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چکيده
در شرایط امروز جامعه ،بیتوجهی و عدم رعایت حقوق بین نهادهاا و ماردم ،اراااو و مراجاؤ مادرر در تاومین و
اجرای نظم و عدالت ،موجب میشود تا ااراردها و زمینههای تومین و تقویت عادالت و امنیات زایال شاد و معناای
عدالت و امنیت به ااراردی متعارض تبدیل شود و احساس عادالت قضاایی در جامعاه اااه
افزای

یاباد .درنتیجاه بارای

اعتماد عمومی و احساس عدالت قضایی در جامعه ،تنها صدور و اجرای احکام قضایی اافی نیست ،بلکه بایاد

مردم عدالت قضایی را در بستر دادرسی مبتنی بر ایفیت ،اارآمدی و بیطرفی مشاهد و لمس انند ،باه هماین منظاور
این تحقیق با هدف بررسی توریر عوامل مستقیم و غیر مستقیم احساس عدالت قضایی بر افازای

امنیات عماومی ج.ا.ا

صورت گرفته است.
در این تحقیق با استفاد از روش توصیفی -پیمایشی و بهر گیری از روش نمونهگیری هدفمند ،داد های مورد نیاز
تحقیق طی سالهای  4931 ،4931و  4931گردآوری شد « ،نمونه آماری» در ساه پیماای

برگزیاد شاد  ،باه ترتیاب

 44013نفر (سال  4000 ،)4931نفر (ساال  )4931و  40100نفار ( )4931باود اسات و در تحلیال داد از فراتحلیال
استفاد شد است.
نتایج تحقیق نشاو داد اه از بین مدلفههای مستقیم احساس عدالت قضایی (اارآمادی ،ایفیات خادمات قضاایی،
استقالل قضایی و بیطرفی) ،تنها ایفیت خدمات قضایی و از بین مدلفههای غیر مستقیم احساس عدالت قضایی (تاوریر
رسانهها بر افکار عمومی ،دیدگا  ،میزاو دان

و آگاهی فردی) ،نق

توریر رسانهها در ارتقای امنیت عمومی ج.ا.ا مادرر

بود است.
کليدواژهها:

امنیت عمومی ،احساس عدالت قضایی ،عوامل مستقیم و غیر مستقیم.

 .4دانشجوی داتری مطالعات امنیت ملی دانشگا عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی vmirhosseini@yahoo.com
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مقدمه و بيان مسئله
رهبر معظم انقالب یکی از سرفصلهای مهم ادار مطلوب اشور را چنین بیاو داشتهاند:
«نظارت قو قضائیه ،پیشگیری از جرم ،تومین عدالت و تومین امنیت .اینها قلمهاای بسایار
درشتی است اه در نظام اسالمی جزء سرفصلهاای مهام ادار مطلاوب اشاور باهحسااب
میآیند»

(بیاناات رهبار معظام انقاالب(مدظلاهالعاالی) در دیادار مساوونو قاو

قضاائیه  )13/01/01و همچناین در

خصوص ارزیابی دستگا مجری عدالت قضایی فرمودند« :باید خروجی و نتیجه قو قضائیه
احساس آرام

و امنیت برای مردم باشد

(»...بیانات رهبر معظم انقالب(مدظلهالعالی) در دیادار مساوونو قاو

قضاائیه  )41/01/01و در جای دیگر معظم له یکی از پایههای استقرار امنیت را در ااارارد قاو
قضائیه دانسته و چنین تعیین مینمایند« :دادو امنیت به مردم یاک پایاه مهما

روی دوش

قو قضائیه است .چه امنیت اجتماعی ،چه امنیت اقتصادی ،چه امنیت اخالقای ،چاه امنیات
حیثیتی»

(بیانات رهبر معظم انقالب(مدظلهالعالی) در دیدار مسوونو قو

قضائیه .)41/01/01

عدالت اگر به ایجاد همگرایی و خروج از تعارض با ارجحیات بخشایدو باه مصالحت
عامااه و حمایاات از آو باشااد ،عاادالت قضااایی رویکااردی در بااروورفاات از شاادیدتاارین
بحراوهای محیطهای اقتصادی ،سیاسی و اجتمااعی اسات ااه باه همگرایای و همااهنگی
تمامی آحاد جامعه در نیل به اهداف با نگرش به مصالح منجار مایشاود (افتخااری،)14:4939 ،
احساس عدالت به مثابه یک اصال ،از ارزشای دارای اولویات نسابت باه احسااس امنیات
برخوردار است و اگر این اصل استمرار نیابد و رو به زوال گذارد ،فقداو احسااس عادالت
خود بهمثابه ابزاری برای اجحاف و فشار بر دیگراو برداشت میشود .هماوگونه اه اماروز
بسیاری از رسانههای دنیا ،روند صادور احکاام قضاایی در اشاور را در جنار رساانهای،
نابرابری علیه امنیت انسانی و شهروندی و ضد عدالت اجتماعی تبلیغ و تفسایر مایانناد و
درنتیجه احساس عدالت قضایی مورد هجمه قرار گرفته و منجر به ااه

ضریب احسااس

امنیت در نزد عموم جامعه میشود.
از سویی دیگر ممکن است عدالت بهمثابه روش ،امروز در اشور باهواساطه ضاعد در
برخی از ساختارها و فرآیندهای دستگا قضایی موجب شود اه احساس عدالت قضاایی و
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امنیت در برخی اصول و زوایای اجتماعی و اقتصادی آو آسیبپاذیر شاد و نتاوانیم تاوریر
مورد انتظار از احکام قضایی و اجرای اارآمدساز آو را در رفتارها و مطالبات جامعه اماروز
شاهد باشیم.
در شرایط امروز جامعه ،بیتوجهی و عدم رعایت حقوق بین نهادهاا و ماردم ،اراااو و
مراجؤ مدرر در تومین و اجرای نظم و عدالت ،موجب میشاود تاا ااراردهاا و زمیناههاای
تومین و تقویت عدالت و امنیت زایل شد و معنای عدالت و امنیت به اااراردی متعاارض
تبدیل شود و احساس عدالت قضایی در جامعه ااه

یابد .درنتیجه بارای افازای

اعتمااد

عمومی و احساس عدالت قضایی در جامعه ،تنهاا صادور و اجارای احکاام قضاایی ااافی
نیست ،بلکه باید مردم عدالت قضایی را در بستر دادرسای مبتنای بار ایفیات ،اارآمادی و
بیطرفی مشاهد و لمس انند .از این رو برای برخورداری از احساس عدالت قضایی ،نظام
قضایی را باید بهگونهای در نزد آحاد مردم توسعه و ارتقا بخشید اه ضمن ارتقای اعتمااد و
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
غیر مستقیم احساس عدالت قضایی اه در افزای

سطح امنیات عماومی قاالبی هامافازا را

پدید میآورد ،دنبال شد و توریر این عوامل احساس عدالت بر افزای

امنیت عماومی ج.ا.ا.

بررسی خواهد شد.
 .1مباني نظری
 .9-9پیشینه پژوهش
( )4مقالهای با عنواو «درنگی در مفهوم احسااس عادالت قضاایی» توساط آرربایجاانی و
ااظمی نجدآبادی ( ،)4931با روش تحلیلی -تفسیری انجام شد اه در این تحقیق ،محققین
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
بستر دادرسی بهوسیله جامعه است .این ادراک لزوماً به معنای اجرای عدالت قضاایی نیسات،
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چرااه این ادراک تابعی از علل گوناگوو و گاهی نامرتبط به رسیدگی و متورر از واقعیاتهاای
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی است .گا وضاعیت جامعاه باهگوناهای اسات ااه باا
امرنر شدو اجرای عدالت قضایی ،احساس عدالت قضایی ،در جامعه شکل نمیگیارد .گاا
این هر دو در ضعد و قوت با یکدیگر انطباق دارند .با این همه بیگماو تعامل در دادگاا هاا
و دستگا قضایی ارر مهمی در شکلگیری آو خواهند داشت .پافشاری بار تعامال و عناصاری
ازجمله احترام ،استماع ،اعتماد و بیطرفی نباید ما را از نق

نظام قضایی در شکلگیاری ایان

احساس در سطح جامعه غافل اند .ضابطه این احساس را در یاک ااالم مایتاواو التازام باه
دستگا قضا و حرات در جهت منطق حقوقی برای پیروزی در دعاوا دانسات .از نتیجاههاای
این اعتماد میتواو به التزام مردم به احکام صادر و سرانجام ااه
( )0رسالهای با عناواو «شااخ

هاای عادالت و نقا

بار دادگا ها اشار ارد.

آوهاا در ارتقاای امنیات ملای

ج.ا.ایراو» توسط لطفی ( ،)4939در دانشگا عالی دفاع ملی  -دانشکد امنیت ملی باا روش
توصیفی – تحلیلی انجام شد است اه نتیجه پژوه

نشاو داد اه:

 عدالت و امنیت بدوو معنویت و عقالنیت محقق نمیشود. عدالت همهجانبه ،مبنای بنیادین امنیت ،مقدمه و پایه همه مسائل اشور است. در تعامل و نسبت عدالت با امنیت ،عدالت باید محور و اساس باشد. عدالت مولد مفاهیم و پدید های مثبت در ابعاد مختلد فرهنگی ،سیاسای ،اقتصاادی،قضایی و دفاعی است.
 مقدمات و مقونت امنیت همهجانبه ،بر پایه عدالت همهجانبه توجیه میشود. متغیرهای واسط مبانی امنیت مانند اقتدار ،ربات ،رضایتمندی و اارآمدی بار اسااسعدالت اسالمی به دست میآیند.
 ارتقای متغیرهای میانی منجر به تولید و تقویت مثلث اعتماد ،مشاارات و مشاروعیتمیشود اه از مدلفه های مهم امنیت ملی هستند اه بنا به تحلیل سیاسی و امنیتی رهبر معظم
انقالب(مدظلهالعالی)  ،سلب اعتمااد موجاب تضاعید مشاارات و تضاعید مشاارات ،تزلازل
مشروعیت نظام را در پی دارد.
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( )9مقالهای نیز با عنواو «امنیت قضاایی در جمهاوری اساالمی ایاراو» توساط سااداتی
( )4943با روش توصیفی -تحلیلی به انجام رسید اه هدف از این مقاله روشن ساختن معنا
و مفهوم امنیت قضایی و به عبارت دیگر چیستی امنیت قضاایی ،اان هاا و وااان هاای
متقابل امینت قضایی و بیاو ابعاد عینی و رهنی امینت قضاایی در جمهاوری اساالمی ایاراو
بود اه نتیجه این تحقیق نشاو داد اه در عمل نظام قضایی میتواند مدافؤ حقوق شهرونداو
باشد و این امر مباین وجاه عینای امنیات قضاایی اسات و اینکاه شاهرونداو دارای چناین
احساسی بود و اطمیناو خاطر اافی از عملکرد مراجؤ قضایی اشور دارند یاا خیار ،مباین
وجو رهنی امنیت قضایی است.
( )1مقالهای نیز با عنواو «امنیت قضاایی در جمهاوری اساالمی ایاراو» توساط سااداتی
( )4943با روش توصیفی -تحلیلی به انجام رسید اه هدف از این مقاله روشن ساختن معنا
و مفهوم امنیت قضایی و به عبارت دیگر چیستی امنیت قضاایی ،اان هاا و وااان هاای
متقابل امینت قضایی و بیاو ابعاد عینی و رهنی امنیت قضاایی در جمهاوری اساالمی ایاراو
بود اه نتیجه این تحقیق نشاو داد اه در عمل نظام قضایی میتواند مدافؤ حقوق شهرونداو
باشد و این امر مباین وجاه عینای امنیات قضاایی اسات و اینکاه شاهرونداو دارای چناین
احساسی بود و اطمیناو خاطر اافی از عملکرد مراجؤ قضایی اشور دارند یاا خیار ،مباین
وجو رهنی امنیت قضایی است.
( )4مطالعه گروهی با عنواو «راهبردهای ناجا در ارتقاای امنیات عماومی باا توایاد بار
ظرفیتهای مردمی»  ،توسط گروهای از محققاین در دانشاگا عاالی دفااع ملای ،دانشاکد
مدیریت راهبردی ( )4934با روش آمیخته انجام شد اه درنتیجه این تحقیق هفات راهبارد
مهم را اراِئه ارد است:
 .9عمومی اردو امنیات و افازای

سارمایه و منزلات اجتمااعی پلایس باا اهتماام در

پیاد سازی منویات مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) ؛
 .0تقویت ،بازنگری و اصالح قوانین و مقررات و دستورالعملها بهمنظاور بسترساازی
ظرفیتسازی و توانمندسازی مردم در مشارات نظم و امنیت عمومی؛
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 .9متناسبسازی ساختار های ساازمانی و تجهیازات و فنااوری در راساتای افازای

و

توسعه ظرفیتهای مردمی در امنیت؛
 .0اهتمام به حرفهایگرایی ،ایفیسازی و ارربخشی ظرفیتهای مردمی فعال در عرصاه
نظم و انتظام عمومی؛
 .5استفاد حدااثری از باورها و اعتقادات دینای و فرهنار ماردم باا توایاد بار اصال
جامعهمحوری و مشارات عمومی در توسعه و بهبود خدمات انتظامی؛
 .1افزای

تعامل و اعتماد بین ناجا ،جامعاه و دساتگا هاای ریرباط و اقنااعساازی و

گفتماوسازی بهمنظور مسوولسازی ،همرا سازی ،ظرفیتسازی و ایجااد وحادت و
یکپارچگی بین ناجا و جامعه؛
 .1ااه

تصدیگری و فرهنر سازی و نهادینه اردو استفاد از ظرفیتهای مردمی در

توسعه امنیت و خدمات انتظامی.
 .9-0مفهومشناسي متغیرها
عدالت :4عدالت قرار دادو هر چیز در جاای خاود اسات (جعفاری لنگارودی )0401:4944 ،و
قدیمیترین مفهومی است اه بشر با درک آو بهواسطه وجداو خود آو را شناخت .عادالت
فضیلتی است اه به موجب آو باید به هر اس آنچه را اه حق او است داد .در قارآو ااریم
نیز نخستین دستور خداوند در مقام دادرسی و داوری ،حکومت به عدل است اه نزدیکتار
به تقوا (معیار برتاری انسااوهاا نازد خداوناد) اسات (ااتوزیااو 144 :4944 ،و  )193و در تماام
برنامههای وحیانی برای هدایت بشر وجود داشته است .همچناو اه خداوناد متعاال هادف
خود از بعثت انبیاء را زند اردو و برپایی عدالت دانساته اسات (حدیاد .)04 :عادالت شار
سعادت ،آسای
آسای

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

و امنیت میاو مردم پدید خواهد آمد (قرباونیا )44 :4949 ،و درواقؤ بشر در تمام زمینهها

و در هر زماو و مکانی نیازمند عدالت و اجرای آو است

(زینالی ،آت

سخن.)94 :4934 ،
1. Justice
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عـدالت اجـتماعي :تاحقق عدالت اجتماعی به ایان اسات ااه بااا هااریاک از افاراد
جامعه ،طوری رفتار شود اه مستحق آو است و در جایی قرار داد شااود اااه سازاوار آو
است (طباطبایی.)114 :4941 ،
عدالت اجتماعی باه دو بخ

قابل تقسیم اسات:

اول -عـدالت توزيعي :حکومت باید امکانات و مازایا و خایرات سیاسای و اقتصاادی
را میاو شهرونداو برحسب استحقاق آوها توزیؤ نماید.
دوم -عدالت قضايي :عدالت قضایی یا حقاوقی ،نماودار تماام واقعیاتهاای قاانونی،
اجتماعی و روانی است و گویای نظمی است اه سلسلهمراتب دادگا هاا و تکلیاد اجارای
قانوو به آو میبخشد (ااتوزیاو.)100 :4944 ،
دساتگا قاضایی موظد است در بررسی دعاوی و شاکایات خاصوصی و عامومی ،با
توجه باه بارابری همگانی در برابر قاانوو ،احااکام جاازایی (حادود  ،قصااص ،دیاه و)...
مربو به مجرماو را بدوو هیچ تبعیضی اجرا نماید تا حقوق تضییؤشد افاراد یا نااهادهای
اجتماعی احیا شود (احمدی.)91-41 :4930 ،
احساس عدالت قضايي :4منظور از احساس عادالت قضاایی ،بااور ماردم باه رعایات
عدالت دربار آوها در دادگستری است .به عبارت دیگر احساس نه به معنای هیجااو بلکاه
درک سوگیرانه مردم از رفتار دستگا قضا ،مدنظر است اه موجب اعتمااد و رضاایت آنااو
شود (آرربایجانی و ااظمی نجدآبادی.)411 :4931 ،
امنیت :0عبارت است از حفاظت در مقابل خطر (امنیت عینی) ،احساس ایمنای (امنیات
رهنی) و رهایی از تردید (اعتماد به دریافتهای شخصی) است (بوزاو.)40 :4930 ،
امنیت عمومي :9شرایط ناشی از اقدامات تومینی است اه موجب برپایی نظام و حقاوق
مورد قبول جامعه میشود و از طارف دیگار ،دفاؤ هرگوناه آسایب و تهدیادی اسات ااه

1. Judicial Justice Perception
2. Security
3. General Security
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هنجارهای مورد قبول مردم را تخطوه و امکااو نیال باه اهاداف عاالی جامعاه را از طریاق
حقوق ،حدود و اختیارات قانونی و رایج متوقد یا تضعید اند (ر پیک.)4944 ،
 .9-9ابعاد عدالت قضايي
عدالت در حیات اجتمااعی دو جلاو ویاژ دارد :اجارای عادالت و احسااس عادالت؛
اجرای عدالت هماو است اه در تعرید عدالت آورد میشاود .ایان مرحلاه از عادالت در
مرحله قانوو گذاری ،ترسیم ساختار و نظام اجرایی و قضایی ،دادرسی و دادخواهی و بهطور
الی در همه شووو ملک داری و حاامیتی حضور روشنی دارد؛ اما جلو دیگار عادالت ااه
شاید در اهمیت ،امتر از جلو پیشین نباشد( ،بعد رهنی) احساس عدالت اسات؛ یعنای بار
فرض اینکه عدالت درواقؤ اجرا شود ،این مردماند اه باید باا چشام ،حاس ،درک و بیان
خوی  ،عدالت را ببینند و احساس انند .در این قسمت تنها صحبت از وضؤ قانوو عادننه
یا صدور حکم عادننه نیست؛ بلکه صحبت از آو است اه تلقای عماومی و بااور الای آو
باشد اه حاامیت ،زمامداراو و دادرساو در محکمه ها و داوراو در داوری ،امال عادالت را
رعایت ارد اند (حاجید آبادی.)4-4 :4944 ،
عدالت قضایی دارای دو بعد است:
 .4بعد عینی عدالت قضایی؛ الیه بروندادِ عملکردی قو قضائیه اه مشاتمل بار اجارای
عملیاتی اهداف و وظاید این قو است ،در ایجاد بعد عینی عدالت قضایی دخیال و ساهیم
است .از این منظر دادرسی عادننه و منصفانه (مدیریت قضاایی دعااوی و پروناد هاا) ،در
انار مدیریت قضایی (مدیریت سااختار و ساازماو قضااوتی) ،دو راان اصالی بعاد عینای
عدالت قضایی را تشکیل میدهند.
 .0بعد رهنی عدالت قضایی؛ «بعد ادراای عدالت قضاایی» یاا همااو «احسااس عادالت
قضایی» ،برداشت ،باور یا احساس مردم از [تحقق یا عدم تحقق] [ /وجود یا عدم وجاود] /
[امیت و ایفیتِ] «عدالت قضایی» در نظام قضایی اشور است.
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(بعد رهنی) احساس عدالت قضایی احساسی است اه در انشاگراو درونای و بیرونای
نظام قضایی نسبت به بودو یا نبودو عدالت قضایی به وجاود مای آیاد و از آنجاا ااه ایان
انشگراو تنها بر اساس علل و شاخ

