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 هچکيد
ماردم، اراااو و مراجاؤ مادرر در تاومین و       رعایت حقوق بین نهادهاا و و عدم  یتوجهبی ،امروز جامعه طیدر شرا

 یشاد  و معناا   لیا زا تیا امن وعادالت   تیهای تومین و تقونهیشود تا ااراردها و زمموجب میاجرای نظم و عدالت، 

 یبارا . درنتیجاه  اباد یدر جامعاه اااه     ضاایی ق و احساس عادالت شود  تبدیلمتعارض  یبه اارارد تیعدالت و امن

 دیا ، بلکه باستین یااف ییاحکام قضا یصدور و اجرا ، تنهادر جامعه ییو احساس عدالت قضا یاعتماد عموم  یافزا

، باه هماین منظاور    مشاهد  و لمس انندطرفی در بستر دادرسی مبتنی بر ایفیت، اارآمدی و بیرا  ییمردم عدالت قضا

 ج.ا.ا یعماوم  تیا امن  یبر افازا  ییاحساس عدالت قضا میمستق ریو غ میتوریر عوامل مستق یبررسف این تحقیق با هد

 صورت گرفته است.

های مورد نیاز گیری هدفمند، داد گیری از روش نمونهو بهر  پیمایشی -با استفاد  از روش توصیفی در این تحقیق

 بیا باه ترت شاد ،  در ساه پیماای  برگزیاد     «یمونه آمارن»گردآوری شد ،  4931و  4931، 4931های تحقیق طی سال

و در تحلیال داد  از فراتحلیال    ( باود  اسات  4931نفار )  40100( و 4931نفر )ساال   4000(، 4931نفر )سال  44013

 استفاد  شد  است.

 ،خادمات قضاایی   تیا فیا ،یاارآماد ی مستقیم احساس عدالت قضایی )هامدلفهنتایج تحقیق نشاو داد اه از بین 

)تاوریر   احساس عدالت قضایی میمستقی غیر هامدلفهی(، تنها ایفیت خدمات قضایی و از بین طرفیو ب قضایی استقالل

 مادرر  ج.ا.ا یعموم تیامن ها در ارتقایها بر افکار عمومی، دیدگا ، میزاو دان  و آگاهی فردی(، نق  توریر رسانهرسانه

 بود  است.

 
 یی، عوامل مستقیم و غیر مستقیم.ساس عدالت قضااحامنیت عمومی،  :  هاکليدواژه

                                                           
 vmirhosseini@yahoo.com و تحقیقات راهبردی یدفاع مل یدانشگا  عال یمل تیمطالعات امن یداتر یدانشجو .4
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 مقدمه و بيان مسئله

اند: داشته اویب نیمهم ادار  مطلوب اشور را چن یهاسرفصل یکی از رهبر معظم انقالب

 اریهاای بسا  قلم هانی. اتیتومین امن و از جرم، تومین عدالت یریشگی، پهئینظارت قو  قضا»

حسااب  هاای مهام ادار  مطلاوب اشاور باه     سرفصل جزء یاست اه در نظام اسالم یدرشت

در و همچناین   (01/01/13 هئیمساوونو قاو  قضاا    داریا در دالعاالی(  )مدظلاه انقاالب  مرهبار معظا   اناات ی)ب« ندیآمی

 هئیقو  قضا جهیو نت یخروج دیبا»فرمودند: یی عدالت قضا یدستگا  مجر یابیخصوص ارز

مساوونو قاو     داریا در دالعالی( )مدظلهرهبر معظم انقالب اناتی)ب...«مردم باشد  یبرا تیاحساس آرام  و امن

را در ااارارد قاو     تیهای استقرار امنهیاز پا یکله یمعظم و در جای دیگر  (01/01/41 هئیقضاا 

دوش  یمهما  رو  هیا پا کیا به مردم  تیدادو امن»: ندینمامی نییتع نیچندانسته و  هئیقضا

 تیا ، چاه امن یاخالقا  تی، چه امنیاقتصاد تیچه امن ،یاجتماع تیاست. چه امن هئیقو  قضا

 .(01/01/41 هئیدار مسوونو قو  قضایدر دالعالی( )مدظلهرهبر معظم انقالب اناتی)ب «یتیثیح

باه مصالحت    دویبخشا  تیا و خروج از تعارض با ارجح ییهمگرا جادیااگر به عدالت 

تاارین دیاز شااد رفااتدر بااروو یکااردیرو ییعاادالت قضااا، باشااد عامااه و حمایاات از آو

 یو همااهنگ  یای اسات ااه باه همگرا    یو اجتمااع  یاسی، سیهای اقتصادطیهای محبحراو

 ،(14:4939افتخااری،  )شاود  منجار مای  به اهداف با نگرش به مصالح  لیآحاد جامعه در ن یتمام

 تیا امن احسااس  نسابت باه   تیا اولو یدارا یاصال، از ارزشا   کیمثابه  احساس عدالت به

زوال گذارد، فقداو احسااس عادالت    به و رو بداین اصل استمرار نیر ااگ وبرخوردار است 

گونه اه اماروز   هماو. شودبرداشت می گراویاجحاف و فشار بر د یبرا یمثابه ابزارخود به

ای، در اشاور را در جنار رساانه    ییروند صادور احکاام قضاا    ،ایهای دنرسانهاز  یاریبس

و انناد  یغ و تفسایر مای  تبلعدالت اجتماعی و ضد  یدو شهرون یانسان تیامن هیعل ینابرابر

احساس عدالت قضایی مورد هجمه قرار گرفته و منجر به ااه  ضریب احسااس   جهیدرنت

 .شودامنیت در نزد عموم جامعه می

واساطه ضاعد در   مثابه روش، امروز در اشور باه ممکن است عدالت به گرید ییسو از

و  ییاه احساس عدالت قضاا  موجب شود ییا  قضادستگ هایندآیاز ساختارها و فر یبرخ
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تاوریر   میپاذیر شاد  و نتاوان   آو آسیب یو اقتصاد یاجتماع یایاصول و زوا یامنیت در برخ

اارآمدساز آو را در رفتارها و مطالبات جامعه اماروز   یاجراو  ییمورد انتظار از احکام قضا

 .میشاهد باش

ماردم، اراااو و    یت حقوق بین نهادهاا و رعاو عدم  یتوجهبی ،امروز جامعه طیدر شرا

هاای  ناه یشاود تاا ااراردهاا و زم   موجب میمراجؤ مدرر در تومین و اجرای نظم و عدالت، 

متعاارض   یبه ااارارد  تیعدالت و امن یشد  و معنا لیزا تیامن وعدالت  تیتومین و تقو

اعتمااد    یافازا  یبارا . درنتیجه ابدیدر جامعه ااه   قضایی و احساس عدالتشود  تبدیل

 یاااف  ییاحکاام قضاا   یصادور و اجارا   ، تنهاا در جامعه ییو احساس عدالت قضا یعموم

در بستر دادرسای مبتنای بار ایفیات، اارآمادی و      را  ییمردم عدالت قضا دی، بلکه باستین

یی، نظام از احساس عدالت قضا یبرخوردار یبرا رو نیا مشاهد  و لمس انند. ازطرفی بی

اه ضمن ارتقای اعتمااد و   دیتوسعه و ارتقا بخش مردمدر نزد آحاد ای ونهگباید بهرا قضایی 

رضایت از عملکرد قو  قضائیه اه هماو احساس عدالت قضایی اسات، منجار باه افازای      

ضریب احساس امنیت عمومی در نزد آحاد جامعه شود. در این تحقیاق عوامال مساتقیم و    

افازا را  سطح امنیات عماومی قاالبی هام    غیر مستقیم احساس عدالت قضایی اه در افزای  

 ج.ا.ا. یعماوم  تیامن  یاحساس عدالت بر افزا این عواملتوریر آورد، دنبال شد  و پدید می

 بررسی خواهد شد.

 

 . مباني نظری1

 پژوهش نهیشیپ. 9-9

توساط آرربایجاانی و   « درنگی در مفهوم احسااس عادالت قضاایی   »ای با عنواو مقاله( 4)

تفسیری انجام شد  اه در این تحقیق، محققین  -(، با روش تحلیلی4931) یآبادااظمی نجد

به این نتیجه رسیدند اه احساس عدالت قضایی، ناظر بر عدالت، در بستر دادرسای و فاارا از   

ماهیت دعوا است. احساس در این اصطالح نه به معنای هیجاو اه ادراک رعایات عادالت در   

این ادراک لزوماً به معنای اجرای عدالت قضاایی نیسات،   وسیله جامعه است. بستر دادرسی به
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هاای  چرااه این ادراک تابعی از علل گوناگوو و گاهی نامرتبط به رسیدگی و متورر از واقعیات 

ای اسات ااه باا    گوناه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است. گا  وضاعیت جامعاه باه   

گیارد. گاا    ، در جامعه شکل نمیرنر شدو اجرای عدالت قضایی، احساس عدالت قضاییام

هاا  گماو تعامل در دادگاا  همه بیاین هر دو در ضعد و قوت با یکدیگر انطباق دارند. با این 

گیری آو خواهند داشت. پافشاری بار تعامال و عناصاری    و دستگا  قضایی ارر مهمی در شکل

گیاری ایان   قضایی در شکل طرفی نباید ما را از نق  نظامازجمله احترام، استماع، اعتماد و بی

تاواو التازام باه    احساس در سطح جامعه غافل اند. ضابطه این احساس را در یاک ااالم مای   

هاای  دستگا  قضا و حرات در جهت منطق حقوقی برای پیروزی در دعاوا دانسات. از نتیجاه   

 ار  ارد.ها اشتواو به التزام مردم به احکام صادر  و سرانجام ااه  بار دادگا این اعتماد می

در ارتقاای امنیات ملای     هاا آوهاای عادالت و نقا     شااخ  »ای با عناواو  رساله (0)

دانشکد  امنیت ملی باا روش   -(، در دانشگا  عالی دفاع ملی 4939لطفی )توسط « ج.ا.ایراو

 پژوه  نشاو داد اه: تحلیلی انجام شد  است اه نتیجه –توصیفی 

 شود.محقق نمیعدالت و امنیت بدوو معنویت و عقالنیت  -

 جانبه، مبنای بنیادین امنیت، مقدمه و پایه همه مسائل اشور است.عدالت همه -

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

های مثبت در ابعاد مختلد فرهنگی، سیاسای، اقتصاادی،   عدالت مولد مفاهیم و پدید  -

 قضایی و دفاعی است.

