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 متغیرهای اجتماعی و فردی بر میزان کیفرگرایی افکار عمومی تأثیر
 (قم و مشهد تهران، شهر سه در میدانی مطالعه)

 

  2راضیه صابری  1دکتر علی صفاری 
 4زینب لکی  3ساداتی  محمدجوادسید دکتر 
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 چکیده
 کالن هایگذاریسیاست بر مؤثر و پیچیده ایپدیده ویژه کیفرهای شدید،، بهبزهکاران کیفر به عمومی افکار تمایل

 در و متفاوت ایمنطقه حتی یا شهر هر در پدیده این عوامل و میزان .شودمی ناشی متعددی عوامل از که باشدمی
 ایذن هذد . دارد بسذتيی هذاآن بذر ثیرگذذارأت مختلف عوامل میان ةپیچید تعامالت به و نیست یکسان افراد ةهم

نسبت به جرایم مورد بحذ  در ایذن مقا ذه و  آگاهیاجتماعی و فردی، یعنی تأثیر   متغیر چهار تأثیر بررسی نوشتار
 قذم و مشهد تهران، شهر سه در تحصیالت و ی مذهبی بسته به نوع شهرتأثیر باورها جنس، تأثیرها، آثار زیانبار آن

-شذرکت در عضذویت یذا تأسیس و اختالس عنف، به تجاوز جرم سه میزان تمایل افکار عمومی به کیفرگرایی در بر

جامعه پژوهش شامل کلیه  انجام شد. با استفاده از روش پیمایشی 3131در سال پژوهش حاضر، . است هرمی های
گیذری در ها با اسذتفاده از روش نمونذهنفر از آن 311سال به باال در سه شهر تهران، مشهد و قم بودند که  31اد افر

 آزمذون بذرای و میذانيین توصیفی آمار روش از هاداده توصیف برایعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. دسترس به
وهش نشان داد بین متغیرهای آگذاهی و جنسذیت بذا های پژیافته .شد استفاده دوخی همبستيی آزمون از سواالت

میزان تمایل به کیفرگرایی رابطه معنادار وجود ندارد. متغیر سطح تحصیالت هم تنها در مورد جرم تجاوز به عنذف، 
وجود یک رابطه معنادار با میزان کیفرگرایی را به اثبات رساند. در خصوص متغیر شهر و تأثیر آن بذر میذزان تمایذل 

های پژوهش حاضر، اهمیت اسذتفاده یافتهدست آمد. رگرایی نیز، تنها در جرم تجاوز به عنف رابطه معنادار بهبه کیف
گذذاری و وضذم مجذازات بذرای جذرایم مختلذف و همچنذین از نیروهای متخصص در امر کیفرشناسی هنيام قانون

هذا را مذورد جذرایم مختلذف و کیفذر آنضرورت آگاه نمودن افکار عمومی در مورد ماهیت و آثار واقعی و اجتمذاعی 
  .دهدتأکید قرار می

 

 .تحصیالت شهر، جنس، آگاهی، اجتماعی، و فردی متغیرهای افکار عمومی، کیفرگرایی، واژگان کلیدی:
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 ژپوهشناهم حقوق کیفری

ال  همس ازد اره ی شم ان، دوم ،  مست اییز و ز 93 پ 1 1 

ایپپی ره  ا  22  شم
 

 131-161 صفحات   مقاله: پژوهشی
 



، راضیه صاربی، محمدجواد ساداتی و زینب لکی       312  (22)ایپپی ،  9311 پاییز و زمستان ، دوم، شماره میازده  ژپوهشناهم حقوق کیفری / سال   علی صفاری

 

 مقدمه .1

کیفرگرایی اصطالحی نیست که بتوان تعریفی جامم و مانم از آن ارائه کرد. با وجود این، به اختصذار 

گرایی، تمایل افراطی بذه سذاز و کارهذای کیفذری در پاسذر بذه رفتذار توان گفت منظور از کیفرمی

 شذده بیشتر کیفر به گرایش جرم از ترس و ناامنی احساس افزایش به توجه با امروزهمجرمانه است. 

 هایمنش نیز و درمان و اصالح هایسیاست از گریز با که دانست روشی توانمی . کیفرگرایی رااست

 بزهکاری مؤثر کنترل به توانمی کیفری ابزارهای به تمسک با تنها که است قاداعت این بر پیشيیرانه

 .گرددنمی محسوب او انسانی کرامت نقض هرگز بزهکار، به مجازات تحمیل نيرش، این در. آمد نائل

 مدارا مقابل، در .است نموده محروم بنیادین حق این از را خود جرم، ارتکاب با و این از پیش او زیرا

 .  شودمی تلقی بزهدیده انسانی کرامت مضاعف نمودن مخدوش بزهکار، با

عنوان بذوده کذه از آن بذه کیفذری سیاسذت طراحان گیریسخت ةاراد مبتنی بر گاهکیفرگرایی 

 باشذدتمایل افراطی افکار عمذومی بذه کیفذر مذی به منتسب نیز گاهشود وکیفرگرایی دو تی یاد می

نیذز بذه نوبذة  کیفرگرایذی نخستگونة  (.312-313: 3131ادی،آب حسن مرادی و جانکی محمودی)

 بذه دیيذر، سذوی از و  گرفتذه صورت سزاگرا فلسفی گرایشات بر مبتنی است ممکن سویی از خود،

 دارای آنچذه سزاگرا، رویکرد در. باشد کیفریعدا ت نظام به مدارامنیت رویکردهای یغلبه یواسطه

 جذرم برابر در تنها مجرمان چارچوب، این در .باشدمی ستحقاقیا عدا ت رعایت است؛ بسیار اهمیت

 مجرمین اساس، همین بر .خواهندشد مجازات اند؛آورده وارد اجتماع به که زیانی میزان به و ارتکابی

 و جعفریجوان ؛33: 3132صفاری،)هستند آن یشایسته که نمایندمی تحمل را کیفر از میزانی تنها

 آن، اساس بر که است ایرویه کیفری، سیاست به مدارامنیت رویکرد مقابل، در (.13: 3133 ساداتی،

 حقذوق حذداکرری یمداخلذه بذا تذا اسذت آن بر تالش و قرارگرفته او ویت در جرم ریسک مدیریت

 رفتار با جانبههمه ایمبارزه صفر، تسامح منش اتخاذ با نیز و شهروندان حقوق و هاآزادی در کیفری

 از عمومذاً شذدت، بذا توام روش این .گیرد صورت جرم ارتکاب به مشر  رفتارهای  بته،ا و مجرمانه

 این در. گیردمی قرار استفاده مورد جرایم کاهش هد  با و کیفری عدا ت نظام اندرکاراندست سوی

 عمل شدت و نبوده مجازات میزان تعیین برای ابزاری استحقاقی عدا ت سزاگرا، منش برخال  شیوه،

 ابرنذد نجفذی)بذود نخواهد اجتماعی انسجام و نظم به جرم از وارده خسارت میزان مبنای بر ی،کیفر

 .(42: 3131 اکبری، و قناد ؛34: 3133 آبادی، ابرند نجفی ؛747: 3111آبادی،

 بذر مبتنذی کذه آورد میذان بذه سخنای کیفرگرایی گونه از توانمی دو تی، کیفرگرایی بر عالوه

 رفتذار بذا مقابله درکیفرهای شدید  خواهان عمومی افکار شیوه، این در. ستا افکار عمومی خواست

-مذی کیفذریهذای شذدید واکنش موجب که قدرت مناسبات کنار در رو، همین از .هستند مجرمانه