های عینی و خارجی عدالت قضایی رفتار نمیانناد،

درنتیجه حتی وجود عدالت قضایی بر اساس شاخ

های عینای و خاارجی آو تالزمای باا

وجود احساس عدالت قضایی در بین مردم و مراجعاو به دساتگا قضاایی نادارد ،هرچناد
علیانصول همسویی و انطباق آوها محتمل و مورد انتظار اسات .از ایان رو گفتاهاناد ااه
احساس عدالت الزاماً به معنای میزاو تحقق عدالت نیست ،بلکه بیشاتر نااظر باه تصاویری
است اه از رخدادها در رهن افراد شکل میگیرد و در مواقعی ایان امکااو وجاود دارد ااه
احساس عدالت با واقعیت متناظر نباشد (صدیق سروستانی.)01 :4941 ،

شکل  :9ابعاد عدالت قضايي

 .9-0مؤلفههای بعد ذهني احساس عدالت قضايي
ایجاد و پرورش این احساس در بین افاراد جامعاه ،نیااز باه تعیاین و اجارای راهبارد،
سیاست ،هدف و برنامههای جامؤ و منسجم در ال حاامیت و باهخصاوص نظاام قضاایی
دارد تا از طریق آوها «اارآمادی»« ،ایفیات» و «اساتقالل» در نظاام قضاایی شاکل گرفتاه،
«عدالت قضایی و احساس آو» ایجاد شود .به این مجموعه اقدامات و فرآینادها ااه غالاب
موارد آو نیز باید در دستگا قضایی محقق شود« ،ساازماودهای احسااس عادالت قضاایی»
اطالق میشود .اارآمدی متمراز بر تحقق اهداف و ااراردها است .ایفیت باه بهار وری و
ارتقای ایفی خدمات قضایی و ارائه آو نگا دارد و استقالل تومینانند عدالت دادرسایهاا
در مفهوم اخ

آو است.
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در یک نگا الی و از حیث درجه ،میزاو و ایفیت توریرگذاری بر ایجاد احساس عدالت
قضایی ،میتواو این مدلفهها را به دو قسم «معیارهای مستقیم و غیرمستقیم» تقسیم نماود و
ریل هر معیار ،شاخ

های مربو به آو را بررسی ارد.

 .1-4-1معيارهای مستقيم :شامل شاخ

هایی است اه بهطور مستقیم به برونداد عملکردی

سازماو قضاوتی (دستگا قضایی) مربو میشود و به بیاو ساد تر شاخ

هایی اسات ااه

باور مردم نسبت به محقق شدو یا نشدو عدالت قضایی در دستگا قضایی در بعاد عینای و
واقعی آو را نشاو میدهد .اارگزاراو نظام قضایی ،یعنی مدیراو قو  ،قضاات و اارانااو در
محقق ساختن این شاخ

ها و متعاقب آو به وجود آمدو احساس وجود این شاخ

مرتبط با عدالت قضایی در پندار رهنی اعضای جامعه ،نق

هاای

اساسی را ایفا میانند.

با بررسی و مداقه در اهداف و ااراردهای قانونی تعیینشد برای قو قضاائیه و توجاه
به مطالعات تطبیقی برناماههاای توساعه و تحاول و ارزیاابی نظاامهاای قضاایی داخلای و
خارجی ،به این نتیجه رهنموو میشویم اه تمامی مطالب مربو به احساس عدالت قضایی
اه برگرفته از اجرا و تحقق بعد رهنی عدالت قضایی است را در ساه محاور اصالی تحات
عنواو معیارهای مستقیم سازماودهی احساس عدالت قضایی تقسیم نمود و شااخ
جزئی مربو به هر معیار را با رعایت مقتضیات این پژوه

هاای

و در سطح منابؤ در دساترس

بومی و خارجی بررسی و تشریح نماییم .باه ایان منظاور در اداماه باهصاورت تطبیقای از
یافتههای مرتبط با این موضوع ،در گزارشهای ارزیابی نظامهای قضاایی اشاورهای عضاو
اتحادیه اروپا نیز استفاد خواهیم ارد .این سه محور چنانچاه اشاار شاد احسااس و بااور
درکشد آحاد جامعه نسبت به تحقق عدالت قضایی در بعد رهنی آو را شاکل مایدهاد و
متشکل است از:
 .4باور به اارآمدی دستگا قضایی و
 .0باور به مستقل بودو قاضی و دستگا قضایی.
اارآمدی ،ایفیت و استقالل ،اجزای الیدی یک نظام قضایی توریرگذار هساتند .بناابراین
نظام قضایی مدرر و موفق باید سه مدلفه اساسی را در نظر داشته باشد :اارآمادی ،ایفیات و
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استقالل نظام قضایی .بهبود ایفیت ،استقالل و اارآمدی نظامهای قضاایی ،از ساال  0040م
در نظام قضایی اشورهای عضو اتحادیاه اروپاا ،اولویات نظامناماه ساالیانه همکااریهاای
اقتصادی بود ااه نظامناماهای سااننه بارای مشاارات در سیاساتهاای اقتصاادی اسات.
گزارشهای رتبه بندی نظام قضایی اروپا اه باه مدلفاههاای اارآمادی ،ایفیات و اساتقالل
دستگا های قضایی اشورهای عضو اتحادیه اروپا میپردازد ،امک میاند تا موضوعاتی اه
شایسته توجه خاص هستند شناسایی شوند تا انجام اصالحات در خصوص آوهاا تضامین
شود (امیسیوو اروپا.)44-11 :4931 ،
ـ معیار باور به کارآمدی دستگاه قضايي
موضوع اارآمدی بهعنواو مفهومی اساسی در نظریههای مدیریتی هماوار ماورد توجاه
اندیشمنداو و مدیراو بود است .اهمیت این موضوع بارای دسااتگا قااضایی ااه متاولی
گسترش عدالت در ال حاامیت است ،بسیار اساسیتر است .چناو اه اشار شاد ایان امار
بسیار مورد تواید مقام معظم رهبری نیز بود و اصلیترین پیامدهای اارآمدی قاو قضاائیه
در االم ایشاو و امام راحل در نمودار زیر قابل مشاهد است (زینالدینی.)414 :4934 ،

شکل  :0نتايج کارآمدی قوه قضائیه (منبؤ :زینالدینی)414 :4934 ،

 / 410فصلنامه علمی امنیت ملی ،سال دهم ،شمار سیوهفتم ،پاییز  4933اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

دسترسی به نظام قضایی اارآمد ،حق بنیادینی است اه از پایاههاای اساسای نظاامهاای
مردم سانر شمرد میشود .ارزیابی اارآمدی نظام قضایی اار ساد ای نیست .نظاام قضاایی
را نمیتواو با تعداد پروند ها یا آراء صاادر ارزیاابی اارد .یکای از حقاوق بنیاادین بارای
طرفین دعوا اه خواستار ارربخشی خوب نظام قضایی هستند ،سرعت در رسیدو باه نتیجاه
است .دادرسی و رسیدگی با توخیر ،درواقؤ بهمنزله رد رسیدگی است .در عین حاال توایاد
بی ازحد بر مسوله سرعت در رسیدگی به بیعدالتی میانجامد (دادرسی شتابزد  ،عادالت
را به گور میبرد) (زینالدینی.)414 :4934 ،
برای سنج

اارآمدی نظام قضایی ،به شاخ

هایی از جمله موارد زیر میتواو اشار ارد:

 نرخ رسیدگی به پروند (تعداد پروند هاای رسایدگیشاد باه نسابت پروناد هاای
وارد )؛
 مدتزماو رسیدگی به پروند (زماو تخمینی بهروز برای رسیدگی به پروند ها) و
 میزاو پروند های معوقه (اه تا پایاو سال در انتظار رسیدگی هستند) ،در نظر گرفتاه
شد است.
همه موارد بان مرتبط با دادرسی و در بستر رسیدگی قضایی محقاق مایشاود .بارای
بررسی احساس و باور به اارآمدی قو قضائیه عالو بر شاخ

های سه گانه اشاار شاد

در بان اه بین همه نظامهای حقوقی ،بهواسطه وظیفه محوریشاو ،یعنی تحقق عادالت از
مسیر دادرسی و قضاوت ،مشاترک اسات ،دو شااخ

دیگار نیاز وجاود دارد ااه بایاد

به صورت بومی برای دستگا قضایی ما مدنظر قرار گیرد .از آنجا اه «نظاارت بار حسان
جریاو امور و اجرای قوانین» و «انجام اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» ،جازء
ااراردهای اصلی قو قضائیه مصرح در قانوو اساسی است ،ضرورت دارد اه مدلفههاای
مربو به این دو شاخ

اه در انار سایر شاخ

ها ،سازند احساس عدالت قضایی در

ارهاو جامعه میباشند ،ریل دو عنواو بومی ،یعنی «احساس مدرر بودو نظارت ها بر حسن
جریاو امور و اجرای قوانین» و «احساس نتیجاه بخشای برناماههاای پیشاگیری از جارم»
بررسی و تحلیل شود.
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ـ معیار باور به کیفیت خدمات دستگاه قضايي
در نظامهای قضایی اارآمد ،تنها امیت و سرعت دادرسی مهم نیست ،بلکه ایفیات نیاز
اهمیت دارد .نبود ایفیت ،بهصورت مستقیم بر عدم رضایت مراجعین به دساتگا قضاایی و
به دنبال آو احساس بیعدالتی قضایی مدرر است.
در این معیار ،شاخ

هایی مدنظر است اه ارزیابی میاند خدمات ارائهشد در دستگا

قضایی آساوتر ،سریؤتر ،دقیقتر و صحیحتار باه مخاطبااو و جامعاه ارائاه شاود و از ایان
رهگذر توریر بهسزایی بر ایجاد و ارتقای احساس عدالت قضایی در مراجعاو به دادگساتری
و همچنین عموم مردم دارند.
موارد زیادی بر ایفیات قضاایی تاوریر دارد ،بارای مثاال ،تناساب مناابؤ و امکاناات در
دسترس دادگا (ااراناو ،محل و تجهیزات فنی) ،دان

