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 چکيده
 تیمنا شیدر جهت افزا ییارتقاء احساس عدالت قضا یاستخراج و ارائه راهکارهااین تحقیق با هدف 

گیری از روش تحقیق آمیخته انجام شده است، در تحقیقق حارقر در بخقش ییاقی از روش     با بهره یعموم

دفمنقد  هی از نوع تصادف ریغی ریگنمونهیمی نیز از روش  و در بخش یرسیدن به اشباع نظر خبرگی برای

 نمونه انتخاب شده است. عنوانبهنار  36استااده شده است. به همین منظور تعداد 

 از رچقه یکپا عملقی  و ذهنقی  استنباط مستلزم قضایی، عدالت احساس نتایج تحقیق نشان داد یه ارتقاء 

 ارتقاء تموروعا و است. مطالبات ی قضاییطرفیبو  استقالل و یارآمد، ییای دادرسی با توأم خوب قانون

 ابعقاد  و نعمقومی بقوده و همینقین اریقا     امنیت موروعات و مطالبات باراستا هم قضایی عدالت احساس

 12در ادامقه   اسقت و  ملقی  انتظقام  و تأمین نظم از تابعی عمومی امنیت و قضایی عدالت احساس افزاییهم

 ء احساس عدالت قضایی در جهقت افقزایش امنیقت عمقومی در قالقر چهقار محقور       پیشنهادی ارتقا برنامه

 ست.اجتماعی( ارائه شده ا -فردی) میرمستقیغی و عوامل طرفیبیارآمدی، ییایت، استقالل و 

 

 عدالت قضایي، امنیت عمومي. احساس عدالت، عدالت قضایي،: هاکليدواژه

                                                           
 )نویسققنده مسقق ل(  و تحقیقققات راهبققردی  دانشققجوی دیتققری مطالعققات امنیققت ملققی دانشققعاه عققالی دفققاع ملققی       .1
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 دانشیار دانشعاه تربیت مدرس .2

 دانشیار دانشعاه تهران .3

 استادیار دانشعاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی .4
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 مقدمه و بيان مسئله

ققوه قضقاییه بقه     تیاست یه ورقع  نیا یاییه در عرصه عملقوه قض یمطلوب برا تیغا»

خواهقد بقه او   مقی  یاحساس یرد یه یسی، در یشور، در جامعه اسالم یآنجا برسد یه هریس

که بقه ققوه   نخوش باشد به اییرده است، دل یاتییرده است، تعد یبه او ظلم ییس ایظلم یند 

 .دیق ایدر مردم به وجود ب دیاحساس با نیا .ینمینم و مشکل را برطرف میقضاییه مراجعه می

در  دیق حالقت با  نیا، رسندهمه احساس ینند یه با مراجعه به قوه قضاییه به حق خودشان می

 .  (05/04/87 ،مسئوالن قوه قضاییه داریرهبر معظم انقالب در د اناتیب)«دیایبه وجود ب یجامعه اسالم

 یعمقوم  تیامن نینو یه یاریردهاتوجهی بامروز جامعه و یم طیرسد در شرانظر می به

بقه مشقاریت، توسقعه اعتمقاد و      ریق ترغ، خود را بر نظقم و قانونمنقدی   توجه نیشترییه ب

رعایت حقوق بقین  و عدم  یتوجهیارگزاران متمریز نموده است، بی یاز یاریردها تیررا

تقا   شقود موجقر مقی  نهادها و مردم، اریان و مراجع م ثر در تأمین و اجرای نظم و عدالت، 

 تیق عقدالت و امن  یشده و معنا لیزا تیامن وعدالت  تیهای تأمین و تقونهییاریردها و زم

 یقه ی. درحقال ابقد یدر جامعه یقاهش   قضایی و احساس عدالت تبدیلمتعارض  یبه یاریرد

محصقولی  عنوان را به تیامن مییند یه بتوانمی جابیامن، ا طیشرا وصولعدالت در  یاریرد

، اگر عدالت موجر توسعه و بنابراین؛ میعدالت بعنجانی ناشی از ریردهایا یارآمد در میان

و  ی، دفقاع یاسق ی، سی، فرهنعق ی، اقتصقاد یو احساس آن در حوزه اجتماع تیگسترش امن

 .دیخود عمل نما یادیبن تیشود، توانسته است به مأمور ینظام

 نسقبت بقه   تیق اولو یدارا یاصقل، از ارزشق   کیق مثابقه  احساس عدالت به نیز روازاین

زوال گقاارد، فققدان    بقه  و رو بدایاصل استمرار ن نیاگر ا وبرخوردار است  تیامن احساس

. شقود برداشقت مقی   عقران یاجحاف و فشقار بقر د   یبرا یمثابه ابزاراحساس عدالت خود به

در یشقور را در   ییروند صدور احکام قضقا  ایهای دنرسانهاز  یاریگونه یه امروزه بسهمان

یق  و  تبلعقدالت اجتمقاعی   و رقد   یو شهروند یانسان تیامن هی، علینابرابری اجنگ رسانه

احساس عدالت قضایی مورد هجمه قرار گرفته و منجر به یقاهش   جهیو درنتینند تاسیر می
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 . شودرریر احساس امنیت در نزد عموم جامعه می

ف در واسقطه رقع  مثابه روش، امروز در یشور بقه ممکن است عدالت به عرید ییسو از

و  ییموجر شود یه احساس عقدالت قضقا   ییدستعاه قضا هایندیاز ساختارها و فرا یبرخ

تقأثیر   میپقایر شقده و نتقوان   آن آسیر یو اقتصاد یاجتماع یایاصول و زوا یامنیت در برخ

یارآمدساز آن را در رفتارها و مطالبات جامعه امقروز   یاجراو  ییمورد انتظار از احکام قضا

 .میشاهد باش

صقدور و   ، تنهقا در جامعقه  ییو احساس عقدالت قضقا   یاعتماد عموم شیافزا یبراا لا

در بستر دادرسی مبتنقی  را  ییمردم عدالت قضا دی، بلکه باستین ییاف ییاحکام قضا یاجرا

از  یبرخقوردار  یبقرا  رونیق ازا مشقاهده و لمقک یننقد و   طرفقی  بر ییایت، یارآمدی و بی

افزایقی نظقم و   های همتوسعه روابط و حلقهی برای اهبرنام ازمندی، نییاحساس عدالت قضا

یه بتوانقد   میساز هستصورت متوازن و مشاریتآحاد جامعه، به اراتیبا حقوق و اخت تیامن

هقای  باشقد، یقاریرد  انداز یشور مقی یه مورد انتظار سند چشم یمتناسر با اصول و ساختار

یه رمن ارتقاء اعتماد  بخشد ءه و ارتقاتوسع مردمدر نزد آحاد ای گونهبهرا سیستم قضایی 

و ررایت از عملکرد قوه قضاییه یه همان احساس عدالت قضایی است، منجر بقه افقزایش   

رریر احساس امنیت عمومی در نزد آحاد جامعه شود، به همین منظور تحقیقق حارقر بقا    

 تیق امن شیدر جهقت افقزا   ییارتقاء احساس عدالت قضقا  یراهکارهاهدف پاسخعویی به 

   طراحی و اجرا شده است. یعموم

 

  . مباني نظری1

 پژوهش نهیشیپ. 1-1

« در ارتقاء امنیت ملی ج. ا.ایقران  هاآنهای عدالت و نقش شاخص»ای با عنوان رساله. 1

دانشکده امنیت ملی بقا روش توصقیای    -(، در دانشعاه عالی دفاع ملی 1393لطای )توسط 

 : وهش نشان داد یهتحلیلی انجام شده است یه نتیجه پژ –

 شود.عدالت و امنیت بدون معنویت و عقالنیت محقق نمی -
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 جانبه، مبنای بنیادین امنیت، مقدمه و پایه همه مسائل یشور است.عدالت همه -

 در تعامل و نسبت عدالت با امنیت، عدالت باید محور و اساس باشد. -

ف فرهنعی، سیاسقی، اقتصقادی،   های مثبت در ابعاد مختلعدالت مولد مااهیم و پدیده -

 قضایی و دفاعی است.

 شود.جانبه توجیه میعدالت همه هیبر پاجانبه، مقدمات و مقوالت امنیت همه -

 بقر اسقاس  منقدی، یارآمقدی   متغیرهای واسط مبانی امنیت مانند اقتدار، ثبات، ررایت -

 آیند.عدالت اسالمی به دست می

شقود  ولید و تقویت مثلث اعتماد، مشاریت و مشروعیت مقی ارتقاء متغیرهای میانی منجر به ت -

های مهم امنیت ملی هستند یه بنا به تحلیل سیاسی و امنیتی رهبر معظم انققالب، سقلر   یه از م لاه

 اعتماد موجر تضعیف مشاریت و تضعیف مشاریت، تزلزل مشروعیت نظام را در پی دارد.

