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 در جرایم و ها ناهنجاری در آن نقص و پرورش و آموزش کالن های سیاست

 ماهطهر ضهرستان
 

 2 ابوالحسنی سالمه ،1* فرزاد مالک

َاز ٍاحد اسالهی آزاد داًطگاُ ضٌاسی جرم ٍ جسا حمَق رضتِ داًطجَی 1  ّا

َاز احدٍ اسالهی آزاد داًطگاُ علوی ّیات عضَ ضٌاسی جرم ٍ جسا حمَق گرٍُ استادیار 2  اّ

 

 چکیده

هاّطْر  ضْرستاى در جراین ٍ ّا ًاٌّجاری در آى ًمص ٍ پرٍرش ٍ آهَزش کالى ّای پژٍّص حاضر تا ّدف تررسی سیاست

ًفر فرٌّگی در سطح ضْرستاى  1032آهاری تعداد  جاهعِ پیوایطی هی تاضد. -اجرا ضدُ است رٍش اجرای تحمیك تَصیفی

سَالی هی تاضد. یافتِ  43ًفر هحاسثِ گردید اتسار گردآٍری اطالعات پرسطٌاهِ  100د هاّطْر هی تاضد کِ ًوًَِ آهاری تعدا

تر اساس ًتایج حاصلِ از آزهَى ضریة ّوثستگی پیرسَى تیي سیاست ّای کالى آهَزش ٍ پرٍرش تر کاّص ّا ًطاى دادًد 

هی تاضد پس فرضیِ تا  01/0هعٌاداری ًاٌّجاری ّا ٍ جراین در ضْرستاى هاّطْر تاثیر هثثت ٍ هعٌاداری دارد چَى ضریة 

تر اساس ًتایج حاصلِ از آزهَى ضریة ّوثستگی تیي آهَزش ّای عولی، تا افسایص آهَزش % احتوال لاتل لثَل است. 99

 ؛ کِ% هی تاضد05ّای فرٌّگی ٍ تاالتردى اخالق فردی تر کاّص ارتکاب جرم راتطِ هعٌادار ٍجَد دارد زیرا سطح هعٌاداری 

% احتوال هَرد تایید است. ّوچٌیي یافتِ ّا ًطاى داد تیي فعالیت ّای پرٍرضی، تکارگیری هطاٍریي خثرُ ٍ 95 فرضیِ تا

هی تاضد پس  01/0راتطِ هعٌادار ٍجَد دارد چَى ضریة هعٌاداری اجرای طرح لاضی هدرسِ در کاّص جراین داًص اهَزاى 

ج حاصلِ از آزهَى ضریة ّوثستگی پیرسَى تیي عولکرد هرتیاى از طرف دیگر ًتای% احتوال لاتل لثَل است. 99فرضیِ تا 

هی تاضد ٍ پس  02/0پرٍرضی تر کاّص گرایص داش آهَزاى تِ ارتکاب جرم راتطِ هعٌادار ٍجَد دارد چَى ضریة هعٌاداری 

 % احتوال لاتل لثَل است.98فرضیِ تا 

 

 .هاّطْر ضْرستاى جراین، ّا، ًاٌّجاری پرٍرش، ٍ آهَزش کالى ّای سیاستهای کلیدی:  واژه
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