستفادهبشود.
ايجادسازوکاریبهمردمبهصورتدقیقوشفاف که بتواندمسئولینوفرماندهانراارزيابيونظارتنمايند.
ساختفیلمهایحقوقي،قضايي،انتظاميوتولیادکتاابرماانازپرونادههااييکاهپیچیدگيهایخاصدارند.

-اختصاصيکبرنامهيايکشبكهتلويزيونيبهناجابرایشناختمردم
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اصلهشتمقانوناساسيامربهمعروفوظیفهای استهمگانيکهماردمنسابتباهدولتودولتنسبتبهمردمومردمنسبتبهمردمدارندکهمغفولماندهاست.
برایافزايشچندنظارتيناجابايدارتبا بینناظرانوماردمتقوياتشاودوماردماحساسکنندکهگزارشهایآنهاموردبررسيقرار مايگیاردکاهايانامارساببافازايش
ميگیرد.
مشارکتنظارتمردمشدهوهمجلویتخلفاتدرسازمانرا 
ناجاباتشديدمبارزهبارشوهخواری،فسادماليوتبعایضمیازانرضاايتماردمازعملكردخويشراافزايشدهد.
باسپردناکبرمسائلبهحوزهاخالقبهويژهاخالقاجتمااعيمايتاوانازگساتر ناهنجاریهاپیشگیرینمود.

جرايمو
بررسياجرايينمودناقداماتوفعالیتهاوطارحهاایانتظاامينیازمنادياکفراينادعلميبودهتاکاراييالزمراداشتهباشد.
مسئولینوفرماندهانازباالترينتاپاائینتارينردهازبدناهناجااباارعاياتماالکشايستهساالریوتجربهمندیانتخابشوند.
اصالحساختارناجابراساسشئونتخصصيآنکهعبارتنداز: تفكیکشئونانتظامي–قضايي
 درگیرنشدنبامسائلسیاسي
 اجرایقانوندرحقهمهافرادوجامعهبدوندرنظرگرفتنمالحظاتسیاسي
تقويتقانونگراييونهادينهکردناحترامبهقانونبینشهروندان تقويتمشارکتمردمدرامورامنیتيوعمومي
 تقويتنظارتبرنهادهایدولتيوغیردولتيبويژهناجاتوسطمردم
 مراکزمشاورهومددکاریاجتماعيناجابايدباهمكاریمراکزبازپروریبرناماههاایبازپروریرابااستفادهازمشاورانومددکاراناجتماعيتقويتوزمینههایبازگشاتساالم
مجرمانرابهجامعهفراهمکنند.
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پیشنهادات
انجامپايشوبرآوردهایمنظمودورهایازرويههاوروندهایفرهنگي-اجتمااعيموثربرنظموامنیتعمومي
 توسعهفضااييوآماايشسارزمینيپلایسازتمرکازبارسااختاربندهایانتظاامي-اجتماعيوبهويژهمحالت
کوچکسازیحوزههایفعالیتپلیسيبهبلوکهایشهریکوچکدرراستایايجادامكانسرعت،دقتودسترسيبرایپلیسمتناسب
تشويقارگانهایاجتماعيبهويژهمدارس،مساجد،دانشگاهها،حوزههاایعلمیاهوسايرسازمانهایدولتيوخصوصيومردمنهادجهتارائهالگوهاایباوميبااتكیاهبار
فرهنگايراني–اسالمي
اتخاذتدابیرمناسببرایکاهشخسارتهایمادی،معنویوعاطفيناشيازجرمویازمندحمايتهایويژه

کمکبهبزهديدگانن
کوششبرایايجادمحیطمناسببرایرشدفضايلاخالقيوتقويتباورهایدينايوترويجفرهنگپیشگیریازوقوعجرمازطريقخانواده،مدرسه،مراکزعلميوماذهبيو
هاوظرفیتهایآنها


هایگروهيبااستفادهازتوانايي

رسانه
توسعهفرهنگپیشگیریمشارکتيوجلبمشارکتمردمبارایسارمايهگاذاریدرامرپیشگیریازجرموتأمینامنیت
ايجادهماهنگيمیاننهادهایمربو درزمینهمقابلهبااعوامالاجتمااعيجارمزاازقبیلنابرابریدربهرهمندیازفرصتهاوامكاناتمادیومعنوی،مهاجرتهایبيرويه،
فقر،بیكاری،ترکتحصیل،طالقو...
تال برایتحكیمبنیانخانواده،حمايتازخانوادههایبيسرپرست،بدسرپرسات،نیازمندوافراددرمعرضخطرآسیبهایاجتماعي

انگیز نهادهایپیشگیریدرراستایانجاموظیفةکاهشجرم،ازطرياقپاذير وبولمشوقهاایخاارجيوضامانت

باورارز هایخود،خودباوریدررسیدنبهآنياق
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اجراهایمرتبطباانجاممسئولیتهاووظايف،تبعیتازاستانداردها،اجتنابازتعاارضو
غیره
تقويتنهادهایپیشگیریباارائهقابلیتکمکهایمهارتيوتكنیكايوارائاهمناابعاجرايي
اولويتبخشيبهبحثپیشگیریازجرمدرزمرفاولوياتهااباهعناوانمكانیساميبرایهماهنگي،ايجادوفهرستيازمتخصصانبرایانجامبرآوردها
برنامههایراهبردی بلندمدت راجع به تنظایم برناماههاایآموزشاى بارای

پیش بینىتقويت نهادهای دين
جلب توجه پژوهشكدههاو مراکز تحقیقاتى و تشويق آنهابه انجام و برگازاریهمايشهایعلمى و پژوهشى کاربردی ،پیرامون نقاش و تاأثیر آماوزههاایديناى در
پیشگیری از وقوع جرم در سطوح مختلف دبیرستان هاا ،دانشاگاه هاا ،ادارات ،مراکاز
صنعتى و غیره
نیروی انتظامى جمهوری اسالمى ايران که به عناوان يكاى از اصالى تارين نهادهاایمسئول در امر پیشگیری و متولى اصلى حفظ نظم و امنیت در جامعاه ماى باشاد ،در ايان
آموزههایاسالمى در آن به عنوان يک مجری و مربى امار
نمونههای 

راستا تأکیدبرارتقای
پیشگیری ،مى توانددر کارآمدی هر چه بیشتر و مؤثر بودن پیشگیری اجتماعى از جرم کاه
همان کاهش نرخ بزهكاریدر سطح جامعه است ،مفید واقعشود.
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