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  مقاله پژوهشي:

کارکنان  بر کنترل و کاهش ارتکاب جرائم های پیشگیرانهبررسی تأثیر مؤلفه

 پایور نیروهای مسلح
 2، سیامک ره پیک1امیر فراستی

 20/9/1397ش: پذیر تاریخ 8/7/1397تاریخ دریافت: 

 چکيده
در چدارچو   ، توا و خدمات مفیدد مح، های ارتباطی است که در آنفضایی متشکل از شبکه، فضای مجازی کشور

ای وقدو   با ایجاد بستری بر، رغم محاسن بسیاربهو  شودو قوانین و مقررات کشور ارائه می های اسالمیمبانی و ارزش

، هدا بده دنبداد دارد کده ری درد آن    ، شورکتبع آن منافع ملی ت فضای مجازی و بهمخاطراتی را برای امنی، جرائم سایبری

 .تأثیر است )به دلیل ماهیت فرامرزی(همه کشورهای تحت سایبری رلیس و مراجع قانونی نیازمند همکاری 

اربردی حاضر با هدف دستیابی بده  ک -ایرژوهش توسعه، نظر به فقدان ال وی راهبردی مشخص در این خصوص

المللی برای ارتقاء امنیت فضای مجازی بر اساس منافع ملّی جمهوری اسدالمی ایدران   بینهای ال وی راهبردی همکاری

آوری و مطالعده مبدانی   جمع ضمن، ای )با رویکرد آمیخته(مینهز -و با رویکرد مبارزه با جرائم سایبری به روش موردی

افداار  بنیاد )گراندد تئدوری( توسدط ندر    رردازی دادهی کیفی( را به روش نظریههاتوجه )دادهمفاهیم قابل ، نظری مرتبط

نمایدد و  ها( و مدد مفهومی رژوهش را ترسیم مدی ها و شاخصمؤلفه، سازی نموده )ابعادکدگذاری و مقوله، کیودامکس

فرضیه  10فرضیه اصلی و  4و استخراج  افاار اسمارت ری.اد.اسدر نر سازی معادالت ساختاری مربوطه سپس با مدد

مدیران عملیداتی  ، علمیاز اعضاء هیئت، سنجی مدد را به روش گلوله برفی توسط ررسشنامهخبره، فرعی جهت ارزیابی

بدرازش کلدی   ، های کمی حاصلوتحلیل دادهو مدیران راهبردی آشنا به حوزه رژوهش )جامعه آماری( انجا  و با تجایه

های جهانی امنیت فرضیه رد و شاخص 2، فرضیه مورد تأیید 12ایج رژوهش نشان داد که نت. مدد را قوی ارزیابی نمود

، هدای دولتدی و خصوصدی   مشدارکت ، های سازمانیمشارکت، جانبههای چندتوافق، های دوجانبهفضای مجازی )توافق

 المللی( نیا اباارهای کارآمدی برای ارتقاء امنیت فضای مجازی است.های بینمشارکت

 کارکنان رایور، نیروهای مسلح، ریش یری از جر ، مؤلفه ها:دواژهکلي

                                                           
 dr.farasatiamir@gmail.comایمیل:. دانشجوی دکتری امنیت ملی دوره سیاده دانش اه عالی دفا  ملی. 1

 نش اه علو  قضایی و خدمات اداریعضو هیئت علمی دادکتری حقوق خصوصی،  2
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 مقدمه. 1

امدروزه از موضدوعات حدائا اهمیدت در سدالمت      ، های آنریش یری از باهکاری و شیوه

تحدت عندوان ریشد یری    ، قرآن کریم با طراحی ید  سیاسدت فراگیدر   . هاستکارکنان سازمان

هدای  های وحیانی و تقویدت جنبده  ر اساس آموزهتعلیم و تربیت فردی و اجتماعی ب، اصالحی

وما أمروا إالّ لیعبدوا إلهدا  واحددا    »فرماید: خداوند می، معنوی و رفع فقر و ایجاد تعهدات است

هوای نفس با روح عبودیت وبندگی منافدات دارد و  و  ؛ ریروی از شیطان(31)توبه: « ال اله إال هو

قرآن در مذمّت اهدل  . رط از افراد دی ر جایا نیستهمچنین فرمانبری و اطاعت بدون قید و ش

 .(31)توبه: « اتّخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا  من دون اهلل»فرماید: کتا  می

در جمع مقامات عالی قوه قضائیه بیان فرمودند: وظیفده قدوه   العالی( )مدظلهمقا  معظم رهبری

قدانون   156یت است )که در اصل تأمین عدالت و تأمین امن، قضائیه ریش یری از وقو  جر 

ها موظد  هسدتند   فرمایند: همه دست اهاساسی به آن اشاره شده است( و در جای دی ر می

له در جمع مسئوالن عدالی  )بیانات معظمجهت ریش یری از وقو  جر  با قوه قضائیه همکاری نمایند 

ی اسدالمی ایدران   قانون اساسی جمهدور  156اگرچه ریش یری از جر  در اصل . (1392قضایی 

، و جمهوری اسالمی ایدران هدم بدر ایدن مبندا      (24: 1392)منصدور، مورد توجه قرار گرفته است 

عنوان راهبرد اصلی دانسته و اجرا و سنجش این وظیفده را بده عهدده    ریش یری از جر  را به

ها های متنو  ریش یری از جر  و از طرف دی ر دست اهقوه قضائیه گذاشته است ولی روش

ای فراتر از گونهکه هر کدا  متولی نوعی ریش یری از جر  هستند به، های مختل سازمان و

بده مسدئله ریشد یری از    ، مضافا  در قوانین مختل . حوزه اختیار و وظای  قوه قضائیه است

نامده  آیدین ، الیحده ریشد یری از جدر    ، مانند قانون نیدروی انتظدامی  ، جر  اشاره شده است

ولی هم رایی و وفاق در تدابیر اتخاذی در . قانون مبارزه با مواد مخدر و.. ،هاسازمان زندان

های متولی یکسان تدوین ن ردیده است کده ایدن امدر باعدت تشدتت آراء در      سطح سازمان

 . (45: 1381)نجفی ابرندآبادی،های اجرایی ریش یری از جر  شده است حوزه

ی از جر  در نیروهدای مسدلح   رژوهش حاضر درصدد ارائه ال وی راهبردی ریش یر

باشد که با اسدتفاده از قدوانین نیروهدای مسدلح و اسدناد      در خصوص کارکنان رایور می
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ی از جر  در سطح نیروهدای مسدلح را   ال وی راهبردی ریش یر، باالدستی و سایر منابع

 . ارائه نماید

 

 بيان مسئله. 2

ن قضدایی نیروهدای مسدلح    تحلیل آمار جرائم کارکنان رایور نیروهای مسدلح در سدازما  

هدای قبدل کداهش    های متوالی نسبت به سادتعداد اتهامات کل کشور در ساد. دهدنشان می

بعضدی از جدرائم فراواندی وقدو      ، ایوقو  داشته است ؛ لیکن با تدقیق در جداود مقایسده 

ر شدناختی د به دنباد ارائه گاارش آسدی   1381ساد  . درداشته و روند وقو  افاایشی دارند

مقدرر فرمودندد   ، خصوص جرائم نیروهای مسلح به محضر مقا  معظم فرمانددهی کدل قدوا   

بده موجد  نامده شدماره     ، «راهکار اجرایی مناس  ریش یری از وقو  جر  را گاارش کنید»

راهکارهدای  ، کل نیروهای مسدلح در اجدرای فرمدان ابالغدی     ستاد، 9/9/81مورخه  69813

عندوان راهکدار   آنچده بده  »فرمودند: له گردید که مقرر اجرایی ریش یری از جر  تقدیم معظم

هدای  ها مانند قسمت دو )ترمیم نارساییاگرچه انجا  بعضی از آن، ریشنهادشده کافی نیست

قسمت چهار )بازن ری بعضی از مقررات سربازی( و قسمت رنج )آیین دادرسی ، انضباطی(

هکار واقعی آن است کده در مدورد   ویژه نیروهای مسلح( ممکن است مفید واقع شود؛ اما را

. های مناس  ریش یری گداارش شدود  راه، ها و علل وقو  آنبا بررسی زمینه«: هر نو  جر 

معیارهدای تشدویق و تنبیده    . ها را نیا مشخص کنید و ارزیابی شودسنجش اثربخشی این راه

ابالغدی و بدا   اسداس فرمدان    . بر(1381، 69813)سند شماره هر ی ان رس از سنجش معلو  باشد 

، 146، 145، 82، 81، 78، 9، 3، 2عنایت به وظای  خطیر نیروهای مسلح مصرح در اصدود  

طبق قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران که حفظ تمامیت ارضدی و تقویدت   ، 153و  152

بنیه دفاعی کشور و تالش برای تحقق عدالت در تما  شدئون و در همده سدطوح بدر عهدده      

، 107، 61، 48، 43، 20، 3، 2اسالمی ایران اسدت و طبدق اصدود     نیروهای مسلح جمهوری

راسداری و حفاظت انقال  اسالمی نیدا  ، قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 156و  109

( 141-140: 1387، )گدروه مطالعداتی امنیدت ملدی    بر عهده نیروهای مسلح جمهدوری اسدالمی اسدت    
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هدای  نمایدد تدا برنامده   دفاعی کشور ایجدا  مدی  این میاان اهمیت توان . (23:27: 1392، )منصور

راهبردی برای صدیانت و سدالمت کارکندان ردایور و حفدظ آمدددادگی و صدالبت نیدروی         

. (29:1384، )احمددی باشدد  انسددانی آن تدوین شود که برگرفته از نظدرات دیندی و بدومی مدی    

از  211هد ماده  قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مطابق بند 156اصل  5مستند به بند 

هدای کلدی   سیاسدت  3فصل هشتم قانون رنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران و تحقق بندد  

طور عدا  متدولی   قوه قضائیه به، العالی()مدظلهه ابالغی از سوی مقا  معظم رهبریسالقضایی رنج