توسقط آذربایجقانی و   « عقدالت قضقایی   درنعی در ماهوم احساس»ای با عنوان مقاله. 2

شقده یقه در ایقن تحقیقق،      تاسقیری انجقام   -(، با روش تحلیلی1396) یآبادیاظمی نجف

محققین به این نتیجه رسیدند یه احساس عدالت قضایی، ناظر بر عدالت، در بستر دادرسقی  

ک رعایقت  معنای هیجان یه ادراو فارغ از ماهیت دعوا است. احساس در این اصطالح نه به

معنقای اجقرای عقدالت    وسیله جامعه است. این ادراک لزومقا  بقه  عدالت در بستر دادرسی به

قضایی نیست، چرایه این ادراک تابعی از علل گونقاگون و گقاهی نقامرتبط بقه رسقیدگی و      

های سیاسی، فرهنعی، اقتصقادی و اجتمقاعی اسقت. گقاه ورقعیت جامعقه       متأثر از واقعیت

رنگ شدن اجرای عقدالت قضقایی، احسقاس عقدالت قضقایی، در      ا یمای است یه بگونهبه

همقه  گیرد. گاه هر دو در رعف و قوت با یکدیعر انطباق دارنقد. بقا ایقن    جامعه شکل نمی

گیقری آن خواهنقد داشقت.    ها و دستعاه قضایی اثر مهمی در شکلگمان تعامل در دادگاهبی

طرفقی، نبایقد مقا را از    و بقی  ستماع، اعتماداحترام، ا: پافشاری بر تعامل و عناصری، ازجمله

گیری این احسقاس در سقطج جامعقه غافقل ینقد. رقابطه ایقن        نقش نظام قضایی در شکل

توان التزام به دستعاه قضا و حریقت در جهقت منطقق حققوقی     احساس را در یک یالم می

م بقه احکقام   توان بقه التقزام مقرد   های این اعتماد میبرای پیروزی در دعوا دانست. از نتیجه
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 ها اشاره یرد.صادره و سرانجام یاهش بار دادگاه

توسقط  « یمققام معظقم رهبقر    دگاهیاز د ییعدالت قضا یراهکارها»ای با عنوان مقاله. 3

( با روش تحلیل محتقوا انجقام گرفتقه اسقت یقه در ایقن تحقیقق، محققق         1384) یدیجاو

هقا، انتخقاب   ناسقر بقه پرونقده   ناوذناپایری، توجه به عدالت و مبارزه با ظلقم، رسقیدگی م  

، توجه به راهکارهای اسالمی، حمایت و همکقاری بقا   هاآنقضات شایسته و نظارت بر یار 

 یراهکارهقا ها را جزء قوه قضاییه، اصالح قوانین، عملکرد صحیج مسئولین و اصالح زندان

 داند.یی میعدالت قضا

 یسقادات توسقط  « رانیق ا یماسقال  یدر جمهقور  ییقضقا  تیق امن»ای نیز با عنوان مقاله. 4

تحلیلی به انجام رسید یه هدف از این مقاله روشن ساختن معنا  -( با روش توصیای1389)

هقای  هقا و وایقنش  دیعر چیستی امنیت قضقایی، یقنش  عبارت و ماهوم امنیت قضایی و به 

 متقابل امنیت قضایی و بیان ابعاد عینی و ذهنی امنیت قضقایی در جمهقوری اسقالمی ایقران    

تواند مدافع حقوق شهروندان بود یه نتیجه این تحقیق نشان داد یه در عمل نظام قضایی می

اینکقه شقهروندان دارای چنقین     باشد و این امر مبقین وجقه عینقی امنیقت قضقایی اسقت و      

احساسی بوده و اطمینان خاطر یافی از عملکرد مراجع قضایی یشور دارند یقا خیقر، مبقین    

 است.وجوه ذهنی امنیت قضایی 

راهبردهقای ناجقا در ارتققاء امنیقت عمقومی بقا تأییقد بقر         »مطالعه گروهی با عنوان . 5

، توسط گروهقی از محقققین در دانشقعاه عقالی دفقاع ملقی، دانشقکده        «های مردمیظرفیت

( با روش آمیخته انجام شده یه درنتیجه، این تحقیق هات راهبقرد  1395) یراهبردمدیریت 

 :  مهم را ارائه یرده است

عمومی یردن امنیت و افزایش سقرمایه و منزلقت اجتمقاعی پلقیک بقا اهتمقام در        (1

 سازی منویات مقام معظم رهبری؛پیاده

منظور بسترسازی ها بهتقویت، بازنعری و اصالح قوانین و مقررات و دستورالعمل (2

 سازی مردم در مشاریت نظم و امنیت عمومی؛سازی و توانمندظرفیت

ی سازمانی و تجهیزات و فنقاوری در راسقتای افقزایش و    هاسازی ساختارمتناسر (3
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 های مردمی در امنیت؛توسعه ظرفیت

هقای مردمقی فعقال در    ی ظرفیقت اثربخشق سازی و گرایی، ییای یاحرفهاهتمام به  (4

 عرصه نظم و انتظام عمومی؛

 صقل بقر ا استااده حدایثری از باورها و اعتقادات دینی و فرهنگ مقردم بقا تأییقد     (5

 ی و مشاریت عمومی در توسعه و بهبود خدمات انتظامی؛محورجامعه

سقازی و  ربقط و اقنقاع  هقای ذی افزایش تعامل و اعتماد بین ناجا، جامعه و دستعاه (6

سازی و ایجاد وحدت و سازی، ظرفیتسازی، همراهمنظور مسئولسازی بهگاتمان

 یکپارچعی بین ناجا و جامعه؛

های مردمقی  رفیتظیردن استااده از  سازی و نهادینهی و فرهنگگریتصدیاهش  (7

 در توسعه امنیت و خدمات انتظامی.

 

 رهایمفهوم شناسي متغ. 2-1

و  (2504 :1388 جعاقری لنعقرودی،  ) اسقت عدالت قرار دادن هر چیز در جقای خقود   : 1عدالت

عقدالت  واسطه وجدان خود، آن را شناخت. است یه بشر با درک آن به یترین ماهومیمیقد

موجر آن باید به هریک آنیه را یه حق اوست داد. در قرآن یریم نیز یه به فضیلتی است 

تقر بقه   نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی و داوری حکومت به عدل است یه نزدیک

های در تمام برنامه و( 615 و 639: 1388یاتوزیان، ) استها نزد خداوند( تقوا )معیار برتری انسان

خداونقد متعقال هقدف خقود از      یقه  همینان؛ ر وجود داشته استبش تیهدا یبرا یانیوح

و  عقدالت ؛ بنقابراین  (25: دیق دح) اسقت عقدالت دانسقته    ییرا زنده یقردن و برپقا   اءیبعثت انب

 یبقرا  سقته یشا یزندگ جادیالزمه ا نیو همین یانسان اتیح نیادیاز اصول بن یکیمساوات 

در خقود  ، یت یقه هقر انسقان متمقدن    تقوان گاق  بوده است. مقی  یبه آرمان یرامت انسان لین

. (22: 1381ا، یق ن)قربقان  دانقد آرمان مطلقوب خقود مقی    را آن ییند و برقراراحساس عدالت می

عدالت شرط سعادت، آسایش و امنیت اجتماعی است و هر مقداری از آن تحققق یابقد، بقه    

                                                           
1. Justice 
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واققع بشقر   و در( 58: 1383قربان نیقا،  ) آمدهمان میزان آسایش و امنیت میان مردم پدید خواهد 

زینقالی، آتقش   ) اسقت ها و در هر زمان و مکانی نیازمند عدالت و اجرای آن در تمام زمینه

 .(38: 1395سخن، 

« پایان دادن»، «امر»، «رأی»، «حکم»: به معنای« قَضَی»از ریشه « قضا»واژه : قضاوت

رآن یریم نیز به . در آیات متعددی از ق(185: 1410فراهیدی، )است آمده « حکم و فیصله»و 

: منظقور از قضقاوت در متقون فقهقی عبقارت اسقت از       1رفته اسقت.  به یارهمین معانی 

حکقم بقین   »؛ (325: 1413مکی عاملی، )«یه صالحیت افتا دارد والیت صدور حکم از یسی»

یقردن بقر وجقه    والیقت شقرعیه بقر حکقم     » ؛(1384قاسقمی، )«مردم بقر وجقه مخصقو    

  .(227: 1415انصاری، )«مخصو 

فتقه  انقد، بقه یقار ر   فقها بیان یقرده  آنیهین واژه در متون حقوقی نیز به معنایی مشابه با ا

اقه  تعیین وظی بر اساسرفع خصومت و اختالف و نزاع از میان طرفین دعوا »است، همیون 

صدور رأی در امور جزئی )جزئقی منطققی( خقواه بقرای فصقل      ، ادرسی، داورید»، «شرعى

 .(2927: 1386جعاری لنعرودی، )«مانند امور حسبی ،مه باشدخصومت باشد یا در مصالج عا

های قانونی، اجتمقاعی و  عدالت قضایی یا حقوقی، نمودار تمام واقعیت: 2عدالت قضایي

ها و تکلیف اجرای قانون به آن مراتر دادگاهباشد و گویای نظمی است یه سلسلهروانی می

 تیق را رعا ییطور خالصه عدالت قضقا به توانمجموع می . در(620: 1388یاتوزیقان،  ) بخشدمی

 یدر سقه نهقاد صقدور حکقم، اجقرا      را آنو یرد  فیو قضاوت تعر یقانون در مقام دادرس

 .(3: 1389، انیمسعودو  )نجارزادگان داد یحکم جا یحکم، آثار مثبته و اجتماع

منظور از احسقاس عقدالت قضقایی، بقاور مقردم بقه رعایقت        : 3احساس عدالت قضایي

