
 12یاپیپ ،1401 پاییز، 3شماره  ، چهارم سال ،مطالعات رهبری فرهنگی فصلنامه
 

http://clsj.ir 

 
 

98 98 

ایران و نقش عوامل  حقوق در کیفری عناوین کاهش ضرورت بررسی

 فرهنگی در آن
 

 1مالک طرالنی مغانلو

 

 1401 آبان 30: رشیپذ خیتار              1401 وریشهر 30: افتیدر خیتار

 

 چکیده

 ببرد، بين از را حقوقي مقررات و قواعد به جهل مساعد هاي زمينه تواند مي كه فرهنگ بخش آگاهي نقش

 در جرم از پيشگيري واجب هاي مقدمه و منابع از یكي یا بخشي آگاهي براي ابزاري عنوان به اساس از

 نقش شد قائل توان مي حقوقي حوزة بر آن تأثير و فرهنگ براي كه دیگري نقش .شود مطرح جامعه

قوانين كيفري كشور ما در دو سه دهه اخير سخت متورم گشته است. مجموعه   است. فرهنگ هنجارساز
 با مطالعه حاضررویه قطور شده است. شناسي، بيهاي وثيق جرمها و یافتهتوجه به دادهقوانين كيفري بي

ضرورت كاهش عناوین كيفري در حقوق ایران طراحي و تدوین شد. تحقيق عوامل فرهنگي و  هدف بررسي
 تحليلي است. روش گردآوري اطالعات كتابخانه است. تجزیه -از نوع مطالعات كيفي از نوع توصيفيحاضر 

تحليلي انجام گرفته است. نتایج بررسي نشان داد كه قوه مقننه مي  -صورت توصيفي و تحليل اطالعات به
مچنين نتایج بررسي تواند با وضع و  تصویب قوانين شفاف و صریح بر كاهش عناوین كيفري همت گذارد. ه

نشان داد كه در قانون اساسي تنها به تعبير اقدام مناسب جهت پيشگيري از وقوع جرم اكتفاء شده است بدون 
شده باشد و قلمرو اختيارات و وظایف قوه قضائيه در این بيني اینكه سازوكارها و ابزارهاي اقدام مناسب پيش
باید تبيين شده تا امر پيشگيري « اقدام مناسب»ره و گستره خصوص نيز احصاء و تعيين نشده است، لذا دای

عوامل  نيز در چهارچوب قواعد این گستره به مرحله اجرا گذارده شود. در كل نتایج بررسي نشان داد كه
فرهنگي و آگاه سازي افراد جامعه از ابعاد جرم و عواقب آن مي تواند در عدم وقوع جرم تاثير مثبتي داشته 

 باشد.

 عوامل فرهنگيعناوین كيفري، تورم كيفري،  ت کلیدی:کلما

 
                                                           

 .رانیا ل،یاردب قاتیحتق و علوم واحد یاسالم آزاد دانشگاه ،یشناس جرم و جزا شیگرا  حقوق ارشد یکارشناس  1
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

 مقدمه -1
یكي از مهم ترین مسائل سيستم هاي حقوقي در جهان امروز به ویژه جامعه كنوني ایران، مشكل تورم عناوین 
كيفري است كه باعث فزوني جرایم در قانون مدون كيفري مي شود، و باعث قطور شدن مجموعه قوانين 

رویه مجموعه مقررات كيفري و قطور نمودن بي ضرورت بدون منظور از تورم كيفري، تصویب جزایي مي گردد.
انگاري هاي جدید است. اگر چـه در حـال حـاضر، كشور ما سخت با بحران تورم كيفري جرم قوانين جزایي با

نيمه  در 1«منتسكيو»ارد. و اختصاص به زمان ما و كشور ایران ند نداشته تازگي روبـروست، امـا این پدیده
به این  دوم جهاني قـبل از جنگ 3«پيـناتل»و 2«بوزا»اول قرن هجدهم، و نيز برخي از نویسندگان مـانند

و موجب سردرگمي قضات،  گشته تر و وسيع تراند. تورم عناوین كـيفري، هر روز پيچيدهمسأله اشاره كرده
شود یني ميیـا جـرایم جدید پيش جـدید، قوانين گردد. هر روز یا هر هفته با تصویبمجریان و افراد جامعه مي

 (.  1380باید )حبيب زاده و همكاران، ین مجرمانه موجود، وسعت مـيو یا اینكه دامنه عناو
و رهایي از محدودیت است، در حالي كه دولت اصرار دارد كه  فطرت خویش، مایل به آزادي حكم انـسان بـه

 او نيازهاي فطرت بشر و با كيفري قابليت انطباق مقررات گردند. اگر اجراي مـقررات و قـوانين، وادار مردم به
بـه زیـان مردم خواهد بود؛  هـمواره را نداشته باشد و بـالعكس بـا حقوق فطري و طبيعي فرد در تضاد باشد،

مقابله كنند. پذیرا شدن آن موجب از دست  شوند یا با آن پذیـرا را مجبورند مـحدودیت هایي یا زیرا مردم
 شود. هر گاه دولت، این حـلقه مـحاصر )تحدیدمي مـجازات هایي دادن آزادي و مقابله با آن موجب تـحمّل

و نتيجه هـر چـه باشد؛بر ضرر حكومت و  گرددمي موجب اعتراض مردم بـيشتر كـند، تـنگ تر آزادي( را
 تـدوین بهمـدبّرانه و منطقي عليه آنها، نظرها  و مـبارزه جامعه است. اصوالً اگر به جاي بررسي اعمال نابهنجار

جـلب شـود، جز افزایش حجم مجموعه قـوانين جـزایي، طوالني كردن سياهه جرایم،  كيفري قوانين و وضع
هاي سنگين براي ها، ایـجاد هزینهخانمان كردن خـانوادهانباشتن زندان ها از افراد، نابود كردن انسان ها، بي

اعتنا بارآوردن افـراد اجـتماع و نت واداشـتن مردم، بينـابود سـاختن نـيروهاي فعال، به خـشو اجتماع،
 (1356اي در بر نخواهد داشت. )مظلومان، عدالتي، نتيجهگسترش بي

بزهكار و عمل بزهكارانه وي محصول محيط اجتماعي اوست و یا این كه بيماري هایي جسم او را احاطه 
و مناقشه آميز دارد خصوصاً در كشوري مثل جرم بر خالف تصور برخي، مفهومي كامالً غامض  .كرده است

ایران كه آبستن تحوالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي سریع و گسترده اي است كه البته این امر به 
طور ناخواسته كميت و كيفيت قانونگذاري را نيز تحت الشعاع خود قرار مي دهد، بنابراین قواعد حقوقي و 

جرم »ش هاي حقيقي جامعه را منعكس نمایند در غير این صورت جز خاصيت قوانين باید همچون آیينه ارز
و زدودن اهميت اخالقي رفتارها از اذهان عمومي، ارمغاني براي جامعه نخواهد داشت، قانونگذار هنگامي « زایي

                                                           
1.  Montosqieu 
2.  Bouzat 
3.  Pinatel 
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كرده و  كه در مقام مقابله با یک پدیده ضد اجتماعي بر مي آید مي بایست ابتدائاً علت العلل آن را شناسایي
به از بين بردن این علت ها بپردازد چرا كه تا علت وجود دارد، مبارزه با معلول نتيجه اي نخواهد داشت. 