های اجرایی باید در چارچو  وظای  خود همکداری  ریش یری از جر  بوده و کلیه دست اه

بنابراین سدازمان  ؛ های ریش یری از جر  معمود دارندز  را با قوه قضائیه در اجرای برنامهال

عنوان بخشی از قوه قضدائیه متدولی ریشد یری از وقدو  جدر  در      قضایی نیروهای مسلح به

هدای نخسدت ردس از رایدان دفدا  مقددس       ایدن سدازمان از سداد   . باشدنیروهای مسلح می

از جر  را با جل  همکاری نیروهای مسلح در دستور کار خدود  ریای برای ریش یری برنامه

حددود  ، از مجمو  برگااری مجامع استانی ریش یری از جدر  در نیروهدای مسدلح   . قرار داد

راهکار برای ریش یری از جر  برای جدرائم مبدتال بده کارکندان نیروهدای مسدلح و یدا         650

( )خبرنامده  1-69: 1389، ی مجامع ریش یری از جر بند)جمعنظرات و ریشنهادها ارائه گردیده است نقطه

هدای ریشد یری از   با عنایت بده تفداوت در مؤلفده   . (26:1390، های اجتماعیریش یری از جر  و آسی 

برای تحدید موضو  و ابتناء نتیجه بدر اسداس   ، جر  در بین کارکنان وظیفه با کارکنان رایور

 باشد.مختصرا  مختص به کارکنان رایور می، موضو  ال وی ریش یری از جرائم، هاواقعیت

 

 اهداف تحقيق. 3

دستیابی به ال دوی راهبدردی ریشد یری از جدر  کارکندان ردایور در       هدف اصلی:  .ال 

 نیروهای مسلح

 اهداف فرعی . 

 تبیین ابعاد ریش یری از جر  کارکنان رایور در نیروهای مسلح .1

 رایور در نیروهای مسلحهای ریش یری از جر  کارکنان تبیین مؤلفه .2
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 های ریش یری از جر  کارکنان رایور در نیروهای مسلحتبیین شاخص .3

هدای ریشد یری از جدر     هدا و شداخص  مؤلفده ، مابین ابعداد تعیین روابط مفروض فی .4

 کارکنان رایور در نیروهای مسلح

 

 سؤال تحقيق. 4

 اسخ دهد.تحقیق بایستی به سؤاالت زیر ر این، با توجه به اهداف فوق

 سؤال اصلي .الف

 ال وی راهبردی ریش یری از جر  در کارکنان رایور نیروهای مسلح کدا  است؟

 

 سؤاالت فرعي .ب

های ریش یری از جر  در کارکندان ردایور نیروهدای مسدلح     ها و شاخصمؤلفه، ابعاد -1

 کدا  است؟

ردایور نیروهدای    های ریش یری از جر  کارکندان ها و شاخصمؤلفه، روابط بین ابعاد -2

 مسلح چ ونه است؟

 

 تعاریف و اصطالحات. 5

 پیشگیری از جرم. 5-1

هر اقدامی اعم از کیفری و غیر کیفری که مؤثر در کاهش نرخ جر   مفهوم موسع: .الف

این موضو  ناظر . گنجدبوده یا در جهت مقابله با آن صورت رذیرد در مفهو  ریش یری می

« ریش یری از وقو  جر  بهتر از کیفدر دادن اسدت  »جمله مشهور است با « کاریابه»به نظریه 

 .(146: 1386، )اردبیلیباشد می

باشدد: اود:  واجد خصوصدیات زیدر مدی   ، ریش یری در مفهو  مضیق مفهوم مضیق:. ب 

، )نجفی ابرندآبادیسو : تقد  بر وقو  جر  ، دو : فعاالنه و کنشی بودن، آگاهی و هدفمند بودن

1381 :74-741). 
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 جرم. 5-2

جر  عملی است که برخالف یکی از موارد قانون مجدازات عمدومی   »از نظر حقوقی نیا 

هر کشور باشد و مجر  کسی است که در زمان معینی عملی برخالف قانون رسدمی کشدور   

هر رفتاری اعم از فعل یا تدر  فعدل کده     1392مصو   قانون مجازات اسالمی. «انجا  دهد

 .(290 :1395)حسینی نی ،تعیین شده است  در قانون برای آن مجازات

 

 نیروهای مسلح .5-3

نیروی انتظدامی وزارت  ، سپاه راسداران انقال  اسالمی، ارتش، به ستاد فرماندهی کل قوا

 .نامه انضباطی(آیین، 1)ماده شود های وابسته اطالق میدفا  و سازمان

 

 نظامي .5-4

هدای تابعده   وزارت دفدا  و سدازمان  ، پاهسد ، ارتدش ، به کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح

کارکنان وظیفه از تاریخ شرو  خدمت تا رایدان  ، کارکنان مشمود قانون نیروی انتظامی، هاآن

طدور موقدت در خددمت    محصالن مراکا آمدوزش نظدامی و انتظدامی و کسدانی کده بده      ، آن

 .نامه انضباطی(آیین، 1)ماده گردد نیروهای مسلح هستند اطالق می

 

 پایوران .5-5

 .ریمانی و قراردادی نیروهای مسلح اعم از نظامی یا کارمند، کارکنان رسمی

 

 سرباز .5-6

کلیه اتبا  ذکور دولت جمهوری اسالمی ایران که مکل  به انجا  خدمت وظیفه عمومی 

، 5شدوند )مداده   باشند از بددو ورود بده خددمت سدرباز نامیدده مدی      برابر مقررات قانون می

 باطی ن. .ج.ا ایران(.نامه انضآیین
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 الگو .5-7

کندد و دارای مجموعده   نمادی است که برخی ابعداد مهدم ید  سدازمان را تشدریح مدی      

عناصری است که با یکدی ر روابط کارکردی دارند و برای تحقق هدف و مأموریت اصدلی  

ن تدوا هدا مدی  وسدیله آن ال وها اباارهایی هستند که به. شوندسازمان با یکدی ر هماهنگ می

هدا بده   وتحلیدل آن مسیر ریچیده فرآیند عملیات سازمانی را شناسایی کرده و ضدمن تجایده  

 .(40:1374)دقت،معیارها و استاندارهای جدید دست یافت 
 

 راهبرد. 5-8

های زنجیره عملیاتی ید  سدازمان   ها و سیاستعبارت است از ال و یا طرحی که هدف

، )برایدان و هندری و رابدرت ا    کندد  ترکید  مدی   ریوسدته بدا یکددی ر   هدم را در قال  ی  کدل بده  

 .(2:1376صائبی،
 

 و روش پژوهش. نوع 6

با توجه به اینکه این رژوهش از ی  طرف اقدا  به توسعه ادبیات نظری در ید  حدوزه   

بدیع و جدیدی در مبحت ریش یری از جر  نموده و از طرف دی ر نتایج مطالعده در سدطح   

درنتیجده  ، نمایدد طراحی ال و دانش نوینی را استحصاد می ملی کاربرد عینی دارد و چون با

 .  باشدبنیادی می -کاربردی –اینو  تحقیق توسعه

تحلیلی است کده در فضدای کیفدی انجدا  شدده      -توصیفی، تحقیق حاضر از نظر روش 

وتحلیل اطالعات استخراجی در رروژه حاضر از آنجایی که بر رایه گردآوری و تجایه. است

تحلیلددی  -رح تحقیددق توصددیفیطدد، روش انجددا  رددژوهش. ی مختلدد  اسددتهددااز جنبدده

 .(1389، )دربان آستانه و همکارانباشدمی
 

 مکاني و موضوعي(، قلمروی تحقیق )زماني .6-1

از آنجایی که هدف تحقیق حاضر ارائه ال وی راهبردی ریش یری از جدر  در نیروهدای   

 1404ن تحقیدق از نظدر زمدانی تدا افدق      توان چنین گفت که اید بنابراین می، باشدمسلح می
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کل کشور جمهدوری اسدالمی ایدران    ، نظر محدوده مکانی آن از. هجری شمسی خواهد بود

 خواهد بود.

به دنباد ارتقای کارکرد نیروهای مسلح بر اسداس محدیط مطلدو  و تربیدت و آمدوزش      

کارکندان  لذا قلمروی موضوعی این رژوهش مدوارد مدرتبط بدا صدیانت از     ، باشیممناس  می

 نیروهای مسلح خواهد بود.

 

 جامعه آماری و حجم آن .6-2

نظدران و فعداالن در   جامعه آماری در اجرای روش کیفی این رژوهش عبارت از صاح 

ویدژه  بده ، های ریش یری از جر  در نیروهای مسلح و سازمان قضایی نیروهای مسدلح حوزه

 های نیروهای مسلح است.تما  افراد مشرف به مأموریت
 

 (: جامعه آماری هدف در اجرای روش مصاحبه عمیق و روش دلفي1-1جدول )

 تعداد به نفر نام جامعه ردیف

 5 قضات سازمان فضایی نیروهای مسلح، وزارت دفا  -فرماندهان نیروهای مسلح 1

سدازمان فضدایی   ، وزارت دفدا   -جانشدین و مددیران کدل نیروهدای مسدلح     ، مدیران 2

 نیروهای مسلح

5 

 8 ر مدیران ارشد که خبرگی و شرایط الز  را دارندسای 3

 18 جمع

 

نامه در خصوص تدوین نهایی مددد و ارزیدابی آن   منظور تکمیل اطالعات ررسشبه

ساد سدابقه خددمت    15گیری گلوله برفی در بین خبرگان دارای حداقل از روش نمونه

تبط بدا ریشد یری از   در نیروهای مسلح و تجربه خدمتی )تئوری یا عملی( در امور مدر 

نفدر خبدره( اسدتفاده     248تا احصاء حجم مکفی بر اساس جدود مورگان یعنی )جرائم 

 شده است.
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 نامه برای ارزیابي مدل(: جامعه آماری هدف در اخذ اطالعات پرسش2-1جدول )