دیعر، احساس نه به معنای هیجان بلکقه   در دادگستری است. به عبارت هاآنت درباره عدال

درک سوگیرانه مردم از رفتار دستعاه قضا مدنظر است یه موجقر اعتمقاد و ررقایت آنقان     

                                                           
 . 2/210؛ بقره، 71و  19؛ مریم، 40/20؛ غافر، 15/66؛ حجر، 17/4؛ اسراء، 23 /17إسراء، ؛ 34/14سباء، : ر. ک .1

2. Judcial Justice 

3. Judicial Justice Perception  
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 .(147: 1396آبادی، آذربایجانی و یاظمی نجف) شود

امنیقت  ) یمنق یاسقاس  امنیت عینی(، اح) خطرحااظت در مقابل : است از عبارت 1امنیت

 .(52: 1390بوزان، ) باشدهای شخصی( میاعتماد به دریافت) دیتردذهنی( و رهایی از 

ض، عبارت از این است یه افقراد جامعقه بتواننقد در برابقر هرگونقه تعقر        امنیت قضایي

های عادالنقه و  نقض یا نای حقوق خود، از طریق سیستم قضایی و به روش مطالبه دادرسی

ام قضقایی  به این معناست یه نظ« امنیت قضایی»و اصل  (15: 1386زارعی، ) یننداقدام  منصاانه،

باشد و افراد جامعه امکان سقالم  یننده حقوق شرعی و قانونیِ اشخا  و اجتماع میصیانت

ققوق  دسترسی و استااده از اقتدار قضایی و قانونی برای دفع و رفع هرگونقه تعقرض بقه ح   

ده فراد اجتماع بقو امنیت قضایی، امنیتی است یه اساس تنظیم روابط ا باشند.خود را دارا می

ی و شرف، آزادی، جان، نقاموس و امقوال افقراد در حمایقت ققانون      تیثیحو در آن حقوق، 

 . (53-58: 1379علینقی، ) باشددستعاه قضایی 

نظقم و حققوق    یییه موجر برپقا ی است نیاز اقدامات تأم یناش طیشرا: 2يعموم تیامن

 ییقه هنجارهقا   یدیق و تهد ریدفع هرگونه آسعر، یشود و از طرف دقبول جامعه می دمور

حققوق، حقدود و    قیجامعه را از طر یبه اهداف عال لیقبول مردم را تخطئه و امکان ن مورد

  .(1385پیک، ره) یند فیتضع ایمتوقف  جیو را یقانون اراتیاخت

 

 ابعاد و ارکان عدالت قضایي . 3-1

 :  است یبررس قابل بعد دو از ییقضا عدالت

 پنقدار،  یعنق ی؛ اسقت  ییقضقا  عدالت احساس هماندرواقع  ییقضا عدالت یذهن عدبُ .1

 یمتقول  قضقاییه  ۀقو یه یاییقضا عدالت نکهیا به جامعه آحاد اعتقاد و ادراک افت،یدر باور،

نعقاه   آن در یاق یو ی ییم زانیم ،یو اگر آر ریخ ایبه آن است، وجود دارد  دنیتحقق بخش

 ،ییاحسقاس عقدالت قضقا    جقاد یموروع مق ثر در ا  نیتریاصل است؟ یمردم در چه سطح

                                                           
1. Security 

2. General Security 
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 است.   ییبه خود عدالت قضا یبخشتحقق

 یاجقرا  بقر  مشقتمل  یقه  قضقاییه  ققوه  یعملکقرد  برونقداد   هییل ؛ییقضا عدالت ینیع عدبُ .2

 میسقه  و لیق دخ ییقضقا  عدالت ی،نیع عدبُ جادیا در باشد،یم قوه نیا فیوظا و اهداف یاتیعمل

 اسقت، یس ،یاسقتراتژ » یو اجرا نییبه تع ازیماهوم ن نیدر ا ییقضا عدالت ینیعد عتحقق بُ .است

دارد؛ تقا   ییو باألخص نظقام قضقا   تی، در یل حایم«جامع و منسجم یهاهدف، راهبرد و برنامه

 جقاد یا «ییضقا عدالت ق»و  نیتأم ییدستعاه قضا« استقالل»و  «تیایی» ،«ییارآمد»ها آن قیاز طر

 یاق یی ءو ارتققا  یوربقه بهقره   تیایمتمریز بر تحقق اهداف و یاریردها است. ی ییارآمدشود. 

در ماهقوم اخقص    هقا یعدالت دادرس ینندهنیو ارائه آن نعاه دارد و استقالل تأم ییخدمات قضا

در ینقار   ها(،و پرونده یدعاو ییقضا تیریعادالنه و منصاانه )مد یمنظر دادرس نیآن است. از ا

 ییعقدالت قضقا   ینیعد عبُ یِ(، دو رین اصلیساختار و سازمان قضاوت تیری)مد ییاقض تیریمد

 دسقتعاه  در دیق با زیق ن آن موارد غالر یه ندهایفرآ و اقدامات مجموعه نیا به. دهندیم لیرا تشک

 یارهقا یمع یبرخ البته. شودیم اطالق «ییقضا عدالت احساس یدهسازمان» شود، محقق ییقضا

 مکمقل  و میرمسقتق یغ نققش  یه هستند م ثر ییقضا عدالت احساس ارتقاء و جادیا بر زین یرونیب

 عقدالت  احسقاس  یدهق سقازمان  میرمسقتق یغ یهقا شاخص و ارهایمع»عنوان ها بهآن از یه دارند

 آن، تیق تقو و جامعقه  افقراد  در احسقاس  نیق ا آمدن وجود به یبرا .شودیم برده نام «ییقضا

 ثیق ح از و ییلق  نعقاه  کیق  در. دنباشق یم اثرگاار ،یمتنوع و متعدد یهاصشاخ و ارهایمع

 هقا شاخص نیا توانیم ،ییقضا عدالت احساس جادیا بر یرگااریتأث تیایی و زانیم درجه،

 یهقا شقاخص  ار،یمع هر لیذ و نمود میتقس «میرمستقیغ و میمستق یارهایمع» قسم دو به را

 .است شده اشاره آن به ریز شکل در یه یرد یبررس را آن به مربوط
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 های احساس عدالت قضایيمعیارها و شاخص: (1شکل )

 قضایي عدالت هایشاخص. 4-1

 و تیق ایی ،ییارآمقد  شقامل  میتقمسق  یارهقا یمع شقد  مطرحدر شکل قبل  یهطور همان

 یل اجتمقاع برگرفته از عوام ناخودآگاه راتیتأث اریمعشامل  میرمستقیغ یارهایمع و استقالل

یقه   باشقند یم ییبر عدالت قضا اثرگاار ،یناخودآگاه برگرفته از عوامل فرد راتیتأث اریمعو 

 : شودیم اشاره میمستق یارهایمع یهاشاخص به نجایدر ا

 هقای پرونقده  تعقداد ) پرونقده  بقه  رسقیدگی  نقر   هقا، نظقام  آن یارآمقدی  سنجش برای

 تخمینقی  زمقان ) پرونقده  هبق  رسیدگی زمانمدت ،(وارده هایپرونده نسبت به شدهرسیدگی

 انتظقار  در سقال  ایقان پ تقا  یه) معوقه هایپرونده میزان و( هاپرونده به رسیدگی برای روزبه

 یگدیرس بستر در و یدادرس با مرتبط یهمع یه است شده گرفته نظر در ،(هستند رسیدگی

 .شودیم محقق ییقضا

 نیق ا در ید نقدارد ولق  هرچند شیوه یکسانی وجقو  1های قضایینظام تیایسنجش ی یبرا

توانند به اصالح ییای نظام قضایی، یمک یننقد.  یه می شودیتمریز م ییهاشاخصبر  نهیزم

 :  شوندبندی می، در چهار دسته، طبقههاشاخصاین 

 2ویارها( در دسترس بودن نظام قضایی برای شهروندان و یسر1)

 3( منابع مادی و انسانی یافی2)

 ابی و نظارت  ( وجود ابزارهای ارزی3)

 هاقضاوت ت( استااده از استانداردهای ییای4)

موارد زیادی بر ییایقت قضقایی تقأثیر دارد، بقرای مثقال، تناسقر منقابع و امکانقات در         

یارینقان،   ریسقا دسترس دادگاه )یارینان، محل و تجهیزات فنی(، دانش و مهارت قضات و 

 و عام رابطان و یارشناسانیال و ، ییایت یار ویدگیرس وقواعد دادرسی  یو روان سهولت

 تیبا عنا رونیمدیریت دادگاه و ... ازا ،هادر دادگاه ی، ساختار سازمان قضاوتییقضا خا 

                                                           
1. Quality of justice systems 

2. Accessibility of justice for citizens and businesses 

3. Resources 
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 یشش شقاخص اصقل   لیدر ادامه ذ رانیا یاسالم یجمهور یینظام قضا یِبه مالحظات بوم

 عقر ید یِلق یراسقتا و تکم دو شقاخص هقم   نیشده و همینق  یه مُلهِم از چهار شاخص اشاره

 مقورد  ریق را بقه شقرح ز   ییخدمات دسقتعاه قضقا   تیایباور به ی اریمع یهااست، شاخص