و مهارت قضات و ساایر اارانااو،

سهولت و روانی قواعد دادرسی و رسیدگی ،ایفیت اار واال و اارشناساو و ضابطاو عام و
خاص قضایی ،ساختار سازماو قضاوتی در دادگا ها ،مادیریت دادگاا و  . ...از ایان رو باا
توجه به مالحظات بومی نظام قضایی جمهوری اسالمی ایراو ،در ادامه ریل شا
اصلی اه مُلهم از چهار شاخ
است ،شاخ

اشار شد و همچنین دو شاخ

همراستا و تکمیلی دیگر

های معیار باور به ایفیت خدمات دساتگا قضاایی را باه شارح زیار ماورد

بررسی قرار خواهیم داد.
 سهولت در دسترسی به نظام قضایی؛ اهتمام به رعایت حقوق اساسی و شهروندی؛ استاندارد بودو و باایفیت بودو قضاوتها؛ رضایت از منابؤ انسانی دستگا قضایی و نظارتپذیر بودو و پاسخگویی دستگا قضایی. وضعیت محیطی و فیزیکی-

شااخ

معیار باور به مستقل بودو قاضی و استقالل دستگا قضایی
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اهمیت یک دستگا قضایی مستقل و بیطرف ،در پاسداشت حاامیت قانوو است .دلیل
اینکه چرا استقالل قضایی از چنین اهمیت عمومی برخاوردار اسات ،ایان اسات ااه یاک
جامعه آزاد تا زمانی وجود دارد اه تحت حاامیت قانوو باشاد .قاانونی ااه فرمانروایااو و
فرماوبراو را به اجرای بیطرفانه آو و برخاورد برابار باا هماه افارادی ااه مطالباه جباراو
خسارت میانند یا از آوها مطالبه خسارت میشود ،ملزم میاند .تحقق این آرزو به اجرای
شایسته و بیطرفانه قانوو از سوی قضاات بساتگی دارد .در جهات انجاام ایان مساوولیت،
ضروری است اه قضات مستقل باشند و دستگا قضایی نیز مستقل عمل اند .از این رو تاا
مردم دستگا قضایی را مستقل و مقتدر نبینند و تا رفتار و تصامیمات قضاات را عادنناه و
بیطرفانه ارزیابی نکنند ،نمیتواو انتظار داشت اه احساس عدالت قضایی در آناو به وجود
آید

(منبؤ ،گردآوری و استنبا

محققین).

برای سنج

استقالل قضایی ،شاخ

الی به دو شاخ

زیر اشار ارد:

های متعددی ارائه شد ولی میتاواو باهصاورت

الد .استقالل و اقتدار ساختاری قو قضائیه اه شامل موارد زیر است:
 قو قضائیه باید از استقالل نهادی بهر مند باشد ،یعنی باید از قوای دیگر بهویژ قاومجریه و مقننه مستقل باشد.
 قو قضائیه باید در امور داخلی اداری ااه شاامل توزیاؤ پروناد هاا باه قضاات دردادگا ها است ،از استقالل برخوردار باشد.
 قو قضائیه باید در موضوعات مالی مستقل باود و مناابؤ ماالی ااافی بارای انجااماارآمد وظاید خود را داشته باشد.
 قو قضائیه باید در اتخار تصمیمات مستقل باشد. قو قضائیه باید در صالحیت قضایی استقالل داشته باشد ،تنها دادگاا در خصاوصصالحیت قضایی تصمیمگیر است.
 قااو قضااائیه حااق و تکلیاد دارد اااه دادرسای عادننااه دادگااا و موضااوع منطااقتصمیمات قضایی را تضمین اند (عبداهللزاد .)14 :4931 ،
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ب .بیطرفی و استقالل قاضی در رسیدگی اه شامل موارد زیر است:
 قضات باید در انجام وظاید خود احساس استقالل انند. قضات حق و تکلید دارند اه در مورد پروند هایی اه به آوها ارجاع شد است ،براساس قانوو تصمیم بگیرند و در این تصمیمگیری از دخالتهای بیرونی مثل تهدید
بر اقدامات تالفیجویانه و نقدهای شخصی ،مصوو باشند.
 قضات باید تنها بر اساس توانااییهاای حرفاه ای و ساالمت شخصای انتخااب یاامنصوب شوند.
 امنیت شغلی قضات باید برای مدت طوننی تضمین شود. قضات باید درآمد اافی داشته باشند. پاداشدهی به قضات باید بر اساس معیارهای عینی انجام شود. پیگرد قضات به دلیل انجام اعمال غیراخالقی و غیرحرفهای باید از سوی یاک نهااداامالً مستقل و بیطرف اه رسیدگی بر اساس قاانوو را تضامین مایاناد ،صاورت
بگیرد (هماو.)49 :
 .1-4-2معيارهای غيرمستقيم؛ این معیارها بهصورت غیرمستقیم و گااهی حتای باهصاورت
ناخودآگا بر ایجاد یا سلب احساس عدالت قضایی و ارتقا یا ااه

آو توریر میگذارند.

با توجه به فضای ایجاد و تحقق ایان ماوارد ،آوهاا را ریال دو عناواو معیاار تاوریرات
برگرفته از عوامل اجتماعی و معیار باور ناخودآگا شخصی بررسی میانیم.
ـ معیار تأثیرات ناخودآگاه برگرفته از عوامل اجتماعي
عوامل اجتماعی بهصورت غیرمستقیم بر باور تکتک اعضای جامعاه توریرگاذار هساتند
ولی بهصورت مستقیم با فضاای عادالت قضاایی و قاو قضاائیه و عملکارد آو و مساائلی
همچوو دادرسی و رسیدگی قضایی مرتبط نیستند ،ازجمله این عوامل میتواو بار تاوریرات
محتواهای رسانهای بر افکار مردم (ریاحی ،)44-44 :4931 ،فقاداو نااامنی و وضاعیت بایرباات
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اقتصادی ،وجود امنیت و سطح مناسب فرهنر اجتماعی باهصاورت غیرمساتقیم در ایجااد
احساس عدالت قضایی اشار ارد.
ـ معیار تأثیرات ناخودآگاه برگرفته از عوامل فردی
هماوطور اه خوشبین بودو یاک جامعاه و مثباتاندیشای جمعای باه ادراک عادالت
قضایی میانجامد .مثبتنگری ،دیدگا فردی ،اندیشهورزی و میزاو دان  ،آگااهی و تجرباه
هر شخ

و نیز ایدئولوژی و نظرگا وی نسبت به هستی 4و زندگی بر عموم دریافتهاا و

باورها و تصمیمات او ازجمله بر ادراک او از موضوع و مفهاومی چاوو عادالت قضاایی و
وجود یا فقداو آو و امیت یا ایفیت آو مدرر است (.)Peršak,2016
 .9-5مؤلفههای امنیت عمومي
استقرار امنیات عماومی در یاک جامعاه ،نیازمناد سااختاری اسات ااه در آو عادالت
اجتماعی ،تومین و رفا اجتماعی ،اشتغال ،عدم استبداد ،آزادی و حاامیت مردم و مشاارات
ااماال آوهااا ،توزیاؤ دانااایی و اطالعااات در جامعااه ،عاادم اخااتالل اجتماااعی ،اسااتفاد از
فرهیختگاو ،سازگاری اجتمااعی و ...وجاود داشاته باشاد (ناونژاد .)944 :4911 ،باا توجاه باه
شاخ

های مطرحشد میتواو تمامی این شاخ

ها را ریل سه مدلفه دستهبندی اارد ااه

در اینجا به آوها اشار میشود:
ـ اعتماد و امنیت عمومي
اعتماد منبعث از زمینههای تجربی ،اخالقی و فردی بود و به معنای این باور اسات ااه
دیگراو با انجام انشی یا اجتناب از آو به رفا من یا دیگراو امک و از آسیب رسااندو باه
من یا دیگراو پرهیز میانند (فاضلی ابریا.)14:4934 ،
اعتماد عمومی مردم به نظام امنیتی (دستگا قضایی ،نیروهای حافظ نظم و امنیات )...در
جهت برقراری نظم عمومی و امنیت اجتماعی ،به گسترش هویت مدنی نظام امنیتای ،یعنای
1. One‟s General Outlook on Life
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«جامعهمحور» بودو آو منجر میشود .بهطوری اه ادراک ناشی از مشاهد عملکرد و نتاایج
برنامههای دستگا های مورد اشار و نحو تعامل آوها با جامعه ،نسبت مساتقیمی باا ایجااد
احساس عدالت و احساس امنیت در مردم دارد.
ـ مشارکت و امنیت عمومي
مشارات مردم در برقراری امنیت عمومی ،از شناخت و باور آوها به قوانین و مقاررات
جامعه آغاز و با عمل به این باورها تداوم یافته و در پیشگیری از ارتکاب جرم و همکااری
با نیروهای مسوول استقرار نظم و تومین امنیت و آرام

عمومی پایاو میپاذیرد .مشاارات

تنها به معنای همکاری و همسویی باا حکومات نیسات بلکاه در ماواردی طارح مطالباات
مسالمتآمیز نیز نوعی مشارات به شمار میآید .اجرایی نمودو مشاارات عملای ماردم باا
سامانه متولی ایجاد امنیت (دستگا قضایی و حافظاو نظم و امنیات) در برناماههاایی مانناد
نگهباو محله ،نیه بندی موموریتها و  ...در راستای توسعه پیشگیری انتظاامی و تخصصای
نمودو انجام گرفته است (لرنی.)13 :4941 ،
ـ تبعیت آگاهانه و امنیت عمومي
اعتماد اجتماعی ،قابلیتی فعال و ظرفیتی اارآمدساز است ااه باه دنباال افازای

ساطح

آگاهی ،خرد و دانایی عمومی بر دو بستر حضور فعال و تبعیت عالمانه قرار گرفته و هرچاه
به اارآمدی ساز های مسوول و ساامانههاای دساتانادراار بینجاماد ،موجاب رضاایت و
حمایت آحاد جامعه از روندهای قانونی مصوب و موموریتی سازماوهای سطح ملی شاد و
در توسعه جامعهپذیری ارزشی و افزای
خواهد داشت (هماو.)10 :