 تعداد به نفر نام جامعه ردیف

 95 نیروهای مسلحسازمان قضایی ، زارت دفا و -مدیران الیه ی  نیروهای مسلح 1

 380 مدیران الیه دو و سایر کارکنان واجد شرایط 2

 32 سازمان فضایی نیروهای مسلح، زارت دفا و -رؤسای بازرسی نیروهای مسلح 3

 32 های سراسر کشوررؤسای حفاظت و عقیدتی فرماندهی انتظامی استان 4

 160 قضات سازمان فضایی 5

 5 انتظامیاساتید دانش اه علو  نظامی و  6

 704 جمع

 

 های گردآوری اطالعاتروش .6-3

برداری شدده؛ همچندین از   ای فیشمدار  مرتبط با رژوهش به روش کتابخانه، گا  اود:

 های اینترنتی مرتبط با موضو  ریش یری از جر  استفاده شده است.سایت

شدورهای  گا  دو : از روش مطالعات تطبیقی و بررسی نظا  دادرسی نیروهدای مسدلح ک  

 .  منتخ 

 رژوهی و استحصاله از نظر خبرگان و نخب ان استفاده شده است.گا  سو : از روش آینده

نفدر   18منظور کش  زوایای رنهان ال وی تحقیق با تعدداد  به 1گا  چهار : مصاحبه عمیق

از خبرگان انتظامی و آگاه به ریش یری از جرائم به شیوه علمی معمود و با توجه به اجمدا   

 .  مورد نظر قرار گرفت، نان در مورد ابعاد ال وآ

نیدا   گا  رنجم: در این تحقیق از روش دلفی با استفاده از دو گدروه شدش و نده نفدره و    

 30ای و ی  نمونده اولیده   گاینهنامه مخصوص سهاز طریق طراحی ی  ررسش CVRروش 

همچنین از نمونده  . دنامه استفاده خواهد شتایی برای تأیید روایی صوری و محتوایی ررسش

نامده اصدلی   اولیه مذکور برای احصای آلفای کرونباخ در تأیید رایانی مدد از طریدق ررسدش  

 .  استفاده شد

                                                           
1. Depth interview 
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 1نامدده بسددتههددا از ررسددشآوری اطالعددات میدددانی و دادهمنظددور جمددعگددا  ششددم: بدده

 ها استفاده خواهد شد.ها و شاخصمؤلفه، ساخته با ابعادمحقق

 

 وتحلیل اطالعاتروش تجزیه .6-4

دهی و بین جامعه آماری توزیدع  ها سازمانها در سطح ابعاد و شاخصرس از اینکه داده

أیید روایدی سداختاری   برای تحلیل عاملی و ت AMOSافاار از نر ، آوری شدندو سپس جمع

یری سازی سداختاری تفسد  وش مددبرای اجرای ر Excelافاار از نر . نامه استفاده شدررسش

(SEM )های آن و نیا برای تحلیل توصدیفی  ای فعالیتدر تبیین مدد مفهومی و تحلیل شبکه

وتحلیدل  بدرای تجایده   SPSS 19افداار  از ندر  . گویدان اسدتفاده شدد   سؤاالت شناختی راسدخ 

هدا و تحلیدل مسدیر و    متغیره و چندمتغیره دادهها همانند تحلیل رگرسیون ت استنباطی داده

ییدی اسدتفاده  )بر اساس تحلیل واریانس( برای تحلیل عاملی تأ AMOSافاار همچنین از نر 

 گردید.

 

 مباني نظری و ادبيات تحقيق. 7

 نیروهای مسلح جمهوری اسالمي ایران .7-1

سدپاه  ، ارتدش ، نیروهای مسلح جمهوری اسالمی ایران شامل )ستاد فرمانددهی کدل قدوا   

نامده  )آیینشودهای وابسته میو سازمان وزارت دفا ، نیروی انتظامی، راسداران انقال  اسالمی

 .(3ماده  -انضباطی

 

 انواع پیشگیری از جرم .7-2

مدالال   . بندی اقددامات ریشد یری از جدر  وجدود دارد    های مختلفی در مورد دستهدیدگاه

ریشد یری ثانویده و ریشد یری    ، استانویچ اقدامات ریش یرانه را به سه دسته ریش یری اولیده 

                                                           
1. Structured Closed questionnaire 
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شدامل  ، بندی دی در از اقددامات ریشد یرانه   گروه. (10: 2001، )استانویچه است ثالالیه تقسیم کرد

 ( است که مطابق آن ریش یری از جر  بر اساس دو رویکرد 1997بندی اومالی و ساتن )دسته

تدونری   .(50: 1393، )محمدنسدل اند بندی شدههای جر  و ریش یری اجتماعی دستهکاهش فرصت

ریشد یری  ، ا  ریش یری از جر  را با عناوین ریشد یری انتظدامی   ( انو 1995و فارین تون )

. (50: 1393، )محمدنسدل کنندد  ریش یری جدامعوی و ریشد یری وضدعی تقسدیم مدی     ، ایتوسعه

ای سدخن مدی  اجتمداعی و توسدعه  ، های وضدعی  ( از ریش یری 1990که باتومس )درحالی

 .(50: 1393، )محمدنسلگوید 

 

 جرم های پیشگیری ازنظریه .7-3
 نظریه طراحي محيط .7-3-1

وضدع گردیدد    1رى جفدری( . شناسدی بده ندا  )سد     این اصطالح اولین بار توسط جدر  

(Jeffery, C. Ray. 1977) .جانبه و طراحی محیطی بدرای ایجداد رفتدار    این نظریه مطالعه همه

 .(45: 1387)احسدانی، افاایش کارآمدی و کاهش بروز رفتارهای ضد اجتمداعی اسدت   ، مطلو 

شناختی شناختی و جامعهروان، های طراحی محیطی عاطفیرویکرد نوین این رشته به حوزه

، ریش یری از وقو  جر  از طریق طراحی محیطدی . (13: 1385، )اشدنایدر نیا معطوف شده است 

امنیدت عمدومی را   . اماکن مسکونی و..، هااز راه طراحی و مدیریت محیط فیایکی ساختمان

سازی مرد  از وجود رلدیس  دهد و از طریق آگاهقو  جر  را کاهش میافاایش و ترس از و

کند و همکداری میدان رلدیس و    های مذکور را تقویت میکوشش، هاهای گشت آنو محیط

 بخشد.های اجتماعی ارتقا مینظمیمرد  را برای جلوگیری از ارتکا  جر  و ایجاد بی
 

 شناختينظریه بوم .7-3-2

شدیکاگو در دو سدطح کدالن و خدرد بده بررسدی مسدائل شدهری         شناسان مکت  جامعه

دهد چ ونده ارقدا    باشد که نشان میهای کالن میها هم شامل نظریهتحقیقات آن. ررداختند

                                                           
1. C. Ray Jeffery 
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همچنین نظریات سدطح خدرد را   ، جر  و جنایت در میان اجتماعات گوناگون متفاوت است

هدا  دارد که زیربنای این جریدان شناسی اجتماعی توجه های روانشود که به جریانشامل می

ها این دیدگاه را مطرح کردند که جر  و شرایط آن. (34: 1387، رور)شار در سطح کالن هستند 

مسدیر  ، شناسی فدردی ای و نه آسی شرایط محله. شناختی اجتماعی به هم مرتبط هستندبو 

 . (891: 2012، 1)سی لدهد ارتکا  جر  را شکل داده و تحت تأثیر قرار می
 

 شناختينظریه جامعه .7-3-3

رجسدت ی بیشدتری   های دی ر از کمیت و بکاری نسبت به حوزهشناختی باههای جامعهتبیین

، خدا  افدراد  آزادی انت، قصدور ، سادگی از عیدو  کاری و جر  بههای باهان یاه. برخوردار است

ویکردهدای کالسدی  و   که مدورد نظدر ر  چنانطورکلی عوامل فردی )آنهای روانی و بهخصلت

کارانده و مجرمانده بایدد فرهندگ     فتار بداه ی  تبیین کامل از ر. شودگرایی است( ناشی نمیاثبات

ن نیروهدای  اید ، بندابراین ؛ در نظدر ب یدرد  ، کنندد اجتماعی محیطی را که مرد  در آن زنددگی مدی  

بایسدت تدأثیر   و مدی  کنندکاری نقش رررن ی را ایفا میاجتماعی هستند که در رابطه با جر  و باه

 .(187: 2011، )سی لای اجتماعی مورد تحلیل قرار گیرداین نیروه
 

 نظریه یادگيری اجتماعي .7-3-4

های نسبت بده جدر  را   ها و ن رشروش، کند که افرادنظریه یادگیری اجتماعی بیان می

وختنی گیرند؛ جر  ید  رفتدار آمد   از طریق روابط نادی  و صمیمی با هماالن مجر  یاد می

، رردازان یادگیری اجتماعی معتقدند که جر  محصود و ریامد یادگیری هنجارهانظریه. است

هدا در تبیدین   ایدن دسدته از تئدوری   . ها و رفتارهای مرتبط با فعالیدت مجرمانده اسدت   ارزش

هدای انحرافدی و   ها و انحرافات اجتماعی متفاوت ازجملده جدر  معتقدندد کده رفتدار     آسی 

؛ 23: 1386، )سدلیمی و داوری شدود  ریوند و تعامل با افراد منحرف آموختده مدی  ررخطر در جریان 

های واقعدی  تواند شامل روشیادگیری اجتماعی می. (1384؛ سی ل وسنا،18: 1385، صدیق سروستانی

طور ابعاد جر  باشد )مانند چ ون ی ریچیدن ی  مهره اتصاد یا باز کردن در ماشین(؛ همین

                                                           
1. Siegel 
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هدای  )مانند چ ون ی برخورد با گناه یا شر  ناشی از انجدا  فعالیدت  شناختی مجرمیت روان

 .(237-236: 2012، )سی لغیر قانونی( 
 شناختينظریه روان .7-3-5

هدای  ( علدل کژرفتداری  2انریکدو فدری  ، 1کداوان )لدومبروزو  شناسدان و روان بسدیاری از روان 