 (.333: 3131پز، میرسعیدی و کوره)است مطرح نیز جامعه یگیرانهسخت ةاراد گاه گردد؛
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 یاراده در ریشذه که است کیفرگرایی هایگونه شناسایی گردد؛ روشن بایدنوشتار  این در آنچه

 بایذد فکذر و واژه این میان. دانست( 3عقاید)یواژه معادل توانمی را عمومی افکار .دارد افکارعمومی

 »... زیرا. دانست عمومی نظر یا و عقیده به ناظر باید را عمومی افکار حقیقت، در. شد تفکیک به قائل

 شذکل در پسذندی همذه و منطقذی استدالل همواره که اطمینان و شک بین ذراستگ شناختی نظر

 برخذوردار بیشتری عمق از و پذیرفته صورت تعقل پایه بر فکر که حا ی در. ندارد دخا ت آن گیری

مرسذوم  واژگذان بذر تکیذه و دیرینذه سذنت یذک بذر مبتنذی افکذار واژه انتخذاب رو ایذن از. اسذت

 نذاظر باید را عمومی افکار بنابراین، (.311: 3131 آبادی، حسن مرادی و جانکیمحمودی«)باشدمی

 تصذور شذده محاسذبه عقالنی فرایند یک یمرابه به را آن نه و دانست عمومی برداشت یا و عقیده به

 خذود بلکذه. نمذود تلقذی جامعذه افراد یکایک یعقیده جمم حاصل تواننمی را عمومی افکار. نمود

 بریذ ،)دهذدمذی قرار خود تاثیر تحت را هاآن گاه، حتی و بوده اجتماع یدهعقی از مستقل ماهیتی

 (.77: 3117 دورکهایم، ؛11: 3117

 آن، منشذا کذه وضعیتی نخست، .داد قرار شناسایی مورد توانمیکیفرگرایی عمومی را  گونه دو

 رسذوب نیذز و فرهنيذی باورهایدر نتیجة   که کیفرگرایی عمومی دیير، و است کیفری فریبیعوام

 آبذادی،حسذن مذرادی و جذانکی محمذودی)است آمده وجودبه جامعه در سختيیرانه منش و آداب

3131 :311-311.) 

 ةحذوز بذه کیفذری گذذاریسیاسذت یحذوزه از جذرم جذاییجابه کیفری، فریبیعوام از مقصود

 کیفری، نیاز یک از بزهکاری کنترل یدغدغه دگرگونی، این جریان در. است عمومی گذاریسیاست

 منشذا. گرددمی جرم با مبارزه به نیاز به مبدل اجتماعی، کالن هایسیاست قلمروی در و رفته فراتر

 (.23: 3132 طاهری،)دانست آمریکا ویژهبه و غرب در سیاسی مبارزات توانمی را کیفری فریبیعوام

ر د را جذرم علیذه جنذ  برای مبرم نیازی احساس اندک اندک سیاسی، یپدیده یک به جرم تبدیل

 در را بزهکاری وضعیت همواره اجتماع اگرچه این از پیش تا حقیقت، در .نمودمی زنده افکار عمومی

 امنیت به نیاز احساس بزهکاری، از سیاسی برداریبهره   یکن، داد؛می قرار قضاوت و نظارت معرض

 نیذاز، احسذاس ایذن .نمود رن  پر بسیاری تاحدود اقتصاد همچون مبرمی نیازهای دیير برابر در را

 همذین بذه و گردیذده مجرمانذه یپدیذده کنتذرل در درمان و اصالح هایسیاست  شکست با توامان

 بذه آرمذان تحقذق و موجذود وضذعیت از گریذز راه یيانه که آورد پدید باور این برای را زمینه ترتیب

 ؛3373: 3133 ی،مقدسذ و فرجیهذا)اسذتکیفرگرایذی  بذه تمسذک جذرم، نذر  رسذاندن حذداقل

 شذرای  و( جذرم مفهذوم از سیاسذی بذرداریبهذره)سیاسذی هذایوضذعیت تقارن (.11: 3132پرت،

 سیاست خصوص در را گراتوده ادبیات نوعی نهایت در ،(درمان و اصالح هایسیاست شکست)کیفری

                                                           
1. opinion 
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 ایذن قذایا  بذا همراه جرم، از سیاسی برداشت این یارائه (.3111:231 هینز، و وایت)آفرید کیفری

 عواملی مستمر هایفعا یت که،آن ویژه به. هستند افزایش حال در روز به روز جرایم، که بود اندیشه

 تذوجهی قابذل طرز به بارخشونت جرایم نر  که نمودمی تربیت را باور این بیشتر ها،رسانه همچون

 و اینذدرمار اسذتاالتز، رابرتذز،)است درمان و اصالح هایسیاست معلول شکست، این و یافته افزایش

  (.23: 3132،ها 

 نذه کذه آفریذد راکیفرگرایذی  از ایگونذه نيذرش، این یغلبه گذشت، نیز پیشتر که گونههمان

 بزهکار و بزهکاری یمسا ه نمودن رن  پر طریق از او بر شده تحمیل بلکه اجتماع، حقیقی خواست

 قا ب در فریبی، معوا این بدیهی ینتیجه. بود شده فراموش نیاز یک و اجتماعی بحران یک عنوان به

 توانمی بنابراین،. یافت ظهور( بیيانيان یمرابه به)مجرمان با جن  هایسیاست به اجتماع گرایش

 .دانست جرم از سیاسی برداریبهره فرآیند راکیفرگرایی  از ایگونه منشا

 کذه نمذود اشذارهرایذی عمذومی کیفرگ از دیيذر ایشذیوه به توانمی کیفری فریبیعوام کنار در

 درسذوی کیفرهذای شذدید  بذه را عمذومی افکار جامعه، یک عادات و فرهنيی باورهای آن، براساس

کیفرگرایذی  فریبذی،عوام بر مبتنیکیفرگرایی  برخال  نماید.ر میوادا مجرمانه یپدیده علیه واکنش

 تمذایالت تذاثیر تحذت کمتذر و هنبود تحمیلی باشد؛ گرفتهصورت اجتماع یک باورهای مبنای بر که

 در نیز، اجتماع یک باورهای از بیشتری  بخش که نمود فراموش نباید چند هر. گیردمی قرار سیاسی

 را علت دسته دو توانمی طورکلی، به. گیردمی شکل... و اجتماعی اقتصادی، گوناگون عوامل نتیجة

 بذه حاضذر پذژوهش .باشدمی اجتماعی و فردی علل از عبارت که برشمردکیفرگرایی  نوع این برای

 تهذران، شهر سه درمیزان تمایل افکار عمومی به کیفرگرایی  در مؤثر اجتماعی و فردی علل بررسی

 .است پرداخته قم و مشهد
 

 پژوهشو پیشینۀ  . ادبیات2

 مؤثر عمومی افکارکیفرگرایی  میزان در تحصیالت و سن جنس، متغیر سه آیدمی نظر به

-331: 3133جعفری، ساداتی و نورپور، )جوان(137، 3131جعفری و ساداتی، ور، جوان)نورپهستند

 با مقایسه در زنان که اندرسانده اثبات به چنین هاپیمایش برخی جنس، متغیر خصوص در (.337

 در مرال عنوان به. دارند بزهکاری برابر درکیفری شدید  هایپاسر به کمتری گرایش مردان،