 (. 1387)ظفري، 
متأسفانه در قوانين كيفري ایران در هنگام قانونگذاري معلوالت را مد نظر قرار داده و در مواجهه با هر پدیده 
اجتماعي كه مخل نظم و امنيت جامعه است، ساده ترین طریق یعني توسل به ابزار كيفري را اتخاذ نموده 

مواجه شده ایم بدون در نظر گرفتن  است لذا در حال حاضر با موضوع تورم كيفري و تكثير عناوین كيفري
علل و عوامل آنها و بدون كنكاش براي یافتن راهكارهاي مناسب براي مقابله با علل و عوامل. در طي سال 
هاي گذشته همواره قانونگذار ایراني افعال یا ترک افعال را جرم تلقي و مشمول مجازات قرار داده و به ندرت 

ده است، برخي از عناوین مجرمانه، كه در حال حاضر در قوانين دیده مي شود، از عناوین جزایي جرم زدایي كر
بعضاً موضوعيت ندارند یا منطبق با مقتضيات زمان و شرایط مكاني نيستند لذا موضوع مبارزه با عوامل جرم و 

ید در پيشگيري از آن و كاهش عناوین كيفري با اعمال مجازات و كيفر تحقق نمي یابد و ابزار كيفري با
 (.1378مواضعي به كار گرفته شود كه سایر طرق ممكن یا موثر نيست. )علي آبادي، 

 اگر بپذیریم فرهنگ از طرفي در تعالي حقوق تأثيرگذار و بالعكس حقوق هم در تعالي فرهنگ مؤثر است، شاید
ورهایي را براي بتوان گفت كه در نقش اول یعني زماني كه فرهنگ ميتواند در تعالي حقوق مؤثر باشد، مح

این تأثيرگذاري تصور كنيم. براي مثال نقش آگاهي بخش فرهنگ كه مي تواند زمينه هاي مساعد جهل به 
قواعد و مقررات حقوقي را از بين ببرد، از اساس به عنوان ابزاري براي آگاهي بخشي یا یكي از منابع و مقدمه 

ري كه براي فرهنگ و تأثير آن بر حوزة حقوقي هاي واجب پيشگيري از جرم در جامعه مطرح شود.نقش دیگ
مي توان قائل شد نقش هنجارساز فرهنگ است .هنجارسازي جامعه از راه فرهنگ یكي از كارهایي است كه 
مي تواند به پيشگيري از وقوع جرم كمک كند. محور دیگري كه فرهنگ ميتواند در آن مؤثر باشد، نقش 

د به عنوان بستري مناسب به منظور توسعه هنجارهاي حقوقي یا بسترساز فرهنگ است كه فرهنگ ميتوان
مسائل مربوط به پيشگيري مطرح شود.نقش نهادساز فرهنگ امري انكارناپذیر است. از بعد دیگر، نقش آسيب 
شناسانه فرهنگ نيز مي تواند در برخورد با مسائل و معضالت اجتماعي زمينه هاي فرهنگي جرم به ما كمک 

ابزار فرهنگ دست به آسيب شناسي اجتماعي بزنيم طبيعتاً مي تواند به ما كمک كند تا برخي كند. اگر با 
 .راهكارها را بشناسيم و در راستاي پيشگيري از جرم استفاده كنيم

 با توجه به اهداف تحقيق سئواالت زیر مطرح مي شود:
 سؤال كلي:

 اهكارهاي مؤثر در آن چيست؟ ضرورت كاهش عناوین كيفري در حقوق جزاي ایران و ر        
 سؤاالت فرعي:

با توجه به ضرورت كاهش عناوین كيفري در حقوق جزاي ایران، نقش قوه قضائيه در این راستا چگونه  .1
 مي باشد؟
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

با توجه به ضرورت كاهش عناوین كيفري در حقوق جزاي ایران، نقش قوه مقننه در این راستا چگونه  .2
 مي باشد؟

 ؟تاثير مي گذاردكاهش عناوین كيفري حقوق جزاي ایران  برچگونه  عوامل فرهنگي .3

 روش تحقیق-2

روش گردآوري اطالعات با توجه به نوع تحقيق با  .اسنادي است -ايتحقيق حاضر از نوع مطالعات كتابخانه 
ها و همچنين ها و نشریات ادواري موجود در كتابخانهمراجعه به منابع و مأخذ علمي شامل كتاب، مجله

همچنين  هاي اینترنتي حاوي تحقيقات و مقاالت علمي معتبر اطالعات مورد نياز تحقيق گردآوري شدسراچه
آوري اطالعات بعد از مأخذ شناسي و اي، براي جمعبر اساس روش تحقيق كتابخانه ابزار گردآوري اطالعات

صورت كه بعد اده خواهد شد. بدین هاي مربوط به نكته برداري استفگردآوري منابع، از ابزارهاي فيش و برگه
از مأخذ یابي كتب، مجالت و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نياز را تهيه و سپس با 

برداري شروع و مطالب با استفاده از تكنيک مأخذ گذاري به روش علمي ها، مرحله فيشسازي فيشآماده
 .تنظيم شد

 اجتماعی فرهنگ معنای جرم از دیدگاه-3

پردازان واكنش اجتماعي، فرایند جرم انگاري اعمال را بخشي از فرآیند كلي تعریف و سركوب نظریه        
 كنند.كژروي در جامعه تلقي مي

اي است ضداجتماعي كه موجب اختالل در نظم و امنيت جامعه و كشور شناسي جرم پدیدهاز دیدگاه جامعه
حال پاسداري از حقوق فردي وظيفه حقوق جزا و قانون ال تجاوز و درعينشود و حفظ حقوق جامعه در قبمي
شده باشد باشد؛ اما در قانون مجازات اسالمي هر فعل یا ترک فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيينمي

شود. تعيين جرم و تعقيب و كيفر بزهكاران در انحصار دولت است نه اشخاص خصوصي و جرم محسوب مي
 (.1380شجاعي، راي قواعد حقوقي جزایي با محاكم دادگستري است )لذا اج

 معنای جرم از دیدگاه حکومتی-4

كارگزاران عدالت كيفري، به بخشي از گستره خيلي وسيعي از سازوكارهاي واكنش اجتماعي ازجمله رفاه، 
هاي نظور كنترل جمعيتمها به اند كه حكومت از تمامي آنهاي گروهيوپرورش، رسانهسالمت رواني، آموزش

 (.1380شجاعي، كند)ساز استفاده ميمشكل
تنها جرائم شناس نه شناسي با قلمرو جرم در حقوق جزا متفاوت است براي جرمهرحال قلمرو جرم در جرمبه 

ا هتوانند جرم به معناي رفتار ضد اجتماعي باشند كه هرچند براي آنقانوني كه بلكه اعمال ضداجتماعي نيز مي
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در « عمل ضد اجتماعي»و « جرم»كيفري در نظر گرفته نشود بكار بردن اصطالحات تا حدي مترادف 
دیگر در عبارت تر از حقوق جزا است به شناسي بسيار وسيعشناسي نيز مؤید این امر است كه قلمرو جرمجرم
م از اهميت بسياري نظر از قانوني بودن جرفرد صرف« ضداجتماعي»و یا « حالت خطرناک»شناسي جرم

 (.1386برخوردار است )نوربها، 

 تقسیمات کلی جرم-5

موجب قوانين كيفري انجام دادن جرم كيفري: جرم كيفري به معناي عام، عبارت است از هر فعلي كه به  -1
برداري، سرقت و غيره از حيث عنصر قانوني و یا ترک آن با مجازات مقرّر توأم باشد؛ مانند قتل، كاله