کنند و بر این باورندد  اجتماعی را برحس  نقص شخصیت و رایین بودن بهره هوشی تبیین می

 .(117: 1390، )نوربهدا که کژرفتاری محصود طبیعی میدرا  محدیط زیسدت آلدوده شدهری اسدت       

هدای اضدافی   های غیر عددی یا کرومدوزو  ها را ریش از آنکه به ژنها کژرفتاریآن، درواقع

یط های تلخ دوران کودکی که معلود روابط ناسالم بین فرد و محد به تجربه، اختصاص دهند

 . (25د  70 :1369، صفوی) دهندنسبت می، اجتماعی اوست
 

 شناختينظریه زیست .7-3-6

شناختی مانند نقص جسدمانی و وضدعیت خداص    شناسان عوامل زیستبرخی از آسی 

های غیر قابدل  عادت، دانند و بر این باورند که جر  و جنایتژنتیکی را علت کژرفتاری می

نظریده  ، نمونده ایدن دیددگاه   . ژن بد و ی  خون بد هسدتند  اجتنابی از ریامدهای حتمی ی 

جدویی و دردگریدای هدانس    زادگدی و نظریده لدذت   نظریه تباه، زادگان ساار لمبروزوجانی

 .(76: 1382، )ستودهباشد می 3آیاین 
 

 نظریه گزینشي )انتخاب عقالني( .7-3-7

بود که بده یکدی    4لمنک. های جیما اسطور عمده از طریق تالشنظریه گاینش عقالنی به

 .(1997، ؛ تیلدی 2000، ؛ لینددنبر  1995، )کدریس شناسی معاصر تبددیل شدد   داغ در جامعههای از نظریه

مانندد هدر   ، گیرد که باهکار در فعالیدت خدود  نظریه انتخا  عقالنی از این فرض نشأت می

                                                           
1. Cesare Lombroso 

2. Enrico Ferri 

3. Hans Eysenck 

4. Coleman. James 
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نده خدود   ای که از نتیجه فعالیت مجرمافرد دی ری موجودی است منطقی که برحس  فایده

تدوان گفدت شخصدی کده مرتکد       بنابراین می. گیردانتخا  کرده و تصمیم می، انتظار دارد

گذاری در فعالیدت قدانونی نده بده دلیدل تناسد  خصوصدیت        جای سرمایهبه، شودجر  می

ای که از آن عمدل انتظدار دارد و   بلکه به علت فایده، های ان یاشی خودشخصیت یا ویژگی

یده احتمالی حاصل از صرف وقت و منابع مالی خود در فعالیدت قدانونی   آن فایده برتر از فا

درنتیجه تمدا  توجده او معطدوف بده     . (652: 1990، کلمن)رود است به سمت عمل مجرمانه می

 .(28: 1379، )ررویایهای مربوط به فعالیت جنایی است ارزیابی ماایا و قیمت

 

 آن و اسالممفاهيم و مباني نظری پيشگيری از جرم در قر. 8

 مجرم در قرآن، مفهوم جرم .8-1

طدورکلی فدردی کده    باشد و بهمجر  در قرآن کریم اعم از مجر  مرتک  جر  دنیوی می

در حوزه اخالق و یا اعتقادات و یا احکا  برخالف اوامر الهی مرتک  حرامی گردد یا آنچه 

ا هدر کددا  از معدانی و    را که مکل  به انجا  آن بوده تر  نماید و درنهایت مرتک  گناه بد 

، کفدر . (74: 1381، )سدبحانی شدود  گردد؛ مجر  تلقی می، اشکالی که برای آن در نظر گرفته شده

از ایدن مقولده   . محاربده و.. ، االرضافساد فدی ، استکبار، فتنه، بدقولی، قتل، زنا، افتراء، شر 

دنیدوی یدا   ها درواقع مرتک  جر  بوده و مجر  و مسدتحق عقدا    محسو  و مرتکبین آن

 باشند.عالوه بر آن مستوج  عذا  اخروی نیا می

 

 نقش صفات قرآني در پیشگیری .8-2

سداایی  تواند آثدار بده  در آیات مختل  قرآن کریم صفاتی برای آن ذکر شده است که می

ازجملده  ، هددایت ، رحمدت ، شفا، موعظه. کاری یا درمان آن داشته باشددر ریش یری از باه

عندوان مبدانی نظدری مدورد     توانند بهشوند که میچنان مهم محسو  میاین صفات بوده و 

هاست و ها بر اساس کارکرد آنتأثیر هری  از این شیوه. (64: 1376، )طالقدانی استناد قرار گیرند 

تواندد در  شدفا مدی  . از طرفی اثر ال وسازی نیدا دارد ، تواند اثر تهدیدی داشته باشدوعظ می
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نقش هدایتی قرآن انسان را از ، زا مؤثر افتدی و عوامل روانی جر های روحی و روانبیماری

ها چه آندان  سازد و باالخره رحمت الهی راه نجاتی است برای همه انسانها رها میگمراهی

نمایند و چه آنان کده  که به لط  و رحمت او تالش در جلوگیری از سقوط در انحراف می

 . (153: 1389، )موسوی همدانیکنند خودداری می به امید رحمتش از تکرار جر  و انحراف

 های بهداشتي قرآن کریمتوصیه .8-3

تواند هدف مستقیم ریش یری باشدد و در  های بهداشتی قرآن کریم در مواردی میتوصیه

گیرنده آن غیر قابدل  لیکن اثر ریش، موارد دی ر گرچه از مقدمات بوده و هدف اصلی نیست

جسدمی و رواندی قابلیدت    ، ت بهداشت انسان در ابعداد محیطدی  به همین جه. اجتنا  است

فلذا رعایت بهداشت روانی از آن جهت که . (312: 1387، )حجتدی بررسی در امر ریش یری دارد 

تواندد در مسدیر   دهد میها را از بین برده یا کاهش میهای روانی مؤثر در ناهنجارینارسایی

 . (216: 1388، )خرمشاهیادت و کماد مؤثر افتد سوی سعبیداری وجدان انسان و حرکت او به

 

 پیشگیری از جرم در قرآن کریم .8-4

در ، شناسدی اسدت  تاریخ ریش یری قرآنی دینی مقد  بر ریش یری حقدوق جداا و جدر    

عدد   ، سوره مائدده ذکدر شدده اسدت     31تا  27ماجرای قتل هابیل توسط قابیل که در آیات 

ایی وی و کشاکش نفس و فطرت و غلبه نفس بر فطدرت  تقوقبود قربانی قابیل به خاطر بی

کند را دو چیا اعدال   هابیل علت اینکه مبادرت به قتل قابیل نمی، کندرا علت قتل اعال  می

خواهد با کشتن قابیل مرتکد  گنداه و   ترسد و دو  اینکه نمینماید: اود اینکه از خدا میمی

در ابتددای خلقدت بشدری نمدود ریددا       هدای ریشد یری  اهل آتش شود و درواقع اولین رگه

شدود و در مقابدل   مرتکد  جندایتی مدی   ، زانفس سرکش عامل درونی و فردی جر . کندمی

کده جداای سدتمکاران     -مجدازات اخدروی    -نظارت و حضور الهی و ترس از آتش جهنم 

 . (36: 1386، )قرائتیگردد گیرنده از ارتکا  قتل توسط هابیل میعامل ریش، است

 

 نقش هدایتي قرآن .8-5
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هدایت و راهنمایی رروردگار متعاد اعم است از هدایت در زندگی مادی و یا معنوی اما 

سدوی کمداد حقیقدی و سدایر     در جهت معنوی عبارت است از راه روحانی که انسان را بده 

مقامات الهی هدایت کرده و در این سلو  موفق بدارد و امدا در زنددگی مدادی عبدارت از     

های معنوی و الهی توافدق داشدته و   شی مخصوص در زندگی دنیوی که با برنامهبرنامه و رو

کننده به آن جهت باشد تا حسن عمل با حسن عاقبت توأ  گردد و به موجد   مساعد کم 

 (201، )بقدره « وَمِنْهُم مَّن یَقُودُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْیَا حَسَنَة  وَفِی الْآخِرَةِ حَسَدنَة  وَقِنَدا عَدذَا َ الن دارِ    »

 .(40: 1380)مصطفوی،سعادت هر دو جهان نصی  انسان گردد 

لعلکم تتقون؛ ای مرد  رروردگارتان را عبادت کنید شاید ردروا  . یا ایها الناس اعبدوا ربکم..»