 داد.  میقرار خواه یبررس

 یینظام قضا به یسهولت در دسترس -

 یو شهروند یحقوق اساس تیبه رعا اهتمام -

 ها  بودن قضاوت تیایبودن و بای استاندارد -

 ییدستعاه قضا یاز منابع انسان تیررا -

 ییدستعاه قضا ییبودن و پاسخعو ریپانظارت -

 یکیزیو ف یطیمح تیورع -

صقورت  بقه  تقوان یم یارائه شده ول یمتعدد یهاشاخص ییسنجش استقالل قضا برای

 : یرد اشاره زیر شاخص دو به ییل

 :  باشدیم رییه شامل موارد ز قضاییه قوه ساختاری اقتدار و استقالل .الف

 ژهیق وبقه  عرید یقوا از دیبا یعنی باشد، مندهرهب ینهاد استقالل از دیبا قضاییه قوه -

 .باشد مستقل مقننه و هیمجر قوه

 در قضقات  بقه هقا  پرونقده  عیق توز شامل یه یادار یداخل امور در دیبا قضاییه قوه -

 .  باشد برخوردار استقالل از است، هادادگاه

 جقام ان یبقرا  ییقاف  یمقال  منابع و بوده مستقل یمال موروعات در دیبا قضاییه قوه -

   .باشد داشته خود فیوظا یارآمد

 .باشد مستقل ماتیتصم اتخاذ در دیبا قضاییه قوه -

 خصو  در دادگاه تنها باشد، داشته استقالل ییقضا تیصالح در دیبا قضاییه قوه -

 .  است ریگمیتصم ییقضا تیصالح

 منطقق  مورقوع  و دادگقاه  عادالنقه  یدادرسق  یقه  دارد فیق تکل و حقق  قضاییه قوه -

 .(45: 1396 زاده،)عبداهلل یند نیتضم را ییاقض ماتیتصم
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 :  باشدیم رییه شامل موارد ز رسیدگی در قاری استقالل و طرفیبیب. 

 ینند. استقالل احساس خود وظایف انجام در باید قضات -

 ها ارجاع شده اسقت، یه به آن ییهادارند یه در مورد پرونده یفحق و تکل قضات -

مثقل   یرونقی ب یهااز دخالت گیرییمتصم ینو در ا یرندبع یمبر اساس قانون تصم

 مصون باشند.   ی،شخص یو نقدها یانهجویبر اقدامات تالف یدتهد

 یقا انتخقاب   یو سقالمت شخصق   یافقه حر هقای ییتنها بر اساس توانا یدبا قضات -

 منصوب شوند.  

 شود.  ینتضم یمدت طوالن یبرا یدقضات با یشغل امنیت -

 باشند.   داشته یدرآمد یاف یدبا قضات -

 .شود انجام عینی معیارهایبر اساس  باید قضات به دهیپاداش -

 نهاد یک سوی از باید ایغیرحرفهو  غیراخالقیانجام اعمال  یلقضات به دل پیعرد -

 صقورت  ینقد، مقی  تضمین را قانونبر اساس  رسیدگی یه طرفبی و مستقل یامال 

 .(53: همان) بعیرد

 

 يعموم تیامن میثر بر تحکؤم عوامل. 5-1

 ؛گاارو قانون ینینهاد تقن -

 ی؛بخش و ناظم عمومانتظام ینهادها -

 ی؛سازی نظم اجتماعنرم -

 ی؛ریپانظم یهاو گونه تیدر احساس امن ییافزاهم جادیا -

 ی؛های ملدر برابر ررورت یاجتماع تیتوسعه احساس مسئول -

 ؛مدار و پرتکرارای عادتدهینظم به پد لیتبد -

 ی؛ریناپاو عواقر نظمسوء  جیسازی نتاشااف -

 ی؛های اجتماعهیدر ال یعموم تیامن یو بازخوردساز یگررابطه پرسش -
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 .بر نظم مسئوالنه یسازی مطالبات مبتنجانبههمه -

 ابعاد امنیت عمومي. 6-1

یقه مورقوع    آسایش، اموال، حیثیت و آبقروی مقردم  : الف( بُعد مادی و معنوی حیات

 رود. منشأ بسیاری از جرائم به شمار می هاآنرض به بسیاری از حقوق و قوانین بوده و تع

عنقوان شقبکه هنجارهقای رسقمی و     نظم عمومی و اخقالق حسقنه، بقه   : ب( بُعد ذهني

 غیررسمی یک جامعه یه به چالش یشیدن آن به معنای تهدید امنیت عمومی است.

 .(79: 1386پیک، )رهدستعاه قضایی، پلیک و سایر مراجع اقتدار : ج( بُعد نهادی

 

 مفهومي مدل. 7-1

شده در موروعات محوری این پژوهش؛ یعنقی احسقاس   بر اساس نتایج تحقیقات انجام

عدالت قضایی و امنیت عمومی و با توجه به تأثیرات مستقیم و متقابلی یه ایقن دو بقر هقم    

 میاز ماقاه  یشق یآرا برحسقر یوشد ارائه نمود یه محقق میای یماهوم توان مدلدارند، می

 م، روابطیاست یه مااه نیا یینها . هدفدهد شینمایاربردی را  یطرح ماهوم ک، یبطمرت

تا در یک نعاه مختصر و البته جقامع، ارتباطقات   شوند  یصور یستمیها مجهز به سو گزاره

یارآمدی و ییایقت در  »یه اشاره یردیم سه م لاۀ مااهیم و نتایج پژوهش نمایان شود. چنان

پقایری و  فسقادگریزی و نظقارت  »و « ناپقایری در حققوق و آراء  ضتبعی»، «عملکرد قضایی

تقرین  دهنقد یقه تبلقور مهقم    را شقکل مقی  « عدالت قضایی»ابعاد عینی و ذهنی « پاسخعویی

از سقوی  باشقد.  مقی « احساس عقدالت قضقایی  »جامعه و سبر ارتقاء  نیاعتمادآفرنیازهای 

اداشقتن بقدون تبعقیض ققانون،     دیعر، در امتداد تالش در جهت اجرای عدالت قضایی و برپ

« نهادهای مقتدر و امنیت آفقرین »و « نظم مطلوب و توافقی»، «قانونمندی عمومی»های م لاه

بخشند یه در عرصۀ اجتماعی بقا تمریقز   را ساختار می« امنیت عمومی»ابعاد ذهنی و نهادی 

ر جامعه را به د« امنیت عمومی»ی و برپایی قانون، افزایش ریپانظمهای عمومی بر مطلوبیت

جامعه به این نظقم غالقر یقه از نمودهقای اجقرای عقدالت       « اعتماد»دنبال دارند. بازخورد 

در پی خواهد داشت. این  های عدالت قضایی راه خود بهبود شاخصنوببهباشد، قضایی می
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« قضایی در جهقت افقزایش امنیقت عمقومی     عدالت احساس ارتقاء»مجموع به چرخه یه در

حایمیقت ققانون در تحققق    »، «افزایش مقبولیقت نهقادی  »ستاوردهایی همیون انجامد، دمی

پایری عمومی بقا  افزایش انطباق»و « افزایش حمایت و همکاری در امنیت جامعه»، «عدالت

« مقدل ماهقومی  »از را در برخواهد داشت. چرخه یادشده را در قالر نمقوداری  « نظم غالر

 توان مشاهده یرد.مباحث می

 
 مدل مفهومي تحقیق: (2شکل )

 

 شناسي تحقيق  . روش2

ای بوده، زیرا ارتقاء دو یقاریرد اساسقی   پژوهش حارر از نوع هدف یاربردی و توسعه

باشقد،  از لحاظ روش اجرا، آمیخته می در جامعه هدف را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و

و امنیقت و  جامعه آماری تحقیق حارر شامل، قضقات و مقدیران قضقایی، اسقاتید حققوق      

باشقد.  هان انتظامی میی سیاسی، علوم سیاسی و فرماندشناسجامعههای مرتبط ازجمله رشته

ی غیقر تصقادفی،   ریق گنمونقه برای انتخاب نمونه به دلیل تخصصی بودن مورقوع از روش  
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 اند.  هدفمند انتخاب شده صورتبهنار  36تعداد 

 هاوتحليل یافتهیهتجز. 3

 . آمار توصیفي1-3

، ناقر  21ی و اسقاتید دانشقعاه   علمق ئقت یهعضقای  ، شقامل ا دهندگانپاسخ آماری هجامع

بقه   هقا آنباشد یقه مشخصقات   مینار  3و دانشجو  نار 12مدیران اجرایی، قضایی و امنیتی 

 شرح جدول زیر است.
 