شده است؛ و از حيث جرم كيفري بنا به اصل قانوني بودن جرائم، فعل خاصي است كه در قانون تصریح
 (.1386هاي مادّي تحقّق یابد )اردبيلي،عنصر مادّي جرم كيفري ممكن است مستقل از زیان و خسارت

به جبران آن ملتزم  شود كه من غير حقٍ، زیاني به دیگري وارد و فاعل راجرم مدني: به فعلي اطالق مي -2
هر كس مال غير را »قانون مدني:  328كند و ممكن است نصّ خاصّي در قانون نداشته باشد مثل مادة 

كرده باشد یا تلف كند ضامن آن است و باید مثل یا قيمت آن را بدهد اعمّ از اینكه از روي عمد تلف 
اقص یا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن بدون عمد و اعم از اینكه عين باشد یا منفعت و اگر آن را ن

 (.1386)اردبيلي،« مال است.
تبع عضویت در جرم انتظامي: تخلف انتظامي عبارت است از نقض مقررات صنفي یا گروهي كه اشخاص به 

هاي صنفي وكال، سردفتران، پزشكان و...مانند اند. در واقع، جامعۀ كوچكي مانند كانونگروه آن را پذیرفته
اي زرگ متّكي به اصول و مقرراتي است كه حافظ نظم و بقاي گروه یا اتحادیۀ صنفي و حرفهجامعۀ ب

 (.1386است)اردبيلي،

 

 جرم از دیدگاه جامعه شناسی و فرهنگی-6
دوركيم،جامعه شناس فرانسوى، معتقد است كه جرم تا حدى یک پدیده طبيعى براى تمام جوامع است، در 

 .از فرهنگ و تمدن هر جامعه ناشى مى شودتمام زمان ها وجود داشته و 
دوركيم علل بروز جرایم را در محيط اجتماعى، مورد مطالعه قرار داده و معتقد است كه جرم یک پدیده عادى 
اجتماعى است و نباید یک پدیده غيرعادى اجتماعى تلقّى گردد. در هر اجتماعى، بزه كارى وجود دارد و جامعه 

وجود نداشته باشد. بزه یک عامل سالمتى عمومى و جزء الینفک هر اجتماع سالم اى نيست كه در آن، بزه 
است و علل استثنایى در نوع جرایم تأثيرى ندارند. چون جرایم، ناشى از فرهنگ و تمدن هر اجتماع است، لذا 

را جرم زی ;بررسى انواع جرایم بدون توجه به خصوصيات فرهنگى و تمدن از دیدگاه جرم شناسى بى ثمر است
 (.1369)برهام، مربوط به فرهنگ و تمدن بوده و تابع زمان و مكان نمى باشد

مطالعات انجام شده در تمام كشورهاى جهان ـ على رغم اختالفات فرهنگى و اقتصادى ـ بيانگر این مطلب "
هنگى، است كه اكثر بزه كاران افرادى متعلق به خانواده هاى مستضعف )مادى و معنوى( بوده كه فقر فر
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

سستى اعتقادات مذهبى، بى قيد و بند بودن از جهات اخالقى، تغذیه و مسكن نامناسب و بى كارى از صفات 
 "آنان نسبت به خانواده هایى است كه تعداد بزه كاران در آن ها كم تر است.

س ـ محيط شغل: همان گونه كه داشتن یک محيط خانواده شخصى هماهنگ و آرام و مورد وفاق یا به عك
متشنج و ناآرام به وجود مى آورد، به طور مستقيم، در پدید آوردن اعمال و رفتار مورد قبول و مورد انتظار یا 
خالف انتظار و جرایم مؤثر است. شغلى را كه فرد براى تأمين معيشت و گذران خرج زندگى خود انتخاب مى 

و شده، زمينه را براى ارتكاب اعمال خالف كند، اگر بر اساس خواست و رضایت قلبى اش نباشد، سبب نگرانى ا
و جرایم در او آماده مى كند. محيطى را كه شخص در آن به انجام كار مشغول مى شود و در كنش با افراد 

مثالً، كاركنان در  ;مختلف قرار مى گيرد از ناحيه خرده فرهنگ ها و ارزش ها و باورهاى افراد متأثر مى شود
كار داشتن با طبقات و اقشار گوناگون اجتماع، از جمله بزه كاران، بيش از دیگران غذاخورى ها به سبب سر و 

 (.1377)نجفي، در معرض ارتكاب جرایم قرار مى گيرند و به آن آلوده مى شوند
 وقوع جرم و گسترش اعمال مجرمانه، جوامع بشري را با بحرانهاي اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي روبرو مي

 سازد. 
یافته كه این  باشد، سطح سواد افراد در جامعه افزایش باالهاي بخش آموزش در جامعه  ان هزینههرچقدر ميز

خود موجب افزایش آگاهي و فرهنگ در جامعه شده و درنتيجه باعث كاهش رغبت افراد به سمت ارتكاب 
 (.1397)حكمتي و همكاران، جرم خواهد شد

كند. البته این موضوع به ساختار فرهنگي جوامع نيز ارتباط د ميفاصله زیاد طبقاتي احساس فقر را در افراد ایجا
شدت تمایل به داشتن همه  دارد. در جوامعي بسته كه چشموهمچشمي در بين شهروندان باال است، افراد به

ب هاي ارتكا امكاناتي دارند كه افراد مرفه آن جامعه از آن برخوردار هستند. این تمایل با تأثيرات رواني، زمينه
 (.1397)حكمتي و همكاران، دهد جرم را افزایش مي

 كه منتهي گيرند مي قرار هم كنار در علل از زنجيرهاي .است متعددي هاي زمينه پيش از متاثر جرم وقوع

 (.1396)شاه جهان پور، مي شوند جرم وقوع به
 اند دانسته فرد كننده حمایت ستون پنج را و مدرسه اجتماع مذهب، فرهنگ، خانواده، نویسندگان، از برخي

 براي فضایي اند، ساخته برقرار كننده حمایت ستون این پنج بين صحيحي تناسب كه هایي كشور معتقدند و

 .دارند اقتصادي و موفقيت باكيفيت زندگي كرده، ایجاد قوي رهبري
 دانش حقوقي ارتقاي آن موازات وبه ازجرم تواننددرپيشگيري مي مختلفي هاي شيوه به گروهي هاي رسانه

 هاعبارتنداز: شيوه گونه موارداین ترین مهم كه باشند مؤثرمي جامعه

 عمومي؛ آموزش ازطریق ازبزهكاري پيشگيري -1
 اخباردرجراید؛ صحيح انعكاس ازطریق ازبزهكاري پيشگيري -2

 منجر به واجتماعي حقوقي،قضایي مختلف عوامل صحيح انعكاس ازطریق ازبزهكاري پيشگيري -3
 جرم؛
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 نمایشي؛ هاي برنامه وبهبودومحتواي اصالح ازطریق ازبزهكاري پيشگيري -4
 .ملي جرایم افشاي ازطریق ازبزهكاري پيشگيري -5

 معنای اصطالحی و مفهومی تورم عناوین کیفری-7

به تورم كيفري « روح القوانين»ميالدي با انتشار كتاب  1748منتسكيو نخستين كسي است كه در سال      
اعتمادي مردم نسبت به هيأت حاكمه دانسته است. از دانشمندان معاصر نيز، اشاره داشته و آن را موجب بي

اند. اخيراً دوم به این مهم پرداخته بوزا و پيناتل از حقوقدانان مشهور فرانسوي هستند كه قبل از جنگ جهاني
كرده و آن را خطري براي جامعه شناسي خود به این موضوع اشارهاستاد فرانسوي در آثار جرم« 1ریموندگسن»