این آیه به صراحت راه ریش یری از جر  را عبادت رروردگدار دانسدته کده    . (21، بقره)«ریشه کنید

را سدتایش   ترتی  که شخصی که رروردگدار ن ایه ب. شودرروا در افراد میسب  ایجاد ترس و 

نماید و به بارگی او ایمان داشته باشد همان ایمان قلبی به بارگی و قددرت رروردگدار سدب     

واذکدروا  »ای دی ر فرمودندد:  و در آیه شودایجاد ی  حس ریش یری از جر  و گناه در فرد می

در اینجدا نیدا یداد     .(10، جمعده )«خدا را بسیار یاد کنید تا رست ار شویداهلل کالیرا لعلکم تفلحون؛ 

شود که شخص از افتادن به دا  ارتکا  گناهان و جرائم دوری جویدد و ایدن   خدا سب  می

 .  شودامر خود سب  رست اری فرد در دنیا و آخرت می

 هیچ در که گفت توانمی صراحت به و دارد وجود قرآنیشناسی نمونه دی ر که در جر 

ردروری در ریشد یری از   بحت ال وسازی و اسدوه ، مکت  فوق مدرن بشری نیا وجود ندارد

لقد کان لکم فی رسدود  »فرماید: می (21، )احاا جر  است که خداوند عاوجل در آیه شریفه 

ایدن آیده   . «اهلل اسوه حسنه؛ مسلما  برای شما در زندگی رسود خدا سرمشق نیکدویی اسدت  

شناسی ریش یری اسالمی است که خود یکی دی ر ی  روش متفاوت در جر  شریفه بیان ر

کمتر از سایرین ، های حسنه را دارنداز علل اعجاز قرآن است و آن اینکه اشخاصی که اسوه

ای گونهیابند که این نیا ریشه در فطرت برترجوی انسان دارد که بهسوی جر  گرایش میبه

سوی جر  نرفتن او سب  تحرید  آن  و راکی آن ال و و بهتأثیررذیر از ال وی خویش است 

شناسدی ندوین بده    فرد در قد  برداشتن در راه آن اسوه خویش است که البته در علو  جامعه
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سددیار شددده هددا تأکیددد بگددرفتن شخصددیت افددراد در آینددده آن  نقددش ال وهددا در شددکل 

گیددری در ریشدد یری از جددر  در مددورد نقددش عبددرت ) (امیرالمددومنین. (4: 1387)زررخ،اسددت

و هرکس که عبرت گیرد خود را از فرو رفتن در خطاها و فسادها دور ن ه داشته »فرمودند: 

ای از تأکیدد  ها خدود گوشده  این. «ماندسالم می، ها دور ن ه داشتو هرکس خود را از بدی

بین برخدی  . (16خطبه ، البالغهنهج)دین مبین اسال  بر نقش رندگیری در ریش یری از جر  است 

 کنیم:از روایات در این باره را بیان می

 
 راهکارهای پیشگیرانه از جرم در اسالم .8-6

ایدن  . قرآن راهکارهای متعددی برای ریش یری از گناهان اجتماعی ارائه نموده است

هددا و کددنش و رفتددار گددرایش تمددایالت و، راهکارهددا در سدده حیطدده باورهددا و عقایددد

 .(1: 1396، تبار)صادقی و ربانیباشدمی

 
 پيشگيری بينشي .8-6-1

عمده رفتارهای انسدان  . ریش یری در حیطه بینش و عقاید است، یکی از انوا  ریش یری

چنانچده شدخص در مرحلده عقایدد از اعتقدادات      . باشدبرگرفته از بینش و اعتقادات وی می

هدا دوری  ار و عمل نیا از انحرافات و کجیدر رفت، سالم و عاری از انحراف برخوردار باشد

دارای اهمیت ویژه و مقدّ  بر ریش یری گرایشی ، گایند؛ بنابراین ریش یری در این حیطهمی

 .(1: 1396، تبار)صادقی و ربانیو کنشی است 

 
 پيشگيری گرایشي. 8-6-2

ده کده  در قرآن راهکارهایی در گرایش و تمایالت انسان برای ریشد یری از گناهدان آمد   

 توکل بر خدا. -4های الهی؛ یاد نعمت-3تأکید بر محبت الهی؛ -2 تقوا؛-1 ند از:اعبارت

 
 پيشگيری کنشي. 8-6-3

ریشد یری کنشدی   . (61: 1388، )خرمشداهی کنش در لغت بده معندای کدردار و عمدل اسدت      
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 اقدامات عملی است که یا باید از سوی جامعه و حکومت اعماد گردد تدا مدانع از   مجموعه

 . (61: 1388، )خرمشاهیتحقق گناه گردد و یا از سوی خود شخص انجا  گیرد 

 

 

 راهکارهای پيشگيری از جرم در نيروهای مسلح .9

 دیدده و موقعیدت   بداه ، های مجدر  تدوین آمار کیفری دقیق و جامع برحس  ویژگی

 وقو  جر 

 تنظیم ررونده شخصیت برای کلیه کارکنان نظامی 

  ه جرائم قابل ارتکا  نظامیشناختی کلیبررسی جر 

 های راهبردی ریش یرانهتهیه برنامه 

 ریش یری وضعی خاص جرائم نظامی 

 ریش یری اجتماعی خاص جرائم نظامی 

 راهکارهای ریش یری در حوزه مدیریت 

 های ریش یری در حوزه انضباطیراه 

 راهکارهای ریش یری در حوزه فرهن ی 

 ردراهکارهای ریش یری در حوزه نظارت و کنت 

 راهکارهای آموزشی 

 راهکارهای بهداشت محیط نظامی 

 راهکارهای عدالت سازمانی و رفع تبعیض 

 راهکارهای حقوق سازمانی 

 ارتباطات محیطی 

 اوقات فراغت 

 

العاالي( در خواو    ای از بياناات مقاام معظام رهباری )مد لاه     برگزیده .10
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 پيشگيری از جرم در نيروهای مسلح

  ا عمل به آنترویج اخالق اسالمي ب .10-1

کوندوا دعداة   »کندیم؛  گوییم و بده آن دعدوت مدی   اخالق ما باید طبق آن چیای باشد که می» 

اگدر مدا در آن   ، اعتندا بدودیم  اگر ما به زخارف دنیا بی. «باعمالکم»یعنی ( 5؛ )«النّاس بغیر السنتکم

ر ما رایبندی خودمدان  اگ، قد  ثابت گذاشتیم، هایی که به آن معتقدیم و داعی و مبلّغ آن هستیمراه

را به اصود دینی و اصود اسالمی و فرمایشدات امدا  بارگدوار و آنچده کده در نظدا  جمهدوری        

اثر خواهدد کدرد؛   ، شودحرف ما در محیطی که رراکنده می، عمال  نشان دادیم، اسالمی مقرر است

دی ران را بده  ، عمل آن وقت خیلی احتیاج به اصرار و فشار و زور نخواهد بود؛ بلکه نفس جاذبه

 .(02/11/70)دیدار با جمعی از فرماندهان ناجا، «هماهن ی و هم امی و هماوایی وادار خواهد کرد
 

 وقفهکار بي، مدیریت قوی، ریزی علميبرنامه .10-2

و « مددیریت قدوی  »، «ریای علمیبرنامه»به همراه ، نظم و امنیت ن رش صحیح به مقوله

)مراسم بیشتری برای نیروی انتظامی و ملت ایران خواهد داشت نتایج درخشان، «وقفهکار بی»

 .(15/07/83التحصیلی ناجا،فارغ
 

 ها در پیشگیری از جرمهمکاری دستگاه .10-3

هدای مختلد    دسدت اه  های جامعه و وظیفهایشان ریش یری از جر  را یکی از ضرورت

حضدور مقتدرانده در   ، از جدر  نیروی انتظامی برای ریشد یری   وظیفه»برشمردند و افاودند: 

 .(15/07/83التحصیلی ناجا،)مراسم فارغ «باید تقویت شود نقاط است که این مسئله همه
 

 بازآموزی و بازیابي مستمر کارکنان .10-4

خصوص نیروهدایی  ایشان همچنین با تأکید بر لاو  بازآموزی و بازیابی مستمر نیروها به

به اهمیت ارتقای منالدت نیدروی انتظدامی در نظدر     ، رندکه با مجرمان و مفسدان سروکار دا

عندوان نیرویدی   نیروی انتظامی باید همواره در نظدر مدرد  بده   »مرد  اشاره کردند و افاودند: 

 (15/07/83التحصیلی ناجا،)مراسم فارغ «مقتدر و حامی مرد  جلوه نماید، قوی
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 سالمت فکر و عمل و اخالق کارکنان .10-5

ای رهبر معظم انقال  اسالمی صبح امدروز )یکشدنبه( در دیددار    امنهاهلل خحضرت آیت

خواندند و بدا تأکیدد   « ی درجه»را موضوعی « امنیت»، فرماندهان و مسئوالن نیروی انتظامی

« سالمت فکر و عمل و اخالق کارکنان»بر نظارت کامل و جدی مسئوالن نیروی انتظامی بر 

عدا  و  »، «عقدل و منطدق  »هدا را بدر   برنامده »فاودندد:  ا، «تأمین امنیت اجتماعی و اخالقی»و 

استوار کنید تا تصویری کامال  مطلدو  از ناجدا در ذهدن    « گرایی و عطوفتقانون»و « اقتدار

 .(19/02/95)دیدار فرماندهان ناجا، «مرد  قدرشناس ترسیم شود
 

 جانبه و دائميهمه، نظارت دقیق .10-6

جانبه همه، وجود نظارت دقیق»، ت نیروی انتظامی راسالم ای الزمهاهلل خامنهحضرت آیت

حضور نیروی انتظامی در سراسر کشور و برقدراری امنیدت    دانستند و گسترش دایره« و دائمی

منداطق  ، ای شدهرها های زیستی مدرد  اعدم از منداطق حاشدیه    مناطق سکونتی و محیط در همه

هددا و شددرارت، اعتیدداد»تنددد: گف. دوردسدت و شددهرهای کوچدد  را مددورد تأکیددد قددرار دادنددد 

شود؛ بنابراین باید بدا  جانی و اخالقی جامعه می، موج  تهدید امنیت جسمی، هاهنجارشکنی

خصوص در درون نیدروی  نظر بههای متفکر و صاح انسان های کارشناسانهاستفاده از دیدگاه

 .(19/02/95ماندهان ناجا،)دیدار فر «ریای دقیق کردبرنامه، برای مقابله با این مسائل، انتظامی
 

 های دینيتقویت انگیزه .10-7

سیاسی نیروی انتظامی را در تقویدت   -های بخش عقیدتی رهبر انقال  همچنین فعالیت

)دیددار فرمانددهان    بداارزش و قابدل تقددیر خواندندد    ، هدای دیندی در ناجدا   ان یاه مندانهظرافت

 .(19/02/95ناجا،
 

 حالت طهارت و قداست .10-8

چده   -هر جا هسدتید  . وانان عایا! فرماندهان عایا! ن ذارید این حالت از دست برودج»
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در ، های مسلّحچه در سایر سازمان، چه در نیروی زمینی و نیروی دریایی، در نیروی هوایی

ن ذارید این حالت طهدارت و قداسدتی    -در نیروی انتظامی و جاهای دی ر ، سپاه راسداران