 شود.جانبه توجیه میعدالت همه هیبر پاجانبه، مقونت امنیت همهمقدمات و  -

مندی و اارآمدی بار اسااس   متغیرهای واسط مبانی امنیت مانند اقتدار، ربات، رضایت -

 آیند.عدالت اسالمی به دست می

ارتقای متغیرهای میانی منجر به تولید و تقویت مثلث اعتماد، مشاارات و مشاروعیت    -

های مهم امنیت ملی هستند اه بنا به تحلیل سیاسی و امنیتی رهبر معظم مدلفه شود اه ازمی

، سلب اعتمااد موجاب تضاعید مشاارات و تضاعید مشاارات، تزلازل        العالی()مدظلهانقالب

 مشروعیت نظام را در پی دارد.
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 یتوساط ساادات   «راویا ا یاساالم  یدر جمهاور  ییقضاا  تیامن»با عنواو  زین یامقاله (9)

مقاله روشن ساختن معنا  نیاه هدف از ا دیبه انجام رس یلیتحل -یفیا روش توص( ب4943)

 یهاا هاا و وااان   اان   ،ییقضاا  تیامن یستیچ گرید عبارت و به ییقضا تیو مفهوم امن

 راویا ا یاساالم  یدر جمهاور  ییقضاا  نتیام یو رهن ینیابعاد ع اویو ب ییقضا نتیمتقابل ام

مدافؤ حقوق شهرونداو  تواندیم یید اه در عمل نظام قضانشاو دا قیتحق نیا جهیبود اه نت

 نیچنا  یشاهرونداو دارا  نکاه یاسات و ا  ییقضاا  تیا امن ینا یوجاه ع  نیامر مبا  نیباشد و ا

 نیمبا  ر،یا خ ایا دارند  شورا ییاز عملکرد مراجؤ قضا یخاطر ااف ناویبود  و اطم یاحساس

 است. ییقضا تیامن یوجو  رهن

 یساادات توساط  « راویا ا یاساالم  یدر جمهاور  ییقضاا  تیامن»ای نیز با عنواو مقاله (1)

تحلیلی به انجام رسید اه هدف از این مقاله روشن ساختن معنا  -( با روش توصیفی4943)

هاای  هاا و وااان   دیگر چیستی امنیت قضاایی، اان   عبارت  و مفهوم امنیت قضایی و به

ایی در جمهاوری اساالمی ایاراو    متقابل امینت قضایی و بیاو ابعاد عینی و رهنی امنیت قضا 

تواند مدافؤ حقوق شهرونداو بود اه نتیجه این تحقیق نشاو داد اه در عمل نظام قضایی می

اینکاه شاهرونداو دارای چناین     باشد و این امر مباین وجاه عینای امنیات قضاایی اسات و      

باین  احساسی بود  و اطمیناو خاطر اافی از عملکرد مراجؤ قضایی اشور دارند یاا خیار، م  

 وجو  رهنی امنیت قضایی است.

راهبردهای ناجا در ارتقاای امنیات عماومی باا توایاد بار       »مطالعه گروهی با عنواو  (4)

، توسط گروهای از محققاین در دانشاگا  عاالی دفااع ملای، دانشاکد         «های مردمیظرفیت

د ( با روش آمیخته انجام شد  اه درنتیجه این تحقیق هفات راهبار  4934) یراهبردمدیریت 

 مهم را اراِئه ارد  است:

عمومی اردو امنیات و افازای  سارمایه و منزلات اجتمااعی پلایس باا اهتماام در          .9

 ؛العالی( )مدظلهیرهبرسازی منویات مقام معظم پیاد 

منظاور بسترساازی   ها بهتقویت، بازنگری و اصالح قوانین و مقررات و دستورالعمل .0

 نظم و امنیت عمومی؛ سازی مردم در مشاراتسازی و توانمندظرفیت
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های ساازمانی و تجهیازات و فنااوری در راساتای افازای  و      سازی ساختارمتناسب .9

 های مردمی در امنیت؛توسعه ظرفیت

های مردمی فعال در عرصاه  ی ظرفیتارربخشسازی و گرایی، ایفیایاهتمام به حرفه .0

 نظم و انتظام عمومی؛

 بار اصال  و فرهنار ماردم باا توایاد      استفاد  حدااثری از باورها و اعتقادات دینای  .5

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

ساازی و  رباط و اقنااع  هاای ری افزای  تعامل و اعتماد بین ناجا، جامعاه و دساتگا    .1

سازی و ایجااد وحادت و   سازی، ظرفیتسازی، همرا منظور مسوولسازی بهگفتماو

 عه؛یکپارچگی بین ناجا و جام

های مردمی در سازی و نهادینه اردو استفاد  از ظرفیتی و فرهنرگریتصدااه   .1

 توسعه امنیت و خدمات انتظامی.

 

 رهایشناسي متغمفهوم. 0-9

و  (0401:4944جعفاری لنگارودی،   ) اسات عدالت قرار دادو هر چیز در جاای خاود   : 4عدالت

عادالت  داو خود آو را شناخت. واسطه وجاست اه بشر با درک آو به یترین مفهومیمیقد

موجب آو باید به هر اس آنچه را اه حق او است داد. در قارآو ااریم   فضیلتی است اه به 

تار  نیز نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی و داوری، حکومت به عدل است اه نزدیک

در تماام   و (193 و 144: 4944ااتوزیااو،  ) اسات هاا نازد خداوناد(    به تقوا )معیار برتاری انسااو  

خداوناد متعاال هادف     اه همچناو. بشر وجود داشته است تیهدا یبرا یانیهای وحبرنامه

. عادالت شار    (04 :دیا دح) اسات عدالت دانساته   ییرا زند  اردو و برپا اءیخود از بعثت انب

سعادت، آسای  و امنیت اجتماعی است و هر مقداری از آو تحقق یاباد، باه همااو میازاو     

ها واقؤ بشر در تمام زمینهو در( 44: 4949نیا، قرباو) آمدمیاو مردم پدید خواهد  آسای  و امنیت

 .(94: 4934سخن، زینالی، آت ) استو در هر زماو و مکانی نیازمند عدالت و اجرای آو 

                                                           
1. Justice 
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یاک از افاراد   تاحقق عدالت اجتماعی به ایان اسات ااه بااا هاار      عـدالت اجـتماعي:

آو  سازاوار  اااه  شااود  داد  قرار مستحق آو است و در جایی شود اه رفتار ، طوریجامعه

 .(114: 4941ی، ی)طباطبااست 

 :اسات تقسیم قابلعدالت اجتماعی باه دو بخ  

خایرات سیاسای و اقتصاادی    و حکومت باید امکانات و مازایا عـدالت توزيعي: -اول

 .توزیؤ نماید هاآوبرحسب استحقاق  را میاو شهرونداو

هاای قاانونی،   عدالت قضایی یا حقاوقی، نماودار تماام واقعیات     عدالت قضايي: -دوم

هاا و تکلیاد اجارای    مراتب دادگا و گویای نظمی است اه سلسله استاجتماعی و روانی 

 . (100: 4944ااتوزیاو، ) بخشدقانوو به آو می

 دساتگا  قاضایی موظد است در بررسی دعاوی و شاکایات خاصوصی و عامومی، با

، قصااص، دیاه و...(   )حادود  توجه باه بارابری همگانی در برابر قاانوو، احااکام جاازایی   

افاراد یا نااهادهای   شد ؤییتضتا حقوق  مربو  به مجرماو را بدوو هیچ تبعیضی اجرا نماید

 .(91-41: 4930)احمدی، شود اجتماعی احیا 

ردم باه رعایات   منظور از احساس عادالت قضاایی، بااور ما    : 4احساس عدالت قضايي

دیگر احساس نه به معنای هیجااو بلکاه   عبارت در دادگستری است. به  هاآوعدالت دربار  

درک سوگیرانه مردم از رفتار دستگا  قضا، مدنظر است اه موجب اعتمااد و رضاایت آنااو    

 .(411: 4931آبادی، )آرربایجانی و ااظمی نجدشود 

ر )امنیت عینی(، احساس ایمنای )امنیات   در مقابل خط حفاظت از: عبارت است 0امنیت

 .(40: 4930بوزاو، ) استهای شخصی( اعتماد به دریافت) دیتردرهنی( و رهایی از 

نظام و حقاوق    ییاه موجب برپای است نیاز اقدامات توم یناش طیشرا :9يعموم تیامن

ااه  اسات   یدیا و تهد بیدفاؤ هرگوناه آسا   گار،  یشود و از طارف د قبول جامعه می مورد

                                                           
1. Judicial Justice Perception 

2. Security 

3. General Security 
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 قیا جامعاه را از طر  یباه اهاداف عاال    لیا قبول مردم را تخطوه و امکااو ن  مورد یرهاهنجا

 .(4944پیک، ر ) اند دیتضع ایمتوقد  جیو را یقانون اراتیحقوق، حدود و اخت

 

 . ابعاد عدالت قضايي9-9

 عادالت؛  احسااس  و عادالت  اجارای : دارد ویاژ   جلاو   دو اجتمااعی  حیات در عدالت

 در عادالت  از مرحلاه  ایان . شاود می آورد  عدالت تعرید در اه است هماو عدالت اجرای

طور به و دادخواهی و قضایی، دادرسی و اجرایی نظام و ساختار گذاری، ترسیمقانوو مرحله

 ااه  عادالت  دیگار  جلو  اما؛ دارد روشنی حضور داری و حاامیتیملک شووو همه در الی

بار   یعنای  اسات؛  عدالت د رهنی( احساسنباشد، )بع پیشین جلو  از اهمیت، امتر در شاید

 بیان   و چشام، حاس، درک   باا  باید اهاند مردم شود، این اجرا درواقؤ عدالت اینکه فرض

 عادننه قانوو وضؤ از صحبت تنها قسمت این در. ببینند و احساس انند را خوی ، عدالت

 آو یالا  بااور  و عماومی  تلقای  اه است آو از صحبت بلکه نیست؛ عادننه حکم صدور یا

 را عادالت  داوری، امال در داوراو و هامحکمه در دادرساو و حاامیت، زمامداراو اه باشد

 .(4-4: 4944آبادی، د حاجی) اندارد  رعایت

 عدالت قضایی دارای دو بعد است:

قضایی؛ الیه بروندادِ عملکردی قو  قضائیه اه مشاتمل بار اجارای     عدالت عینی . بعد4

، در ایجاد بعد عینی عدالت قضایی دخیال و ساهیم   استاید این قو  عملیاتی اهداف و وظ

هاا(، در  است. از این منظر دادرسی عادننه و منصفانه )مدیریت قضاایی دعااوی و پروناد    

انار مدیریت قضایی )مدیریت سااختار و ساازماو قضااوتی(، دو راان اصالی  بعاد عینای        

 دهند.عدالت قضایی را تشکیل می

احسااس عادالت   »یاا همااو   « بعد ادراای عدالت قضاایی »قضایی؛  لتعدا رهنی . بعد0

]تحقق یا عدم تحقق[ / ]وجود یا عدم وجاود[ /   از، برداشت، باور یا احساس مردم «قضایی

 .استدر نظام قضایی اشور « عدالت قضایی»]امیت و ایفیتِ[ 
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نای  )بعد رهنی( احساس عدالت قضایی احساسی است اه در انشاگراو درونای و بیرو  

آیاد و از آنجاا ااه ایان     وجاود مای   نظام قضایی نسبت به بودو یا نبودو عدالت قضایی به

انناد،  های عینی و خارجی عدالت قضایی رفتار نمیانشگراو تنها بر اساس علل و شاخ 

های عینای و خاارجی آو تالزمای باا     درنتیجه حتی وجود عدالت قضایی بر اساس شاخ 

ین مردم و مراجعاو به دساتگا  قضاایی نادارد، هرچناد     وجود احساس عدالت قضایی در ب