 (.1371دانسته است )گسن، ترجمه نجفي ابرندآبادي، 
يفري و قطور ( تورم كيفري را چنين تعریف مي كند: تـصویب بدون ضرورت مقررات ك1380حبيب زاده )

هاي غيرضرور است كه در عمل، موجب سردرگمي انگاريحد و حصر مجموعه قوانين كيفري و جرمكردن بي
رو تورم عناوین كيفري، نوعي جرم از این گردد. عـدالت كيفري مي شهروندان و حتي قـضات و مـجریان

موجب عدم كارایي آن گردد. درواقع گسترش رویه آن اي كه افزایش بيگونهگذار است به انگاري متعدد قانون
 (.1380)حبيب زاده، وسيع عناوین مجرمانه را تورم كيفري گویند

 جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری-8

در این قسمت از بحث، به مطالبي در خصوص جرم انگاري از دیدگاه مكاتب حقوق كيفري در قالب، 
، مكتب كالسيک، مكتب تحققي، مكتب دفاع، مكتب نئوكالسيک مكتب فایده اجتماعي، مكتب عدالت مطلق

 و مكتب نئوكالسيک اشاره خواهد شد. 

كه انتقام خصوصي به تعدیل نسبي و سپس به تعدیل كلي تغيير هنگامي:  مکتب فایدۀ اجتماعی-8-1

آید انتقام مي هایي كه بر این طرز تفكر واردگردد. با یورشدهد و به انتقام اجتماعي تبدیل ميشكل مي
شود لذا فایدة اجتماعي اساس كند و براي مجازات محاسبه فایده منظور مياي نارسا و ناموزون جلوه ميكلمه

توان به روسو و بكاریا عنوان مكتب فایدة اجتماعي، از طرفداران مكتب فایده اجتماعي مي گردد بهمكتبي مي
دهد كند اختيار خود را به جامعه ميما چون در اجتماع زندگي مياشاره كرد؛ روسو معتقد بود انسان آزاد است ا

 و جامعه نيز در مجازات او باید فایده اجتماعي را مدنظر قرار داشته باشد و فرد را براي كار خير آماده سازد.

                                                           
1. Raymond Gassin 
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

اجتماعي فایده ها خود ضروري بودن مجازات، تقنيني بودن و قاطعيت مجازات براي رسيدن بهبكاریا در اندیشه
 (.1386)صالحي، مجازات را در نظر داشت

دهد، درواقع به شناخت مجازات و فایده به مجازات بيش از مجرم اهميت مي : مکتب عدالت مطلق-8-2

كند كه باشد كه معتقد است عدالت و اخالق ایجاب مياندیشد یكي از طرفداران این مكتب كانت ميآن مي
 (1386، بزهكار كيفر داده شود. )نوربها

تالش این مكتب براي یافتن راهي است كه اخالق و عدالت را از طرفي بافایده  :مکتب کالسیک-8-3

گيري نسبت به مجرم زا بودن مجازات براي اجتماع و از طرف دیگر با پيشگيري از تكرار جرم و عدم سخت
گيرد درواقع در صورت پذیرش مي در مقابل جبر قرار« اراده مختار»سازش دهد، طرفداران  این مكتب معتقدند 

 .(1386اراده آزاد باید حدود مسئوليت اخالقي را شناخت و نسبت به آن تعيين كيفر كرد)نوربها، 

جبري بودن پدیده بزهكاري و عدم اراده آزاد در مكتب تحققي موردپذیرش قرارگرفته : مکتب تحققی-8-4

شب  عروسک خيمه»سئوليت اخالقي بزهكار همانند است طرفداران  این مكتب معتقدند كه به دليل عدم م
ها اقدامات تأميني كنند به دليل حالت خطرناک باید در مورد آناست طرفداران این مكتب پيشنهاد مي« بازي

 (1386به كار رود. )نوربها، 

مكتب اصالت  -2مكتب اثباتي انتقادي؛  -1صورت به وجود آمد:  6مكتب دفاع به : مکتب دفاع-8-5

مكتب  -6مكتب دفاع اجتماعي جدید   -5مكتب نفي حقوق جزا  -4دفاع اجتماعي تركيبي  -3عمل كيفري 
 (1386دفاع اجتماعي بر مبناي عدالت ترميمي)نوربها، 

نئوكالسيک ها در پي اصالح و تكميل مكتب كالسيک بودند و در واقع معتقد : مکتب نئوکالسیک-8-6

 ها بود.سيک باید در پي اصالح آنجاي طرد اصول مكتب كال بودند به

گویند این واقعيت را باید بپذیریم كه مجازات طرفداران  این مكتب مي: مکتب نئوکالسیک جدید-8-7

بایستي مبتني بر اصل اختيار مسئوليت باشد و این همان اصلي است كه مكتب كالسيک هم بدان معتقد است 
منتهي به نظر ما اصل باید با در نظر گرفتن شخصيت و اعمال رواني مجرم اعمال و احراز شود، معتقدان این 

گویند مجازات باید همان مختصات اساسي و قدیمي خود كتب برخالف طرفداران مكتب دفاع اجتماعي ميم
را حفظ كند النهایه اعمال و اجراي مجازات درباره هر یک از مجرمين باید با توجه به شخصيت و خصوصيات 
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بوده و عقيده  فردي او صورت گيرد و برخالف مكتب كالسيک مخالف تقسيم مجازات به درجات مختلف
 (.1386)صالحي، دارند تمام مجرمين باید تحت مداوا قرار گيرند 

 زدایی عملی و جزم زدایی رسمیجرم-9

عنوان واكنشي زدایي، فرایند سلب صالحيت نظام كيفري براي اعمال ضمانت اجراها بهمنظور از جرم
زدایي رسمي ـ مقام تقنيني ـ جرم نسبت به شكل خاصي از یک رفتار مجرمانه خاص است. این پروسه توسط

 شود.زدایي عملي ـ محقق ميگاه توسط مقام قضایي ـ جرم

 زدایی عملیجرم-9-1

هاي نظام عدالت كيفري در قبال اشكال زدایي عملي پدیده تدریجي كاهش فعاليتمقصود از جرم
رسمي صورت نپذیرفته باشد. هاي ویژه است. اگرچه تغييري در صالحيت قانوني و خاصي از رفتار یا وضعيت

زدایي عملي عدول از فرایند اصلي رسيدگي است كه در هر دو سيستم مقتضي بودن و قانوني در واقع جرم
 (1385بودن تعقيب وجود دارد. )موسوي مجاب، 

 زدایی رسمی )قانونی(جرم -9-2

رسمي و قانوني این زدایي رسمي است كه در واقع تغيير در صالحيت زدایي تقنيني همان جرمجرم
 .گيردنظام صورت مي

 لزوم کاهش عناوین کیفری در حقوق ایران-10

هاي امروزه بطالن نظریه كساني كه معتقد بودند براي امنيت و آرامش جامعه و نيز حفظ حقوق و آزادي   
پوشيده حل مسئله بزهكاري و مشكل بزهكاران برخورد كيفري محض با ایشان است بر كسي فردي تنها راه

هاي كيفري مختلف معتقدند كه در كنترل و مقابله با جرائم عالوه بر سركوب گري و نيست از همين رو نظام
تر كردن اثرات رنگهاي ارتكاب جرائم را شناخت و براي هر چه كمواكنش بعد از ارتكاب جرم بایستي زمينه