 دهندگانپاسخنتایج آمار توصیفي : (1جدول )

 

بقه لحقاظ    دهنقدگان پاسقخ شود، بیشترین فراوانقی  یه در جدول باال دیده می طورهمان

و بقه   38-62میزان تحصیالت، دیترا، به لحاظ رشته، حقوق، به لحقاظ سقن در بقازه سقنی     

 باشند.  مرد می درصد 100 دهندگانپاسخلحاظ جنسیت 

 

 ها. تحلیل داده2-3

 های احساسي در عدالت قضایي و امنیت عموميارتباط زیرساخت .الف

درصد 

 فراواني
 رشته تحصيلي فراواني

درصد 

 فراواني
 ميزان تحصيالت وانيفرا

 دیترا 31 13.89 مدیریت راهبردی 5 13.88

 یارشناسی ارشد 5 81.11 حقوق 15 41.66

 یل 36 100 امنیت ملی 6 16.66

 جنسیت فراواني درصد فراواني یشناسجامعه 4 11.11

 مرد 36 100 علوم سیاسی 4 11.11

 سن فراواني درصد فراواني پدافند غیرعامل 1 2.79

 یالم 1 2.79
100 36 62-38 

 یل 36 100
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 های احساسي در عدالت قضایي و امنیت عموميزیرساخت ارتباط: (2جدول )

 عدالت قضایي امنيت عمومي
محورهای 

 احساس
 ردیف

و احساس حااظقت از حققوق و منزلقت    

 شهروندی

با احساس اهتمقام بقه رعایقت حققوق     

 شهروندی

و  افتنیمعنا 

 منزلت
1 

و احساس ایمنی از اجرای بدون تبعقیض  

 قوانین
 2 اقناع شدن با احساس پاسخعویی دستعاه قضایی

هقای  و احساس امنیت از یاریرد دسقتعاه 

 مسئول امنیتی

با احسقاس سقهولت در دسترسقی بقه     

 دستعاه قضایی

طرفداری و 

 حمایت
3 

و احساس وجود توانمندی در برخورد بقا  

 تهدیدات

ییایققت در عملکققرد و   بققا احسققاس 

 ها  قضاوت
 4 مشاریت یردن

 و احساس انتظام در امور و روابط جامعه
با احساس ررایت از عملکرد دستعاه 

 قضایی
 5 اعتماد نمودن

و احساس ررایت از نظقم و قانونمنقدی   

 جامعه

پقققایر بقققودن بقققا احسقققاس نظقققارت

 فرایندهای قضایی
 6 امید به موفقیت

نظم آمقره و  و احساس حایمیت قاعده و 

 هنجاری در جامعه

بققا احسققاس حایمیققت عقققدالت در    

 رفتارهای محیطی
 7 یارآمدی عملی

گیققری و و احسققاس اطمینققان از تصققمیم 

 قوانین انتظامی

با احساس اهتمام به ییایقت در منقابع   

 انسانی

های مهارت

 ایحرفه
8 

 
برحسب  ایي و امنیت عموميعدالت قضهای احساسي در زیرساخت میزان تأثیر محورهای: (1) نمودار
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 اهمیت

 ریق بقه ترت  احساسقی های زیرساخت محورهای تأثیر پاسخعویان از نظر فوق نمودار در

 ققرار  سقطج تقرین  پقایین  در ایحرفه هایمهارت و باالترین در حمایت و طرفداری اهمیت

 .است گرفته

 

 عمومي های برانگیختگي در اعتمادزایي نسبت به عدالت قضایي و امنیتحوزه .ب
 

 های برانگیختگي در اعتمادزایي نسبت به عدالت قضایي و امنیت عموميحوزه: (3جدول )

 عدالت قضایي امنيت عمومي
محورهای 

 برانگيختگي
 ردیف

و نظارت دقیق و قاطع بقر رقابطین و   

 نظم قانونمند

بققا مشققاهده اثققرات مثبققت و مقق ثر در 

 جامعه

یارآمقققدی ققققانون و 

 رسیدگی حقوقی
1 

یکپارچقه و بقدون تبعقیض در    و نعاه 

حااظت از حدود، حققوق و تکقالیف   

 آحاد جامعه

 با قابلیت قوانین در رسیدگی جامع

 هابه تمامی دعاوی در همۀ محیط 
 2 بسط و توزیع عدالت

و احترام یکسان بقه حققوق و حقدود    

 شهروندی

 ی  بحران ریغدر شرایط بحرانی و  

 نعری  جانبهبا اصالت قوانین به همه

 أمین حقوق شهرونداندر ت

تحکقققیم حققققوق و  

 حدود شهروندی
3 

 و پرهیز از هرگونه اجحاف، خشقونت 

سازی شرایط و تأمین ایمنی در و ناامن

 چهارچوب قانون

 سرعت رسیدگی با توجه به

و رعایت حققوق و اصقول دادرسقی     

 بدون تبعیض

رسققیدگی عادالنققه و  

 موقع دعاویبه
4 

هقای  تمقامی یقانون   پاسخعو بقودن و 

آفقرین در نهادهقای   خودسری و ظلقم 

 رسمی و عوامل محیطی

 با مبارزه مستمر با فساد

 در سیستم قضایی و یارگزاران 

پیعیققری تظلمققات و  

 دفع خودسری
5 

اولویققت و منققافع   نظققر گققرفتن و در 

عمومی در تقأمین نظقم و قانونمنقدی    

هقای  ریقزی همراه با طراحقی و برنامقه  

ای همتناسر با شرایط محیط و قابلیت

 یادگیرندگی

نعری با رعایت انصاف، رأفت و آینده

هققای قضققایی از   گیققری در تصققمیم

 پیشعیری تا مجازات  

یقققققنش   تناسقققققر

 پیشعیری و مجازات  

  

6 
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 میزان تأثیر محورهای برانگیختگي در اعتمادزایي نسبت به عدالت قضایي و امنیت عمومي: (2) نمودار

 

ان تأثیر محورهای برانعیختعی در اعتمقادزایی نسقبت   در نمودار فوق از نظر پاسخعویان میز

اهمیقت یارآمقدی ققانون و رسقیدگی حققوقی در       برحسقر به عدالت قضایی و امنیت عمومی 

یارآمقدی   رسقد یمق البته به نظقر  ) ترین سطج قرار داردباالترین و بسط و توزیع عدالت در پایین

 خواهد داشت(. دنبالبه عدالت را نیز  عیو توز بسط قانون و رسیدگی حقوقی،

 

 ی احساس اعتمادزایي در عدالت قضایي و امنیت عموميراستاسازهممحورهای  .ج
 راستاسازی احساس اعتمادزایي در عدالت قضایي و امنیت عموميمحورهای هم: (4جدول )

 سوسازیهای همظرفيت

 امنيت عمومي

 راستاسازیهای همظرفيت

 در عدالت قضایي

محورهای 

 یراستاسازهم
 ردیف

و ارتقققاء سققطج احسققاس امنیققت بققه    

 زداقانونمندی،  نظم هنجاری و تبعیض

احساس  با پرهیز از ظهور و ترویج

 تبعیض در قوه قضاییه

تحکققیم ارتبققاط عققدالت    

 با سرمایه اجتماعی  قضایی
1 

  و فراگیرسقققازی نظقققم و قانونمنقققدی

 مثابه حق شهروندیبه

بققا قاطعیققت در اجققرای عققدالت و 

 ز نظم و قانونپشتیبانی ا

  هققایتوجققه بققه اولویققت  

 عدالت و امنیت
2 

عنققوان و پققایرش امنیققت عمققومی بققه

 مرجع نظم هنجاری و توزیعی

و تأثیرات  یافکار عمومبا توجه به 

 رسانه بر عملکرد قضایی

نهادهقققای تبلیغقققی نظقققم  

 آفرینعدالت
3 
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 سوسازیهای همظرفيت

 امنيت عمومي

 راستاسازیهای همظرفيت

 در عدالت قضایي

محورهای 

 یراستاسازهم
 ردیف

عنققوان عامققل و دفققع فسققادپایری بققه

 ناامنی همعانی 

و  ام قضقایی با تقأمین سقالمت نظق   

 فسادگریزی

در  نمقققایش فسادسقققتیزی 

 دستعاه قضایی
4 

و همراهققققی و همکققققاری مققققداوم 

های قضایی و امنیتی در حااظت بخش

 از قانون

برپقایی   با تمریقز بقر یارآمقدی و   

 حااظت و توسعه نظم غالر

تناسر پرسشعری مردم بقا  

 توسعه احساس عدالت
5 

حقاف     هایو تقویت و تعامل دستعاه

در  برابقر جقرائم و اخاللعقری   نظم در 

 امنیت عمومی

های حقوقی و تأمین با ایجاد یمک

نظقام عقدالت   دسترسی همعان بقه  

 قضایی

سقاز  رفع ساختارهای اطاله 

 در احقاق حقوق مردم  
6 

و توسققعه ناققرت علیققه نققاامنی و القققا  

 رسانیآرامش به مردم از طریق اطالع

نظارت عمقومی و   با پاسخعویی و

توسقققعه احسقققاس  ای دررسقققانه

 عدالت قضایی

هقا در  سقازی رسقانه  همراه

سازی احساس امنیت واقعی

 عمومی

7 

 عنوان  مداری بهو درایت و قدرت مردم

 عامل برپایی آرامش عمومی

  مققداری وبققا حااظققت از مققردم  

اخالق خدمت در همقه مراحقل و   

 اریان قضایی

گققزارش مسققتمر و یسققر 

نظققرات عامققه در معنققای   

 احکامعدالت و اجرای 

8 

  و برخققققورد سققققریع بققققا تمققققامی

 ستیزیزنندگان نظم و قانونبرهم

با قاطعیت و استقالل ققوه قضقاییه   

 در برپایی و اجرای عدالت

اقتدارآفرینی در تناسقر بقا   

 آفرینعملکرد ررایت
9 

 