اناد ااه   رو گفتاه ها محتمل و مورد انتظار اسات. از ایان   انصول همسویی و انطباق آوعلی

احساس عدالت الزاماً به معنای میزاو تحقق عدالت نیست، بلکه بیشاتر نااظر باه تصاویری     

اقعی ایان امکااو وجاود دارد ااه     گیرد و در مواست اه از رخدادها در رهن افراد شکل می

 .(01: 4941)صدیق سروستانی، احساس عدالت با واقعیت متناظر نباشد 

 
 : ابعاد عدالت قضايي9شکل 

 

 های بعد ذهني احساس عدالت قضاييمؤلفه. 0-9

عیاین و اجارای راهبارد،    ایجاد و پرورش  این احساس در بین افاراد جامعاه، نیااز باه ت    

خصاوص نظاام قضاایی    ای جامؤ و منسجم در ال حاامیت و باه هو برنامه سیاست، هدف

در نظاام قضاایی شاکل گرفتاه،     « اساتقالل »و « ایفیات »، «اارآمادی »ها دارد تا از طریق آو

ایجاد شود. به این مجموعه اقدامات و فرآینادها ااه غالاب    « عدالت قضایی و احساس آو»

« دهای احسااس عادالت قضاایی    ساازماو »موارد آو نیز باید در دستگا  قضایی محقق شود، 

وری و اارآمدی متمراز بر تحقق اهداف و ااراردها است. ایفیت باه بهار   شود. اطالق می

هاا  انند  عدالت دادرسای ارتقای ایفی خدمات قضایی و ارائه آو نگا  دارد و استقالل تومین

 در مفهوم اخ  آو است.
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گذاری بر ایجاد احساس عدالت ی و از حیث درجه، میزاو و ایفیت توریرالدر یک نگا  

تقسیم نماود و   «معیارهای مستقیم و غیرمستقیم»را به دو قسم  هامدلفهتواو این قضایی، می

 های مربو  به آو را بررسی ارد.ریل هر معیار، شاخ 

طور مستقیم به برونداد عملکردی هایی است اه بهشامل شاخ  . معيارهای مستقيم:1-4-1

هایی اسات ااه   تر شاخ شود و به بیاو ساد تگا  قضایی( مربو  میدس) یقضاوتسازماو 

باور مردم نسبت به محقق شدو یا نشدو  عدالت قضایی در دستگا  قضایی در بعاد عینای و   

دهد. اارگزاراو نظام قضایی، یعنی مدیراو قو ، قضاات و اارانااو در   واقعی آو را نشاو می

هاای  ه وجود آمدو احساس وجود این شاخ ها و متعاقب آو بمحقق ساختن این شاخ 

 انند.مرتبط با عدالت قضایی در پندار رهنی اعضای جامعه، نق  اساسی را ایفا می

و توجاه   هئیقو  قضاا  یبرا شد نییتع ی قانون یو مداقه در اهداف و ااراردها یبا بررس

و  یداخلا  ییقضاا  یهاا نظاام  یابیا توساعه و تحاول و ارز   یهاا برناماه  یقیبه مطالعات تطب

 ییمطالب مربو  به احساس عدالت قضا یاه تمام میشویرهنموو م جهینت نیبه ا ی،خارج

تحات   یرا در ساه محاور اصال    است ییعدالت قضا رهنی بعداه برگرفته از اجرا و تحقق 

 یهاا نمود  و شااخ   میتقس ییاحساس عدالت قضا یدهسازماو میمستق یارهایعنواو مع

پژوه  و در سطح منابؤ در دساترس   نیا اتیمقتض تیرا با رعا اریمربو  به هر مع یجزئ

از  یقا یصاورت تطب منظاور در اداماه باه    نیا ا ه. با میینما حیو تشر یبررس یو خارج یبوم

عضاو   یاشاورها  ییقضاا  یهانظام یابیارز یهاگزارشدر  ،موضوع نیا امرتبط ب یهاافتهی

ر چنانچاه اشاار  شاد احسااس و بااور      سه محو نیارد. ا میاستفاد  خواه زیاروپا ن هیاتحاد

و  دهاد یما  شاکل آو را  رهنیدر بعد  ییشد  آحاد جامعه نسبت به تحقق عدالت قضادرک

 متشکل است از:

 یی ودستگا  قضا یباور به اارآمد .4

 یی.و دستگا  قضا یباور به مستقل بودو قاض .0

هساتند. بناابراین    گذارریایفیت و استقالل، اجزای الیدی یک نظام قضایی تور ،یاارآمد

ایفیات و   ،ینظام قضایی مدرر و موفق باید سه مدلفه اساسی را در نظر داشته باشد: اارآماد 
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م  0040های قضاایی، از ساال   استقالل نظام قضایی. بهبود ایفیت، استقالل و اارآمدی نظام

هاای  همکااری  هساالیان  هاروپاا، اولویات نظامناما    هیا عضو اتحاد یاشورها ییدر نظام قضا

 هاای اقتصاادی اسات.   سااننه بارای مشاارات در سیاسات     یااقتصادی بود  ااه نظامناماه  

و اساتقالل   تیا فیا ،یاارآماد  یهاا بندی نظام قضایی اروپا اه باه مدلفاه  رتبه یهاگزارش

اند تا موضوعاتی اه امک می پردازد،یاروپا م هیعضو اتحاد یاشورها ییقضا یهادستگا 

هاا تضامین   شناسایی شوند تا انجام اصالحات در خصوص آو شایسته توجه خاص هستند

 .(44-11: 4931اروپا،  وویسی)امشود 

 

 ييدستگاه قضا یباور به کارآمد اریمعـ 

توجاه   هماوار  ماورد   های مدیریتیدر نظریه یاساس یعنواو مفهوماارآمدی به موضوع

ی ااه متاولی   یگا  قااضا موضوع بارای دساات   نیبود  است. اهمیت ا و مدیراو شمنداویاند

امار   نیا اه اشار  شاد ا  . چناواست تریاساس اریبس ،است تیگسترش عدالت در ال حاام

 هئیقاو  قضاا   یاارآمد یامدهایپ نیتریبود  و اصل زین یرهبرمقام معظم  دیمورد توا اریبس

 .(414 :4934 ،ینیالدنی)زمشاهد  است  قابل ریو امام راحل در نمودار ز شاویدر االم ا

 

 
 (414 :4934 ،ینیالدنیز )منبؤ: هئیقوه قضا یکارآمد جينتا: 0 شکل
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 یهاا نظاام  یاساسا  یهاا نظام قضایی اارآمد، حق بنیادینی است اه از پایاه  به دسترسی

 قضاایی  نظاام . نیست ای. ارزیابی اارآمدی نظام قضایی اار ساد شودیسانر شمرد  ممردم

 بارای  بنیاادین  حقاوق  از یکای . اارد  ارزیاابی  صاادر   آراء یا هاپروند  تعداد با تواورا نمی

ارربخشی خوب نظام قضایی هستند، سرعت در رسیدو باه نتیجاه    استارخو اه دعوا طرفین

توایاد   حاال  نیع در .منزله رد رسیدگی استواقؤ بهاست. دادرسی و رسیدگی با توخیر، در

 عادالت  زد ،شتاب دادرسی) انجامدعدالتی میبر مسوله سرعت در رسیدگی به بی ازحد یب

 .(414 :4934 ،ینیالدنی)ز (بردمی گور به را

 تواو اشار  ارد:هایی از جمله موارد زیر میبه شاخ برای سنج  اارآمدی نظام قضایی، 

  هاای  شاد  باه نسابت پروناد     هاای رسایدگی  نرخ رسیدگی به پروند  )تعداد پروند

 ؛وارد (

 و ها(روز برای رسیدگی به پروند   )زماو تخمینی بهزماو رسیدگی به پروندمدت 

  های معوقه )اه تا پایاو سال در انتظار رسیدگی هستند(، در نظر گرفتاه  میزاو پروند

 .شد  است

 یبارا  .شاود یمحقاق ما   ییقضا یدگیو در بستر رس یمرتبط با دادرسموارد بان  ههم

شاد   گانه اشاار  سه یهابر شاخ عالو   هئیقو  قضا یاحساس و باور به اارآمد یبررس

تحقق عادالت از   یعنی ،شاویمحور هفیوظ هواسطبه ،یحقوق یهاهمه نظام نیدر بان اه ب

 دیا وجاود دارد ااه با   زیا ن گار یو قضاوت، مشاترک اسات، دو شااخ  د    یدادرس ریمس

نظاارت بار حسان    »اه  آنجا . ازردیما مدنظر قرار گ ییدستگا  قضا یبرا یصورت بومبه

، جازء  «از وقوع جرم یریشگیپ یانجام اقدام مناسب برا»و  «نیقوان یامور و اجرا اویجر

 یهاا ضرورت دارد اه مدلفه است، یمصرح در قانوو اساس هئیقو  قضا یاصل یااراردها

در  ییاحساس عدالت قضا  ها، سازندشاخ  ریدو شاخ  اه در انار سا نیمربو  به ا

ها بر حسن احساس مدرر بودو نظارت» یعنی ی،واو بومدو عن لیر باشند،یارهاو جامعه م

« از جارم  یریشاگ یپ یهاا برناماه  ی بخشا جاه یاحساس نت»و  «نیقوان یامور و اجرا اویجر

 شود. لیو تحل یبررس
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 ييخدمات دستگاه قضا تیفیباور به ک اریمعـ 

ز مهم نیست، بلکه ایفیات نیا   یو سرعت دادرس تیهای قضایی اارآمد، تنها امنظام در

و  ییبه دساتگا  قضاا   نیمراجع تیبر عدم رضا میصورت مستقاهمیت دارد. نبود ایفیت، به

 .استمدرر  ییقضا یعدالتیآو احساس ب ه دنبالب

شد  در دستگا  خدمات ارائه اندیم یابیمدنظر است اه ارز ییهاشاخ  ار،یمع نیا در

 نیا جامعاه ارائاه شاود و از ا    باه مخاطبااو و   تار حیو صح ترقیدق تر،ؤیتر، سرآساو ییقضا

 یدر مراجعاو به دادگساتر  ییاحساس عدالت قضا یو ارتقا جادیبر ا ییسزارهگذر توریر به

 عموم مردم دارند. نیو همچن

زیادی بر ایفیات قضاایی تاوریر دارد، بارای مثاال، تناساب مناابؤ و امکاناات در          موارد

اارانااو،   ریمهارت قضات و ساا  دسترس دادگا  )ااراناو، محل و تجهیزات فنی(، دان  و

ایفیت اار واال و اارشناساو و ضابطاو عام و  ،یدگیقواعد دادرسی و رس یسهولت و روان

باا   رو نیا ا ها، مادیریت دادگاا  و ... . از  در دادگا  یقضاوتساختار سازماو  ،ییخاص قضا

شا  شااخ     لیدر ادامه ر ،راویا یاسالم یجمهور یینظام قضا ی به مالحظات بوم توجه

 گرید ی لیراستا و تکمدو شاخ  هم نیشد  و همچن اه مُله م از چهار شاخ  اشار  یاصل

 ماورد  ریا را باه شارح ز   ییقضاا خدمات دساتگا    تیفیباور به ا اریمع یهااست، شاخ 