شناسي ش جرائم كوشيد، این هدفي است كه جرممنظور كاهها به آن و جلوگيري از بروز و پيدایش این زمينه
صورت مطلق در مورد تمام جرائم و رفتارهاي زدایي و كاهش عناوین كيفري به البته جرم كند.دنبال مي

زدایي از برخي از جرائم نظير قتل عمد، سرقت پذیر نيست. مثالً در كشور خودمان امكان جرمممنوعه امكان
پذیر نيست شرعي آن و موافقت حكومت سياسي با اجراي موازین شرعي امكان حدي و غيره به لحاظ مباني

زدایي به ولي در جرائمي كه از اهميت كمتري برخوردار هستند عمدتاً جزء احكام اوليه و ثانویه هستند جرم
 پذیر است.سهولت امكان
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

 انواع پیشگیری-11

ن پيشگيري وضعي، پيشگيري اجتماعي، تواشود: كه از آن جمله ميپيشگيري به انواعي تقسيم مي
 (1391زودرس یا رشد مدار را نام برد. )كاوه، 

پيشگيري كوتاه ، پيشگيري ثالث یا سومين، پيشگيري ثانویه یا دومين، پيشگيري اوليه یا نخستين
پيشگيري ، پيشگيري بلند مدت یا كالن، یا زودرس پيشگيري رشد مدار،  پيشگيري اجتماعيد، مدت یا خُر

، پيشگيري قضایي، پيشگيري واكنشي یا كيفري، پيشگيري كنشي یا غير كيفري، پيشگيري فعال، نفعاليا
 پيشگيري خاص، پيشگيري عام، پيشگيري انتظامي

 جایگاه پیشگیری در نظام حقوقی ایران-11-1

گيرد. این در حالي است كه پيشگيري یک امر كنشي است كه اصوالً قبل از وقوع بزه صورت مي
كند و جنبه واكنشي و سزاده دارد. پيشگيري از بزهكاري با نظام كيفري ماهيتاً بعد از وقوع جرم مداخله مي

 شناسي شكل گرفت.تولد جرم
گذار در كنار حقوق جزا، مباني پيشگيري در ایران وجاهت قانوني دارد. خبرگان قانون اساسي و قانون

قانون  156، قانون اساسي مؤید این ادعاست. در اصل 156اصل  5اند. بند قانوني پيشگيري را، مطرح كرده
 شده است.اساسي وظایف قوه قضائيه در چند بند، مورد عنایت مدونين قانون اساسي واقع 

این اصل منبع محوري حقوق كيفري در كشور ماست. وظيفه قوه قضائيه، كشف جرم، تعقيب  4بند 
 5مقررات مدون جزایي اسالم است؛ اما بعدازاین اصل دربند  مجرمين و مجازات و تعزیر و اجراي حدود و

عنوان یک وظيفه دیگر خبرگان قانون اساسي، اقدام مناسب براي پيشگيري از جرم و اصالح مجرمين را به
 (.1384)طالشي، اندبيني كردهپيش

نون اساسي مبناي قا 156ماده  5ق.ا. مبناي حقوق كيفري و بند  156اصل  4توانيم بگویيم بند لذا مي
یک سياست كيفري است. حال  4پيشگيري است. دو بند مذكور مبناي عام سياست جنایي كشور ماست. بند 

طور عام، اعم از كيفري و غير كيفري مطرح قانون اساسي پيشگيري جرم را به 156اصل  5ناگفته پيداست بند 
 ( 1377ساخته است. )نجفي ابرندآبادي، 

وجود قانوني بودن  گفته، پيشگيري در كنار كيفر وجاهت قانوني دارد. حال بايشبا توجه به مطالب پ
چنين امر مهمي، در كشور ما، پيشگيري هنوز عملي نشده است. با وجود پيشينه عملي اقدامات تأميني و 

ده و ش، كانون اصالح و تربيت فقط در تهران تشكيل57تربيتي و كانون اصالح و تربيت در كشور ما از سال 
عنوان یک مقوله مهم پيشگيري در وقوع پدیده مجرمانه مورد عنایت واقع جایگاه اقدامات تأميني و تربيتي به

ها به اقدامات جرم شناسانه این است كه نتایج حقوق كيفري نشده است. شاید یكي از علل عدم گرایش دولت
 شود.شناسي، زود نمایان ميدر مقایسه با جرم
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سو رویكرد كند، از یکشگيري در نظام حقوقي ایران؛ ما را به این نكته رهنمون ميتحليل بيشتر پي
قانون اساسي به جرم در پيشگيري یک رویكرد قضایي بوده است؛ چراكه متولي مبارزه با جرم و پيشگيري را 

سب براي ق.ا. مبني بر اقدام منا 156اصل  5در قوه قضایيه قرار داده است و از دگر سو قسمت اول بند 
 پيشگيري از وقوع جرم، به دو شكل اجتماعي و وضعي متصور است.

به وقوع بزه است تا معادله مجرم شدن  احوال مشرف ودر پيشگيري وضعي، هدف مداخله در اوضاع
 كند.شدن جلوگيري مي را مختل كند و مداخله كردن در وضعيتي است كه از بزه دیده واقع

در ایجاد تغيير یا تعدیل در وضعيت و شرایطي است كه از وقوع بزه  در پيشگيري اجتماعي، تالش
 شود.جلوگيري مي

است كه این مهم بر دوش قوه قضایيه « اصالح مجرمين»ق.ا. قائل به  156اصل  5قسمت دوم بند 
د. ها سعي در پيشگيري از تكرار جرم دارشده است. قوه قضایيه با مدیریت صحيح امور ازجمله زندانگذاشته

 (1377)نجفي ابرندآبادي، 
توان گفت حدود ده اي كه ميگونهاسالم نيز به مقوله پيشگيري عنایت و اهتمام زیادي كرده است به

درصد از آیات قران جنبه سزادهي و واكنشي دارد. نود درصد آیات جنبه آگاهي دادن و پيشگيري را دارد. از 
كه تمام مساعي در جهت آگاهي ات كنيد، بلكه قائل است آنگاهرو قران قائل نيست ابتدا به ساكن مجازاین 

توانيد مجازات كنيد؛ بنابراین نگاه اسالم و قران به افراد به كار رفت و مؤثر واقع نگردید با شرایط متعدده مي
 (.1385)محمودي، نيز اساساً یک نگاه كنشي و پيشگيرانه است

 نقش قوه مقننه در کاهش عناوین کیفری -11-2

هاي كيفري نظير گذاران اراده خود را مصروف به وضع قوانين خشن و مجازاتدر دنياي معاصر، قانون        
گونه تدابير منقضي شده و قوه خوبي واقف هستند كه دوران اینكنند بلكه به حبس و شالق و ... نمي

خاصيت جرم زدایي با كرامت و منزلت گذاري باید مبادرت به وضع قوانين و مقرراتي بكند كه عالوه بر قانون
نهایت و غيرقابل اجرا و غير و شأن انسان نيز مطابقت داشته باشد، امروزه تكثر عناوین مجرمانه تا مرز بي

هاي گذاران را به اتخاذ شيوهها، عدم تأمين منافع اجتماع با توسل به تدابير كيفري، قانونمؤثر بودن برخي از آن
 سازد.رهنمون ميتر تر و آسانسبک

گذار ویژه از زماني كه قانوناي خواستار تسریع فرایند جرم زدایي هستند به هاست كه از همه سو عدهباري مدت
كند كه حقيقتاً مغایر اخالق نيست و از سو رفتار و كردارهایي را جرم تلقي ميدر كشورهاي مختلف از یک