 بر اساس محورهای عدالت قضایي و امنیت عموميهمراستاساز های نتایج حوزه: (5جدول )

 به متصل

 داریوفا

 ملي

 هایمأموریت

 مشترک

 اقتدارگرایي

 مردمي

 یمحورجامعه

 سازمان

 سازسرمایه

 اجتماعي

 راستاساز های همحوزه

 
  راستاسازیمحورهای هم

ف
دی

ر
 

    
های عدالت و توجه به اولویت

 امنیت
1 

    
تحکیم ارتباط عدالت قضقایی  

 با سرمایه اجتماعی
2 

    
اقتققدارآفرینی در تناسققر بققا   

 آفرینعملکرد ررایت
3 

    

گقققزارش مسقققتمر و یسقققر 

نظرات عامه در معنای عقدالت  

 و اجرای احکام

4 
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 به متصل

 داریوفا

 ملي

 هایمأموریت

 مشترک

 اقتدارگرایي

 مردمي

 یمحورجامعه

 سازمان

 سازسرمایه

 اجتماعي

 راستاساز های همحوزه

 
  راستاسازیمحورهای هم

ف
دی

ر
 

    

هققا در سققازی رسققانه همققراه

سقازی احسقاس امنیقت    واقعی

 عمومی

5 

    
سقاز در  رفع ساختارهای اطاله 

  احقاق حقوق مردم
6 

    
تناسققر پرسشققعری مققردم بققا 

 توسعه احساس عدالت
7 

    
نمایش فسادستیزی در دستعاه 

 قضایی
8 

    
نهادهققققای تبلیغققققی نظققققم  

 آفرینعدالت
9 

    
مجموع نتایج محورهقا در هقر   

 حوزه
 

 

 
 بر اساس محورهای عدالت قضایي و امنیت عموميستاساز راهمهای نمودار نتایج حوزه: (3نمودار )
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شقود برحسقر نظقر پاسقخعویان نتقایج همراستاسقازی       در نمودار فقوق مالحظقه مقی   

محورهای متغیر مستقل و وابسته، برحسر اهمیت سرمایه اجتماعی در باالترین و متصل به 

 ترین سطج قرار گرفته است.وفاداری ملی در پایین

 

 افزایي احساس عدالت قضایي و امنیت عموميمحورهای هم .د
 افزایي احساس عدالت قضایي و امنیت عموميمحورهای هم: (6جدول )

 افزایي مشترکهای همقابليت

 در امنيت عمومي

 هایقابليت

 افزایي احساس عدالتهم
 ردیف افزایيمحورهای هم

با همیاری مردم در برپاسقازی نظقم و   

 آفریناحساس امنیت

ودن آحقاد مقردم در اجقرای    سهیم نمق 

 حقوق و حدود عمومی

سققازی امققر بققه عمققومی

 معروف و نهی از منکر
1 

بققا تشققویق و تقویققت هنجارهققای    

 آفرین و همیاری انتظامینظم

یکسان نعری عموم جامعه بقه ماهقوم   

 و یاریرد عدالت قضایی

هنجاری شقدن فرهنقگ   

 مندیقانون
2 

سازی احساس امنیت در همقه  با ملموس

 های حااظت از حقوق عامهصحنه

گققویی صققادقانه نسققبت بققه    پاسققخ

 یارآمدی قضایی

ینتققرل مسققتمر سققطج   

 اعتماد مردم
3 

بققا یققاهش مسققتمر و واقعققی عوامققل 

 های عمومیساز در محیطناامن

گزارش مستمر از پیشرفت قضایی در 

 های فسادمبارزه با یانون

برچیدن نمادهای تبعقیض  

 نظمیو احساس بی
4 

آفقرین  ازی عملکقرد انتظقام  سبا منطبق

 نهادهابا نیازها و مطالبات تأمین مردم

هققای نقققد و  گیققری از سققامانه بهققره

 نوسازی یاریردهای قوه قضاییه

ی محورهققای روزرسققانبققه

 همکاری در نظم توزیعی
5 

هققای انتظققامی و  بققا تجهیققز سققامانه 

متناسققر بققا حجققم و   آفققرینامنیققت

 سازی آنهای ناامنی و متوقفگونه

م و نمایش عمومی اقتدار در برابر اعال

متجاسققرین و متجققاوزین بققه حقققوق  

 عامه  

اعمقققال قاطعیقققت در    

هققای اجققرای مجققازات 

 امنیت ساز 

6 

با برخقورد بقا فسقاد، عمقل رانتقی و      

گری در تبعیض انتظامی و سلوک البی

 شده با مردماجتماعی

مدارانقه در بقین   سلوک و زیست مردم

 های جامعهالیه

ع و تخلقققققق، توارققققق

داری در یقارگزاران  مردم

 عدالت و امنیت

7 

 با نظارت بر رابطین امنیت عمومی و  

بیان صادقانه ارزیابی عملکرد مثبت یا 

 منای آنان

سققامانه جققامع و شققبکه تبلیغققاتی و   

ای امین و تخصصی در دسقتعاه  رسانه

 قضایی

شققاافیت و صققداقت در 

اعققققالم عملکردهققققای 

 حقوقی و قضایی

8 

هققا و سققاختارهای  بققا تجهیققز روش 

 عمومی امنیت  

متناسقققر بققققا تهدیققققدات نققققوین  

 شدهاجتماعی

های حضقور یامقل در تمقامی    قابلیت

 مراحل پیشعیری

های نقوین  تا مقابله با جرائم و آسیر 

 قضایی

ارتقققققققاء مسققققققتمر  

عملکردهققای جققاری و  

 سازندهیآ

9 
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 احساس عدالت قضایي و امنیت عموميبر اساس محورهای افزایي های همحوزه نتایج: (4نمودار )

 

افزایی متغیر مسقتقل  شود از دیدگاه پاسخعویان محورهای همدر این نمودار مالحظه می

آفرینی، افزایش حمایت، تمکقین جقامع بقه    ایجاد اعتمادافزایی، ررایت ریبه ترتو وابسته، 

 شده است. مقررات و توسعه مشاریت اعالم
 بر اساس محورهای احساس عدالت قضایي و امنیت عموميافزایي مهای هحوزه نتایج: (7جدول )

توسعه 
 مشارکت

تمکين 
 جامع

 به مقررات 

افزایش 
 حمایت

رضایت 
 آفریني

 اعتماد
 افزایي

 افزایيهای همحوزه
ف افزایيمحورهای هم

دی
ر

 

      1 سازی امر به معروف و نهی از منکرعمومی

      2 فرهنگ قانونمندی هنجاری شدن

      3 ینترل مستمر سطج اعتماد مردم

      4 نظمیبرچیدن نمادهای تبعیض و احساس بی

      5 محورهای همکاری در نظم توزیعی یروزرسانبه

      6 سازهای امنیتاعمال قاطعیت در اجرای مجازات

      7 در یارگزاران عدالت و امنیت یدارخلق، توارع و مردمت

      8 شاافیت و صداقت در اعالم عملکردهای حقوقی و قضایی

      9 سازندهیارتقاء مستمر عملکردهای جاری و آ

       مجموع نتایج محورها در هر حوزه
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 محورهای احساس عدالت قضایي و امنیت عمومي بر اساسافزایي های همحوزهمجموع نتایج : (5نمودار )
افزایقی  شود برحسر نظر پاسخعویان نتایج هقم یه در نمودار باال مالحظه می طورهمان

اهمیت ایجاد اعتمادافزایی در باالترین و توسقعه   برحسرمحورهای متغیر مستقل و وابسته 

   فته است.ترین سطج قرار گرمشاریت در پایین

 توصقیای  آمار از آمدهدستبه نتایج از ایخالصه به اینجا در شدهارائه مطالر به توجه با

 :  شودمی اشاره
 

 پرسشنامه نتایج بندیجمع: (8جدول )
 هارگانهج محورهای نتایج بندیجمع

 ،(مورد 25) «حمایت و طرفداری» م لاه سه ارتباط میزان ترتیر به پاسخعویان، نعاه از -1
 هقای زیرسقاخت  زمینقه  در( مقورد  23)«منزلقت  و افتنیق معنقا  » ومقورد(   24)«شدن اقناع»

 .  است شده ارزیابی «زیاد» عمومی امنیت و قضایی عدالت احساسی
 12) «یاحرفقه  هقای مهقارت » م لاقه  سقه  ارتبقاط  میقزان  ترتیر به پاسخعویان، نعاه از -2

 هایزیرساخت زمینه در( مورد 10)«فقیتمو به امید» ومورد(  10)«عملی یارآمدی» ،مورد(
 .است شده ارزیابی «متوسط» عمومی امنیت و قضایی عدالت احساسی

 ،مقورد(  2) «یاحرفه هایمهارت» م لاه سه ارتباط میزان ترتیر به پاسخعویان، نعاه از -3
 احساسقی  هایزیرساخت زمینه در( مورد 1)«موفقیت به امید» ومورد(  2)«عملی یارآمدی»
 .است شده ارزیابی «یم» عمومی امنیت و قضایی دالتع

 بقا  یمتقری  ارتبقاط  پاسقخعویان  نعقاه  از یادشده م لاه سه یه دهدمی نشان 3و  2 بندهای
 اند.داشته هام لاه سایر به نسبت الف محور