 صورت مجازات شدت میزان یدرباره مرد و زن جنس دو از غربی و شرقی آ مان در که تحقیقی

 & Kury)داشتندکیفری شدید  واکنش به کمتری تمایل مردان، با قیاس در زنان گرفت؛

Ferdinand,1999:384-385) .،ا مللیبین پیمایش هایداده که کسترن مطا عه نتایج همچنین 

 کرد، تحلیل یافتهتوسعه کشور 21در را امنیت و جرم اروپایی شپیمای هایداده نیز و دیدگیبزه
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 مردها که معنابدین .است کیفرگرایی برای مهمی همبسته جنس متغیر که داشت آن از حکایت

. براساس یک پژوهش دیير، میزان (Kesteren,2009:44)هستند کیفرگراتر تاحدی زنان به نسبت

(. 441: 3133تر است)هود و هویل، سبت به مردان پایینحمایت زنان آمریکایی از کیفر اعدام ن

زنان  ،ن، قم، سنندج و اهواز انجام شددر چهار شهر تهرا 2111مطابق پژوهش قاسمی،که در سال 

حمایت کمتری از قصاص نفس در قتل عمد و قطم انيشتان دست در سرقت حدی از خود نشان 

 گیرد؛ قرار توجه مورد مسا ه این بیشتری دقت با چنانچه ا بته،(. Ghassemi,2009:170اند)داه

 جای به زنان است ممکن که علتبدین .نیستند مطلق چندان ها،داده این نتایج که دریافت توانمی

 دیدهبزه با همزادپنداری محصول کیفرگرایی،. باشند داشته بزهکار با بیشتری همزادپنداری دیده،بزه

 تلقی بیيانه و دشمن یک بلکه اجتماع افراد از یکی نه بزهکار ،نيرش این در .است او آالم تصور و

 بزهکار با چنانچه اما،. است جرم با جن  ها،بهنجاری نا کنترل راه تنها رو،همین از. گرددمی

 فرزندان معاش تا است شده جرم ارتکاب به ناچار او که تصور این مرال عنوان به شود؛ همزادپنداری

 ,Unnever & Cullen) تغییرگردد دستخوش تحقیقات نتایج است ممکن نماید؛ تهیه را خود

 و ایران در پیمایشی ،کیفرگرایی به تمایل میزان بر متغیر این تأثیر خصوص در(. 2009:283-304

 شده انجام دست انيشتان قطم و تعزیری جرایم در اعدام مجازات نوع دو خصوص در مشهد شهر در

 هاییمجازات چنین اعمال به متمایل کمتر مردان به نسبت زنان هددمی نشان نتیجه هم باز که

 (.12: 3131 نقدی،)هستند

 به نسبت زنان جرم از ترس میزان کیفرگرایی، به زنان کمتر تمایل رغمعلی دهدمی نشان هابررسی

 سذیدزاده ؛311: 3133پور، همت و نیکوکار ؛317: 3131صابری، و صفاری، کی)است بیشتر مردان

 از برخذی در مذردان بذه نسذبت زنذان جذرم از تذرس بذودن باال اتفاقاً (.321: 3132 کرمانی، و نیثا

 مردان به نسبت زنان در کیفرگرایی به تمایل میزان تا شده باع  و گذاشته اثر شده انجام تحقیقات

 بین در اعدام مجازات به تمایل میزان خصوص در که پیمایشی در مرال، برای. شود داده نشان بیشتر

 از بیشذتر دختر دانشجویان که داد نشان نتایج شد انجام بهشتی شهید دانشياه دانشجویان و اساتید

 ایذن بذا زن اساتید برابر دو مرد اساتید اساتید، گروه در اما. اندموافق مجازات این با پسر دانشجویان

 ترس و ناامنی احساس بودن باال که شده استدالل چنین یافته این تبیین در. هستند موافق مجازات

 این دالیل از یکی احتماالً پسران به نسبت دختران بودن پذیرآسیب و اجتماعی امنیت عدم جرم، از

 اخذتال  این بر نیز زنان و دختران قتل و تجاوز ربایی،آدم باالی شیوع دیير، طر  از. است اختال 

 علت خصوص در. بود دختر دانشجویان عکس کامالً یافته این زن اساتید میان در اما. گذاردمی صحه

 و داشذتند را دانشذجویان سذن برابذر دو تقریباً زن اساتید اوالً که است آمده چنین نیز اختال  این

 هایآسیب برابر در بیشتری، اجتماعی و روانی امنیت احساس حاشیه از دانشجویان به نسبت قاعدتاً
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 کمتری اجتماعی خطر عوامل طبعاً اساتید، اکرریت تاهل به هتوج با ثانیاً، .بودند برخوردار اجتماعی،

(. همچنذین 411: 3131 کمذال، محققذی و عبذدا لهی)باشذدمذی آنذان متوجه دانشجویان به نسبت

دهد تمایل زنذان در شهر مشهد انجام شده، نشان می 3131پژوهش دیير در این زمینه که در سال 

انذد نسذبت بذه مذردان رتکب جرم زنای محصنه شذدهبر تحمیل مجازات سنيسار بر اشخاصی که م

های همین پژوهش حاکی از آن اسذت کذه در خصذوص دو بیشتر است. این در حا ی است که یافته

جرم اختالس و سرقت حدی مستوجب قطم دست، زنان تمایل کمتری برای اجرای مجازات شذدید 

کیفیذت »علذت ایذن تفذاوت را در  اند. نویسندگان پژوهش حاضذرنسبت به مردان از خود بروز داده

کنند هایی را درونی میاند. در واقم، زنان بیشتر از هرچیز ارزشجستجو کرده« هازشسازی اردرونی

ها است؛ از این رو، حساسیت زنذان نسذبت بذه مذردان در که مرتب  با موقعیت زنانه و خانوادگی آن

ها به کیفرگرایی در جرم زنذای محصذنه مورد جرایم جنسی بیشتر است و این باع  شده تمایل آن

سذازی های ناظر به مسائل اقتصذادی را بیشذتر درونذیبیشتر از مردان باشد. در مقابل، مردان ارزش

کنند و همین امر باع  می شود تمایل به کیفرگرایی و کیفرهذای شذدید در خصذوص مجرمذان می

بیشتر زنان بر تحمیل مجازات شدید بر  ما ی در مردان نسبت به زنان بیشتر باشد. علت دیير تمایل

بزهکار جرم زنای محصنه، ناشی از سرخوردگی اجتماعی و تمایل برای گرفتن انتقام از کسانی است 

دیذدگی اند و احساس بزهکه به همسر خود خیانت کرده و وارد رابطه غیر اخالقی با زن دیيری شده

  (.311-323: 3133و نورپور، جعفری، ساداتی کنند)جوانرا به افراد تحمیل می

در مورد تأثیر سذن بذر  .داد دخا تکیفرگرایی افکار عمومی  میزان در توانمی نیز را سن متغیر

 و سن کم افراد میزان تمایل افکار عمومی به کیفرگرایی دو دیدگاه وجود دارد. براساس یک فرضیه،

-جذانکی و مذرادی)محمذودیکیفرگراترند بزرگساالن با مقایسه در جوانان، و نوجوانان همانند سال،

 و سذاالنکذم در عواطف و احساسات غلیان از ناشی تواندمی مسئله این(. 331: 3131آبادی، حسن

 ایذن در نیذز جذرم از ترس مسئلة ا بته. Kvashis, 1999:80))باشد کیفرگرایی آثار درک عدم نیز

فراد جذوان نسذبت بذه بزرگترهذا کمتذر دیدگاه دیير بر این باور است که ا .است گذارتأثیر خصوص

دهذد اند نشان میها در کشورهایی که مجازات مرگ را  غو کردهپژوهش سزاگرا هستند. برای مرال،