اعتماد اجتماعی نقشی الیدی و توییدی به همارا
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 .9-0الگوی مفهومي
بر اساس نتایج تحقیقات انجامشد در موضوعات محوری این پژوه  ،یعنای احسااس
عدالت قضایی و امنیت عمومی و با توجه به توریرات مستقیم و متقابلی اه ایان دو بار هام
دارند ،میتواو الگوی مفهومیای ارائه نمود ااه محققاین مایاوشاند برحساب آرایشای از
مفاهیم مرتبط ،یک طرح مفهومی ااربردی را نماای

دهناد .هادف نهاایی ایان اسات ااه

مفاهیم ،روابط و گزار ها مجهز به سامانهای صوری شوند تا در یاک نگاا مختصار و البتاه
جامؤ ،ارتباطات مفاهیم و نتایج پژوه

نمایاو شود .چنااو ااه اشاار ااردیم ساه مدلفاه

«اارآمدی و ایفیت در عملکرد قضایی»« ،تبعیضناپذیری در حقوق و آراء» و «فسادگریزی
و نظارتپذیری و پاسخگویی» ابعاد رهنی و عینی «عدالت قضایی» را شاکل مایدهناد ااه
تبلور مهمترین نیازهای اعتمادآفرین جامعه و سبب ارتقای «احساس عدالت قضایی» اسات.
از سوی دیگر ،در امتداد تالش در جهت اجرای عدالت قضایی و برپاداشتن بادوو تبعایض
قانوو ،مدلفههای «قانونمنادی عماومی»« ،نظام مطلاوب و تاوافقی» و «نهادهاای مقتادر و
امنیتآفرین» ابعاد رهنی و نهادی «امنیات عماومی» را سااختار مایبخشاند ااه در عرصاه
اجتماعی با تمراز بر مطلوبیتهای عمومی نظامپاذیری و برپاایی قاانوو ،افازای

«امنیات

عمومی» در جامعه را به دنبال دارند .بازخورد «اعتماد» جامعاه باه ایان نظام غالاب ااه از
نمودهای اجرای عدالت قضایی است ،به نوبه خود بهبود شاخ

های عدالت قضاایی را در

پی خواهد داشت .این چرخه اه درمجموع به «ارتقای احساس عادالت قضاایی در جهات
افزای

امنیت عماومی» مایانجاماد ،دساتاوردهایی همچاوو «افازای

«حاامیت قانوو در تحقاق عادالت»« ،افازای
«افزای

مقبولیات نهاادی»،

حمایات و همکااری در امنیات جامعاه» و

انطباقپذیری عمومی با نظم غالب» را در برخواهاد داشات .چرخاه یادشاد را در

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

با توجه به توضیحات ارائهشد و الگوی تدوینشد  ،بهطور خالصه میتاواو گفات ااه
عدالت قضایی دارای دو بعد عینی و بعد رهنی است ااه باهصاورت مساتقیم بار احسااس
عدالت قضایی توریرگذار بود و درنتیجه مدرر بر امنیت عمومی می باشند .ولی آنچه در ایان
تحقیق ،محققین بر آو تمراز داشته و تواید دارند ،اهمیت نق

بعد رهنی احساس عادالت

قضایی از طریق عوامل مستقیم (اارآمادی ،ایفیات خادمات قضاایی ،اساتقالل قضاایی و
برطرفی) و عوامل غیر مستقیم (عوامل ناخودآگاا فاردی و اجتمااعی) در امنیات عماومی
است.
 .2روششناسي تحقيق
پژوه

حاضر از نوع هدف ااربردی و توسعهای بود  ،زیرا ارتقاای دو ااارارد اساسای در

جامعه هدف را مورد بررسی و تحلیل قارار داد و از لحاار روش اجارا ،امای اسات ،در ایان
پژوه

بر نتایج مطالعات سه پژوه

پیمای

محور (نظرسنجی) اه طی سالهای اخیر در قاو

قضائیه صورت گرفته و نتایج ترایب شد اند .بهطوری اه بر اساس سه معیار مستقیم اارآمادی،
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ایفیت و استقالل و عوامل غیر مستقیم اررگذار بر احساس عدالت قضایی ،مدلفههای مرباو باه
منتخب احصا و در چهارچوبی جدید و مساتقل صاورتبنادی

هریک از معیارها از سه پژوه

و تحلیل شد اند ،به همین منظور جامعه آمااری تحقیاق نامحادود باود و از نموناهگیاری غیار
تصادفی استفاد شد و تعداد پرسشنامههای رسید  ،مبناای تحلیال قارار گرفتاه اسات ،در ساه
پیمای

برگزید شد « ،نمونه آماری» مورد پرس

باه ترتیاب  44013نفار (ساال 4000 ،)4931

نفاار (سااال  )4931و  40100نفاار ( )4931بااود اساات .در ایاان مطالعااه ،باار اساااس داد هااای
جمؤآوریشد و تحلیل امی صورتگرفته در سه پیمای

گذشته ،تالش شاد تاا یاک تحلیال

امی دقیق دربار مدلفهها و گویههای مورد نظر تحقیاق ارائاه شاود .درنتیجاه از چهاار جادول
جهت انجام این تحلیل استفاد شد است.
بهمنظور تعیین روایی شاخ
میانگین رتبهای و شاخ

ها ،از سه نوع شاخ

فراوانای (درصاد) .در بخا

استفاد شد است :میانگین حساابی،
تحلیال جاداول اولیاه ،از شااخ

میانگین و فروانی (درصد) استفاد شاد اسات ،همچناین باهمنظاور جماؤبنادی تحلیالهاا
(جمؤبندی چهار جدول اولیه) از میانگین حسابی برای تحلیل نهایی استفاد شد است.
 .3تجزیهوتحليل یافتهها
 .9-9آمار توصیفي مربوط به نمونههای آماری
با توجه به سه پیمای

صورتگرفته ،ویژگیهای جمعیتشناختی نمونه آماری به شرح

زیر است:
سال  :9910بیشترین فراوانی پاسخگویاو به لحار جنسیت مربو به آقایااو ( ،)%10باه
لحار سن پاسخگویاو در باز  90-04سال ( )%94و به لحاار تحصایالت لیساانس ()%04
بود است.
سال  :9910بیشترین فراوانی پاسخگویاو به لحار جنسیت مربو به آقایااو ( ،)%40باه
لحااار ساان پاسااخگویاو در باااز  93-90سااال ( )%03و بااه لحااار تحصاایالت دیااپلم و
پی دانشگاهی ( )%90بود است.
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 :9910بیشترین فراوانی پاسخگویاو به لحار جنسیت مربو به آقایاو ( ،)%11به لحاار
سن پاسخگویاو در باز  10-90سال ( )%90و به لحاار تحصایالت لیساانس ( )%90باود
است.
 .9-0نتايج مرتبط با سه پیمايش سالهای  9910 ،9910و 9910
در مورد مقادیر ارائهشد در الیه جداول تحلیلی این مطالعه ،اعدادی اه با درصاد ارائاه
شد است ،نشاو دهند میزاو درصد (معتبر) نظر پاسخگویاو در مورد آو گویاه اسات (اال
نسبت عدد  400است) .گویهها با مفاهیم منفی در داخل پرانتاز قارار گرفتاهاناد .همچناین
اعدادی اه بدوو عالمت درصد ارائه شد اند ،نشاودهند میانگین رتبهای آو گویه است ااه
این میانگین ،ارزشی در دامنه ( )0-4را به خود اختصاص مایدهاد .میاانگین باانتر درجاه
اهمیت بیشتر گویه را نشاو میدهد.
جدول  :9تحلیل پیمايش سال 9910
نام متغير