 هایزیرساخت ارتباط
 عدالت در احساسی

 عمومی امنیت و قضایی
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 هارگانهج محورهای نتایج بندیجمع

 رسقیدگی  و ققانون  یارآمقدی » م لاقه  سقه  ارتبقاط  زانمی ترتیر به پاسخعویان، نعاه از -1
 و تظلمقات  پیعیری» ومورد(  24)«دعاوی موقعبه و عادالنه رسیدگی» ،مورد( 25« )حقوقی

 عقدالت  به نسبت اعتمادزایی در برانعیختعی هایحوزه زمینه در( مورد 23)«خودسری دفع
 . است شده ارزیابی «زیاد» عمومی امنیت و قضایی

 نسقبت  یمتری فراوانی از( مورد 18) «عدالت توزیع و بسط» هم لا پاسخعویان، نعاه از -2
 .است بوده برخوردار هام لاه سایر به

 برانعیختعی هایحوزه
 به نسبت اعتمادزایی در

 امنیت و قضایی عدالت
 عمومی

 سقه  در را اثقر  بیشترین ترتیر به س ال مورد راستاسازهم محورهای پاسخعویان، نعاه از -
 خواهنقد  «مردمقی  اقتقدارگرایی »و  «سقازمان  یمحقور جامعه» ،«اجتماعی سازسرمایه» حوزه
 .داشت

 راستاسازیهم
 در اعتمادزایی احساس
 امنیت و قضایی عدالت

 عمومی

 سقه  در را اثقر  بیشقترین  ترتیقر  به س ال مورد افزاییهم محورهای پاسخعویان، نعاه از -
 .داشت خواهند «حمایت افزایش»و  «آفرینیررایت» ،«اعتمادافزایی» حوزه

 افزاییهم
 قضایی عدالت احساس
 عمومی امنیت و

 

 گيری  . نتيجه4

اندریاران مقدیریت در دسقتعاه قضقایی و    دست نظران ونتایج حاصل از اظهارنظر صاحر

هقای برانعیختعقی   در نظقر گقرفتن، عوامقل زیرسقاخت احساسقی، حقوزه       امنیت عمومی، بقا 

افزا احساس عقدالت قضقایی و امنیقت عمقومی نیقز      ساز و همراستاهمی اعتمادزایی، محورها

طرفی یه دهد یه ارتقاء یاریردهای مبتنی بر یارآمدی، ییایت، استقالل و بیخوبی نشان میبه

عنوان عوامل مستقیم در تحقیق نقام بقرده شقد و تقأثیر عوامقل غیرمسقتقیم، شقامل        به هاآناز 

هقای فقردی و نیقز نققش سقایر عوامقل مقرتبط بقا         ی و انعیقزه ها و میزان آگاهعملکرد رسانه

توانقد، مق ثر   ویال، یارشناسان، رابطین قضایی و غیره تا چه اندازه می مثلفرآیندهای قضایی 

درنتیجقه   و خصو  مراجعان به دستعاه قضایی باشدبر احساس عدالت قضایی در مردم و به

مقردم را   حمایت، اعتماد و ررایت در مشاریت،: های بعد ذهنی امنیت عمومی شاملشاخص

بنقدی نتقایج   شده در قوه قضقاییه و جمقع  های رسمی انجامپک از تحلیل پیمایشتقویت یند. 

نظقران بقه سق االت    آمده در بخش اول و همینین، تحلیل نتایج پاسقخعویی صقاحر  دستبه

ش و تعیقین  پرسشنامه، راجع به ارتباط ماهقومی بقین دو متغیقر اصقلی و وابسقته ایقن پقژوه       

بقه   منقد عالققه ی یه از ابتدا حضور خبرگانافزا، طی سه نشست با ساز و همراستاهممحورهای 
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یننده روند آن بودند و در تنظیم سق االت پرسشقنامه نیقز مشقاریت و     موروع تحقیق و دنبال

 رقالق  درها، مورد بررسی و مباحثه قرار گرفقت یقه در ادامقه    اظهار نظر یردند، عناوین برنامه

 محورهقای  قالقر  در آمقده، دسقت بقه  هقای داده از اسقتااده  بقا  اولیقه  برنامقه  طقرح  1پستل مدل

 افقزایش  هقای شقاخص  بقر  مبتنقی  و محیط ارتقاء و هافناوری و هاشیوه ها،ظرفیت ساز،مزیت

اسقت و   شقده  ارائقه  بنقد  51 در ررقایت  و اعتمقاد  حمایقت،  مشاریت، شامل عمومی امنیت

 خبرگی ارائه خواهد شد. نشست هکاررا 12همینین در ادامه 
 

 strangel یسازتیمز

 مشارکت

نسبت بقه عملکقرد    یدقانونمن نیدر تأم یمنتقد و مدع یردولتیغ ینهادها یرییارگبه -

 ییدستعاه قضا

 بقه حققوق   یبنقد یدر تمسقک و پا  ییقضقا  نیقوه و رقابط  تیمز ایو  فیوظا نییتع -

 یعموم جیو اعالم صر یشهروند

 یحدایثر لیبر اساس م یو شهروند یانتظام یهنجارها دیتول یوهاالع تیتقو -

 

 تیحما

 نیو رابط ییاد در دستعاه قضاتمریز بر توان برخورد با فس -

   یو انتظام ییقضا عنوان مشاورانبه نیها و متخصصنظران دانشعاهاستااده از صاحر -

 یعموم یمندقانون ونظم  یها در پرسشعرتعامل و ارتباط فعال با خبرنعاران و رسانه -

 

 اعتماد

 آن  نیرابط و ییدر دستعاه قضا یمصوبات مرتبط با یارآمد یریعیو پ یسازمشخص -

و نحقوه   ییقضقا  عملکقرد دسقتعاه   رفتقار و  یسازیایدر ی یاتوسعه قاتیانجام تحق -

 مردم و مشاریت تیجلر ررا

                                                           
1. Pestel 
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 یطرفیعادالنه توأم با ب یدادرس یهااستاندارد تیتقو -

ققوه قضقاییه بقه     یاز یارآمد یرساناطالع یابزارها مستمر به توجه شیو افزا تیتقو -

 یردولتیغ یمردم و نهادها

 

 تیرضا

 نیو رابط ییدر دستعاه قضا هاتیفعال یسازیبوم -

 قوه قضاییه   ینظارت یهابه مردم و حضور فعال بخش ییپاسخعو -

 یعموم تیمنو ا تیررا نیتأم یها برامجازات قیدق اعمال -
 

 potatial هاتیظرف

 مشارکت

 دانان متعهدنظرت جامعه حقوق از شتریاستااده هرچه ب -

   یاسیمنصاه در محایم مرتبط با جرائم س یهائتیه تیتقو -

 و روستاها یاز افراد معتمد و پرناوذ در حل اختالفات در محالت شهر استااده –

 

 تیحما

   یاریو ی یحقوق یهادر دادگاه یمنابع انسان تیتقو -

   یاریو ی یدر محایم حقوق ییاهش موانع دادخواه -

 جامعه یو عموم یو ارشاد همعان یآگاه شیدر افزا ییقضا یارسازیهم -

 از منکر یبه معروف و نه امر ضهیفر یدر اجرا یفرد یاز عملکردها تیحما -

 

 اعتماد

 ن قوه قضاییهتوأم با توارع یارگزارا یمردم ،یستیتوسعه فرهنگ سلوک ز -

   امدیمورد وثوق در محایم خا  و پر پ یقضات و ویال یرییارگبه -

 و یارگزاران   ییمبارزه مستمر با فساد در دستعاه قضا -
 



 435 / یمعمو تیامن شیدر جهت افزا ییارتقاء احساس عدالت قضا یراهکارها: مقاله پژوهشی قققققققققققققققققققققققققق 

 

 تیرضا

 ساالنه قضات مورد اعتماد مردم به جامعه یمعرف -

و احققاق حققوق    تیق بقر نظقم و امن   یاحکقام و آراء مبتنق   یسازتیایاستاندارد و بای -

 جامعه یو خصوص یمعمو

 شودیبزهکاران م یرفتارها و جرائم یه موجر تجر یبرخ فیبازتعر -

 

   Technics & technology  هایو فناور هاوهیش

 مشارکت

 قضقاوت و  یهقا وهیشق  یها در نوسازدانشعاه یها و دستاوردهااز پژوهش یریگبهره -

 علوم مرتبط  

 یعموم تیمتعارض با نظم امن ریام غآموزش قضات و یارینان در نحوه صدور احک -

 یحقوق یهانظارت یبرا یدر همکار یاجتماع یمداخالت نهادها شیافزا -

 

 تیحما

 با مردم نیقضات و رابط یتوسعه ارتباط مردم -

 به س االت جامعه ییمستمر دستعاه قضا ییو پاسخعو یریپانظارت -

  یاختالف و نهاد داور حل یتوسعه شوراها و صدور احکام و یدگیدر رس عیتسر -

 

 اعتماد

 جامعه امدیتوأم با دقت در محایمات پر بزه و پر پ عیتسر -

 یبه افکار عموم یدهدر گزارش نینو یهااستااده از روش -

 معتقد و موفق به مردم   ییقضا نیرابط یمعرف -

 