سازد انجام از افراد را ميسر مي« خواهيحساب»كه همه گونه اي شدهسوي دیگر این كار را طي روش شناخته
دهند به این معني كه نویسندگان یک متن قانوني پس از شمردن مقدار زیادي قواعد در خاتمه آن اضافه مي
حتي « گردد.هرگونه تخلف نسبت به مقرراتي كه در پيش بيان شد به مجازات ... محكوم مي»كنند كه مي

نظر دارند، یادآوري كنيم گراي آمریكایي در این خصوص اتفاقجمله جرم شناسان مكتب تعاملجرم شناسان از
محض شوند و معتقدند كه مورد اخير به كه دسته اخير بين انحراف اوليه و انحراف ثانویه تفكيک قائل مي
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

گي به بعضي از افراد طور خالصه با ایجاد مجرمين ساختزدن به فرد و به« مجرم»اینكه جامعه از طریق انگ 
سان است كه یابد و بدیندار و بدنام كردن گسترش ميترتيب لكه این كند بهیابد تحقق پيدا ميدست مي

)نجفي «. گرددبه عقيده طرفداران این جریان تبيين مي« ضرورت جرم زدایي»و نيز « زنينظریه برچسب»
 (.1373ابرند آبادي، 

 در راستای بهبود بخشیدن به مشکالت قوه قضائیهراهکارهای قوه قضائیه -11-3

هاي اخير با مشكالت فراواني روبرو بوده كه در همين راستا درصدد ارائه راهكارهایي قوه قضائيه در سال        
براي بهبود بخشيدن به اوضاع برآمده تنظيم الیحه قضا زدایي نيز یكي از این راهكارهاست این تدابير 

 اند از:عبارت

 اصالح ساختار نظام قضائی کشور-11-4

اصالح ساختار نظام قضائي جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و         
 (1382اند از:    )محمدي، اندازهاي سياست فوق عبارتهاي قوه قضائيه است، چشمدقت از سياست

 ها؛پرونده مندي از سرعت، دقت و صحت در رسيدگي به( بهره1
 پذیر آگاه و كارآمد؛مندي از منابع انساني مسئوليت( بهره2
 ها؛مندي از مشاركت مردم و نهادهاي شبه قضائي براي رسيدگي به پرونده( بهره3
 هاي نو، ویژه فناوري اطالعات و ارتباطات؛( دستيابي به فناوري4
 وظایف و اختيارات قانوني؛مندي از نظام نظارتي كارآمد و اثربخش بر اساس ( بهره5
  ها و آراء قضائي؛( دسترسي همگاني به اطالعات مربوط به عملكرد دادگاه6

 

 نتیجه گیریبحث و -12
كاهش مجازات حبس یكي از مهم ترین دغدغه هاي دستگاه قضایي است و اقدامات ارزشمندي در این    

 . خصوص صورت گرفته است
ها و تأثيرات مخرب ناشي از اجراي این مجازات، به یكي از امروزه بحث تراكم جمعيت كيفري زندان   

هاي عدالت كيفري تبدیل شده است. با زنداني شدن مجرم، مجازات واقعي را همسر، هاي جدي نظامتنش
عني اصل شخصي شوند و این، با یكي از اصول حقوق اسالم، یفرزندان و بستگان نزدیک وي متحمل مي

زدایي وكاهش جمعيت كيفري ها در تعارض است. از جمله اقدامات قوه قضایيه در زمينه حبسبودن مجازات
ایجاد نهادي به نام شوراي حل اختالف در نظام قضایي كشور است كه وجود این شوراها موجب كاهش تراكم 

وراهاي حل اختالف مي توان كمک به پروندهاي موجود دردستگاه قضایي مي شود. از كاركرد هاي مهم ش
 تسریع در مختومه شدن پرونده ها از طریق صلح و سازش اشاره كرد.
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توجه به قوانين كيفري كشور ما در دو سه دهه اخير سخت متورم گشته است. مجموعه قوانين كيفري بي   
اسي واكنش اجتماعي قائل به شنرویه قطور شده است. امروزه جرمشناسي، بيهاي وثيق جرمها و یافتهداده
زني شده است. عالوه بر این تورم عناوین كيفري باعث وهن زدایي حقوق كيفري بر پرتو فرایند برچسبجرم

گردد. مضافاً اینكه ضمن تحدید حوزه آزاد رفتاري شهروندان و توسع بخشي به حوزه اقتدار و قانون مي
گذاري در تدوین قانون مطابق اصول صحيح دقتي قانونبيحاكميت دولت در اقدامات مداخله جویانه باعث 

توالي توجه به گذاري كشور ما بيهاي صورت گرفته در نظام قانوننگارشي شده است. بسياري از جرم انگاري
انگيزي باعث تورم جمعيت كيفري در طور شگفت شده است كه قویاً بهفاسد اجتماعي آن تنصيص و تصویب 

 ها در دادگستري شده است.كم پروندهها و ترازندان
سوال اول تحقيق به نقش قوه مقننه در كاهش عناوین كيفري مي پرداخت. نتایج بررسي نشان داد كه     

قوه مقننه مي تواند با وضع و تصویب قوانين شفاف و صریح بر كاهش عناوین كيفري همت گذارد. بطوري 
ا بري مي سازد. همچنين قوه مقننه مي تواند مواد تكراري ذكر شده كه شفافيت قوانين، تفاسير متعدد از جرم ر

در فصل سوم را در قانون مجازات اسالمي را حذف نماید. همچنين ضروري است كه قانون گذار رعایت اصول 
نویسي و جرم انگاري در پناه اصل قانون بودن جرم و مجازات را مد نظر قرار دهد و همچنين تأثير دادن قانون

 گذاري و كاهش سن مسئوليت كيفري را  مورد لحاظ قرار دهد. المللي در امر قانونان و مكان و الزامات بينزم
سوال دوم تحقيق به نقش دستگاه قضایي در كاهش عناوین كيفري مي پرداخت. نتایج بررسي نشان 

ارتباط گسترده آن  سازي جامعه و امنيت آن و نيزداد كه به دليل جایگاه مهم امر پيشگيري در سالم
، یكي از وظایف 156از اصل  5هاي جنایي كشور قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران طبق بند باسياست

قوه قضائيه را اقدام مناسب جهت پيشگيري از وقوع جرم و اصالح مجرمان قرار داده است. باوجود اینكه در 
درستي اجرانشده نا به دالیل مختلف این تكليف به شده است لكن ب هاي مثبتي برداشتهاجراي این وظيفه گام

اكتفاء شده است بدون « اقدام مناسب جهت پيشگيري از وقوع جرم»است. در قانون اساسي تنها به تعبير 
شده باشد و قلمرو اختيارات و وظایف قوه قضائيه در بيني پيش« اقدام مناسب»اینكه سازوكارها و ابزارهاي 

باید تبيين شده تا امر پيشگيري « اقدام مناسب»و تعيين نشده است، لذا دایره و گستره  این خصوص نيز احصاء
نيز در چهارچوب قواعد این گستره به مرحله اجرا گذارده شود. البته در بحث پيشگيري و جرم زدایي از قوانين، 

لبد چراكه دولت یا طاهتمام صرف قوه قضایيه وافي به مقصود نيست بلكه همكاري قواي دیگر را نيز مي
زا باشد لذا اعمال سياست جنایي هایي را دنبال كنند كه جرمنهادهاي دیگر غيردولتي ممكن است سياست

سازي دستگاه قضایي از جميع جوانب امر بسيار رسد. سالممشترک با همكاري تمام قوا ضروري به نظر مي
رسد كه در اماتي كه در این خصوص به نظر ميطوركلي اقدقوي و مؤثري است در امر كاهش نرخ جرائم، به
 اند از:تحقق سياست جنایي مورد نظر مؤثر باشد عبارت