شوند در مقایسه با بزرگترها تمایل کمتری نسبت به اعذدام نسل جدید که بدون اعدام، اجتماعی می

 (.411: 3133دارند)هود و هویل،

 نتذایج تحقیقذات،. داد قذرار بررسذی مذورد فردی متغیر دیير عنوانبه وانتمی نیز را تحصیالت

 بذه پاسر در که رسید نتیجه این به اسپرات مرال، عنوان به .اندداده ارائه خصوص این در را متفاوتی

 .نذدارد کیفرگرایذی میزان در تاثیری تحصیالت سطح کیفرگرایی، باب در انتزاعی و کلی هایپرسش

 کذه دارنذد بیشتری تمایل باالتر تحصیالت دارای افراد خاص پرونده یک با مرتب  تسواال در  یکن
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 و کذوری تحقیقذات نتذایج مقابذل، در .(sprott,1999:470-472)برگزیننذد را ا منفعهعام خدمات

  ذیکن. یابذدمی افزایش کیفرگرایی تحصیالت، سطح افزایش با که کرد تایید را موضوع این فردیناند

(. (Kury & Ferdinand,1999:385یابذدمی کاهش افراد کیفرگرایی تحصیالت سطوح ینباالتر در

 رسید نتیجه این به یافتهتوسعه کشورهای مورد در  (ICVS)هایداده تحلیل در کسترن نهایت، در

 در. (Kesteren,2009:38)دارنذد کیفرگرایذی به بیشتری تمایل ترپایین تحصیالت دارای افراد که

 شذهید دانشذياه دانشذجویان و اسذاتید بین در ،کیفرگرایی میزان بر تحصیالت متغیر تأثیر خصوص

 مورد در افراد نيرش با تحصیالت میزان بین دهدمی نشان که شده انجام پیمایشی نیز تهران بهشتی

 بذا موافقذت تحصیالت، سطح افزایش با که طوری به دارد، وجود معکوس همبستيی اعدام مجازات

 مطا عذه زمینذه همذین در (.414: 3131 کمذال، محققذی و عبدا لهی)یابدمی کاهش ماعدا مجازات

 دو با تحصیالت سطح بین معکوس معنادار رابطه وجود بیانير نیز مشهد شهر در شده انجام میدانی

 از حمایت تحصیالت سطح افزایش با که معنابدین. است دست انيشتان قطم و حدی اعدام مجازات

 (.11: 3131 نقدی،)یابدمی کاهش هاتمجازا گونهاین

 علذل بررسی به بایدافکار عمومی به کیفرگرایی  تمایل میزان بر تأثیرگذار فردی علل ذکر از بعد

 قابذل تذاثیری کذه دانسذت اجتمذاعی علل شمار در توانمی را جرم از ترس. پرداخت موثر اجتماعی

 هر از پیش. (131، 3131جعفری و ساداتی، ن)نورپور، جوادارد شهروندانکیفرگرایی  میزان بر توجه

 عنذوان بذه آن ةدربذار ابهامات و است اختال  مورد مفهومی جرم از ترس که داشت توجه باید چیز

: 3132گری، و فارال،جکسون)است باقی خود قوت به همچنان اجتماعی ایپدیده و روزمره ایتجربه

 در بیشتر آیدمی نظر به که دانست شدن دیدهبزه از ترس توان،می را جرم از ترس وجود، این با (.43

 زنذدگی برای را مکانی اغلبافراد» رو، همین از. یابدمی مصداق بارخشونت و خیابانی جرایم خصوص

 و شذهروندان شهرها، نسبی امنیت بر مبتنی تصورشان که کنندمی انتخاب معاشرت و خرید کردن،

 بذه رفذتن پیذاده یذا پذارک در بازی اجازه فرزندانشان به یصورت در وا دین. باشد مختلف هایمحله

  حذا  بذه) کاهشذی چذرخش یک شهرها تمام و هامحله. بدانند امن را آنجا که دهندمی را مدرسه

 تذرک برای که شده دارانیمغازه و ساکنان تحریک باع  جرم از ترس زیرا اند؛کرده طی را( جمعیت

  (.23: 3131کوردنر،«)اندداشته را الزم توانایی آنجا

 افذزایش حذال در جذرایم داشذتند اعتقذاد کذه کانادا،کسذانی در شذده انجذام پیمذایش یذک در

 داشذتند باور موضوع این به بیشتری احتمال به( دادند نشان را بیشتری جرم از ترس یعنی)هستند

  ذیکن .بودنذد راترکیفرگ هاآن واقم در. نیست شدید کافی اندازه به بزرگساالن هایدادگاه احکام که

 معنابدین. نبود مهمی نشانير جرم از ترس شد،پرسش  هاآن از خاص پرونده یک مورد در که زمانی

. نداشذت جذرم از ترس با ارتباطی خاص، هایپرونده مورد در حبس، گزینه انتخاب و کیفرگرایی که



، راضیه صاربی، محمدجواد ساداتی و زینب لکی           311  (22، )ایپپی  9311 پاییز و زمستان، دوم، شماره یازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  علی صفاری

 

 هاآن ذهن مخاطبان، به اعیانتز و کلیپرسش  یک ارائه که تفسیرکرد توانمی گونهاین را گفته این

 مخاطب ذهن در قبل از که جرم، از ترس که آوردمی فراهم را فرصت این و نکرده جزئیات درگیر را

 بذه خذاص پرونده یک ارائه با گفت توانمی دیير سوی از. کند پیدا بروز و ظهور مجال داشته، وجود

 ,Sprott)دهذدمذی نشذان را کمتذری یکیفرگرای نتیجتاً و کرده همزادپنداری مجرم با وی ،مخاطب

1999: 468-473). 

 نیذز کیفرگرایذی میذزان جذرم، از تذرس افزایش با که دارد وجود امکان این، گذشت آنچه بنابر

در ایاالت متحده آمریکا نشان داد که  3331برای نمونه، نظرسنجی افکار عمومی سال  .یابد افزایش

یک سوم مردان، غا باً نيرانند کذه خذود یذا یکذی از افذراد  تقریباً نیمی از زنان پاسر دهنده و حدود

 هایمجازاتشوندگان را به اجرای ل پیمایششان مورد تجاوز قرار بيیرند. همین دغدغه تمایخانواده

 ا بتذه(. 227: 3132داد)رابرتز، استاالتز، اینذدرمار و هذا ،شدید علیه متجاوزان جنسی افزایش می

. است همزادپنداری بح  استرنائات این جمله از .باشد وارد نیز استرنائاتی قاعده، این بر است ممکن

 مرال، عنوان به. باشد موثر جرم از ترس نر  در تواندمی شهروندان همزادپنداری یشیوه حقیقت، در

 بذا متفاوتی نتیجة نماید؛ تداعی را او فراوان آالم و دانسته دیدهبزه جایياه در را خود مخاطب، اینکه

 همذدردی وی بذا بخواهنذد و پنداشذته مجذرم همذزاد را خود شوندگان پیمایش که دارد حا ت این

   .نمایند

 و اونذور. انذددانسته اجتماعی گاهی و  عصبی -زیستی پایه دارای گاهی را همزادپنداری توانایی

 کذه معنذا ایذن به .است اجتماعی -زیستی فرایند یک در داخل همزادپنداری که باورند این بر کو ن

 سذاخت دارای تصذاویر و اجتمذاعی باورهذای از ایمجموعه اثر بر شناختی،زیست هایریشه بر عالوه