)دیددار کارکندان نیدروی    « دار شودخدشه، ر نیروهای مسلّح ما به وجود آمدهسابقه دطور بیکه به

 .(19/11/78هوایی در دانش اه شهید ستاری،

 اقامه حق و عدالت، فضای معروف .10-9

عدالت  اقامه، حق اقامه، فضای معروف، امروز کشور احتیاج دارد که فضای عمومی آن»

کند که زندگی اقتصادی و مدادّی  ط به این اکتفا نمینظا  اسالمی فق. و میل به معنویت باشد

، اقامده معدروف  ، این یکی از وظای  حتمی اوست؛ اما در کنار این وظیفه. مرد  را آباد کند

 استقرار روح بدرادری و صدمیمیت در میدان همده    ، استقرار اخالق اسالمی، روح دینی اقامه

که مانع از آن شود که ی  ملدت تدن   ای روحیه -آحاد ملت و احیای روح عات و استقالد 

کنندده در  )نیروهای بسیجی شرکت« نیا جاو وظای  اسالمی است -به رستی و سستی و ذلت دهد 

 .(21/08/80فرهن ی علویون،-اردوی رزمی

 

 رعایت موازین قانوني و دیني .10-10

 رعایدت  ضدمن عایا باشدد بایدد   ، مظهر اقتدار ملی عنوانبه انتظامی نیروی اگر بخواهیم

وجود  نیرو به این در داخل اغماض و بدون طور کاملرا به آن شرایط الز ، و امانت مناعت

در  و اخالقدی  دیندی ، قدانونی  مدوازین  جدی رعایت قوا با تأکید بر لاو  کل فرمانده. آوریم

 احسداس ، کنندد مدی  مراجعه تظامیان نیروی به کهباید هن امی مرد »افاودند:  انتظامی نیروی

)دیددار فرمانددهان و    «هاسدت در انتظدار آن  مهربان راسخ و و دلی زبانی، شنوا گوشی نمایند که

 .(18/07/79رؤسای حفاظت و اطالعات و عقیدتی ناجا،

 

 نیروی انساني کارآمد و توانا .10-11

از نیدروی انسدانی   ، هدا از بخدش  ما در نیروی انتظامی و در بسدیاری »من به شما عرض کنم: 

، در نیروی انتظدامی . برخورداریم، هوشیار و دارای حظ وافر از تجهیا علمی، توانا، کارآمد، مؤمن
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شداید کمتدر   ، آیدد هدا ردیش مدی   های مؤمنی وجود دارند که حقیقتا  آن امتحانی که برای آنانسان

داندیم و خبدر داریدم کده     آید؛ اما مدی  طور کامل سربلند بیرونکسی بتواند در مقابل آن امتحان به

سدربلند  ، هدای سدخت  در مقابل این امتحان، عناصری از این نیرو هستند که به خاطر روح امانت

 .(17/07/78)دیدار فرماندهان ناجا، «ها خیلی بااهمیت استاین. آیندبیرون می

 فرهنگ و رفتار اجتماعي، توجه به مباني روحیه .10-12

در این ن داه ندو بایدد رلدیس ایراندی بدر اسداس مبدانی و         »أکید کردند: فرمانده کل قوا ت

فرهندگ و رفتدار اجتمداعی ملدت ایدران تعرید        ، های جدید و متناسد  بدا روحیده   روش

 .(16/08/86آموخت ی دانش اه ناجا،)مراسم دانش«شود

 

 حفظ نظم و انضباط .10-13

در نیدروی انتظدامی مدورد     نظم و انضدباط را ، ای وجود آراست یاهلل خامنهحضرت آیت

در »تأکید قرار دادند و با اشاره به لاو  جل  اعتماد و اعتقاد مدرد  بده ایدن نیدرو افاودندد:      

اما باطن نفوذرذیر ، تواند دو رویکردِ ظاهر خشن و جدیبرخورد نیروی انتظامی با مرد  می

ن مستحکم و باصدالبت  در مقابل عوامل مؤثر و یا برخورد مهربانانه و عطوفانه همراه با باط

در مرز قانون وجود داشته باشد که برخورد دو  صحیح و مورد رسند خداوند و مرد  است 

مطلدو  ردیش    سوی این نقطهبه، و نیروی انتظامی باید تالش نماید تا آنجا که ممکن است

 .(12/07/82)دیدار فرماندهان ناجا، «برود

 

 ویسازندگي معنوی و ارتقای روحیه معن .10-14

ازردیش بده سدازندگی معندوی و ارتقدای      ای بر لاو  اهتما  بدیش اهلل خامنهحضرت آیت

معنوی در نیروی انتظامی و همچنین رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان این نیدرو   روحیه

 .(12/07/82)دیدار فرماندهان ناجا، تأکید کردند

 

 پذیری فرد و سازمانيمقابله با آسیب. 10-15
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همچندان کده   »های فردی و سازمانی افاودند: رذیریشمردن برخی آسی ایشان ضمن بر

هدا نیدا در   سدازمان ، ردذیری شدوند  ممکن است افراد به لحاظ روحی و ذهنی دچار آسدی  

 «.فساد و آسی  هستند معرض رخنه

 

 هاروزرساني برنامهبه .10-16

ندو بدا حدواد  و    طور نوبده روز کنند؛ بهها را باید بهریایبرنامه، فرماندهان و مسئوالن»

خودشدان را   -کندد  د  متغیدر و متبددد مدی   بهنیاز کشور را د  که صحنه -تغییرات مختل  

هدای نظدامی   )مراسدم مشدتر  ی دان   « طور دائم مورد بازن ری قرار بدهندها را بهتطبیق کنند؛ برنامه

 .(15/02/84استان کرمان،

 

 های پژوهشیافته. 11

 شناختيعیتهای جمیافته .11-1

هددا برحسدد  فراوانددی آزمددودنی، شددده از ررسشددنامهآوریبددر اسدداس اطالعددات جمددع

( 3-1) جددود شدماره  مطدابق  ، دهنددگان سابقه خددمت و سدن راسدخ   ، مشاغل، تحصیالت

هدای  ویژگدی ، شود که بیشترین فراوانی و کمتدرین فراواندی مربدوط بده هرید      مشاهده می

 .  ذیل ارائه شده استصورت دهندگان بهشناختی راسخجمعیت
 

 شناختيهای جمعیت(: خالصه یافته3-1جدول )
ویژگي 

 شناختيجمعيت
 معيار سنجش

فراواني 

 )بيشترین/کمترین(
 درصد

 تحصیالت

 9.27 23 لیسانس

 فوق لیسانس

 دکتری

108 

117 

43.55 

47.2 

 مشاغل

 17.3 43 کارشناس

 34.4 85 مدیریت و فرماندهی

 48.4 120 مشاغل رژوهشی

 93.5 232 دارای ارتباطارتباط نمونه آماری با 
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 6.5 16 فاقد ارتباط موضو 

 سن

 5.6 14 ساد 30تا  25بین 

 24.6 61 ساد 35تا  30بین 

 41.5 103 40تا  35بین 

 28.2 70 ساد 40بیش از 

 وتحلیل اطالعاتروش تجزیه .11-2

دهدی و بدین جامعده آمداری توزیدع و      زمانها سدا ها در سطح ابعاد و شاخصرس از اینکه داده

بدرای تحلیدل عدداملی و تأییدد روایدی سدداختاری      AMOSافداار  از نددر ، آوری شددند سدپس جمدع  

( SEM) سازی سداختاری تفسدیری  برای اجرای روش مدد Excelافاار از نر . نامه استفاده شدررسش

ی تحلیدل توصدیفی سدؤاالت    هدای آن و نیدا بدرا   ای فعالیدت در تبیین مدد مفهومی و تحلیل شبکه

هدا همانندد   وتحلیل استنباطی دادهبرای تجایه SPSS 19افاار از نر . گویان استفاده شدشناختی راسخ

)بدر   AMOSافداار  ها و تحلیل مسیر و همچنین از ندر  متغیره و چندمتغیره دادهتحلیل رگرسیون ت 

 ل وی نهایی استفاده شد.اساس تحلیل واریانس( برای تحلیل عاملی تأییدی و طراحی ا

 
 های کیفيوتحلیل دادهتجزیه .11-3

محقق نیا ابتدا کدهای اولیه را از اسناد که طی ی  مصاحبه عمیق ردیدارشناسدانه ریرامدون   

ویژگدی و ریامددهای آن مبتندی بدر     ، تجربه افراد از مفهو  ریش یری از جر  در نیروهای مسلح

های بعد مطابق با مکتد   ردیده و سپس در بخشآوری گگرانه خود جمعزیست طبیعی کنش

تقویت گردیدده   Maxqda 2018افاار مندی از امکانات مدرن نر استراوس و کوربین و نیا بهره

 تا درنهایت بتوانیم نظریه خویش را بیان نماییم.