 -4ها   تخصصي كردن دادگاه -3تأمين استقالل تام قوه قضائيه  -2اصالح ساختاري تشكيالت قضایي  -1
ز قوانين و عناوین بازنگري و جرم زدایي ا -5تدوین لوایح قانوني مناسب جهت طرح و تصویب در مجلس 

تأمين و بهبود وضع رفاهي  -8استخدام قضات متبحر و كارآمد  -7تكميل كادر قضایي واداري  -6مجرماني 
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

نفوذ عوامل سياسي و اقتصادي در دستگاه جلوگيري از اعمال -9و معيشتي قضات و كاركنان دستگاه قضایي 
رعایت اصل غيرقابل عزل بودن قاضي  -11ز آموزش و تربيت كادر قضایي واداري به علم رو -10قضایي 

احياء  -14نظارت و بازرسي مستمر بر روند امور  -13تأمين و تضمين حقوق اساسي و اجتماعي مردم  -12
جلب مشاركت نهادهاي مدني در امر قضاوت  -15و واگذاري امر تعقيب و تحقيق به پليس تخصصي 

اي روز در سيستم قضایي استفاده از فنّاوري رایانه -17قضا زدایي  -16)تأسيس داوري و قضاوت تحكيمي( 
 اصالح و بازپروري مجرمين زنداني.   -18

سؤال سوم به بررسي علل و عوامل جرم انگاري متعدد تورم عناوین كيفري مي پرداخت نتایج نشان 
اسالمي كردن نظام توان؛ داد كه علل و عوامل جرم انگاري متعدد تورم عناوین كيفري را در نظام كنوني مي

گذاري، موج عظيم فنّاوري، عدم توجه به وجدان جمعي در راستاي جرم انگاري و حقوقي، مراجع متعدد قانون
اي از قانون كيفري و دیگر عوامل را نام برد. همچنين تنصيص قوانين در نظام حقوقي در جهت استفاده حربه

توان گفت به همان اندازه كه در جرئت ميزده است. به مرجع غير صالح، به تورم مزبور دامن 7ایران توسط 
هاي شود، به همان اندازه حكایت از فقر و تزلزل قوانين و كاستيدیوان عالي كشور رأي وحدت رویه صادر مي

 آن دارد.
اگر بپذیریم فرهنگ از طرفي در تعالي حقوق تأثيرگذار و بالعكس حقوق هم در تعالي فرهنگ مؤثر 

شایدبتوان گفت كه در نقش اول یعني زماني كه فرهنگ ميتواند در تعالي حقوق مؤثر باشد، محورهایي است، 
را براي این تأثيرگذاري تصور كنيم. براي مثال نقش آگاهي بخش فرهنگ كه مي تواند زمينه هاي مساعد 

گاهي بخشي یا یكي از منابع جهل به قواعد و مقررات حقوقي را از بين ببرد، از اساس به عنوان ابزاري براي آ
و مقدمه هاي واجب پيشگيري از جرم در جامعه مطرح شود.نقش دیگري كه براي فرهنگ و تأثير آن بر حوزة 
حقوقي مي توان قائل شد نقش هنجارساز فرهنگ است .هنجارسازي جامعه از راه فرهنگ یكي از كارهایي 

محور دیگري كه فرهنگ ميتواند در آن مؤثر باشد،  است كه مي تواند به پيشگيري از وقوع جرم كمک كند.
نقش بسترساز فرهنگ است كه فرهنگ ميتواند به عنوان بستري مناسب به منظور توسعه هنجارهاي حقوقي 
یا مسائل مربوط به پيشگيري مطرح شود.نقش نهادساز فرهنگ امري انكارناپذیر است. از بعد دیگر، نقش 

اند در برخورد با مسائل و معضالت اجتماعي زمينه هاي فرهنگي جرم به ما آسيب شناسانه فرهنگ نيز مي تو
كمک كند. اگر با ابزار فرهنگ دست به آسيب شناسي اجتماعي بزنيم طبيعتاً مي تواند به ما كمک كند تا 

 .برخي راهكارها را بشناسيم و در راستاي پيشگيري از جرم استفاده كنيم
ن مي پرداخت.در بر كاهش عناوین كيفري حقوق جزاي ایرا نقش فرهنگيتحقيق به  چهارسوال 

نهایت محوریت فرهنگ در پيشگيري از وقوع جرم مطرح مي شود، یعني ما مي توانيم محور را به عنوان نقش 
پيشگيرانه فرهنگ تعریف كنيم، اگر در نگاهي كلي بپزیریم هدف حقوق صيانت از نظم جامعه و حفظ 

رفته شده مسلط بر جامعه است.از این رو دو اقدام را باید در دستور كار مباحث هنجارهاي رسمي و عرفي پذی
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حقوقي قرار دهيم. یكي ساماندهي امور جامعه از طریق هنجارها و دوم سزادهي هنجار شكني هاست. به نظر 
سيله الگوهاي مي رسد پيشگيري از هنجار شكني هایي كه احياناً مجرمان یا احياناً منحرفانه است مي تواند به و

مختلفي اجرا شود. مهم ترین آنها مي تواند از زاویه پيشگيري اجتماعي و یا از رطيق پيشگيري وضعي از جرم 
باشد.مبناي پيشگيري اجتماعي همان رشد اجتماعي كنشگرانه جرم اعم از منحرفان و مجرمان 

 هست.)پژوهشكده :مطلعات راهبردي فرهنگ(
 

 منابع
 86/ ص  93، ص 1369كار اجتماعى، ترجمه باقر برهام، ميل دوركيم، تقسيم ا

 202ص /143ـ142،ص 1377على نجفى توانا،جرم شناسى، خيام،
ابطه بين عوامل ر"ده؛ جعفر یحيوي دیزج، یوسف محمدزا، صمد حكمتي، فرید حسين یعقوبي

 يمهاي اجتماعي در كشورهاي منتخب با رویكرد گشتاورهاي تعم اقتصادي و اجتماعي و آسيب
 6شماره  ،97فصلنامۀ علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هجدهم، بهار   " یافته

 - ار قانوني حقوقي -علمي فصلنامه "جرم از پيشگيري در فرهنگ نقش"سعيد شاه جهان پور، 
 1396 زمستان -چهارم دوره

 ، تهران، نشر ميزان.2و1(. حقوق جزاي عمومي، جلد 1386اردبيلي، محمد علي. )
(. آسيب شناسي نظام عدالت كيفري ایران، مجله علوم اجتماعي و 1380زاده محمد جعفر. ) حبيب

 .41، پياپي 21، دوره 2انساني دادگاه شيراز، شماره 
(. جرم شناسي نظري، )ترجمه(، تأليف جرج ولد؛ توماس برنارد؛ جفري 1380شجاعي، علي. )

 ، تهران: چاپ ليلي.1اسنيپس، جلد 
 (. كيفر شناسي و دیدگاه هاي جدید، تهران، بنياد حقوقي ميزان.1386صالحي، جاوید. )

 ، تهران: نشر گهر.2(. قانون اساسي، چاپ 1384طالشي، روح اهلل. )
(. مباني عدالت جزایي در حقوق اسالمي، چاپ اول، تهران، انتشارات 1387ظفري، محمد رضا. )

 سپهر.
 د اول، تهران ، انتشارات گيتي.(. حقوق جنایي، جل1378علي آبادي، عبدالحسين. )

، تهران: نشر جامعه شناسان، 1(. آسيب شناسي بيماري هاي اجتماعي، جلد 1391كاوه، محمد. )
 چاپ اول.