 خاص نژادی از خیابانی مجرمان کندمی تصور که کسی نمونه، برای. گیردمی شکل جرم از اجتماعی

. بذود خواهذد هنذیذ تصذویر ایذن تاثیر تحت مجرم با پنداری همزاد برای او توانایی احتماالً هستند،

 مجذرم بذا وی همزادپنذداری امکذان دانذد،می مختار و آزاد کنشير یک را مجرم که کسی همچنین

 (.(Unnever & Cullen: 2009: 283-304یابدمی کاهش احتماالً

میزان تمایل افکار  در بسیار تأثیری که هستند اجتماعی عوامل دیير از نژادی و مذهبی باورهای

 پیمایش نتیجه در تأثیراین  .(131، 3131)نورپور، جوان جعفری و ساداتی،  دارند ییعمومی به کیفرگرا

 مذهبی متعصبانه و تند باورهای تأثیرتحت که افرادی که است رسیده اثبات به اپليیت و کا ن فیشر،

ز کیفذر مذرگ بیشذتر حمایذت ا دارنذد، قذرار مقذدس کتذاب مذتن از خودسذرانه تفسذیر و فهذم و

 اهذل بیشذتر کذه افذرادی مقابل، ( در Cullen, Fisher & Applegate, 2000: 24-25).کنندمی

 سذرکوبيرانه هذایسیاسذت از کمتذر انذد،داشذته خدا به عشق یک با شخصی رابطه و بوده بخشش

 سذیلی یذک اگذر» مشذهور جمله وجود د یل به مسیحیت دین در مرال، عنوان به. کنندمی حمایت
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-مذی مشذاهده کمتذرکیفرگرایذی  بذه تمایذل و بذوده بیشذتر شذشبخ« برگردان را صورتت خوردی

براساس پژوهشی که در آمریکذا صذورت گرفذت،  (.(Unnever & Cullen: 2009: 293-294شود

های مذذهبی که گروهمخا ف مجازات مرگ هستند، در حا یمذهبی  یبرال های آشکار شد که گروه

(. همچنذین، براسذاس پیمذایش 444: 3133ل،کنند)هود و هویذکار از این کیفر حمایت میمحافظه

افرادی کذه بیشذتر بذه رعایذت شذئونات مذذهبی  :کیفرگرایی در ایران، چنین نتایجی حاصل گردید

انذد. های شذدید جسذمانی از خذود بذروز دادهتری برای تحمیل مجازاتپایبند هستند تمایل فزاینده

وندان در مقایسه بذا دیيذر اقشذار جامعذه رساند که این دسته از شهرگفته به اثبات میپژوهش پیش

یذذک پیمذذایش  (.311: 3113هذذای قذذانونی موجذذود دارنذذد)جعفری، موافقذذت بیشذذتری بذذا مجذذازات

های دو تی ایران با هذد  درک تذأثیر زاده در بین دانشجویان دانشياهتوس  سراج کیفرگرایی دیير،

هذای انجام شده است. براساس یافتهدینداری بر میزان تمایل شهروندان به تحمیل مجازات شدیدتر 

این پژوهش، در کشورهای اسالمی افکار عمومی به طور خاص نسبت به جرایمی که عفذت عمذومی 

دهد و تمایل بیشتری بذه اعمذال مجذازات کنند حساسیت بیشتری از خود بروز میدار میرا جریحه

 (.Serajzadeh, 2008: 542-454 & 555شدیدتر دارد)

 را تذأثیر این وجود تحقیقات برخی نیز تمایل به کیفرگرایی بر نژادی باورهای تأثیر خصوص در

 در شذدید مجذازات خواهذان هذاسفیدپوست که دهدمی نشان هاپیمایش مرال، برای .کندمی تأیید

 (.Jacobs & Carmichael, 2002: 111)هستند بزرگ اقلیتی هایگروه دارای که هستند مناطقی

 گفت سخن توانمیکیفرگرایی افکار عمومی  بر آن تأثیر از که اجتماعی غیرمت آخرین نهایت، در

 اعمذال کذه اسذت اجتمذاعی و فذردی آثار و مختلف کیفرهای ماهیت از عمومی افکار آگاهی میزان

-مذی نشذان مرگ کیفر مورد در پیمایش یک نتیجه. باشد داشته همراه به تواندمی کیفرهایی چنین

   & Vidmar)کننذدمذی حمایذت مذرگ کیفر از کافی اطالعات نداشتن لتع به مردم عموم که دهد
.(Ellsworth, 1974: 1247-1248   

همچنین، با هد  بررسی تأثیر میزان آگذاهی حقذوقی در گذرایش بذه اجذرای مجذازات اعذدام، 

در شهر تهران انجام شده است که جامعة آمذاری آن دو قشذر حقوقذدان و  3131پژوهشی در سال 

اند. مطابق نتایج این پژوهش تفاوت عقیذده معنذاداری بذین ایذن دو گذروه وجذود دان بودهغیرحقوق

اند، و ی عموم داشت؛ به نحوی که گروه حقوقدان با اعدام در جرایم تعزیری مخا فت بیشتری داشته

 تذوانیم (. بنابراین،341-341: 3131کنند)راحتلویی، ها حمایت میگونه مجازاتمردم هنوز از این

نيرش نسبت بذه جذرم،  وی رسم یهامجازات یاز اجرا یعموم یآگاه انیگرفت که م جهینت نیچن

و  تیاز وضذع شذهروندانی بذودن آگذاه نییپذا کذهی طوربه ؛وجود دارد یمعنادارو  میمستق هرابط

شذود بذدنی می ی شذدید ورسذم یاجتمذاع یهااز کنترل تیحما شیها موجب افزامجازات تیفیک



، راضیه صاربی، محمدجواد ساداتی و زینب لکی           341  (22، )ایپپی  9311 پاییز و زمستان، دوم، شماره یازدهمژپوهشناهم حقوق کیفری / سال  علی صفاری

 

 بذر آن تذأثیر و کیفذر مقو ذه مذورد در آگذاهی عذدم فرضذیه (.311: 3131مهمذدی،  نژاد و)قاضی

 جنبذه کذه شذود پرسذیده عمذومی افکار از کیفری مورد در که شودمی مشهودتر زمانی کیفرگرایی

 سطح در را افراد هایآگاهی میزان که موضوعی اند؛داشته برخورد آن با کمتر افراد و داشته استرنائی

-عام خدمات با موافقت یا مخا فت مورد در شهروندان از اگر نمونه، عنوان به. دهدمی رارق تریپایین

 نتذوان کیفذر، گونذهایذن از هذاآن آگاهی عدم علت به رسدمی نظر به شود پرسیده سواالتی ا منفعه

 رد اجذرا ضذمانت ایذن بذا مخا فت میزان احتماالً و آورد دست به را اعتمادی قابل و موثق اطالعات

 (.331: 3131 آبادی، حسن مرادی و جانکیمحمودی)بود خواهد باالیی سطوح

 اجتمذاعی و فذردی عوامل مجموعه مختلف، میدانی هایپژوهش مطا عه از پس و خالصه طوربه

 .نمود ترسیم توانمی ذیل نمودار شرح به را افکار عمومی به کیفرگرایی تمایل در مؤثر

 
 کیفرگرایی افکار عمومی بر مؤثر عوامل نظری مدل خالصه .3شکل

 

 متعذدد هایپژوهش به عنایت با و 3کشورمان در گرفته صورت محدود هایپژوهش بندیباجمم

 بوده آن بر نيارندگان تالش مقا ه این در موضوع، این وافر اهمیت و گسترده ابعاد و کشورها دیير در