 داد. میقرار خواه یبررس

 یی؛نظام قضا به یسهولت در دسترس -

 ی؛و شهروند یحقوق اساس تیبه رعا اهتمام -

 ؛هابودو قضاوت تیفیبودو و باا اندارداست -

 یی ودستگا  قضا یاز منابؤ انسان تیرضا -

 یی.دستگا  قضا ییبودو و پاسخگو ریپذنظارت -

 یکیزیو ف یطیمح تیوضع -

 ییو استقالل دستگا  قضا یباور به مستقل بودو قاض اریمع  -



 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 4933، پاییز وهفتمیفصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، شمار  س / 411

 

 لیدل قانوو است. تیدر پاسداشت حاام ،طرفیمستقل و ب ییدستگا  قضا کی تیاهم

 کیا اسات ااه    نیا برخاوردار اسات، ا   یعموم تیاهم نیاز چن ییچرا استقالل قضا نکهیا

و  اویا ااه فرمانروا  یقانوو باشاد. قاانون   تیوجود دارد اه تحت حاام یجامعه آزاد تا زمان

ااه مطالباه جباراو     یو برخاورد برابار باا هماه افاراد      آو طرفانهیب یبراو را به اجرافرماو

 یآرزو به اجرا نی. تحقق ااندیملزم م شود،یها مطالبه خسارت ماز آو ای انندیخسارت م

 ت،یمساوول  نیا دارد. در جهات انجاام ا   یقضاات بساتگ   یقانوو از سو طرفانهیو ب ستهیشا

تاا   رو نیا عمل اند. از تقلمس زین ییاست اه قضات مستقل باشند و دستگا  قضا یضرور

قضاات را عادنناه و    ماتیو تا رفتار و تصام  نندیرا مستقل و مقتدر نب ییمردم دستگا  قضا

در آناو به وجود  ییانتظار داشت اه احساس عدالت قضا تواوینکنند، نم یابیارز طرفانهیب

 .منبؤ، گردآوری و استنبا  محققین() دیآ

صاورت  باه  تاواو یم یارائه شد  ول یمتعدد یهاشاخ  یی،سنج  استقالل قضا برای

 :ارد شار ا زیر شاخ  دو به یال

 است: ریاه شامل موارد ز قضائیه قو  ساختاری اقتدار و استقالل .الد

 قاو   ژ یوبه گرید یقوا از دیبا یعنی باشد، مندبهر  ینهاد استقالل از دیبا هئیقضا قو  -

 .باشد مستقل مقننه و هیمجر

 در قضاات  باه هاا  پروناد   ؤیا توز شاامل  ااه  یادار یداخل امور در دیبا هئیقضا قو  -

 .باشد برخوردار استقالل از است، هادگا دا

 انجاام  یبارا  یاااف  یماال  مناابؤ  و باود   مستقل یمال موضوعات در دیبا هئیقضا قو  -

 .باشد داشتهرا  خود دیوظا اارآمد

 .باشد مستقل ماتیتصم اتخار در دیبا هئیقضا قو  -

 صاوص خ در دادگاا   تنها باشد، داشته استقالل ییقضا تیصالح در دیبا هئیقضا قو  -

 .است ریگمیتصم ییقضا تیصالح

 منطااق موضااوع و دادگااا  عادننااه یدادرساا اااه دارد دیااتکل و حااق هئیقضااا قااو  -

 .(14 :4931 زاد ،)عبداهلل اند نیتضم را ییقضا ماتیتصم
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 است: ریاه شامل موارد ز رسیدگی در قاضی استقالل و طرفیبیب. 

 .انند استقالل احساس خود وظاید انجام در باید قضات -

ها ارجاع شد  است، بر اه به آو ییهادارند اه در مورد پروند  یدحق و تکل قضات -

 یدمثل تهد یرونیب یهااز دخالت گیرییمتصم ینو در ا یرندبگ یماساس قانوو تصم

 مصوو باشند. ی،شخص یو نقدها یانهجویبر اقدامات تالف

 یاا انتخااب   یو ساالمت شخصا   فاه ای حر هاای ییتنها بر اساس تواناا  یدبا قضات -

 منصوب شوند.

 شود. ینتضم یمدت طونن یبرا یدقضات با یشغل امنیت -

 داشته باشند. یدرآمد ااف یدبا قضات -

 .شود انجام عینی معیارهای بر اساس باید قضات به دهیپاداش -

 نهااد  یاک  سوی از باید ایغیرحرفهو  غیراخالقیانجام اعمال  یلقضات به دل پیگرد -

 صاورت  اناد، مای  تضامین  را قاانوو  بر اساس رسیدگی اه فطربی و مستقل اامالً

 .(49: هماو) بگیرد

 صاورت باه  گااهی حتای   و غیرمستقیم صورتبه معیارها این. معيارهای غيرمستقيم؛ 2-4-1

   .گذارندمی توریر آو ااه  یا ارتقا و قضایی عدالت احساس سلب یا ایجاد بر ناخودآگا 

 تاوریرات  معیاار  عناواو  دو ریال  را هاا آو، ماوارد  ایان  تحقق و ایجاد فضای به توجه با 

 انیم.می بررسی شخصی ناخودآگا  باور معیار اجتماعی و عوامل از برگرفته

 

 برگرفته از عوامل اجتماعي ناخودآگاهتأثیرات  معیارـ 

تک اعضای جامعاه توریرگاذار هساتند    صورت غیرمستقیم بر باور تکی بهعوامل اجتماع

با فضاای عادالت قضاایی و قاو  قضاائیه و عملکارد آو و مساائلی         صورت مستقیمولی به

تواو بار تاوریرات   ند، ازجمله این عوامل میستینهمچوو دادرسی و رسیدگی قضایی مرتبط 

 رباات یبا  تیو وضاع  یفقاداو نااامن  ، (44-44: 4931ریاحی، )مردم ای بر افکار محتواهای رسانه
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 جااد یدر ا میرمساتق یصاورت غ باه  یتماعو سطح مناسب فرهنر اج تیوجود امن ،یاقتصاد

 اشار  ارد. ییاحساس عدالت قضا
 

 برگرفته از عوامل فردی ناخودآگاه تأثیرات معیارـ 

اندیشای جمعای باه ادراک عادالت     بودو یاک جامعاه و مثبات    نیبخوشطور اه هماو

رباه  ورزی و میزاو دان ، آگااهی و تج نگری، دیدگا  فردی، اندیشهمثبت انجامد.قضایی می

و  هاا افتیدرو زندگی بر عموم  4هر شخ  و نیز ایدئولوژی و نظرگا  وی نسبت به هستی

باورها و تصمیمات او ازجمله بر ادراک او از موضوع و مفهاومی چاوو عادالت قضاایی و     

 .(Peršak,2016) استوجود یا فقداو آو و امیت یا ایفیت آو مدرر 
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اسات ااه در آو عادالت     یسااختار  ازمناد یجامعاه، ن  کیا در  یعماوم  تیا استقرار امن

مردم و مشاارات   تیو حاام یاشتغال، عدم استبداد، آزاد ،یو رفا  اجتماع نیتوم ،یاجتماع

اسااتفاد  از  ،یو اطالعااات در جامعااه، عاادم اخااتالل اجتماااع ییدانااا ؤیااهااا، توزااماال آو

باا توجاه باه     .(944 :4911)ناونژاد،  باشاد  و... وجاود داشاته    یاجتمااع  یسازگار ختگاو،یفره

بندی اارد ااه   ها را ریل سه مدلفه دستهتواو تمامی این شاخ می شد مطرحهای شاخ 

 شود:ها اشار  میدر اینجا به آو
 

 يعموم تیاعتماد و امنـ 

باور اسات ااه    نیا یبود  و به معنا یو فرد یاخالق ،یتجرب یهانهیمنبعث از زم اعتماد

رسااندو باه    بیامک و از آس گراوید ایاجتناب از آو به رفا  من  ای یبا انجام انش گراوید

 .(14:4934 ا،یابر ی)فاضل انندیم زیپره گراوید ایمن 

...( در تیا حافظ نظم و امن یروهاین ،یی)دستگا  قضا یتیامن نظاممردم به  یعموم اعتماد

 یعنا ی ،یتا ینظام امن یمدن تیبه گسترش هو ،یاجتماع تیو امن ینظم عموم یجهت برقرار

                                                           
1. One‟s General Outlook on Life 
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 جیعملکرد و نتاا   از مشاهد یادراک ناش اهی طور. بهشودیبودو آو منجر م« محورجامعه»

 جااد یباا ا  یمیها با جامعه، نسبت مساتق اشار  و نحو  تعامل آو مورد یهادستگا  یهابرنامه

 در مردم دارد. تیاحساس عدالت و احساس امن

 

 يعموم تیمشارکت و امنـ 

و مقاررات   نیها به قواناز شناخت و باور آو ،یعموم تیامن یمردم در برقرار مشارات

 یاز ارتکاب جرم و همکاار  یریشگیو در پ افتهیباورها تداوم  نیجامعه آغاز و با عمل به ا

. مشاارات  ردیپاذ یم اویپا یو آرام  عموم تیامن نیمسوول استقرار نظم و توم یروهایبا ن

طارح مطالباات    یبلکاه در ماوارد   سات یباا حکومات ن   ییو همسو یراهمک یتنها به معنا

ماردم باا    ینمودو مشاارات عملا   یی. اجرادیآیمشارات به شمار م ینوع زین زیآممسالمت

مانناد   ییهاا ( در برناماه تیا و حافظاو نظم و امن یی)دستگا  قضا تیامن جادیا یمتول امانهس

 یو تخصصا  یانتظاام  یریشگیپ هتوسع یستاراو ... در  هاتیمومور یبندهیننگهباو محله، 

 .(13 :4941 ،ی)لرننمودو انجام گرفته است 

 

 تبعیت آگاهانه و امنیت عموميـ 

اعتماد اجتماعی، قابلیتی فعال و ظرفیتی اارآمدساز است ااه باه دنباال افازای  ساطح      

و هرچاه   آگاهی، خرد و دانایی عمومی بر دو بستر حضور فعال و تبعیت عالمانه قرار گرفته

بینجاماد، موجاب رضاایت و     انادراار دسات هاای  های مسوول و ساامانه به اارآمدی ساز 

های سطح ملی شاد  و  حمایت آحاد جامعه از روندهای قانونی مصوب و موموریتی سازماو

 همارا   بهی ارزشی و افزای  اعتماد اجتماعی نقشی الیدی و توییدی ریپذجامعهدر توسعه 

 .(10)هماو: خواهد داشت 
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 مفهومي . الگوی0-9

شد  در موضوعات محوری این پژوه ، یعنای احسااس   بر اساس نتایج تحقیقات انجام

عدالت قضایی و امنیت عمومی و با توجه به توریرات مستقیم و متقابلی اه ایان دو بار هام    

از  یشا یآرا برحساب د ناوشا ارائه نمود ااه محققاین مای   ای یمفهوم تواو الگویدارند، می