 تیرضا

 یو حقوق شهروند یبر مااد قانون اساس یاریو ی یاحکام حقوق هیابتناء یل -

 اقدامات   جیاطالع مراجعان از نتا لیو تسه یدادرس ندیدر فرا یتوسعه فناور -
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و اعتمقاد از عملکقرد    تیتوسقعه یسقر ررقا    یهاوهیاز ش یساالنه عموم ینظرسنج -

 قوه قضاییه یعموم
 

 environmental طیارتقاء مح

 مشارکت

 تینظم و امن نیمجازات به مشاریت در تأم لیو تبد نیعزیجا یهامجازات نییتع -

 یدادرس یهابه قضات و بخش یدادسراها در سهولت دسترس طیمح یشکل و راهنما رییتغ -

 یو قانونمند یانتظام یهادر آموزش یردولتیغ ینهادها یرییارگبه -

 کقرد یبقاز بقا رو   یاجتمقاع  یهقا طیدر مح یبیو تأد یانضباط نیعزیاحکام جا یاجرا -

 یافکار عموم رشیو پا تیتقو
 

 تیحما

 در محایم یردولتیغ سازمیتصم یهاطیاز مشاوره مح یریگاخا نظر و بهره -

 ناسالم یروهایاز ن یانتظام یهاقوه و دستعاه طیمح یسازگزارش شااف از پاک -

 یعموم تیخصو ، امنهاز جرائم ب یریشعیپ یآموزش یهاطیمح ییو برپا فیتعر -
 

 اعتماد

 طیمحق  تیق ایو گزارش به مردم در ارتققاء ی  نیتوسعه سطج نظارت بر عملکرد رابط -

 یعموم تیامن

   ییجامعه در محایم قضا یعموم رندهیادگیو  ریفراگ یهاهیامکان حضور ال -

 جیبس یدر جامعه همیون العو ییقضا یاریگسترش فرهنگ هم -

 

 تیرضا

 یدوردست به امکان دادرس ساینان مناطق یآسان و محل یدسترس -

 یهقا متهمقان در بخقش   یبازداشت و نعهدار یهاطیتمر بر محو نظارت مس یبازرس -

 یتیو امن یانتظام ،ییقضا نیرابط
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 ییقضا نیبا مشاریت رابط ازیبرحسر ن اریحل اختالف س یشوراها شیافزا -

 ییو قضقا  یانتظقام  یاریو هم یگسترش همکار یبرا یامن مجاز یهاطیانتخاب مح -

 با قوه قضاییه

 نهقایی  بنقدی جمقع  جقداول  اساس بر و هاشاخص و معیارها ،عوامل به توجه سپک با 

 نشقان  را قضقایی  عقدالت  احسقاس  ارتققاء های اولویت یهها پرسشنامه وها پیمایش تحلیل

بقر   قبقل  مرحلقه  در شقده تهیه یها، برنامهباشدها آن بهبود جهت درها برنامه باید ودهد می

مبتنقی   حلراهادها، تعهد به نتایج، یافتن تعهد مشترک میان نه: افزایی شاملاساس اصول هم

 هاارزشهای جدید و درنهایت دیدگاه مشترک، بر وجوه اشتراک، روابط، ابتکار و یافتن راه

 .است شده ارائه پیشنهاد و زیر شرح به، یراهکار اصل 12گشا های سازنده و راهو سیاست

 

 ينشست خبرگ یراهکارها

 یها و یوتاه شدن زمان دادرسبه پرونده یدگیدر رس یبخشسرعت .1

 متعهد و متخصص یو ادار ییقضا یمنابع انسان تیو ترب آموزش .2

 افزار(افزار و نرماطالعات )سخت یفناور یهارساختیز بهبود .3

 یادار و ییاز یارگزاران قضا یریگو گزارش ینظام نظارت و بازرس بهبود .4

 هاهیها و روروش و بهبود هاتیمتناسر با مأمور التیساختار و تشک یطراح .5

 کقرد ینهقاد بقا رو  و مقردم  یاجتمقاع  یهاها و گروهروابط و تعامل با رسانه تیتقو .6

 به مردم ییپاسخعو

   یو شهروند یجامعه و اهتمام به حقوق اساس یحقوق یهایفرهنگ و آگاه تیتقو .7

 یرسانو اطالع ییقضا یهامردم به واحد یهایدسترس تیتقو .8

   یدادرس ندیهادها و یارگزاران همکار در فرآروابط و تعامل با ن توسعه .9

 از آن رونیو ب ییبا عوامل فساد در درون دستعاه قضا برخورد .10

   و عادالنه تیایبای یدادرس یهااستاندارد تیو تقو تمریز .11

 و مقابله با جرائم یریشعیقاطع در پ کردیرو .12
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 ومآخذ منابع فهرست
 در ماهقوم احسقاس عقدالت     ی(، درنع1396محسن، ) ی،آبادنجف ییاظم ررا؛یعل یجانی،آذربا

 .54سال چهاردهم، شماره  ی،تهران، حقوق اسالم یی،قضا

 ،ی،ملق  یتدر اسالم، مجموعه مقاالت عدالت و امن یمل یت(، عدالت و امن1393اصغر، ) افتخاری 

 .یچاپ اول، تهران، پژوهشعاه مطالعات راهبرد

 ،یالاکر االسالم(، قضا و شهادات، قم، مجمع 1415) ی،مرتض انصاری. 

 ،ها و هراس )ترجمه(، تهران، انتشارات پژوهشقکده مطالعقات   (، مردم، دولت1390) ی،بار بوزان

 .یراهبرد

 05/04/87 ییه،مسئوالن قوه قضا یداررهبر معظم انقالب در د بیانات. 

 07/04/86 ییه،مسئوالن قوه قضا یداررهبر معظم انقالب در د بیانات. 

 ،گواه،یحقوق ی،مقام معظم رهبر یدگاهاز د ییعدالت قضا ی، راهکارها(1384) ی،مجتب جاویدی 

 .5و  4شماره  ید،دوره جد

 و دوم، تهران، گقنج دانقش،    یستحقوق، چاپ ب ینولوژی(، ترم1388جعار، ) ی،لنعرود جعاری

 .ینظم عموم

 چقاپ چهقارم،    4حققوق، ج   ینولقوژی (، مبسوط در ترم1386محمدجعار، ) ی،لنعرود جعاری ،

 .10930ان، انتشارات گنج دانش، شماره تهر

 1ش  ی،عموم یتتهران، فصلنامه امن ی،عموم یت(، درک امن1385حسن، ) پیک،ره. 

 ی،عمقوم  یقت تهران، فصقلنامه امن  ی،عموم یتو امن یفرد یت(، نسبت امن1386) یامک،س پیک،ره 

 سال دوم، شماره اول و دوم.

 ،مثابقه حقق،  مجلقک و راهبقرد،     به ییقضا تیامن ی؛(، حقوق عموم1386) ین،محمدحس زارعی

 .56تهران، شماره 

 ،79ش   ی،دادرس یران،ا یاسالم یدر جمهور ییقضا یت(، امن1389محمود، ) یدس ساداتی. 

 هقا و ویقال )ترجمقه(، تهقران،     قضقات، دادسقتان   طرفیی(  استقالل و ب1396آزاده، ) زاده،عبداهلل

 .     ییهپژوهشعاه قوه قضا

 ،4سال سوم، ش  ی،فصلنامه راهبرد یی،قضا یت(، امن1379) رحسین،یام علینقی. 

 ( ،یتاب العین، ج 1410فراهیدى، خلیل بن احمد ،)چاپ دوم، قم، نشر هجرت.5 ، 

 ،فقیقه، مشقهد، دانشقعاه    هاى والیت(، فقیهان امامى و عرصه1384) یعران،محمدعلى و د قاسمى

 .یعلوم ررو

 یاسالم یشهتهران، پژوهشعاه فرهنگ و اند ی،حقوق(،  عدالت 1381ناصر، ) نیا،قربان. 
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 (، عدالت و حقوق، مجله قبسات، سال نهم.1383ناصر، ) نیا،قربان 

 ،انتشار. ی، تهران، شریت سهام1(، فلساه حقوق، جلد 1388ناصر، ) یاتوزیان 

 ،ر بق  یقران ج. ا.ا یملق  یتها در ارتقاء امنعدالت و نقش آن یها(، شاخص1393) ی،صارعل لطای

 .یمل یتدانشکده امن - یدفاع مل یرساله دانشعاه عال ی،اساس آراء و نظرات مقام معظم رهبر

 بقا   یعمقوم  یقت ناجقا در ارتققاء امن   ی(، راهبردها1395) ی،دفاع مل یدانشعاه عال یگروه مطالعه

 .یدفاع مل یدانشعاه عال یراهبرد یریتدانشکده مد ی،مردم هاییتبر ظرف یدتأی

 ققم،  13شرائع اإلسقالم، ج   یجتنق ی(،  مسالک األفهام إل1413بن علی، ) الدینینعاملی، ز مکی ،

 م سسه المعارف االسالمیه.

 ،از  ییعدالت قضقا  یهجرائم عل یقیتطب ی(، بررس1389) ی،مصطا یان،اهلل؛ مسعودفتج نجارزادگان

 .3، شماره سال اول یم،قران یر ایرشتهینب یهامجله پژوهش  یاری،قرآن و حقوق ی یدگاهد



 

 