معيار

شاخصهای امنيت

حاکم

عمومي

در

گویههای مورد پيمایش

احساس

در تحقيقات گذشته

ميزان شباهت

روایي

متغيرهای

شاخص

تحقيقات گذشته

حاصله بر

با متغير تحقيق

اساس

جاری

ميانگين

اعتماد

مشارکت

حمایت

رضایت

کم

زیاد

قضایي

متوسط

عدالت

رتبه ()0-5
یا درصد

نحو برخورد با مفسدین اقتصادی















0544

نحو برخورد با فعانو سیاسی















0511

نحو برخورد با قاچاقچیاو مواد مخدر















9504









پیشگیری







9503









و مقابله با







0541















0531

اصالح و بازپروری مجرمین















0540

ایجاد امنیت اجتماعی















9504

نحو برخورد با اوباش ،اشرار

اارآمدی

و برهمزنندگاو نظم عمومی
پیشگیری از وقوع جرم
اشد جرم ،تعقیب و مجازات
مجرمین

از جرم
بزهکاری
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نام متغير

معيار

شاخصهای امنيت

حاکم

عمومي

در

گویههای مورد پيمایش

احساس

در تحقيقات گذشته

ميزان شباهت

روایي

متغيرهای

شاخص

تحقيقات گذشته

حاصله بر

با متغير تحقيق

اساس

جاری

ميانگين

اعتماد

مشارکت

حمایت

رضایت

کم

زیاد

قضایي

متوسط

عدالت

رتبه ()0-5
یا درصد

ایجاد امنیت در جامعه















%351

قاطعیت در مبارز با ارارل و اوباش















%953















%054















%451

اشد جرم















%450

برخورد قاطؤ با مفسدین اقتصادی















%450

شناسایی و اشد جرائم اقتصادی















%053















%054

شناسایی و تعقیب مجرمین















%051

دستگیری و مجازات مجرمین















%051

برخورد با مفاسد اجتماعی















%054

مبارز با مفاسد مالی و اختالس















%059

اصالح و بازپروری مجرمین















%054

ایجاد نظم در جامعه















%059









054

پیگیری پروند های مفسدین
اقتصادی
برخورد و مجازات مجرمین -
پیشگیری از وقوع جرم

مبارز با قاچاقچیاو مواد مخدر و
اعتیاد در جامعه

ارربخشی اقدامات تشکیالت قضایی
در افزای

عدالت و برابری در سطح









مدرر بودو

جامعه در چند سال اخیر

نظارتها

آیا نظام قضایی موجود در اشور ما

بر حُسن

از اارآمدترین نظامهای قضایی در









منطقه است؟
عدم موفقیت اارنامه دستگا
قضایی در چند سال اخیر

جریاو امور









9503

و اجرای








قوانین









9509
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ميزان شباهت

روایي

متغيرهای

شاخص

تحقيقات گذشته

حاصله بر

با متغير تحقيق

اساس

جاری

ميانگين رتبه

نام متغير

معيار

شاخصهای امنيت

حاکم

عمومي

در

گویههای مورد پيمایش

احساس

در تحقيقات گذشته

اعتماد

مشارکت

حمایت

رضایت

کم









اجرای دقیق قانوو









استاندارد

صدور احکام مناسب و بهجا









بودو و



عدم صدور رأی و احکام مناسب









باایفیت



عدم رأی مناسب و قاطؤ برای









دقیق قانوو

در پروند های قضایی
مجرمین اقتصادی

بودو
قضاوتها

















( )0-5یا
درصد



0540
%054
%450



()%053

کیفیت



















%059



()%4

عدم اعمال دقیق قانوو









رعایت حقوق شهروندی









اهتمام به



احقاق حقوق مردم









رعایت



عدم رعایت حقوق شهروندی









حقوق



عدم رعایت حقوق اربابرجوع









عدم شفافیت قضایی و ضعد









عدم اطالعرسانی مناسب در









اساسی و

متوسط

قضایي

زیاد

صدور حکم مناسب و اعمال

عدالت





()%050
()%051
0511







()%051







()%050







()%050

رعایت عدالت و بیطرفی قضایی









رعایت







0511

اجرای عدالت و قضاوت عادننه









استقالل







%053

عدم رعایت عدالت قضایی در









و بیطرفی





چشمپوشی از تخلفات آقازاد ها









وجود رابطه و پارتیبازی در









وجود رشو خواری در قو قضائیه









عدم رعایت عدالت قضایی در









اطالعرسانی به جامعه

رابطه با جرائم اقتصادی

احکام صادر

استقالل

نظام قضایی

احکام صادر

شهروندی
نظارت
پذیر بودو
و
پاسخگویی
دستگا
قضایی

در رسیدگی

استقالل
ساختاری



()%9







()%050







()%451







()%053







()%9
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با تحلیل خروجی جدول و بررسی تناسب شاخ

های امنیت عمومی با متغیر حاام در

احساس عدالت قضایی ،میتواو دریافت:
 -4بیشترین میزاو گویه ها در متغیر حاام پیشگیری از جرم و مقابلاه باا بزهکااری ،باه
ترتیب مربو به گویههای ایجاد امنیت در جامعه ( 351درصد) ،قاطعیت در مبارز باا ارارل
و اوباش ( 953درصد) و بر اساس شاخ

میانگین رتباهای باه ترتیاب نحاو برخاورد باا

اوباش ،اشرار و برهمزنندگاو نظم عمومی ( )9503و ایجاد امنیت اجتماعی ( )9504است.
میزاو پروند هاای معوقاه ،مرباو باه

 -0بیشترین میزاو گویهها در متغیر حاام ااه

گویه عدم توخیر در صدور احکام قضایی ( 951درصد) است.
 -9بیشترین میزاو اهمیت گویهها در متغیر حاام مدرر بودو نظارتها بر حُسان جریااو
امور و اجرای قوانین ،مربو به گویه رسیدگی باه شاکایات و دعااوی مطارحشاد ()053
است.
 -1بیشترین میزاو گویهها در متغیر حاام استاندارد بودو و باایفیت باودو قضااوتهاا،
مربو به گویه صدور احکام مناسب و بهجا ( 450درصد) است.
 -4بیشترین میزاو اهمیت گویه ها در این مطالعه ،مرباو باه گویاه نحاو برخاورد باا
اوباش ،اشرار و برهمزنندگاو نظم عمومی ( )9503است.
جدول  :0تحلیل پیمايش سال 9910

معيار
اارآمدی

اعتماد

مشارکت

حمایت

رضایت

کم

متوسط

میزاو رضایت از عملکرد قو

زیاد

گویههای مورد پيمایش
در تحقيقات گذشته

شاخصهای امنيت
عمومي

نام متغير
حاکم
در
احساس
عدالت
قضایي

ميزان شباهت
متغيرهای
تحقيقات گذشته
با متغير تحقيق
جاری

روایي
شاخص
حاصله بر
اساس
ميانگين و
فراواني
(درصد)

مدرر بودو
نظارتها
قضائیه









بر حُسن
جریاو امور
و اجرای
قوانین







%44501
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معيار

شاخصهای امنيت
عمومي

گویههای مورد پيمایش
در تحقيقات گذشته

اعتماد

مشارکت

حمایت

رضایت

کم

متوسط

زیاد

نام متغير
حاکم
در
احساس
عدالت
قضایي

ميزان شباهت
متغيرهای
تحقيقات گذشته
با متغير تحقيق
جاری

روایي
شاخص
حاصله بر
اساس
ميانگين و
فراواني
(درصد)

استاندارد
میزاو عادننه و منصفانه بودو
احکام صادر در دادگا ها

بودو و
















باایفیت







%11

بودو
قضاوتها

ایفیت

سهولت در
دسترسی
به نظام

میزاو رضایت از خدمات

قضایی

الکترونیکی

ارتقای
















وضعیت
محیطی و







%11






مادی
رعایت
(رسیدگی به پروند های مهم)
رسیدگی بیطرفانه با پیروی از

استقالل

قانوو انجام میشود.

و بیطرفی







%19

در
رسیدگی

توافقات پشت پرد جناحی و
سیاسی در رسیدگی نق

دارند.















()%11

 -قو قضائیه در

استقالل

تصمیمگیریهای خود مسائل
سیاسی را در نظر گرفته و به نفؤ









جناح یا گرو خاصی رفتار







()%40

استقالل

میاند.

ساختاری

 قو قضائیه درتصمیمگیریهای خود تنها به
وظاید قانونی خود عمل ارد و
به نفؤ جناح یا گرو سیاسی
خاصی رفتار نمیاند و از
استقالل نزم برخوردار است.















%94
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با تحلیل خروجی جدول و بررسی تناسب شاخ

های امنیت عمومی با متغیر حاام در

احساس عدالت قضایی ،میتواو دریافت:
 40 -9درصد پاسخگویاو باور دارند اه قو قضائیه در تصمیمگیریهاای خاود مساائل
سیاسی را در نظر گرفته و به نفؤ جناح یا گرو خاصی رفتار میاند.
 11 -0درصد پاسخگویاو اعتقاد دارند اه توافقات پشات پارد جنااحی و سیاسای در
رسیدگی به پروند ها نق

دارند.

 -9همچنین  11درصد پاسخگویاو اعتقاد دارند اه احکام صادر در دادگا ها عادنناه و
منصفانه است.
 -1میزاو رضایت از عملکرد قو قضائیه  44501درصد است.
جدول  :9تحلیل پیمايش سال 9910
شاخصهای امنيت

معيار

عمومي

گویههای مورد پيمایش
در تحقيقات گذشته

اعتماد

اارآمدی

بازدارند و ارربخ

بودو احکام قضایی

رواو و ساد بودو مراحل دادرسی
ارزش قائل شدو برای وقت مردم
در مراحل رسیدگی
رسیدگی بهموقؤ به پروند

مشارکت

جامعه

حمایت

توانمند در پیشگیری از وقوع جرم در

عدالت قضایي

تحقيق جاری

ميانگين و

رضایت

حقوق عامه

در احساس

گذشته با متغير

اساس

کم

قاطعیت در برخورد با متجاوزاو به

نام متغير حاکم

تحقيقات

حاصله بر



  



   پیشگیری از جرم



متوسط

قضائیه

متغيرهای

شاخص

زیاد

میزاو رضایت زیاد از عملکرد قو

ميزان شباهت

روایي

 

مدرر بودو






فراواني
(درصد)
4510
4514

و مقابله با


  



  



   ااه



  



  

بزهکاری

مدتزماو

رسیدگیهای
قضایی



4514
4514

















4514







4511







4513
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شاخصهای امنيت
عمومي

معيار

گویههای مورد پيمایش
در تحقيقات گذشته

اعتماد

مشارکت

حمایت

درست و دقیق بودو آراء قضایی



  

مراحل دادرسی به احقاق حق میانجامد



  

دارای قوانین و مقررات قضایی و عادننه



  



  



  



  

ایفیت

ماهر
برخورداری و استفاد از فناوریای
جدید و الکترونیکی
ازدحام و تراام مراجعه به دستگا
قضایی

عدالت قضایي

تحقيق جاری

ميانگين و

رضایت



  

برخوردار از نیروی انسانی متخص

در احساس

گذشته با متغير

اساس

کم

رفتار مناسب با زندانیاو



  

و

نام متغير حاکم

تحقيقات

حاصله بر

اهتمام به
رعایت حقوق
اساسی و
شهروندی

استاندارد بودو
و باایفیت بودو
قضاوتها

متوسط

حمایت از آزادیهای مشروع



  

خانواد آوها

متغيرهای

شاخص

زیاد

پشتیباو مردم



  

رعایت حفظ آبرو و حیثیت متهم و

ميزان شباهت

روایي

فراواني
(درصد)







4451







4544





4549







4544







4511







4514







4541



4541



ارتقای سطح
سرمایه انسانی





دستگا قضایی

با تحلیل خروجی جدول و بررسی تناسب شاخ

ارتقای وضعیت
محیطی و مادی











4531



0541

های امنیت عمومی با متغیر حاام در

احساس عدالت قضایی ،میتواو دریافت:
 -9بر اساس نظرات پاسخگویاو میزاو اهمیت گویه «قو قضائیه در تصمیمگیاریهاای
خود تنها به وظاید قانونی خود عمل ارد و به نفؤ جناح یا گرو سیاسای خاصای رفتاار
نمیاند و از استقالل نزم برخوردار است» .در متغیر حااام اساتقالل و بایطرفای)4540( ،
است.
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 -0بیشترین میزاو اهمیت گویهها در متغیر حاام ،مدرر بودو پیشگیری از جرم و مقابلاه
بودو احکام قضایی ( )4513است.