اسات ااه    نیا ا یینهاا  . هادف دنا ده  ینماا ااربردی را  یطرح مفهوم ک، یمرتبط میمفاه

تا در یاک نگاا  مختصار و البتاه     شوند  یصور یاسامانهها مجهز به و گزار  م، روابطیمفاه

جامؤ، ارتباطات مفاهیم و نتایج پژوه  نمایاو شود. چنااو ااه اشاار  ااردیم ساه مدلفاه       

فسادگریزی »و « ناپذیری در حقوق و آراءتبعیض»، «یاارآمدی و ایفیت در عملکرد قضای»

دهناد ااه   را شاکل مای  « عدالت قضایی»ابعاد رهنی و عینی « پذیری و پاسخگوییو نظارت

. اسات « احساس عدالت قضایی»جامعه و سبب ارتقای  نیاعتمادآفرترین نیازهای تبلور مهم

و برپاداشتن بادوو تبعایض   از سوی دیگر، در امتداد تالش در جهت اجرای عدالت قضایی 

نهادهاای مقتادر و   »و « نظام مطلاوب و تاوافقی   »، «قانونمنادی عماومی  »های قانوو، مدلفه

بخشاند ااه در عرصاه    را سااختار مای  « امنیات عماومی  »ابعاد رهنی و نهادی « آفرینامنیت

امنیات  »ی و برپاایی قاانوو، افازای     ریپاذ نظام های عمومی اجتماعی با تمراز بر مطلوبیت

جامعاه باه ایان نظام غالاب ااه از       « اعتماد»در جامعه را به دنبال دارند. بازخورد « میعمو

در  های عدالت قضاایی را ، به نوبه خود بهبود شاخ استنمودهای اجرای عدالت قضایی 

قضاایی در جهات    عادالت  احساس ارتقای»مجموع به پی خواهد داشت. این چرخه اه در

، «افازای  مقبولیات نهاادی   »دساتاوردهایی همچاوو   انجاماد،  مای « افزای  امنیت عماومی 

و « افازای  حمایات و همکااری در امنیات جامعاه     »، «حاامیت قانوو در تحقاق عادالت  »

را در  ادشاد  را در برخواهاد داشات. چرخاه ی   « پذیری عمومی با نظم غالبافزای  انطباق»

 تواو مشاهد  ارد.مباحث می« الگوی مفهومی»از قالب نموداری 
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 الگوی مفهومي تحقیق :9 شکل

 

تاواو گفات ااه    خالصه می طوربه، شد نیتدوشد  و الگوی با توجه به توضیحات ارائه

مساتقیم بار احسااس     صاورت باه ااه   استعدالت قضایی دارای دو بعد عینی و بعد رهنی 

باشند. ولی آنچه در ایان  بر امنیت عمومی می مدرربود  و درنتیجه  رگذاریتورعدالت قضایی 

دارند، اهمیت نق  بعد رهنی احساس عادالت   دیتواق، محققین بر آو تمراز داشته و تحقی

قضایی از طریق عوامل مستقیم )اارآمادی، ایفیات خادمات قضاایی، اساتقالل قضاایی و       

فاردی و اجتمااعی( در امنیات عماومی      ناخودآگاا  عوامل ) میمستقبرطرفی( و عوامل غیر 

 .است

 

 شناسي تحقيق. روش2

در  یدو ااارارد اساسا   یارتقاا  رایبود ، ز یاو توسعه یاز نوع هدف ااربرد پژوه  حاضر

در ایان   اسات،  امای قارار داد  و از لحاار روش اجارا،     لیو تحل یبررس جامعه هدف را مورد

های اخیر در قاو   طی سال اه( ینظرسنجنتایج مطالعات سه پژوه  پیمای  محور )بر  پژوه 

اه بر اساس سه معیار مستقیم اارآمادی،   طوریبه اند.ب شد نتایج ترایصورت گرفته و قضائیه 
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ی مرباو  باه   هامدلفهو استقالل و عوامل غیر مستقیم اررگذار بر احساس عدالت قضایی،  تیفیا

بنادی  هریک از معیارها از سه پژوه  منتخب احصا و در چهارچوبی جدید و مساتقل صاورت  

گیاری غیار   ری تحقیاق نامحادود باود  و از نموناه    جامعه آماا  اند، به همین منظورو تحلیل شد 

در ساه  های رسید ، مبناای تحلیال قارار گرفتاه اسات،      تصادفی استفاد  شد  و تعداد پرسشنامه

 4000(، 4931ساال  ) نفار  44013مورد پرس  باه ترتیاب   « نمونه آماری»شد ، پیمای  برگزید 

هااای العااه، باار اساااس داد در ایاان مط ( بااود  اساات.4931) نفاار 40100( و 4931سااال ) نفاار

تاا یاک تحلیال     گرفته در سه پیمای  گذشته، تالش شاد امی صورت تحلیل و شد یآورجمؤ

درنتیجاه از چهاار جادول     مورد نظر تحقیاق ارائاه شاود.    هایها و گویهامی دقیق دربار  مدلفه

 جهت انجام این تحلیل استفاد  شد  است.

وع شاخ  استفاد  شد  است: میانگین حساابی،  ها، از سه نمنظور تعیین روایی شاخ به

درصاد(. در بخا  تحلیال جاداول اولیاه، از شااخ        ) یفراوانا ای و شاخ  میانگین رتبه

 هاا بنادی تحلیال  منظاور جماؤ  شاد  اسات، همچناین باه     استفاد ( میانگین و فروانی )درصد

 شد  است. بندی چهار جدول اولیه( از میانگین حسابی برای تحلیل نهایی استفاد جمؤ)

 

 هاوتحليل یافتهیهتجز. 3

 های آماری. آمار توصیفي مربوط به نمونه9-9

شناختی نمونه آماری به شرح های جمعیتگرفته، ویژگیبه سه پیمای  صورت با توجه

 زیر است:

(، باه  %10) اویا آقابیشترین فراوانی پاسخگویاو به لحار جنسیت مربو  به  :9910سال 

( %04) ساانس یل( و به لحاار تحصایالت   %94سال ) 90-04در باز  لحار سن پاسخگویاو 

 بود  است.

(، باه  %40) اویا آقابیشترین فراوانی پاسخگویاو به لحار جنسیت مربو  به  :9910سال 

( و بااه لحااار تحصاایالت دیااپلم و %03سااال ) 93-90لحااار ساان پاسااخگویاو در باااز  

 ( بود  است.%90) یدانشگاهپی 
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(، به لحاار  %11) اویآقاانی پاسخگویاو به لحار جنسیت مربو  به بیشترین فراو: 9910

( باود   %90) ساانس یل( و به لحاار تحصایالت   %90سال ) 10-90سن پاسخگویاو در باز  

 است.

 

 9910و  9910، 9910های نتايج مرتبط با سه پیمايش سال. 0-9

دی اه با درصاد ارائاه   شد  در الیه جداول تحلیلی این مطالعه، اعدادر مورد مقادیر ارائه

دهند  میزاو درصد )معتبر( نظر پاسخگویاو در مورد آو گویاه اسات )اال    شد  است، نشاو

. همچناین  اناد گرفتاه ها با مفاهیم منفی در داخل پرانتاز قارار   (. گویهاست 400نسبت عدد 

ااه   ای آو گویه استدهند  میانگین رتبه، نشاواندشد اعدادی اه بدوو عالمت درصد ارائه 

دهاد. میاانگین باانتر درجاه     ( را به خود اختصاص مای 0-4این میانگین، ارزشی در دامنه )

 دهد.اهمیت بیشتر گویه را نشاو می
 9910: تحلیل پیمايش سال 9جدول 

روایي 

شاخص 

 حاصله بر

اساس 

 ميانگين

( 0-5رتبه )

درصد یا  

ميزان شباهت 

متغيرهای 

تحقيقات گذشته 

تحقيق  با متغير

 جاری

متغير  نام

 حاکم

در 

احساس 

عدالت 

 قضایي

های امنيت شاخص

های مورد پيمایشگویه عمومي  

تحقيقات گذشته در ار 
عي

 م

اد
زی

 

ط
وس

مت
 

کم
 

ت
ضای

 ر

ت
مای

ح
 

ت
رک

شا
 م

اد
تم

اع
 

0544    

پیشگیری 

 از جرم

و مقابله با 

 بزهکاری

     اقتصادی مفسدین با برخورد نحو 

ی
مد

ارآ
 ا

0511         سیاسی فعانو با برخورد نحو 

9504         مخدر مواد قاچاقچیاو با برخورد نحو 

9503        
 اوباش، اشرار با برخورد نحو 

 عمومی نظم زنندگاوو برهم

0541        جرم وقوع از پیشگیری 

0531        
 مجازات و جرم، تعقیب اشد

 مجرمین

0540        مجرمین بازپروری و اصالح 

9504        اجتماعی امنیت ایجاد 
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روایي 

شاخص 

 حاصله بر

اساس 

 ميانگين

( 0-5رتبه )

درصد یا  

ميزان شباهت 

متغيرهای 

تحقيقات گذشته 

تحقيق  با متغير

 جاری

متغير  نام

 حاکم

در 

احساس 

عدالت 

 قضایي

های امنيت شاخص

های مورد پيمایشگویه عمومي  

تحقيقات گذشته در ار 
عي

 م

اد
زی

 

ط
وس

مت
 

کم
 

ت
ضای

 ر

ت
مای

ح
 

ت
رک

شا
 م

اد
تم

اع
 

351%        در جامعه امنیت ایجاد 

953%        اوباش و ارارل با مبارز  در قاطعیت 

054%        
 مفسدین هایپروند  یریگیپ

 اقتصادی

451%        
 - مجرمین مجازات و برخورد

 جرم وقوع از پیشگیری

450%        جرم اشد 

450%        اقتصادی مفسدین با قاطؤ برخورد 

053%        اقتصادی جرائم اشد و شناسایی 

054%        
 و مخدر مواد قاچاقچیاو با مبارز 

 جامعه در اعتیاد

051%        مجرمین تعقیب و شناسایی 

051%        مجرمین مجازات و دستگیری 

054%        اجتماعی مفاسد با برخورد 

059%         اختالس و مالی مفاسد با مبارز 

054%        مجرمین بازپروری و اصالح 

059%        جامعه در نظم ایجاد 

054 
 

 

 

مدرر بودو 

 هانظارت

 حُسن بر

 امور جریاو

 اجرای و

 قوانین

    

ارربخشی اقدامات تشکیالت قضایی 

در افزای  عدالت و برابری در سطح 

 جامعه در چند سال اخیر

9503 
 

 

     

آیا نظام قضایی موجود در اشور ما 

قضایی در  هایاز اارآمدترین نظام

 منطقه است؟

9509 
 

 

 

    
عدم موفقیت اارنامه دستگا  

 در چند سال اخیر قضایی
 



 419 / ج.ا.ا یعموم تیامن در ارتقای ییاحساس عدالت قضا نق  عوامل مستقیم و غیر مستقیم یبررسا مقاله پژوهشی: اااااا 

 