 عنذف، بذه تجذاوز جذرم سذه کیفذر ردمو در موضوع این خصوص در میدانی پژوهش خأل بتوانند که

 حذدودی تذا قذم و مشذهد تهذران، شذهر سه در هرمی هایشرکت در عضویت یا تأسیس و اختالس

. اسذت دیيذر برخذی بذودن قرادادی و برخی بودن طبیعی جرم سه این طرح از هد  .گردد برطر 

                                                           
جواد جعفری بجنوردی، سیدمحمدایش میدانی صورت گرفته توس  عبدا رضا جوانپیم :به عنوان نمونه رک به 3

-ر مجله مطا عات حقوق کیفری و جرمدر قا ب دو مقا ه دساداتی و محسن نورپور در شهر مشهد. نتایج این پیمایش 

 شناسی و نیز مجله پژوهش حقوق کیفری به چاپ رسیده است.
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 جذرایم عنوان به هرمی هایشرکت و اختالس و طبیعی جرم یک عنوان به عنف، به تجاوز که،چنان

 نیز و جرایم این خصوص در شهروندان واکنش بررسی مقصود و گرفته قرار پیمایش مورد قراردادی

 یذا و بذودن طبیعذی حیذ  ز)اجذرایم ایذن وضذعیت تذاثیر عدم یا و تاثیرگذاری خصوص در تحقیق

 یذا و نبذود قذراردادی آیذا که است آن ساختن آشکار هد  حقیقت، در. است بوده( بودن قراردادی

 تجذاوز عمومی، افکار که بود آن بر فرض شد؟ خواهد متعدد هایپاسر یارائه موجب بودن، طبیعی

 بذه تمایذل ترتیذب،بذدین و دانذدمذی هرمذی هذایشرکت یا و اختالس از شدیدتر جرمی را عنف به

 یهاشرکت در عضویت یا تأسیس و اختالس مقابل، در. است بیشتر جرم این خصوص درکیفرگرایی 

 افکذار فذراوان، زیانبذار آثار رغمبه و واسطههمین به و داشته قرار سفیدانیقه جرایم شمار در هرمی

 در کیفرگراییبه تمایل تبم به و دهندمی بروز خود از آن ارتکاب برابر در کمتری حساسیت عمومی

 .بود خواهد کمتر جرایم دسته این مورد
 

 پژوهش روش. 3

استفاده شده در  منابم. است پذیرفته صورت3پیمایشی روش به ،نامهسشپر هایآیتم به پاسخيویی

. است بوده نامهپرسش و هاآمارنامه از استفاده موضوع، به مربوط مقاالت وها کتاب شامل پژوهش

نبال د پیمایش یک از حاصله نتایج از گیریبهره با نظری، مقدمات صحتعدم یا صحت بررسی

 .است گرفته صورت قم و تهران مشهد، شهر سه در 3131سال در که شودمی

 مورد نمونه حجم که بودند سال 31ز ا بیشتر سن دارای افراد تمامی پژوهش این آماریمعة جا

 خصذوص در نفر 31به  میان، این از که 2گردید تعیین (شهر هر ازای به نفر 11) نفر 311ه مطا ع

                                                           
1. Survey Method  

. در این پژوهش جهت به دست آوردن جامعه آماری از فرمول کوکران به صورت آنالیذن اسذتفاده شذد. در ایذن راسذتا 2

نامحذدود  ای کهده شد که حداقل نمونه برای جامعهداده شد. در نهایت مشاه جامعه آماری با جدول مورگان هم تطبیق

سذال بودنذد و آمذار دقیقذی در  31)از آنجا که جامعه مورد نظر در ایذن پذژوهش افذراد بذاالی است و تعدادش را نداریم

 111ا ذی  114سذت   ی زیذاد اسال در سه شهر مورد مطا عه نداشتیم( و یا تعدادش خیل 31خصوص تعداد افراد باالی 

اضر به همکذاری نفر( مالک قرار گرفت، و ی در مجموع تعداد افرادی که ح 114)یعنی باشد. در ابتدا همین تعدادنفر می

ویژه در مورد گروه آگاه کذه بایسذتی بذه اطالعذات ارائذه شذده از سذوی نامه ها را تکمیل نمودند، بهبا ما شدند و پرسش

ها در شهرها تکمیل شد مشاهده گردید کذه هذر نامهلی کمتر بود. در نهایت وقتی پرسشدادند، خیپرسشيران گوش می

. دهی، خوب مشذارکت نکردنذدها پاسر دادند و افراد جهت پاسرنامهیا اندکی بیشتر یا کمتر به پرسش و 11شهر حدود 

هذایی نامهده و آن دسته از پرسشه را حذ  کرها که به درستی پاسر داده نشدهنام ذا مجبور شدیم یک سری از پرسش

نفر جامعه آماری، از هذر شذهر فقذ  حذدود  114را که به درستی پاسر داده شده بودند مالک قرار دهیم.  یعنی از بین 

های تکمیل شده صذحیح از ایذن تعذداد نامها بته در شهر قم تعداد پرسشپرسش نامه به خوبی پاسر داده شده بود.  11
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 راسذتای در. انذدنمذوده شذرکت پیمایش در آگاهی بدون نیز نفر 31ه و شد داده آگاهی هاپرسش

 خصذوص در آگذاهی هذی  کذهآن بدون مخاطبان، نخست، گام در ناآگاه، و آگاه گروه بندیتقسیم

 از دیيذر گروهذی سذپس،. دهنذدمذی پاسذر هذاپرسش به کنند؛دریافت جرایم باربودنزیان میزان

 بذا خیابانی جرایم تفاوت ایم،جر از هریک خصوص در صورت شفاهیبه کاملی اطالعات مخاطبان،

 رغذمبذه افذراد ایذن جذرایم نبذودنعیان سفید،یقه افراد جرایم زیانباری میزان سفیدها،یقه جرایم

 فراینذد ایذن جریذان در مخاطبذان .نمودنذد دریافذت ...و جذرایم ایذن از ناشی بسیار هایخسارت

 اخالقیذات نقذض از گونه دترینشدی شمار در عنف به تجاوز جرم اگرچه که دریافتند ،دهیگاهیآ

 تحریذک را عمذومی احساسذات زیذادی بسذیار مقدار به بودن،خیابانی علت به  یکن ؛است اجتماع

-مذیهای کیفذری شذدید واکنش با آمیخته را جرم این برابر در پاسر مستقیم، صورت به و نموده

 در حتذی یذا و دیدهبزه زندگی در ارتکاب، از پس فاصله بال جرم، این زیانبار آثار که، ویژهبه. نماید

 فرهنيی، اقتصادی، ناگوار آثار اگرچه سفیدان،یقه جرایم مقابل، در. گرددمی هویدا اجتماعی اخالق

 میذزان بذه مذدت، طوالنی تاثیرگذاری و بودننهان علت به  یکن دارد؛ فراوانی اجتماعی و سیاسی

 .گرددمی عمومی احساسات تحریک موجب عنف، به تجاوز از کمتری

ت کذه صذور بذدین. شذد اسذتفاده ی در دسذترسگیذرنمونذه روش از نمونذه افذراد تعیذین برای

نامذه را در پرسذش و کردنذدمراجعذه  قذم و مشهد تهران، شهرهای در مختلف نواحیبه  پرسشيران

نامذه اعذالم موافقذت در دسترس بذوده و بذرای تکمیذل پرسذشی قرار دادند که افراد اختیار تمامی