 
 کدگذاری باز .11-3-1

افداار اسدتخراج   ها و ابعداد آن در ندر   ویژگی، مقوالت، های اولیهدر این مرحله گااره

داری که مفهومی مشدخص را نشدان   بنابراین به برچس  زدن به واحدهای معنی گردد.می

هدا و نیدا نتدایج تکمیلدی از     دار آنسپس بر اساس ارتبداط معندی  . کنیماقدا  می، دهندمی
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 . نماییممی، بندی کردناقدا  به مقوله یا دسته، های بخش کمیآزمون

 
 ریکد گزاری محو .11-3-2

عنوان کدد   ( ال وی راهبردی ریش یری از جر  به 2010بر اساس نظریه گوبا و لینکلن )

، ریشد یری ن رشدی و گرایشدی   ، مسدئولیت ی دانی  ، ریشد یری رفتداری  ، اولیه از شش بعد

شناسی ریش یری و مقابله با جر  و هر کدا  از ابعاد از چنددین  جر ، گریریش یری هدایت

در نمودارهدای زیدر کده    . در دد این کدها مقدوالتی وجدود دارندد    اند کهمؤلفه تشکیل شده

هدا  کدهای محوری و زیرمجموعه آن، طبقات، باشندمی MAXQDA 2018افاار خروجی نر 

 کنیم.را مشاهده می
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 : کد محوری الگوی راهبردی پیشگیری از جرم1-1نمودار 

 

 

 کدگذاری گزینشي. 11-3-3

نیدا ادامده ریددا    ،  ( 2006) 1عدها توسط افرادی مانندد چدارما  مطابق با نظر مکت  گلیسر که ب

ها تنها در دو مرحله کدگااری اولیه )کدگذاری بداز( و کدگدذاری   وتحلیل دادهتجایه فرآیند، کرد

                                                           
1.  Charmez 
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شود و محقق باید درنتیجه درگیدری بسدیار بدا تلفیدق و     متمرکا )کدگذاری محوری( خالصه می

مختل  در قال  رویکردی استقرایی از جاء به ید  کدل    هایهای خرد از مصاحبهمالحظه داده

ی  از مقوالت یا کددها بده   یعنی بتواند به این اشبا  و ظهور دست یابد که کدا ؛ یافته برسدنظا 

نا  کدگذاری انتخابی وجدود دارد  کدی به اما در مکت  استراوس و کوربین ی ؛ هم متصل شود

شود تا تعمدیم نهدایی کدامال  شدهودی     قق داده میهای کمی و روشمند به محسری روشکه ی 

افاارهدای تحلیدل   های بسیار در نر میالدی با ظهور توانمندی 2016این بخش نیا از ساد . نباشد

 گردد.محتوا در قال  سه مرحله منجر به تصمیم نهایی برای تولید فرضیه می

 تحلیل همپوشانی .1

 جلسه کانونی یا دلفی با خبرگان .2

 با رژوهشدرگیری محقق  .3

هم ی در جهدت  ، تر مالل ال وی رارادایمیالبته کلیه این اباارها و حتی اباارهای قدیمی

 گیرد.گیری نهایی را محقق میگیری است و در حقیقت تصمیمکم  به محقق برای تصمیم

 

 تحلیل همپوشانيـ 

 وتحلیدل خدود از دو رویکدرد   در تجایده  MAXQDA 2018افاار تحلیل محتوا مانندد  نر 

بنابراین محقق بر اساس ماتریس همبسدت ی  ؛ گیردهمپوشانی کدها و نادیکی کدها بهره می

کند و همچنین از نقشه رابطده  های مختل  استفاده میکدها از همپوشانی کدها در مجموعه

کدها برای تعیین ارتباط بین ابعاد و ال وی راهبردی ریش یری از جر  اسدتفاده گردیدد کده    

بر اساس میاان فراواندی مداتریس ارتبداط بدین     ، باشدافاار میه خروجی نر برابر مدد زیر ک

 آمده تأیید گردید.دستاین دو متغیر بر اساس کدهای به
 جلسه کانوني یا دلفي با خبرگانـ 

صدورت مشدارکتی برگداار و    مشاور و سایر خبرگدان بده  ، جلسه کانونی با اساتید راهنما

شدده بدرای   قرار گرفتند که به نظرشدان ابعداد اسدتخراج    مورد واکاوی، شدهکدهای استخراج

ال وی راهبردی ریش یری از جر  در نیروهای مسلح مناسد  بدوده و نیدا نظدر ریشدنهادی      

بنابراین محقق بر اساس این جلسه و دو تحلیل قبلی به ؛ جدیدی برای اضافه کردن نداشتند



 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 1399بهار ، ورنجمیشماره س، ساد دهم، ه علمی امنیت ملیفصلنام / 318

 

 ها و ادبیات مرتبط ررداخت.مرور دوباره تحلیل

لیلدی  از آن مدد تح، روشانی روی واحدهای معنایی انجا  گرفتینکه تحلیل همرس از ا

 . به شرح مدد زیر استخراج گردید
 

 تحقیق فرآینددرگیری محقق با ـ 

، رجیآوری و مطالعه مقاالت داخلی و خدا اجرای تحقیق اقدا  به جمع فرآیندمحقق در 

. صدورت هدفمندد نمدود   ماری بده ری مصاحبه با جامعه آهای مرتبط و تایپ و کدگذاکتا 

مددد  ، گویندبندی سه مرحله سامانمند که به آن کدگذاری انتخابی میدرنهایت رس از جمع

 تحلیلی تأیید گردید.

 

 های کميوتحلیل دادهتجزیه .11-4

دهی و بین جامعه آماری توزیدع  ها سازمانها در سطح ابعاد و شاخصرس از اینکه داده

أیید روایدی سداختاری   برای تحلیل عاملی و ت AMOSافاار از نر ، آوری شدندو سپس جمع

یری سازی سداختاری تفسد  وش مددبرای اجرای ر Excelافاار از نر . نامه استفاده شدررسش

(SEM) های آن و نیا برای تحلیل توصدیفی  ای فعالیتدر تبیین مدد مفهومی و تحلیل شبکه

وتحلیدل  بدرای تجایده   SPSS 19افداار  از ندر  . گویدان اسدتفاده شدد   سؤاالت شناختی راسدخ 

هدا و تحلیدل مسدیر و    متغیره و چندمتغیره دادهها همانند تحلیل رگرسیون ت استنباطی داده

ییددی و  )بر اسداس تحلیدل واریدانس( بدرای تحلیدل عداملی تأ       AMOSافاار همچنین از نر 

 طراحی ال وی نهایی استفاده شد.

 نشرط نرمال بودبررسي پیش .11-5

ها را بارگذاری و ردس از تأییدد   افاار ایموس دادهها در نر برای بررسی نرماد بودن داده

در این بررسدی بایدد مطمدئن شدویم     . کنیمرا بررسی می 2و کشیدگی 1چول ی، تحلیل عاملی

                                                           
1.  Kurtosis 

2.  Skewness 
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، )رهلدوان شدری   + قرار دارد 10و  -10+ و مقادیر چول ی در بازه 3و  -3که کشیدگی در بازه 

شدرط  چول ی و کشیدگی از ریش، گرددلذا چنانچه در جدود زیر مشاهده می. (64-65 :1394

 ها توزیع نرمالی دارند.نرماد بودن تبعیت نموده و داده

 
 ها(: آزمون نرمالیته بودن داده 4 -1جدول )

 کشيدگي چولگي تعداد نمونه معادل متغير

 PR 201 376/0 023/1 ریش یری رفتاری

 -MY 201 706/0 903/0 مسئولیت ی انی

 PN 201 453/0 650/0 ریش یری ن رشی و گرایشی

 -PH 201 669/0 538/1 گریریش یری هدایت

 -JP 201 505/0 046/1 شناسی ریش یریجر 

 MJ 201 653/0 550/0 مقابله با جر 

 

 ارزیابي برازش مدل .11-6

افداار  شده در ندر  ئهدر این بخش رس از اصالح سؤاالت ررسشنامه و اعماد ریشنهادات ارا

رسد کده نتدایج آن بده شدرح     نوبت به ارزیابی برازش مدد مورد نظر می، برای نیکویی برازش

که اگر حداقل سه شاخص در بازه قابل قبود قدرار داشدته   جدود زیر به دست آمد و ازآنجایی

ردس بدا   ، (72 :1394، )رهلدوان شدری   توانیم ادعا کنیم که برازش مدد قابدل قبدود اسدت    می، باشند

برازش مدد مورد قبود و مددد از بدرازش   ، استناد به خروجی برازش مدد به شرح جدود زیر

 باشد.خوبی برخوردار می
 

 های برازش مدلترین شاخص(: آستانه مورد پذیرش متداول5-1جدول )

 شاخص دامنه پذیرش شاخص مقدار شاخص برازش

 CMIN/DF 1 -3 094/2 عالی

 RMSEA <08/0 070/0 عالی

 GFA <90/0 933/0 عالی
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 AGFI <80/0 889/0 عالی

 IFI <95/0 962/0 عالی

 NFI <90/0 930/0 عالی

 

 (CFAتحلیل عاملي تأییدی ) .11-7

نتدایج حاصدل از تحلیدل عداملی تأییددی متغیرهدای ردژوهش را توسدط         ، در این بخش

حداقل مقددار   5/0. ندهست 5/0تر از کنیم تا مطمئن شویم بار بررسی می AMOSافاار نر 

طدور کده در   و همدان  (66 :1394، )رهلدوان شدری   قابل قبود برای بار عاملی استانداردشده است 

و  07/0از مؤلفه جذ  و بازیدابی   3بار عاملی استاندارد سؤاد ، گرددنمودار زیر مشاهده می

و سدایر   بایست حدذف گردندد  باشند و میمی 48/0از مؤلفه توجه به فرهنگ دینی  3سؤاد 

توان گفدت  مورد تأیید قرار گرفته و می، نتایج استانداردشده روی مدد تحلیل عاملی تأییدی

 سایر سؤاالت مورد نظر از قدرت تبیین خوبی برخوردار هستند.
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 الگوی راهبردی پیشگیری از جرم در نیروهای مسلح
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ایدران حدائا شدرایط و     ویژه در نیروهای مسلح جمهدوری اسدالمی  به، ریش یری از جر 

هدای دروندی اسدت ولدی     که اگرچه بعضا  متدأثر از مؤلفده   باشدفرد میهای منحصربهویژگی

 نیا تأثیر دارد.. .. سیاسی و، فرهن ی، اجتماعی، وضعیت اقتصادی

شدش بعدد مهدم و مدؤثر در     ، به همین جهت در مدد مفهومی ال وی ریش یری از جدر  

عندوان  ن رش و گرایشی از جر  بده ، اقتصادی ریش یریریش یری از جر  حاصل گردید که 

 گردد.ابعاد عا  ریش یری از جر  محسو  می
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و گدرایش کارکندان هدم از جامعده و هدم از مدوازین        آنچه مسلم است رفتار ن درش 

جهت که در خدمت سدازمان  کارکنان نیروهای مسلح ازاین، سازمانی تأثیررذیر استدرون

هدا در  موفقیت سازمان. گرددکنترلی به دقت بر آنان اعماد می ،هستند و اباارهای نظارتی

هدایت کارکنان موضو  بدااهمیتی اسدت کده یکدی از ابعداد مددد ریشد یری هددایت ری         

 باشد.می

 

 شناسي پیشگیری از جرمبعد جرم

هدای وی متفداوت از سدایر    ماهیت فرمانده در نیروهای مسلح و امتیدازات و مسدئولیت  

، قاضدی ، رددر ، فرماندده در نقدش مددیر   ، باشدهای دولتی و غیر دولتی میادارات و سازمان

کند و بعدد مسدئولیت   حافظ و امین در سازمان نیروهای مسلح ایفای نقش می، بازرس، ناظر

 ی انی بر این اساس حاصل گردیده است.