روایي 

شاخص 

حاصله بر 

اساس 

تبه رميانگين 

 ( یا5-0)

 درصد

ميزان شباهت 

متغيرهای 

تحقيقات گذشته 

تحقيق  با متغير

 جاری

نام متغير 

 حاکم

در 

احساس 

عدالت 

 قضایي

های امنيت شاخص

وميعم های مورد پيمایشگویه   

تحقيقات گذشته در ار 
عي

 م

اد
زی

 

ط
وس

مت
 

کم
 

ت
ضای

 ر

ت
مای

ح
 

ت
رک

شا
 م

اد
تم

اع
 

0540    

استاندارد 
بودو و 
باایفیت 
بودو 
 هاقضاوت

    
 اعمال و مناسب حکم صدور

 قانوو دقیق

ت
یفی
 ک

054%        قانوو دقیق اجرای 
450%        جابه و مناسب احکام رصدو 

(053%)        
 مناسب احکام و رأی عدم صدور

 قضایی هایپروند  در

(050%)        
 برای قاطؤ و مناسب عدم رأی

 اقتصادی مجرمین

(051%)        قانوو دقیق عدم اعمال 

0511    اهتمام به 
رعایت 
حقوق 

اساسی و 
 شهروندی

    شهروندی حقوق رعایت 
059%        مردم حقوق احقاق 

(4%)        شهروندی حقوق عدم رعایت  

(051%)        رجوعارباب حقوق عدم رعایت  

(050%)    
نظارت 
 پذیر بودو

و 
گویی پاسخ

دستگا  
 قضایی

    
 ضعد و قضایی عدم شفافیت

 جامعه به نیرسااطالع

(050%)        
 در مناسب رسانیعدم اطالع

 اقتصادی جرائم با رابطه

0511     رعایت
 استقالل

طرفی و بی
 در رسیدگی

    قضایی طرفیبی و عدالت رعایت 

الل
ستق

 ا

053%        عادننه قضاوت و عدالت اجرای 

(9%)        
 در قضایی عدالت عدم رعایت

 صادر  احکام

(050%)    

استقالل 
 ساختاری

    هاآقازاد  تخلفات از پوشیچشم 

(451%)        
 در بازیپارتی و رابطه وجود

 قضایی نظام

(053%)        قضائیه قو  در یخواررشو  وجود 

(9%)        
 در قضایی عدالت عدم رعایت

 صادر  احکام
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های امنیت عمومی با متغیر حاام در جدول و بررسی تناسب شاخ  با تحلیل خروجی

 تواو دریافت:احساس عدالت قضایی، می

ها در متغیر حاام پیشگیری از جرم و مقابلاه باا بزهکااری، باه     بیشترین میزاو گویه -4

 ارارل باا  مبارز  در صد(، قاطعیتدر 351جامعه )های ایجاد امنیت در ترتیب مربو  به گویه

 باا  برخاورد  ای باه ترتیاب نحاو    درصد( و بر اساس شاخ  میانگین رتباه  953اوباش ) و

 .است( 9504) یاجتماع امنیت ( و ایجاد9503) یعموم نظم زنندگاوو برهم اوباش، اشرار

  باه  معوقاه، مرباو  هاای  پروند  ااه  میزاو ها در متغیر حاامبیشترین میزاو گویه -0

 ( است.درصد 951قضایی ) احکام صدور در گویه عدم توخیر

 جریااو  ها بر حُسان ها در متغیر حاام مدرر بودو نظارتبیشترین میزاو اهمیت گویه -9

( 053شاد  ) مطارح  و دعااوی  شاکایات  باه  قوانین، مربو  به گویه رسیدگی اجرای و امور

 است.

هاا،  اندارد بودو و باایفیت باودو قضااوت  ها در متغیر حاام استبیشترین میزاو گویه -1

 درصد( است. 450) جابه و مناسب احکام مربو  به گویه صدور

 باا  برخاورد  ها در این مطالعه، مرباو  باه گویاه نحاو     بیشترین میزاو اهمیت گویه -4

 ( است.9503) یعموم نظم زنندگاوو برهم اوباش، اشرار
 9910: تحلیل پیمايش سال 0جدول 

روایي 
خص شا

 حاصله بر
اساس 
و  ميانگين

فراواني 
 )درصد(

ميزان شباهت 
متغيرهای 

تحقيقات گذشته 
تحقيق  با متغير

 جاری

نام متغير 
 حاکم
در 

احساس 
عدالت 
 قضایي

های امنيت شاخص
های مورد پيمایشگویه عمومي  

تحقيقات گذشته در ار 
عي

 م

اد
زی

ط 
وس

مت
 

ت کم
ضای

 ر

ت
مای

ح
 

ت
رک

شا
 م

اد
تم

اع
 

44501%    

مدرر بودو 
 هانظارت

 حُسن بر
 امور جریاو

 اجرای و
 قوانین

    
میزاو رضایت از عملکرد قو  

ی قضائیه
مد

ارآ
 ا



 414 / ج.ا.ا یعموم تیامن در ارتقای ییاحساس عدالت قضا نق  عوامل مستقیم و غیر مستقیم یبررسا مقاله پژوهشی: اااااا 

 

روایي 
خص شا

 حاصله بر
اساس 
و  ميانگين

فراواني 
 )درصد(

ميزان شباهت 
متغيرهای 

تحقيقات گذشته 
تحقيق  با متغير

 جاری

نام متغير 
 حاکم
در 

احساس 
عدالت 
 قضایي

های امنيت شاخص
های مورد پيمایشگویه عمومي  

تحقيقات گذشته در ار 
عي

 م

اد
زی

ط 
وس

مت
 

ت کم
ضای

 ر

ت
مای

ح
 

ت
رک

شا
 م

اد
تم

اع
 

11%    

استاندارد 
بودو و 
باایفیت 
بودو 
 هاقضاوت

    
 میزاو عادننه و منصفانه بودو

 هااحکام صادر  در دادگا 

ت
یفی

 ا

11% 

   

 سهولت در
دسترسی 

 نظام به
 قضایی

    

میزاو رضایت از خدمات 
 الکترونیکی

   

ارتقای 
وضعیت 
محیطی و 

 مادی

    

19%    

رعایت 
 استقالل

طرفی و بی
در 

 رسیدگی

    

 های مهم()رسیدگی به پروند 
طرفانه با پیروی از رسیدگی بی

 شود.قانوو انجام می
الل

ستق
 ا

(11%)    

استقالل 
 یساختار

    
توافقات پشت پرد  جناحی و 
 سیاسی در رسیدگی نق  دارند.

(40%)        

قو  قضائیه در  -
های خود مسائل گیریتصمیم

سیاسی را در نظر گرفته و به نفؤ 
جناح یا گرو  خاصی رفتار 

 اند.می

94%         

قو  قضائیه در  -
های خود تنها به گیریتصمیم

ید قانونی خود عمل ارد  و وظا
به نفؤ جناح یا گرو  سیاسی 

اند و از خاصی رفتار نمی
 .استاستقالل نزم برخوردار 
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های امنیت عمومی با متغیر حاام در جدول و بررسی تناسب شاخ  با تحلیل خروجی

 تواو دریافت:احساس عدالت قضایی، می

هاای خاود مساائل    گیریه در تصمیمدرصد پاسخگویاو باور دارند اه قو  قضائی 40 -9

 اند.سیاسی را در نظر گرفته و به نفؤ جناح یا گرو  خاصی رفتار می

درصد پاسخگویاو اعتقاد دارند اه توافقات پشات پارد  جنااحی و سیاسای در      11 -0

 نق  دارند. هارسیدگی به پروند 

ها عادنناه و  دگا درصد پاسخگویاو اعتقاد دارند اه احکام صادر  در دا 11همچنین  -9

 .استمنصفانه 

 .استدرصد  44501 هیقضائمیزاو رضایت از عملکرد قو   -1
 

 9910سال  شيمایپ لی: تحل9 جدول

روایي 

شاخص 

حاصله بر 

اساس 

ميانگين و 

فراواني 

 )درصد(

ميزان شباهت 

متغيرهای 

تحقيقات 

 گذشته با متغير

 تحقيق جاری

 نام متغير حاکم

در احساس 

 عدالت قضایي

های امنيت شاخص

 های مورد پيمایشگویه عمومي

ار تحقيقات گذشته در
عي

م
 

اد
زی

ط 
وس

مت
 

ت کم
ضای

ر
ت 

مای
ح

ت 
رک

شا
م

 

اد
تم

اع
 

4510    

مدرر بودو 

 پیشگیری از جرم

و مقابله با 

 بزهکاری

    
میزاو رضایت زیاد از عملکرد قو  

 قضائیه

ی
مد

ارآ
ا

 

4514        
 به متجاوزاو با وردبرخ در قاطعیت

 عامه حقوق

4514        
 در جرم وقوع از پیشگیری در توانمند

 جامعه

4514         قضایی احکام بودو ارربخ  و بازدارند 

4514     زماومدت ااه 

های رسیدگی

 قضایی

 

    دادرسی مراحل بودو ساد  و رواو 

4511        
 مردم وقت برای شدو قائل زشار

 رسیدگی مراحل در

4513        پروند  بهموقؤ به رسیدگی 
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روایي 

شاخص 

حاصله بر 

اساس 

ميانگين و 

فراواني 

 )درصد(

ميزان شباهت 

متغيرهای 

تحقيقات 

 گذشته با متغير

 تحقيق جاری

 نام متغير حاکم

در احساس 

 عدالت قضایي

های امنيت شاخص

 های مورد پيمایشگویه عمومي

ار تحقيقات گذشته در
عي

م
 

اد
زی

ط 
وس

مت
 

ت کم
ضای

ر
ت 

مای
ح

ت 
رک

شا
م

 

اد
تم

اع
 

4451    

 اهتمام به

رعایت حقوق 

اساسی و 

 شهروندی

    مردم پشتیباو 

یفیا
 ت

4544        مشروع هایآزادی از حمایت 

4549        وزندانیا با مناسب رفتار 

4544        
 و متهم حیثیت و آبرو حفظ رعایت

 هاآو خانواد 

4511    استاندارد بودو 

و باایفیت بودو 

 هاقضاوت

    قضایی آراء بودو دقیق و درست 

4514        انجامدمی حق احقاق به دادرسی مراحل 

4541        عادننه و قضایی مقررات و قوانین دارای 

4541    

 ارتقای سطح

سرمایه انسانی 

 دستگا  قضایی
    

 و متخص  انسانی نیروی از برخوردار

 ماهر

4531    
 ارتقای وضعیت

 محیطی و مادی

    
ای فناوری از استفاد  و برخورداری

 الکترونیکی و جدید

0541        
 دستگا  به همراجع تراام و ازدحام

 قضایی

حاام در  ریبا متغ یعموم تیامن یهاتناسب شاخ  یجدول و بررس یخروج لیبا تحل

 :افتیدر تواویم ،ییاحساس عدالت قضا

هاای  گیاری قو  قضائیه در تصمیم» هیگوبر اساس نظرات پاسخگویاو میزاو اهمیت  -9

گرو  سیاسای خاصای رفتاار     خود تنها به وظاید قانونی خود عمل ارد  و به نفؤ جناح یا