 ند.نمود

 هایپاسر با اینامهپرسش راستا این در. باشدمی ساختهمحقق نامهپرسش هاداده گردآوری ابزار

 گذذارینمذره شیوه که شد طراحی نامهپرسش در متغیرها برای آیتم( 1ع )مجمو در. شد تهیه ثابت

 (مخذا فمکذامالً  ندارم؛ مخا فم؛نظری موافقم؛ موافقم؛ای  یکرت )کامالً طیف پنج درجه براساس آن

 .گردید تأیید آن پایایی و صوری اعتبار نامهپرسش در الزم هایشاخص تعیین از پس. باشدمی

                                                                                                                                              
نواحی این شهر پخذش و توسذ  های دیيری در برخی نامهپرسشيران به شهر قم رفته و پرسش دداًهم کمتر بود که مج

نامه را داشته باشند تا جامعذه آمذاری پرسش 11رفته شد هر سه شهر حداقل شدگان تکمیل شد؛ زیرا تصمیم گپیمایش

نفذر  114نفر است و از  311 حاضردرست است که کل جامعه آماری  ال حاضر در مجموعنفر بیشتر شود. در ح 311از 

 یکن براساس قاعده کلی که حداقل حجم نمونذه در مطا عذات ر واقم از فرمول کوکران تخطی شده، باشد و دتر میپایین

هذا بذا ایذن تذا مشذکلی در تحلیذل دادهنفر در نظر گرفتیم  311نفر است، نمونه آماری پژوهش را  311از نوع پیمایشی 

 نیاید.   حجم نمونه به وجود
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 لذومحوزة ع متخصصان و نظرانصاحبپس از ارزیابی توس   امهنپرسشروایی صوری و محتوای 

رونی استفاده ی اعتبار پرسشنامه از روش همسانی دبررسمنظور  هبمورد تأیید قرار گرفت.  اجتماعی

 .آمد دست به13/1کل نمونه،  برای کرونبا  آ فای ضریبشد که 

 دیير و کیفرگرایی میان رواب  یعنی ،مؤثر بر میزان کیفرگرایی افکار عمومی عوامل بررسی برای

 و آگذاهی میذزان تحصذیالت، سطح جنس، یعنی پیمایش، این در مطا عه مورد تأثیرگذار متغیرهای

 آماره مورد هر در و شده استفاده دوخی همبستيی آزمون از شهر، نوع در مذهبی و فرهنيی باورهای

 بذر نظذر مورد متغیر که دهدمی نشان آمار این باالی مقادیر. شودمی محاسبه3 داریمعنی و دوخی

 پاسر بر متغیر بودن مؤثر فرض باشد، 11/1از کمتر داریمعنی اگر همچنین. نیست مؤثر افراد پاسر

 .شودمی پذیرفته افراد

 شذوند، روهروبذ ابهامذاتی با نامهپرسش تکمیل هنيام در پاسخيویان بود ممکن اینکه به توجه با

 بذود قرار که آنجا از ویژهبه. داشتند حضور پاسخيو نزد در نامهپرسش تکمیل هنيام در پژوهشيران

 تذا بودنذدمذی حاضذر محذل در پرسشيران باید شود تکمیل آگاه گروه توس  هانامهپرسش از نیمی

 رو این از. دهند ارائه آگاه گروه دهندگانپاسر به بود شده طراحی قبل از که هاییآگاهی و اطالعات

  .شد استفاده چهره به چهره روش از نامهپرسش اجرای در

 یذا تأسذیس و اخذتالس عنذف، به تجاوز جرم سه در کیفرگرایی سنجش برای پژوهش این در

 مذورد درها آیتم این موضوعات. گرفت قرار استفاده مورد آیتم (1) هرمی، ایهشرکت در عضویت

 اختالس عنف، به تجاوز یعنی فوق، جرم سه از هریک برای حاضر مجازات با حد چه تا که بود این

 و عنف به تجاوز جرایم مجازات کاهش با میزان چه تا همچنین هستند؟ موافق هرمی هایشرکت و

 این از هریک هستند؟ مخا ف یا موافق اختالس جرم مجازات افزاش و سو یک از هرمی هایشرکت

 باورهذای و آگاهی میزان تحصیالت، سطح جنس، یعنی پژوهش، این در مطا عه مورد متغیر چهار

 .گرفتند قرار سنجش موردآیتم  (1) این ةوسیل به شهر نوع به وابسته فرهنيی یا مذهبی

 منظذور بذه نمونذه، افذراد رضایت جلب و نمونه ةجامم انتخاب نامه،پرسش شدن نهایی از پس

 نذام نوشذتن بذدون هذانامهپرسش و شد ارائه توضیحاتی افراد به گیری،سو عدم و تربیش اطمینان

2 اس.اس.پذی.اس افذزارنرم  طریق از حاصله، اطالعات و هاداده نیز نهایت در .گردید تکمیل افراد

 .شد استخراج

 

 

                                                           
1. p-value 

2. SPSS 
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 پژوهش هاییافته. 4

 پاسخگویان سیمای .1. 4

 میانيین. داشت سن سال 71د فر ترینمسن و سن سال 31د فر ترینسن کم گویانپاسر میان در

 گذروه را افذراد بیشذتر میذان ایذن از. بذود سذال 41تذا  21ن بذی سذنی  حذا  از افذراد اکرذر

 تشذکیل (1/41 حذدود) را کمتذری یعذده زنذان و اندداده اختصاص خود به  (3/11حدود)مردان

 .دهندمی

 21/1  یسذانس، افذراد 1/11 دیذپلم، افراد 3/23 دیپلم، زیر افراد 2/32 پاسخيویان مجموع از

 پاسخيو افراد بیشتر ترتیب، بدین. بودند داده تشکیل دکتری را افراد 7/2 و ارشد کارشناسی افراد

 س بودند.  یسان سطح در تحصیالت دارای

 پذژوهش مورد شهرهای در پاسخيویان درصد که دهدمی نشان شهرها اساسبر فراوانی توزیم

 .است اندازه یک به قم و مشهد تهران، یعنی

  

 . تأثیر متغیر آگاهی بر کیفرگرایی2. 4

 مذورد جذرایم از هریذک در هذامجذازات شدیدبودن یا خفیف ،کیفرگرایی مضرات از آگاهی مورد در

 ةنحذو مربذوط، هذایپاسذر بررسی که گردیده طرح نامهپرسش در سؤاالتی پژوهش، این در مطا عه

 قذرار بررسذی مذورد ناآگذاه و آگاه گروه دو در هاپاسر اکنونهم. کرد خواهد مشخص را تأثیرآگاهی

 در مورد گروه آگاه نسبت به گروه ناآگاه هاپاسر آیا که گرددمی طرح خصوص این در بحری و گرفته

 بذه کلذی نيذاه یک در مربوطه هایفرضیه پذیرشعدم یا پذیرش رآما است؟داشته محسوسی تفاوت

 بذه هذاآن توصذیفی بیذان بهذکر جداول فراوانی  هنيام در و شده داده نشان( 3) شماره جدول شرح

 .شودمی پرداخته تفصیل
 

 هرمی هایشرکت و اختالس عنف، به تجاوزجرایم  درکیفرگرایی تمایل به بر  تاثیرآگاهی. 3لجدو

 سوال p-value خی دو آماره

 کیفرپذیرشدرآگاهیتاثیر 11/0 21/1

 عنفبهتجاوزبرایاعدام

 کیفرتخفیفدرآگاهیتاثیر 13/0 41/3

 عنفبهتجاوزبرایاعدام

 کیفرپذیرشدرآگاهیتاثیر 41/0 47/1

 اختالس
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 کیفرتشدیددرآگاهیتاثیر 77/0 11/3