ریش یری وضعی است که بدا هددف مقابلده بدا جدر  و      ، یکی از انوا  ریش یری از جر 

قاطعیت در رسیدگی به جر  سدایر افدراد از مجدازات شخصدی مرتکد  عبدرت        حتمیت و

 بعد مقابله با جرائم نیا در نیروهای مسلح حائا اهمیت است.، گیرندمی

 در مدد مفهومی ال وی راهبردی ریش یری از جر  شش بعد استحصاد شد که شامل:

شناسدی  جدر   ،گدری ریش یری هددایت ، ریش یری ن رشی و گرایشی، ریش یری رفتاری

 باشد.مسئولیت ی ان و مقابله با جرائم می، ریش یری از جر 

 اند از:های متنوعی هستند که عبارتهر کدا  از ابعاد نیا دارای مؤلفه

چرخش کدار اصدالح    فرآیند، های نظم و انضباطبعد ریش یری رفتاری دارای مؤلفه -

 توانمندسازی.، جذ  و بازیابی، سب  زندگی

، تقویدت باورهدا  ، های: اصالح ن رشن رشی و گرایشی دارای مؤلفهبعد ریش یری  -

 خودکنترلی.، هنجارآفرینی

تدرویج  ، آمدوزش و تربیدت  ، گری: توجه بده کرامدت انسدانی   بعد ریش یری هدایت -

 فرهنگ دینی.
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مطالعدات  ، هدای: ریمدایش جدر    شناسدی ریشد یری از جدر  دارای مؤلفده    بعد جر  -

 وتحلیل.ایهتج، سنجش و اثربخش، شناختیآسی 

 تقویت ضابطین خاص.، های: تقویت نظا  داوریبعد مقابله با جر  دارای مؤلفه -

، طراحی و کنتدرد محدیط سدازمانی   ، بعد مسئولیت ی انی: مسئولیت فرمانده و مدیر -

توسعه خدمات ندوین  ، بهداشت نظا  اداری –ایمنی و استانداردسازی ، عد  تبعیض

 .  گاینش علمی نیروی انسانی –

 

 گيری و پيشنهادهانتيجه .12

منظور تعیدین  عنوان منشور نظم و انضباط بهنامه انضباطی بهتوسعه و ترویج آیین .12-1

جدذ  و  ، اصدالح ، دقیق معیار تشویق و تنبیه کارکنان به نحدوی کده موجد  بازدارنددگی    

 متناس  با عمل ارتکابی باشد.

ها در سدطح نیروهدای   نامهآیین، سازی و تدوین مقرراتشفاف، اصالح، بازن ری .12-2

منظور مقابله مؤثر و فعاد بدا جدرائم ارتکدابی    بخشی به کارکنان و بهمسلح در جهت آگاهی

 توسط کارکنان رایور در تمامی ارکان نیروهای مسلح انجا  رذیرد.

بنددی اختیدارات و رعایدت    حیطده ، منظور تحدید وظدای  چرخش کار به فرآیند .12-3

به نحوی که چارچو  مأموریت و چ ون ی اجرا با رویکدرد ریشد یرانه   دسترسی به اسناد 

 تدوین شود.

هدای آندان تدرویج یابدد و     اسالمی بین کارکنان و خانواده –سب  زندگی ایرانی . 12-4

سازی و حتی در استفاده گذاری و هنجارآفرینی این امر در طرز تفکر و باورها نهادینهارزش

 رعایت شود. ...ها ومراکا آموزشی و برگااری همایش، یاز وسایل و تجهیاات سازمان

عنوان یکی از ارزشمندترین راهکارهای اسالمی بدرای ریشد یری از   نهاد توبه به -12-5

 صورت نظامند اجرا گردد.جر  در نیروهای مسلح احیاء و به

محیط سازمان با لحاظ تناس  با نو  مأموریدت و ایجداد حدریم نظدارت فندی و      . 12-6

 نیتورینگ و درون اماکن و فضای ریرامونی بازطراحی و مصو  شود.ما
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، هدای گدذر از مشدکالت   مهدارت ، شناسیساختار و سازوکار ارائه خدمات روان .12-7

صورت نظامند و مصدو  اجدرا   با ایجاد احساس اطمینان به. راهکارهای اعتالی زندگی و..

 گردد.

دیده و یا در معدرض خطدر بدا لحداظ     آسی ساختار بازتوانی و بازتولید کارکنان . 12-8

صدورت نظامندد تددوین و    های حمایتی و ارائه مهارت و دانش و ارتقداء بصدیرت بده   آموزه

 تصوی  شود.

حفاظت از سازمان و ، صیانت از کارکنان، مسئولیت فرمانده در ریش یری از جر . 12-9

 . تبیین و تقنین شود. رعایت حقوق مرد  و..

ظارتی برای کنترد سدوء اسدتفاده مددیران و فرمانددهان از موقعیدت      های نمدد .12-10

 موقع از اختیارات طراحی شود.کارگیری بهشغلی و یا کوتاهی و سستی در به

هدای  تجهیاات و فنّاوری، برنامه رویای امنیتی ویژه حفاظت و نظارت بر وسایل .12-11

 . نوین طراحی گردد

ی برای جبران ایراد خسارت به تجهیاات و وسدایل  سازمانجانبه درونبیمه همه .12-12

 و...توسط کارکنان نیروهای مسلح طراحی گردد.

برای جلوگیری  های مادی و معنوی سازمان نیروهای مسلحطرح جامع حمایت .12-13

 از ارتکا  به جر  تدوین گردد.

لحداظ  های مؤثر برای رفع تبعیض )تعدادد و تدوازن در روابدط کداری و     برنامه. 12-14

ماایدای  ، دارماایدای درجدات ارشدد و درجده    ، احساس امنیت شغلی، میاان توانایی کارکنان

 ( تدوین و تصوی  شود.. کارکنان و مدیران و..

کدارگیری تجهیداات و   حفداظتی و مراقبتدی در بده   ، رعایت دقیق نکات ایمندی  -12-15

هدوایی  ، ایل موتوریوس، سالح و مهمات، تجهیاات، تأسیسات، همچنین اماکن .وسایل و..

گونه نواقص لطمه جانی و مالی به کاربرهدا )کارکندان(   و دریایی استانداردسازی شود تا این

 .  وارد ننماید
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 فهرست منابع ومآخذ

 دینيالف( منابع 

 .قرآن کریم 

 انتشدارات مؤسسده امدا     ، قدم ، 13جلدد  ، چدا  اود ، تفسیر منشور جاویدد ، (1381جعفر )، سبحانی

 ) (.صادق

 شرکت سامی انتشار.، تهران، جلد سو ، ررتوی از قرآن، (1376محمود )، انیطالق 

 1جلدد  ، هدایی از قدرآن  مرکا فرهن دی درس ، امر به معروف و نهی از منکر، (1386محسن )، قرائتی ،

 تهران.، چا  شانادهم

 هایی از قرآن.مرکا فرهن ی درس، تهران، تفسیر نور، (1383محسن )، قرائتی 

 11جلد ، چا  اود، تهران، انتشارات مرکا نشر کتا ، تفسیر روشن، (1380حسن )، مصطفوی. 

 1جلد ، تفسیر روشن، حسن، مصطفوی. 

 انتشارات دارالکت  ، تهران، 9جلد ، چا  بیست و هشتم، تفسیر نمونه، (1381ناصر )، مکار  شیرازی

 االسالمیه.

 انتشدارات  ، قم، چا  رنجم، 16لد ج، ترجمه تفسیر المیاان، (1374سید محمدباقر )، موسوی همدانی

 .جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

 

 فارسي( منابع ب

 ایکتب تألیفي و ترجمه( 1
 سمت، شناسی انحرافاتجامعه، (1384حبی  )، احمدی. 

 فصلنامه دادگستری جمهوری اسالمی ایران.، آمار جنایی، (1385محمدعلی )، اردبیلی 

 دوستان.، تهران، رژوهیقرآن و قرآن دانشنامه، (1388بهاءالدین )، خرمشاهی 

  آمار جنایی و کارکردهای آن. مجله حقوقی دادگستر.، (1383) منصور، رحمدد 

 بررسی علل ارتکا  جدر  ارتشدا در نیروهدای مسدلح و ارائده راهکارهدای       ، (1378) سازمان قضایی

 معاونت قضایی و حقوقی.، سازمان قضایی نیروهای مسلح، اجرایی و اصولی

 انتشارات آوای نور، تهران، چا  رنجم، شناسی انحرافاتجامعه، (1386اهلل )هدایت ستوده. 

 الملل و حقوق کیفری ایرانردیده مجرمانه و مسئولیت کیفری در حقوق بین، (1376صادق )، سلیمی ،

 انتشارات خیا .، تهران

  ر تحقیقدات کداربری   انتشارات دفت، ترجمه یاشار سی  الهی، شناسیجر ، (1389جی )، سی ل الری

 .رلیس آگاهی ناجا
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 راهکارهای قرآنی برای ریش یری از گناهان اجتماعی. مجلده  ، (1396زهرا )، تبارعلی و ربانی، صادقی

 .3شماره ، ساد هفتم، های اخالقیرژوهش
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 مقاالت( 2
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