( 4540طرفای، ) در متغیر حااام اساتقالل و بای   «. استاند و از استقالل نزم برخوردار نمی

 است.
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ها در متغیر حاام، مدرر بودو پیشگیری از جرم و مقابلاه  بیشترین میزاو اهمیت گویه -0

 ( است.4513قضایی ) بودو احکام ارربخ  و با بزهکاری، مربو  به گویه بازدارند 

هاای  رسایدگی  زمااو مادت  اااه   ها در متغیار حااام  گویه اهمیتبیشترین میزاو  -9

 ( است.4513پروند  ) بهموقؤ به قضایی، مربو  به گویه رسیدگی

رعایات حقاوق اساسای و     متغیار اهتماام باه    هاا در بیشترین میازاو اهمیات گویاه    -1

 ( است.4544ها )آو خانواد  و متهم حیثیت و آبرو حفظ رعایت گویهشهروندی، مربو  به 

ارتبا  بین عوامل مستقیم احساس عدالت قضایی  دییتوبه سه پیمای  گذشته و  با توجه

احسااس عادالت    دییا توو نقا  آو در   اویپاساخگو در امنیت عمومی، به بررسی وضعیت 

 .میپردازیمقضایی بر امنیت عمومی در سه پیمای  گذشته 

 

 میرمسـتق یمرتبط با عوامـل    یهاهيگوا توجه به ب انيپاسخگووضعیت  لی. تحل9-9

 شيمایدر سه پ

احساس در  میرمستقیعوامل  دانش، بینش و نگرش پاسخگويان در ارتباط با تأثیر  لیتحل: 0جدول 

 عدالت قضايي
روایي 

شاخص 

حاصله 

بر اساس 

ميانگين 

و 

فراواني 

 )درصد(

ميزان شباهت 

متغيرهای 

تحقيقات گذشته 

تحقيق  با متغير

 اریج

نام متغير 

 حاکم

در احساس 

عدالت 

 قضایي

های شاخص

 امنيت عمومي
 های مورد پيمایشگویه

ار تحقيقات گذشته در
عي

م
 

اد
زی

ط 
وس

مت
 

ت کم
ضای

ر
ت 

مای
ح

ت 
رک

شا
م

 

اد
تم

اع
 

0819    

ديدگاه، میزان 

دانش و 

 آگاهي فردی

آگاهی پاسخگویاو از روند رسیدگی به     

 های مهم قضاییپروند 

عوا
یم
ستق

رم
  ی

مل
 

9800    

گیری توریر عوامل مختلد در تصمیم    

نهایی مراجؤ قضایی ]توریر میزاو 

آگاهی/دان  فردی و وضعیت اقتصادی 

 ییقضافرد در ارزیابی تصمیمات دستگا  

 احساس عدالت([)
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روایي 

شاخص 

حاصله 

بر اساس 

ميانگين 

و 

فراواني 

 )درصد(

ميزان شباهت 

متغيرهای 

تحقيقات گذشته 

تحقيق  با متغير

 اریج

نام متغير 

 حاکم

در احساس 

عدالت 

 قضایي

های شاخص

 امنيت عمومي
 های مورد پيمایشگویه

ار تحقيقات گذشته در
عي

م
 

اد
زی

ط 
وس

مت
 

ت کم
ضای

ر
ت 

مای
ح

ت 
رک

شا
م

 

اد
تم

اع
 

0585    

قضائیه در تحقق میزاو موفقیت قو      

او اهداف خود در جامعه ]توریر میز
آگاهی/دان  فردی و وضعیت اقتصادی 

 ییقضافرد در ارزیابی موفقیت دستگا  
 احساس عدالت([)

(9890)    
با ی  و همدل یکیعدم احساس نزد    

 ییقضا التیتشک

0805        هئیقضا نسبت به قو  یال یآگاه زاویم 

9890         قضائیه نگرش نسبت به قو  نحو 

9800        قضائیه با قو  اویمشارات پاسخگو 

9855        قضائیه اعتماد نسبت به قو  زاویم 

085    

 هاتأثیر رسانه

بر افکار 

 عمومي

های اسب اطالعات پاسخگویاو از شیو     
قضایی ارتبا  ها و عملکرد قو  فعالیت

 مستقیم با مرااز قضایی

56    

 هاتأثیر رسانه

بر افکار 

 عمومي

    
رساني مناسب قوه قضائیه در اطالع

 های مهمپرونده

یم
ستق

رم
  ی

مل
عوا

 

0089    
 هاتأثیر رسانه

بر افکار 

 عمومي

 های اجتماعيعضويت در شبکه    

)حداقل عضو يک شبکه اجتماعي 

 هستند(

9580    

وضعیت مناسب پاسخگويي و     

ها تباط با رسانه: ار5رساني )گويه اطالع

 و خبرنگاران(

9080    

ديدگاه، میزان 

دانش و 

 آگاهي فردی

مردم وضعیت فرهنگ و دانش حقوقي     

 باال بودن()
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حاام در  ریبا متغ یعموم تیامن یهاتناسب شاخ  یجدول و بررس یخروج لیبا تحل

 :افتیدر تواویم ،ییاحساس عدالت قضا

 مدلفاه ارای فرهنر و دان  حقوقی بانیی هستند و ایان  درصد پاسخگویاو د 9051 -4

نق  عوامل غیر مستقیم احساس عادالت قضاایی    دییتوهای دریافتی و نشاو از اعتبار پاسخ

 بر امنیت عمومی دارد.

آپ تلگارام، واتاس  ) یاجتماعهای درصد پاسخگویاو حداقل در یکی از شبکه 0154 -0

واقؤ این انند. درالعات مورد نیاز خود را دریافت میو ...( عضو هستند اه از این طریق اط

 توانند بر افکار عمومی توریرگذار باشند.ها میشبکه

رساانی مناسابی در   اناد ااه قاو  قضاائیه اطاالع     درصد پاسخگویاو اعالم داشاته  40 -9

هم های می و به دنبال آو شفافیت یکی از مدلفهرساناطالعهای مهم انجام داد  است، پروند 

باشاد، ایان   بر امنیات عماومی مای    مدررغیرمستقیم بر عدالت قضایی و درنهایت  رگذاریتور

 باشد.سه پیمای  قبلی می دییتونتیجه 

هاا و  درصد پاسخگویاو از طریق ارتبا  مستقیم با مرااز قضایی از فعالیات  154تنها  -1

 شوند.می باخبر هیقو  قضائعملکرد 

 

 هاشيامیپ لیفراتحل یبند. جمع0-9

، از شااخ  میاانگین اساتفاد  شاد  اسات )از      رارشاد    یماا یساه پ بندی برای جمؤ

باشاد.  ( مای اام و  متوسط ،ادیز)0-9درصدها میانگین گرفته شد  است( و مقیاس میانگین 

وضعیت عوامل مستقیم و غیرمستقیم بر اساس معیارها و شاخ  متغیار حااام در جادول    

 زیر قابل مشاهد  است.
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 نظرسنجي(ها )بندی فراتحلیل پیمايشمع: ج5جدول 
ائي تناسب شاخص احساس عدالت قض

های امنيت عموميبا شاخص  
روایي شاخص 

 حاصله

بر اساس ميانگين 

 و فراواني

 نام متغير حاکم

ار در احساس عدالت قضایي
عي

 م

ت
ضای

 ر

ت
مای

ح
 

ت
رک

شا
 م

اد
تم

اع
 

    050%  هاپروند  به رسیدگی نرخ افزای 

مد
ارآ

ا
ی

     4511  قضایی هایرسیدگی زماومدت ااه 

    9%  معوقه هایپروند  میزاو ااه 

    44501% 0590 قوانین اجرای و امور جریاو حُسن بر هانظارت بودو مدرر 

    0549 بزهکاری با مقابله و جرم از پیشگیری 

    11% یقضای نظامبه  دسترسی در سهولت 

یفیا
ت

     0504 شهروندی و اساسی حقوق رعایت به اهتمام 

    11% 4541 هاقضاوت بودو باایفیت و استاندارد 

    050% قضایی دستگا  پاسخگویی و بودو پذیرنظارت 

    11% 0594 مادی و محیطی وضعیت 

    19% 0594 ساختاری استقالل 

بی
و 

ل 
قال

ست
ا

رف
ط

ی
 

    19% 4540 رسیدگی درطرفی بی و استقالل رعایت 

    4351% 40% عمومی افکار برها رسانه توریر 

یم
ستق

رم
 غی

مل
عوا

 
    9051 آگاهی فردی و دان  دیدگا ، میزاو 

 تواو دریافت:بندی نظر پاسخگویاو و تحلیل نهایی سه پیمای  را میبر اساس جمؤ

رضاایت،  ) یعماوم معیار اارآمدی اه نق  آو در تاوریر بار امنیات     از پنج شاخ  -9

شود، از نظار  اه در جدول بان دید  می طورهماوحمایت، مشارات و اعتماد( بررسی شد، 

 درصد ارزیابی شد  است.ها زیر پنجا پاسخگویاو توریر این شاخ 

یی و وضاعیت  نظام قضااز پنج شاخ  معیار ایفیت نیز، سهولت در دسترسی به  -0

رضاایت، حمایات، مشاارات و    ) یعمومهای امنیت محیطی و مادی در توریر بر شاخ 

ها در دامنه میانگین درصد و استاندارد و باایفیت بودو قضاوتامی بی  از پنجا  اعتماد(

پاذیری  های اهتمام به رعایت حقوق اساسی و شهروندی و نظارتدرصد و شاخ پنجا 
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 درصاد پنجاا  هاای امنیات عماومی زیار     ضایی در ارتبا  با مدلفهو پاسخگویی دستگا  ق

 ارزیابی شد  است.

طرفای نیاز در ارتباا  باا شااخ  امنیات عماومی، زیار         دو معیار اساتقالل و بای   -9

 درصد ارزیابی شد  است.پنجا 

و از نتایج عوامل غیرمستقیم احساس عدالت قضایی، شاخ  دیدگا ، میازاو دانا     -0

هاای  درصد در اررگذاری بر مدلفهها در حدود پنجا درصد و توریر رسانه 90ی فردی با آگاه

 امنیت عمومی ارزیابی شد  است.

 تواو گفت:خالصه می صورتبه

عوامل مستقیم، یعنی اارآمدی، ایفیت  مدلفهبرای سه  شد طرحهای از بین شاخ 

قضاایی،   نظاام  باه  دسترسای  در و استقالل، تنها سه شااخ  ایفیات شاامل ساهولت    

ماادی در ارتقاای امنیات     و محیطای  هاا و وضاعیت  قضاوت بودو باایفیت و استاندارد

هاای غیار مساتقیم، تنهاا     شاد  از مدلفاه  های مطرحبود  و از بین شاخ  مدررعمومی 

رضاایت،  ) یعماوم در ارتقاای امنیات    مادرر ی، ها بر افکاار عماوم  توریر رسانهشاخ  

 اعتماد، مشارات و حمایت( بود.