با بزهکاری ،مربو به گویه بازدارند و ارربخ

مادتزمااو رسایدگیهاای

 -9بیشترین میزاو اهمیت گویهها در متغیار حااام اااه

قضایی ،مربو به گویه رسیدگی بهموقؤ به پروند ( )4513است.
 -1بیشترین میازاو اهمیات گویاههاا در متغیار اهتماام باه رعایات حقاوق اساسای و
شهروندی ،مربو به گویه رعایت حفظ آبرو و حیثیت متهم و خانواد آوها ( )4544است.
با توجه به سه پیمای

گذشته و تویید ارتبا بین عوامل مستقیم احساس عدالت قضایی

در امنیت عمومی ،به بررسی وضعیت پاساخگویاو و نقا
قضایی بر امنیت عمومی در سه پیمای

آو در توییاد احسااس عادالت

گذشته میپردازیم.

 .9-9تحلیل وضعیت پاسخگويان با توجه به گويههای مرتبط با عوامـل یرمسـتقیم
در سه پیمايش
جدول  :0تحلیل دانش ،بینش و نگرش پاسخگويان در ارتباط با تأثیر عوامل یرمستقیم در احساس
عدالت قضايي
ميزان شباهت

معيار

گویههای مورد پيمایش

شاخصهای

نام متغير

امنيت عمومي

حاکم
در احساس

در تحقيقات گذشته

اعتماد

مشارکت

حمایت

رضایت

عوامل یرمستقیم

فرد در ارزیابی تصمیمات دستگا قضایی
(احساس عدالت)]

کم

آگاهی/دان

جاری

ميانگين

متوسط

نهایی مراجؤ قضایی [توریر میزاو

با متغير تحقيق

بر اساس



پروند های مهم قضایی

فردی و وضعیت اقتصادی

تحقيقات گذشته

حاصله



و

زیاد

آگاهی پاسخگویاو از روند رسیدگی به
توریر عوامل مختلد در تصمیمگیری

متغيرهای

شاخص

عدالت
قضایي

روایي

فراواني
(درصد)



0819

ديدگاه ،میزان
دانش و
آگاهي فردی







9800
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معيار

گویههای مورد پيمایش

شاخصهای

نام متغير

امنيت عمومي

حاکم
در احساس

در تحقيقات گذشته

ميزان شباهت

روایي

متغيرهای

شاخص

تحقيقات گذشته

حاصله

با متغير تحقيق

بر اساس

جاری

ميانگين

عدالت

اعتماد

مشارکت

حمایت

رضایت

کم

متوسط

زیاد

قضایي

و
فراواني
(درصد)

میزاو موفقیت قو قضائیه در تحقق
اهداف خود در جامعه [توریر میزاو
آگاهی/دان



فردی و وضعیت اقتصادی





0585

فرد در ارزیابی موفقیت دستگا قضایی
(احساس عدالت)]
عدم احساس نزدیکی و همدلی با





میزاو آگاهی الی نسبت به قو قضائیه







نحو نگرش نسبت به قو قضائیه







9890

مشارات پاسخگویاو با قو قضائیه







9800

میزاو اعتماد نسبت به قو قضائیه







9855

تشکیالت قضایی

شیو های اسب اطالعات پاسخگویاو از
فعالیتها و عملکرد قو قضایی ارتبا
مستقیم با مرااز قضایی
اطالعرساني مناسب قوه قضائیه در
پروندههای مهم



()9890
0805

تأثیر رسانهها
بر افکار







085

عمومي
تأثیر رسانهها
بر افکار







56

عمومي

عضويت در شبکههای اجتماعي

عوامل یرمستقیم

(حداقل عضو يک شبکه اجتماعي
هستند)
وضعیت مناسب پاسخگويي و
اطالعرساني (گويه  :5ارتباط با رسانهها

تأثیر رسانهها







0089

بر افکار
عمومي







9580

و خبرنگاران)
وضعیت فرهنگ و دانش حقوقي مردم

ديدگاه ،میزان

(باال بودن)

دانش و
آگاهي فردی







9080
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با تحلیل خروجی جدول و بررسی تناسب شاخ

های امنیت عمومی با متغیر حاام در

احساس عدالت قضایی ،میتواو دریافت:
 9051 -4درصد پاسخگویاو دارای فرهنر و دان
نشاو از اعتبار پاسخهای دریافتی و تویید نق

حقوقی بانیی هستند و ایان مدلفاه

عوامل غیر مستقیم احساس عادالت قضاایی

بر امنیت عمومی دارد.
 0154 -0درصد پاسخگویاو حداقل در یکی از شبکههای اجتماعی (تلگارام ،واتاسآپ
و  )...عضو هستند اه از این طریق اطالعات مورد نیاز خود را دریافت میانند .درواقؤ این
شبکهها میتوانند بر افکار عمومی توریرگذار باشند.
 40 -9درصد پاسخگویاو اعالم داشاتهاناد ااه قاو قضاائیه اطاالعرساانی مناسابی در
پروند های مهم انجام داد است ،اطالعرسانی و به دنبال آو شفافیت یکی از مدلفههای مهم
توریرگذار غیرمستقیم بر عدالت قضایی و درنهایت مدرر بر امنیات عماومی مایباشاد ،ایان
نتیجه تویید سه پیمای

قبلی میباشد.

 -1تنها  154درصد پاسخگویاو از طریق ارتبا مستقیم با مرااز قضایی از فعالیاتهاا و
عملکرد قو قضائیه باخبر میشوند.
 .9-0جمعبندی فراتحلیل پیمايشها
برای جمؤبندی ساه پیماای

رارشاد  ،از شااخ

میاانگین اساتفاد شاد اسات (از

درصدها میانگین گرفته شد است) و مقیاس میانگین (0-9زیاد ،متوسط و اام) مایباشاد.
وضعیت عوامل مستقیم و غیرمستقیم بر اساس معیارها و شاخ
زیر قابل مشاهد است.

متغیار حااام در جادول
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جدول  :5جمعبندی فراتحلیل پیمايشها (نظرسنجي)
روایي شاخص

معيار

اعتماد

مشارکت

و فراواني

حمایت

در احساس عدالت قضایي

با شاخصهای امنيت عمومي

رضایت

نام متغير حاکم

حاصله
بر اساس ميانگين

تناسب شاخص احساس عدالت قضائي

نرخ رسیدگی به پروند ها

%050









مدتزماو رسیدگیهای قضایی

4511









میزاو پروند های معوقه

%9

















پیشگیری از جرم و مقابله با بزهکاری

0549









سهولت در دسترسی به نظام قضایی

%11









اهتمام به رعایت حقوق اساسی و شهروندی

0504




































افزای

اارآمدی

ااه
ااه

مدرر بودو نظارتها بر حُسن جریاو امور و اجرای قوانین

ایفیت

استاندارد و باایفیت بودو قضاوتها

0590

%44501

4541

نظارتپذیر بودو و پاسخگویی دستگا قضایی

%11
%050

استقالل و بیطرفی عوامل غیرمستقیم

وضعیت محیطی و مادی

0594

%11



استقالل ساختاری

0594

%19





رعایت استقالل و بیطرفی در رسیدگی

4540

%19







توریر رسانهها بر افکار عمومی

%40

%4351

















دیدگا  ،میزاو دان

و آگاهی فردی

9051

بر اساس جمؤبندی نظر پاسخگویاو و تحلیل نهایی سه پیمای
معیار اارآمدی اه نق

 -9از پنج شاخ

را میتواو دریافت:

آو در تاوریر بار امنیات عماومی (رضاایت،

حمایت ،مشارات و اعتماد) بررسی شد ،هماوطور اه در جدول بان دید میشود ،از نظار
پاسخگویاو توریر این شاخ
 -0از پنج شاخ

ها زیر پنجا درصد ارزیابی شد است.

معیار ایفیت نیز ،سهولت در دسترسی به نظام قضایی و وضاعیت

محیطی و مادی در توریر بر شاخ
اعتماد) امی بی

های امنیت عمومی ( رضاایت ،حمایات ،مشاارات و

از پنجا درصد و استاندارد و باایفیت بودو قضاوت ها در دامنه میانگین

پنجا درصد و شاخ

های اهتمام به رعایت حقوق اساسی و شهروندی و نظارتپاذیری
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و پاسخگویی دستگا ق ضایی در ارتبا با مدلفه هاای امنیات عماومی زیار پنجاا درصاد
ارزیابی شد است.
 -9دو معیار اساتقالل و بای طرفای نیاز در ارتباا باا شااخ

امنیات عماومی ،زیار

پنجا درصد ارزیابی شد است.
 -0از نتایج عوامل غیرمستقیم احساس عدالت قضایی ،شاخ

دیدگا  ،میازاو دانا

و

آگاهی فردی با  90درصد و توریر رسانهها در حدود پنجا درصد در اررگذاری بر مدلفههاای
امنیت عمومی ارزیابی شد است.
بهصورت خالصه میتواو گفت:
از بین شاخ

های طرح شد برای سه مدلفه عوامل مستقیم ،یعنی اارآمدی ،ایفیت

و استقالل ،تنها سه شااخ

ایفیات شاامل ساهولت در دسترسای باه نظاام قضاایی،

استاندارد و باایفیت بودو قضاوت هاا و وضاعیت محیطای و ماادی در ارتقاای امنیات
عمومی مدرر بود و از بین شاخ
شاخ

های مطرحشاد از مدلفاه هاای غیار مساتقیم ،تنهاا

توریر رسانه ها بر افکاار عماومی ،مادرر در ارتقاای امنیات عماومی (رضاایت،

اعتماد ،مشارات و حمایت) بود.
 .4نتيجهگيری
نتایج حاصل از تحقیق ،با در نظر گرفتن عوامل زیرسااخت احساسای ،حاوز هاای
برانگیختگی اعتمادزایی عدالت قضایی و امنیت عمومی نیز به خوبی نشاو میدهاد ااه
ارتقای ااراردهای مبتنی بر اارآمدی ،ایفیت ،استقالل و بیطرفی اه از آو ها به عناواو
عوامل مستقیم در تحقیق نامبرد شد و توریر عوامل غیرمستقیم ،شامل عملکرد رسانه ها
و میزاو آگاهی و انگیز های فردی و نیز نق