(. بحران سياست هاي جنایي در كشورهاي غربي، ترجمه علي حسين نجفي 1371گسن، ریموند. )
 .10ابرندآبادي، مجله تحقيقات دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 

(. قوه قضائيه و پيشگيري از وقوع جرم، مجموعه مقاالت همایش                1382محمدي، داود. )
 علمي ـ كاربردي
 (. قضا زدائي و جرم زدائي از منظر قانون اساسي و حقوق اداري.1385محمودي، جواد. )
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  گلویبخانقره رهنما نیافش ، ینیآئ محمد

 

 

 دهیچک

 و شرکت داریپا عملکرد در یریپذ انعطاف و یمشتر یآگاه ،ینوآور نقش یبررس حاضر پژوهش هدف

 یها شرکت رانیمد هیکل را تحقیق این آماری جامعه. باشد یم پرداخته داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 به نفر 304 تعداد کوکران فرمول از استفاده با. دهند یم لیتشک البرز استان یصنعت شهرک در فعال

 از و یکاربرد هدف لحاظ از قیتحق نیا. است شده انتخاب ساده یتصادف صورت به نمونه حجم عنوان

  ها داده یآور جمع ابزار. باشد یم یساختار معادالت شاخه از و یشیمایپ یفیتوص روش لحاظ

 و رتبه یعال رانیمد و یدانشگاه دیاسات نظر از استفاده با آن یصور ییروا که بود پرسشنامه

 که گردید استفاده کرونباخ آلفای از پایایی محاسبه برای. گرفت قرار دییتأ مورد خبره کارشناسان

 قرار دییتا مورد پرسشنامه ییایپا نیبنابرا و آمد دست به درصد 7/0 از باالتر ارهایمع از کی هر پایایی

 هر بر یریپذ انعطاف و ینوآور ،یمشتر یآگاه دهد یم نشان قیتحق از آمده دست به جینتا. گرفت

 نیهمچن. دارند مثبت ریتاث دریپا نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یعنی مستقل ریمتغ دو

 .دارد مثبت ریتاث داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد بر زین داریپا عملکرد شد مشخص

 داریپا نیتام رهیزنج تیریمد دار،یپا عملکرد ،یریپذ انعطاف ،ینوآور ،یمشتر یآگاه: یدیکل واژگان

 

 

 مقدمه

 کننده مصرف تا هیاول کننده نیتأم از را کار و کسب روند که است یندیفرآ نیتام رهیزنج تیریمد

 یساز کپارچهی. ردیگ یم بر در را خدمات و کاال یعنی محصول نوع دو هر و دینما یم کپارچهی یینها

 کننده مصرف دکننده،یتول یبرا تواند یم نیتام رهیزنج تیریمد قیطر از کار و کسب یدیکل ندیفرآ

 (. 1392 ،یاردکان یطالب)دینما ارزش جادیا دارد وجود رهیزنج نیا در که ینفعانیذ ریسا و

 دینما یم مسئله جادیا ارزش جادیا عامل کی عنوان به نیتام رهیزنج تیریمد یاجرا یراستا در آنچه

 رهیزنج تیریمد یداریپا امروز کار و کسب یفضا در که باشد یم کار و کسب کی داریپا عملکرد

 عملکرد یداریپا یموضوع اتیادب در(. 2019 همکاران، و  نیگودو) دهد یم قرار ریتاث تحت را نیتام

 ندهیآ یها نسل یها ییتوانا کردن محدود بدون که شود یم گفته یا توسعه به یداریپا کار، و کسب

 جادیا آن نمودن طرف بر هدف با کار و کسب کی که یفعل نسل یازهاین به خود یازهاین توسعه در

 رایز است کرده دایپ تیاهم یا ندهیفزآ طور به یاقتصاد یبنگاهها یداریپا. دینما برطرف است، شده

 نیب یاجتماع قرارداد یاصل عناصر از و شوند یم روبرو مختلف نفعانیذ طرف از یجد نظارت با آنها

 (.2017 ، بلوم و چن پولرج،)شوند یم تیحما جامعه و تجارت

 بر قاتیتحق نیا شتریب در و است گرفته صورت نیتام رهیزنج یداریپا جهت یادیز قاتیتحق کنون تا

(. 1391 ،یخیمر)است شده دیتاک باشد یم نیتام رهیزنج یداریپا یمبنا بر که یرقابت یها تیمز یرو

 مورد کمتر داریپا نیتام رهیزنج تیریمد جادیا جهت در یسازمان برون و یسازمان درون یها نگاه اما

 یکارها و کسب مشکالت و باشد یم آن به یابیدست در مهم عوامل جمله از که است گرفته قرار توجه

 نیتام رهیزنج تیریمد و داریپا عملکرد یبررس واقع در. گردد یم جادیا جهت نیا از شتریب امروز

 در لذا دارد زین سازمان رونیب به ینگاه به ازین یسازمان درون عوامل بر عالوه کار و کسب کی داریپا

 یمشتر یآگاه و یسازمان درون یعوامل عنوان به یریپذ انعطاف و ینوآور نقش یبررس به قیتحق نیا

 (.1397 ،ینورمحمد)گرفت خواهد قرار یبررس مورد یسازمان برون یعامل عنوان به

 داریپا نیتأم رهیزنج تیریمد

 هاینسل توانائی کهآن بدون دهد؛می پاسخ را فعلی نسل نیازهای که است ایتوسعه پایدار توسعه

واحد قم،                     (. جرم شناسي )جزوه درسي( دانشگاه آزاد اسالمي 1385موسوي مجاب، سيد درید. )
 مقطع كارشناسي.
 شناسي )كليات(، دانشگاه تهران(. جرم1356مظلومان، رضا. )

(. دانشنامه جرم شناسي، چاپ اول، 1377نجفي ابراندآبادي، علي حسين؛  هاشم بيگي، حميد. )
 تهران، انتشارات گنج دانش.

هاي كيفري )ترجمه(، چاپ اول، دانشگاه (. تاریخ اندیشه 1373نجفي ابرندآبادي، علي حسين. )
 شهيد بهشتي، تهران.

 (. زمينه حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر ميزان.1386نوربها، رضا. )
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Investigating the need to reduce criminal titles in Iranian 

law  and cultural factors effect 
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Abstract 

Criminal law of our country in the last three decades has been inflated 

hard. Criminal Code, regardless of the data and results Wathiq 

criminology, is unusually thick. So this thesis to evaluate the need to 

reduce criminal categories in Iranian law was designed. A qualitative 

study of descriptive-analytic study. The data collection tool library. 

Information analysis was performed for descriptive and analytical. The 

results showed that the legislature can enact laws provide clear and 

explicit efforts to reduce criminal categories. The results showed that the 

constitution only in terms of appropriate action to prevent crime is event 

is planned without appropriate mechanisms and tools and the scope of 

powers and duties of the judiciary in this regard has not been set 

Therefore, the circle and the extent of "appropriate action" should also 

explain to prevention within the scope of the rules to be implemented. Of 

course, in prevention and decriminalization of laws, attempt to explain 

the purpose of the judiciary but also requires collaboration with other 

forces. Generally, the results showed that inflation causes multiple 

criminalization of criminal law in the present system can be; the Islamic 

legal system, various legislative bodies, the huge wave of technology, 

lack of attention to the collective conscience and to criminalize for use 

trick in the criminal law and other factors named. 
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