 

 گيریيجهنت. 4

 یهاا حاوز   ،یاحساسا  رسااخت یبا در نظر گرفتن عوامل ز ،از تحقیقحاصل  جینتا

ااه   دهاد ینشاو م یخوببه زین یعموم تیو امن ییعدالت قضا ییاعتمادزا یختگیبرانگ

عناواو  ها بهاه از آو یطرفیاستقالل و ب ت،یفیا ،یبر اارآمد یمبتن یاراردهاا یارتقا

ها شامل عملکرد رسانه م،یرمستقینامبرد  شد و توریر عوامل غ قیدر تحق میعوامل مستق

 ییقضاا  یندهایعوامل مرتبط با فرآ رینق  سا زیو ن یفرد یهاز یو انگ یآگاه زاویو م

در  ییمدرر بر احساس عدالت قضا تواندیم ...و  یین قضایمثل واال، اارشناساو، ضابط

 یبعد رهنا  یهاشاخ  جهید و درنتباش ییخصوص مراجعاو به دستگا  قضاهمردم و ب

، اناد  تیا در ماردم را تقو  تیاعتمااد و رضاا   ت،یا شامل مشارات، حما یعموم تیامن
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اه در این تحقیق از عوامل مستقیم احساس عادالت قضاایی، فقاط نقا  ساه       هرچند

هاا در ارتقاای   ایفیت و از عوامل غیر مساتقیم نقا  رساانه    مدلفهاز  رارشد شاخ  

احسااس  بعاد رهنای    یهامدلفهبود. همچنین نزم به رار است اه  مدررامنیت عمومی 

 یاز قانوو خوب توأم با دادرسا  کپارچهی یو عمل یمستلزم استنبا  رهن ییعدالت قضا

تاوأم باا مطالعاات     یمطالعاات نظار  و همچناین   است ییو استقالل قضا یفیاارآمد، ا

 میعوامال مساتق   یرتقاا پژوه  نشاو داد اه ا نیا یخصوص در طهشد  بانجام یدانیم

 زیا و ن یطرفا یو استقالل و ب تیفیا ،یشامل اارآمد ییاحساس عدالت قضابعد رهنی 

عادننه است.  یقانوو و دادرس تیمردم از حاام یمقدمه استنتاج رهن میرمستقیعوامل غ

راستا با مطالبات و موضوعات هم ییاحساس عدالت قضا یمطالبات و موضوعات ارتقا

 ست.ا یعموم تیامن

 عماومی ااه برآماد  از    امنیات  تزایاد  به رو احساس قضایی و عدالت عالو  احساسبه

را  مناسابی  ، بساتر باشاند یما مراجؤ مارتبط   یهایتوانمند و هابرنامهنتایج عملی راهبردها، 

 ماردم، ایجااد   باه  پاساخگویی  نظارت، بهبود سازواارهای سطح توسعه و سازیایفی برای

 نظام  حفظ جهت در اجتماعی یهابیآس و یزیگرقانوو از لوگیریج ی،ریپذجامعه اعتماد،

ارتقاای   از طریاق  تواناد یما قضاایی   دساتگا   . در این راستا،انندیمفراهم  جامعه در غالب

 اعتمااد  باردو  باان  و جامعاه  ساطح  در قضاایی  عادالت  احسااس  افزای  به خود، عملکرد

 عملای  تاوریر  ی ااه حاصال آو،  فرآیناد  .اند امک عدالت مجری نهاد به نسبت شهرونداو

عماومی   تاومین امنیات   ی مساوول در هاا دساتگا  نحو  عملکارد   بر قضایی عدالت احساس

 خواهد بود.

 درک در ملای  نامشاهود  دارایای  یکمثابه به قضایی عدالت در این صورت نیز احساس 

 اناد تویم گوناگوو یهاتیموقع در شهرونداو جلب اعتماد و عدالت نهاد حاام میاو روابط

 .نماید را ایفا مدرری بسیار نق 

هاای بُعاد رهنای امنیات     افزای  احساس عدالت قضایی نیز به نوبه خود، شاخ  

 و در دیا نمایما مردم را تقویات   عمومی شامل مشارات، حمایت، اعتماد و رضایت در
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افزایای  هام  و راستاساازی تحقیق، هام  مفهومی الگوی بر مبتنی و خالصه طورنهایت به

عمومی، نتایج زیار را   امنیت در جهت افزای  عمومی امنیت و قضایی عدالت احساس

 در پی خواهد داشت:

 نظام؛ برای اجتماعی سرمایه ایجاد و عمومی اعتماد افزای  -4 

 نهادی؛ افزای  مشروعیت -0 

 مردم و اجتماعی مشارات و پذیریانطباق افزای  -9

 امنیات  انناد  تومین اه جامعه در عدالت تحقق و قانوو بیشتر و بهتر هرچه حاامیت -1

 است. عمومی
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسيالف. منابع 

 ایقمشه الهی اریم، ترجمه، محمدمهدی قرآو. 

 دشتی. البالغه، ترجمه، محمدنهج 

  ،های و پیوند آو با مفاهیم همسو در آموز « عدالت»شناسی اصطالح (،4930)سید جواد احمدی

 .49ش البالغه، مجله معرفت اخالقی، سال چهارم، نهج

  ،امنیت ملای،   اسالم، مجموعه مقانت عدالت و امنیت ملی در (، عدالت و4939اصغر )افتخاری

 تهراو، پژوهشگا  مطالعات راهبردی، چاپ اول.

 ( المکاسب، 4913اناصاری، شیخ مرتضی ،) جا، محبین.، بی9ج 

 عادالت  احسااس  مفهوم در درنگی ،(4931)آبادی، محسن نجد رضا و ااظمیعلی، آرربایجانی 

 .41 چهاردهم، شمار  سال، اسالمی قضایی، تهراو، حقوق

 و تنظایم  جاهل، قم، مادسسه و عاقل جنود حدیث شرح ،(4941) اهللروح دیسی، نیخم یموسو 

 خمینی )ر (. ماما آرار نشر

 هاای عادالت قضاایی از منظار     شاخصه (،4934) هیسم روحانی، محمد، سید بجنوردی، موسوی

، 41 سال متین، پژوهشنامهالسالم( با رویکردی بر آرای امام خمینی )ر (، علی )علیه نیرالمدمنیام

 .41 شمار 

 ،مطالعاات  پژوهشاکد   انتشاارات  تهراو، ،(ترجمههراس ) و هادولت مردم ،(4930) باری بوزاو 

 .راهبردی

 ای اهلل خامناه العالی(، دفتار حفاظ و نشار آراار حضارت آیات      بیانات مقام معظم رهبری )مدظله

 العالی(.)مدظله

 ،گوا ، حقوقی رهبری، معظم مقام دیدگا  از قضایی عدالت راهکارهای ،(4941) مجتبی جاویدی 

 .4و  1 شمار  جدید، دور 

 ( ترمینولوژی حقوق تهراو، گنج دانا ، نظام عماومی، چااپ      4944جعفری لنگرودی، جعفر ،)

 دوم. بیست و

 احساس عدالت، مجله فقه و حقوق، سال ساوم،   -(، اجرای عدالت4944آبادی، احمد )د حاجی

 .3ش 

  4ش (، درک امنیت عمومی، تهراو، فصلنامه امنیت عمومی، 4944پیک، حسن )ر. 

https://www.noormags.ir/view/fa/creator/247191
https://www.noormags.ir/view/fa/creator/247191
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  پژوهشاکد  ، ملای  دفااع  عاالی  دانشاگا  ، تهاراو ، علمای  وگاوی گفت ،(4944، )سیامک، پیکر 

 راهبردی. مطالعات

  عماومی،  امنیات  فصلنامه تهراو، عمومی، امنیت و فردی امنیت نسبت ،(4941) سیامک، پیک،ر 

 .دوم و اول شمار  دوم، سال

 بررسی رابطه باین میازاو    ،(4931) نیا، بهزادریاحی، محمداسماعیل؛ اسکندری، سمانه و حکیمی

ی شناسا جامعهی و میزاو احساس عدالت بین دانشجویاو دانشگا  مازندراو، مجله اسانهرمصرف 

 .14ااربردی، شمار  

 ،تهراو، راهبرد، و مجلس حق، مثابهبه قضایی امنیت عمومی؛ حقوق ،(4941) نیمحمدحس زارعی 

 .41 شمار 

  ،(، 4930، محماود ) اهلل و نوایی لواسانی؛ صدیق سروستانی، رحمتمحمدجوادزاهدی مازندرانی

 احساس عدالت و عوامل اجتماعی مرتبط با آو، مجله رفا  اجتماعی.

 (، پیامدهای اارآمدی در قاو  قضاائیه   4934الدینی، مجید، فرهی، علی، سلطانی، محمدرضا )زین

از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری، دوفصلنامه تخصصی اسالم و مدیریت، سال پنجم، ش 

 .3و  4

 خرسندی. انتشارات، دادگا ، تهراو بدوو عدالت ،(4934)ستار ، سخنامیرحمز  و آت  ،زینالی 

  (، مقایساه نگارش شاهرونداو معماولی و     4941اهلل و دغاقله، عقیال ) سروستانی، رحمتصدیق

 .91نخبگاو جامعه در مورد عدالت اجتماعی )مورد تهراو بزرگ(، نامه علوم اجتماعی، ش 

  ،ماوسوی  محمدباقر دیس ترجمه(، المایزاو فی تفسیر القرآو، 4941) نیمحمدحس دیسطباطبایی

 ، قم، دفتر انتشارات اسالمی.همدانی

 ،1 ش سوم، سال راهبردی، فصلنامه قضایی، امنیت ،(4913) امیرحسین علینقی. 

  ،البالغاه، تهاراو، انتشاارات دانشاگا  اماام      (، سرمایه اجتماعی در نهج4934حامد )فاضلی ابریا

 السالم(.)علیه صادق

 نهم سال قبسات، مجله حقوق، و عدالت ،(4949) ناصر نیا،قرباو. 

  انتشار. سهامی ، تهراو، شرات4 حقوق، جلد فلسفه ،(4944)ااتوزیاو، ناصر 

 ( گامی به4941ااتوزیاو، ناصر ،).سوی عدالت، میزاو، چاپ اول 

 ( 4931گرو  مترجماو به ویراست علمی مراز مالمیری، احمد،) های قضاایی اروپاا   ارزیابی نظام

 پژوهشگا  قو  قضائیه. )ویراست دوم(،0041و  0040های در سال

  ،انتشارات رامین.امنیت، تهراو یشناسجامعه (،4941)لرنی، منوچهر ، 
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 ،ها در ارتقاء امنیت ملی ج. ا.ایاراو، بار   های عدالت و نق  آوشاخ  ،(4939) صفرعلی، لطفی

 ملی. امنیت دانشکد  - ملی دفاع عالی معظم رهبری دانشگا  اساس آراء و نظرات مقام

 41شامار    ،41 سال متین، پژوهشنامه (،4934) هیسم روحانی، محمد و سید بجنوردی، موسوی، 

 .4934 بهار

 ( راهی به4911نونژاد، مسعود ،)  ،سوی توسعه پایدار، تهراو، فصلنامه اطالعات سیاسی اقتصاادی

 م.، سال دوازده44-40شمار  
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