سایر عوامل مرتبط با فرآیندهای قضاایی

مثل واال ،اارشناساو ،ضابطین قضایی و  ...میتواند مدرر بر احساس عدالت قضایی در
مردم و به خصوص مراجعاو به دستگا قضایی باشد و درنتیجه شاخ

های بعد رهنای

امنیت عمومی شامل مشارات ،حمایات ،اعتمااد و رضاایت در ماردم را تقویات اناد،
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هرچند اه در این تحقیق از عوامل مستقیم احساس عادالت قضاایی ،فقاط نقا
رارشد از مدلفه ایفیت و از عوامل غیر مساتقیم نقا

شاخ

ساه

رساانه هاا در ارتقاای

امنیت عمومی مدرر بود .همچنین نزم به رار است اه مدلفه های بعاد رهنای احسااس
عدالت قضایی مستلزم استنبا رهنی و عملی یکپارچه از قانوو خوب توأم با دادرسای
اارآمد ،ایفی و استقالل قضایی است و همچناین مطالعاات نظاری تاوأم باا مطالعاات
میدانی انجام شد به خصوص در طی این پژوه

نشاو داد اه ارتقاای عوامال مساتقیم

بعد رهنی احساس عدالت قضایی شامل اارآمدی ،ایفیت و استقالل و بیطرفای و نیاز
عوامل غیرمستقیم مقدمه استنتاج رهنی مردم از حاامیت قانوو و دادرسی عادننه است.
مطالبات و موضوعات ارتقای احساس عدالت قضایی هم راستا با مطالبات و موضوعات
امنیت عمومی است.
بهعالو احساس عدالت قضایی و احساس رو به تزایاد امنیات عماومی ااه برآماد از
نتایج عملی راهبردها ،برنامهها و توانمندیهای مراجؤ مارتبط مایباشاند ،بساتر مناسابی را
برای ایفیسازی و توسعه سطح نظارت ،بهبود سازواارهای پاساخگویی باه ماردم ،ایجااد
اعتماد ،جامعهپذیری ،جلوگیری از قانووگریزی و آسیبهای اجتماعی در جهت حفظ نظام
غالب در جامعه فراهم میانند .در این راستا ،دساتگا قضاایی مایتواناد از طریاق ارتقاای
عملکرد خود ،به افزای

احسااس عادالت قضاایی در ساطح جامعاه و باان باردو اعتمااد

شهرونداو نسبت به نهاد مجری عدالت امک اند .فرآینادی ااه حاصال آو ،تاوریر عملای
احساس عدالت قضایی بر نحو عملکارد دساتگا هاای مساوول در تاومین امنیات عماومی
خواهد بود.
در این صورت نیز احساس عدالت قضایی بهمثابه یک دارایای نامشاهود ملای در درک
روابط حاام میاو نهاد عدالت و جلب اعتماد شهرونداو در موقعیت های گوناگوو میتواناد
نق

بسیار مدرری را ایفا نماید.
افزای

احساس عدالت قضایی نیز به نوبه خود ،شاخ

هاای بُعاد رهنای امنیات

عمومی شامل مشارات ،حمایت ،اعتماد و رضایت در مردم را تقویات ماینمایاد و در
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نهایت به طور خالصه و مبتنی بر الگوی مفهومی تحقیق ،هامراستاساازی و هام افزایای
احساس عدالت قضایی و امنیت عمومی در جهت افزای

امنیت عمومی ،نتایج زیار را

در پی خواهد داشت:
 -4افزای

اعتماد عمومی و ایجاد سرمایه اجتماعی برای نظام؛

 -0افزای

مشروعیت نهادی؛

 -9افزای

انطباقپذیری و مشارات اجتماعی مردم و

 -1حاامیت هرچه بهتر و بیشتر قانوو و تحقق عدالت در جامعه اه تومینانناد امنیات
عمومی است.
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فهرست منابع ومآخذ
الف .منابع فارسي




قرآو اریم ،ترجمه ،محمدمهدی الهی قمشهای.
نهجالبالغه ،ترجمه ،محمد دشتی.
احمدی ،سید جواد ( ،)4930اصطالحشناسی «عدالت» و پیوند آو با مفاهیم همسو در آموز های
نهجالبالغه ،مجله معرفت اخالقی ،سال چهارم ،ش .49



افتخاری ،اصغر ( ،)4939عدالت و امنیت ملی در اسالم ،مجموعه مقانت عدالت و امنیت ملای،
تهراو ،پژوهشگا مطالعات راهبردی ،چاپ اول.





اناصاری ،شیخ مرتضی ( ،)4913المکاسب ،ج  ،9بیجا ،محبین.
آرربایجانی ،علیرضا و ااظمی نجدآبادی ،محسن ( ،)4931درنگی در مفهوم احسااس عادالت
قضایی ،تهراو ،حقوق اسالمی ،سال چهاردهم ،شمار .41
موسوی خمینی ،سید روحاهلل ( ،)4941شرح حدیث جنود عاقل و جاهل ،قم ،مادسسه تنظایم و
نشر آرار امام خمینی (ر ).



موسوی بجنوردی ،سید محمد ،روحانی ،سمیه ( ،)4934شاخصه هاای عادالت قضاایی از منظار
امیرالمدمنین علی (علیه السالم) با رویکردی بر آرای امام خمینی (ر ) ،پژوهشنامه متین ،سال ،41
شمار .41



بوزاو ،باری ( ،)4930مردم دولت ها و هراس (ترجمه) ،تهراو ،انتشاارات پژوهشاکد مطالعاات
راهبردی.




بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ،دفتار حفاظ و نشار آراار حضارت آیاتاهلل خامناهای
(مدظلهالعالی).
جاویدی ،مجتبی ( ،)4941راهکارهای عدالت قضایی از دیدگا مقام معظم رهبری ،حقوقی گوا ،
دور جدید ،شمار  1و .4



جعفری لنگرودی ،جعفر ( ،) 4944ترمینولوژی حقوق تهراو ،گنج دانا  ،نظام عماومی ،چااپ
بیست و دوم.




حاجید آبادی ،احمد ( ،)4944اجرای عدالت -احساس عدالت ،مجله فقه و حقوق ،سال ساوم،
ش .3
ر پیک ،حسن ( ،)4944درک امنیت عمومی ،تهراو ،فصلنامه امنیت عمومی ،ش .4
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ر پیک ،سیامک ،)4944( ،گفتوگاوی علمای ،تهاراو ،دانشاگا عاالی دفااع ملای ،پژوهشاکد
مطالعات راهبردی.
ر پیک ،سیامک ،)4941( ،نسبت امنیت فردی و امنیت عمومی ،تهراو ،فصلنامه امنیات عماومی،
سال دوم ،شمار اول و دوم.



ریاحی ،محمداسماعیل؛ اسکندری ،سمانه و حکیمینیا ،بهزاد ( ،)4931بررسی رابطه باین میازاو
مصرف رسانهای و میزاو احساس عدالت بین دانشجویاو دانشگا مازندراو ،مجله جامعهشناسای



ااربردی ،شمار .14
زارعی ،محمدحسین ( ،)4941حقوق عمومی؛ امنیت قضایی بهمثابه حق ،مجلس و راهبرد ،تهراو،
شمار .41




زاهدی مازندرانی ،محمدجواد؛ صدیق سروستانی ،رحمتاهلل و نوایی لواسانی ،محماود (،)4930
احساس عدالت و عوامل اجتماعی مرتبط با آو ،مجله رفا اجتماعی.
زینالدینی ،مجید ،فرهی ،علی ،سلطانی ،محمدرضا ( ،)4934پیامدهای اارآمدی در قاو قضاائیه
از منظر امام خمینی و مقام معظم رهبری ،دوفصلنامه تخصصی اسالم و مدیریت ،سال پنجم ،ش
 4و .3





زینالی ،امیرحمز و آت سخن ،ستار ( ،)4934عدالت بدوو دادگا  ،تهراو ،انتشارات خرسندی.
صدیق سروستانی ،رحمتاهلل و دغاقله ،عقیال ( ،)4941مقایساه نگارش شاهرونداو معماولی و
نخبگاو جامعه در مورد عدالت اجتماعی (مورد تهراو بزرگ) ،نامه علوم اجتماعی ،ش .91
طباطبایی ،سید محمدحسین ( ،)4941المایزاو فی تفسیر القرآو ،ترجمه سید محمدباقر ماوسوی
همدانی ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی.




علینقی ،امیرحسین ( ،)4913امنیت قضایی ،فصلنامه راهبردی ،سال سوم ،ش .1
فاضلی ابریا ،حامد ( ،)4934سرمایه اجتماعی در نهج البالغاه ،تهاراو ،انتشاارات دانشاگا اماام
صادق (علیهالسالم).







قرباونیا ،ناصر ( ،)4949عدالت و حقوق ،مجله قبسات ،سال نهم.
ااتوزیاو ،ناصر ( ،)4944فلسفه حقوق ،جلد  ،4تهراو ،شرات سهامی انتشار.
ااتوزیاو ،ناصر ( ،)4941گامی بهسوی عدالت ،میزاو ،چاپ اول.
گرو مترجماو به ویراست علمی مراز مالمیری ،احمد ( ،)4931ارزیابی نظامهای قضاایی اروپاا
در سالهای  0040و (0041ویراست دوم) ،پژوهشگا قو قضائیه.
لرنی ،منوچهر ،)4941( ،جامعهشناسی امنیت ،تهراو ،انتشارات رامین.
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 شاخ،)4939( ، صفرعلی،لطفی

. دانشکد امنیت ملی- اساس آراء و نظرات مقام معظم رهبری دانشگا عالی دفاع ملی
،41  شامار،41  سال، پژوهشنامه متین،)4934(  سمیه، سید محمد و روحانی،موسوی بجنوردی




.4934 بهار
، فصلنامه اطالعات سیاسی اقتصاادی، تهراو، راهی به سوی توسعه پایدار،)4911(  مسعود،نونژاد



. سال دوازدهم،44-40 شمار
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