 اختالسبرای

 کیفرپذیرشدرآگاهیتاثیر 81/0 14/1

 های هرمیشرکت

 کیفرتخفیفدرآگاهیتاثیر 41/0 17/1

 هرمی هایشرکتبرای

 

 در .اسذت شذده رسذم ناآگذاه و آگذاه گذروه دو برای ها،سوال به پاسر فراوانی براساس زیرجداول 

 .است شده هگذاشت نمایش به عنف به تجاوز جرم کیفر مخا فان و موافقان درصد( 2جدول شماره )

 
 توزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر آگاهی بر پذیرش کیفر اعدام در تجاوز به عنف. 2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سطح دو در عنف به تجاوز جرم برای اعدام کیفر به مخاطبان پاسر چيونيی بیانير فوق،جدول 

 هایآگاهی که نمود مشاهده توانمی ،(موافقم کامالً)یگزینه خصوص در. است آگاهی عدم و آگاهی

 در. اندداده بروز خود از را یبیشترکیفرگرایی  میزان آگاه، مخاطبان حتی و بوده تاثیربی گفتهپیش

 میذزان ناآگذاه، افذراد و بذوده نحذو همین به وضم نیز (مخا فم کامالً) و (مخا فم)هایگزینه خصوص

 .اندداشته اعدام مجازات با بیشتری مخا فت

  .است عنف به تجاوز مجازات تخفیف پیشنهاد قبال در مخاطبان واکنش بیانير نیز ذیلجدول 
 

 

 

 

 

 وضعیت آگاهی

 آگاه ناآگاه هاآیتم

 کامالً موافق (1/11)41 (3/13)11

 موافق (2/22)21 (3/21)22   

 بدون نظر (1/31)3 (7/1)1   

 مخا ف (1/31)3 (1/31)37   

 امالً مخا فک (4/4)4 (1/3)3
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 زیم پاسخيویان بر حسب تأثیر آگاهی بر پذیرش تخفیف مجازات تجاوز به عنفتو. 1جدول 

 

 بیشذتر موافذق، افراد عنف، به تجاوز مجازات تخفیف به واکنش در که دهدجدول نشان می این

 در مخاطبذان هذایپاسر آگاهی،عدم و آگاهی فرض که است این آیدمی نظر به آنچه. اندبوده ناآگاه

 و آگذاه از اعذم) بذانمخاط همچنان، و نداده قرار تحت تأثیر  را عنف به تجاوز علیه واکنش خصوص

 تخفیذف پیشذنهاد هنيذام بذه حتذی. اندگذارده نمایش به خود از را باالییکیفرگرایی  میزان( ناآگاه

 موافذق بیشذتر ناآگاه افراد نیز، ابد حبس چون شدیدی هایمجازات دیير به عنف به تجاوز مجازات

. ا بته با توجه بذه است مجازات یفتخف با آگاه افراد بیشتر مخا فت میزان بیانير که بوده مسئله این

ای قابذل کنذد تحقذق چنذین نتیجذهاینکه تجاوز به عنف شدیداً احساسات عمذومی را تحریذک مذی

 بینی بود. پیش

-عدم و آگاهی فرض دو درکیفرگرایی  و اختالس مورد در مربوطه،های جدول نمایش با ادامه در

                                    .شودمی گفته سخن آگاهی

 توزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر آگاهی در پذیرش کیفر اختالس. 4جدول 

 

 هاآیتم وضعیت آگاهی   

 آگاه ناآگاه

 کامالً موافق (1/31) 32 (1/31) 31

 موافق (1/21) 23 (1/33) 31   

 بدون نظر (3/1) 1 (3/31) 31   

 مخا ف (1/21) 21 (7/21) 33   

 کامالً مخا ف (3/21) 21 (1/12) 11

 هاآیتم وضعیت آگاهی

 آگاه ناآگاه

 کامالً موافق (2/32) 33 (1/31) 3

 موافق (3/13) 21 (3/22) 33   

 بدون نظر (1/7) 7 (1/32) 33   

 مخا ف (3/13) 21 (2/11) 21   

 مالً مخا فکا (1/37) 31 (4/24) 23
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 از بسذیاری کذه شودمی مشاهده. باشدمی اختالس به مربوط پرسش به پاسر بیانير فوق جدول

. دانندنمی کافی را مجازات این و بوده مخا ف اختالس جرم فعلی مجازات با ناآگاه و آگاه از اعم افراد

 اقتصذادی ضذربات و حاضذر دهذه در اختالس جرم فراوان شیوع در بتوان را مخا فت این علت شاید

 دوران ایذن در افذراد آگذاهی هم باز یعنی. کرد جستجو است داشته مردم برای جرم این که فراوانی

 جامعذه بذه آن سذنيین ضذربات و اختالس جرم مورد در غیره و هارسانه طریق از گذشته به نسبت

 هذاآن نظذر در و دهشذ بذازتر سفیدهایقه جرایم قبیل این به نسبت مردم دیدگاه و است شده بیشتر

 اخذتالس جذرم خصذوص در جامعه بیشترکیفرگرایی  در مؤثر امر همین .است کرده جلوه منفورتر

 بیشذتر اطالعذات دادن بذا اخذتالس، جذرم مورد در حاضر دهة در جامعه کلی آگاهی وجود با. است

 بر اختالس کی واسطه به عمالً که هنيفتی هایهزینه و مخرب اثرات مورد در گرانپیمایش توس 

 اعذدام بذه اخذتالس مجذازات تشدید موافق بیشتری افراد آگاه، گروه به شودمی گذاشته ملت دوش

 .شودمی مشاهده ذیل و جدول نمودار در که اندشده

  . توزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر آگاهی در پذیرش تشدید مجازات اختالس 1جدول 

 

 مجذازات تشذدید بذه بیشتری تمایل ناآگاه، افراد با مقایسه در آگاه، افراد که است مشاهده قابل

 زیانباری میزان و اختالس جرم شدت خصوص در هشد ارائه توضیحات که معنابدین .دارند اختالس

 .اسذت داده افذزایش مخاطبذان میذان در حذدودی تا راکیفرگرایی و تشدید مجازات  به گرایش آن،

 .دانست تشدید این به تمایل در گذارتأثیر متغیر دیير باید نیز را اجتماعی هایزمینه

 به آگاهیعدم و آگاهی فرض دو درو کیفرگرایی  هرمی هایشرکت در فعا یت دید ایدب ادامه در حال

 .بود خواهد ایشیوه چه

 

 

 

 هاآیتم وضعیت آگاهی  

 آگاه ناآگاه

 کامالً موافق (3/21) 21 (4/24) 23

 موافق (1/21) 21 (3/22) 33   

 بدون نظر (1/31) 3 (1/34) 32   

 مخا ف (1/27) 21 (3/27) 24   

 کامالً مخا ف (1/7) 7 (1/33) 31  
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 های هرمیتوزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر آگاهی در پذیرش کیفر شرکت. 1جدول 

 

 هذایشذرکت جذرم بذرای شده اتخاذ کیفر به مخاطبان پاسر چيونيی بیانير ،(1جدول شماره )

ن دو گروه آگاه و ناآگاه اسذت. ها بیانير تفاوت بی. یافتهاست آگاهی عدم و آگاهی سطح دو در هرمی

 هذایشذرکت عذاملین بذرای مجذازات تخفیف پذیرش در آگاهی تأثیر به ناظرجدول  از حاصل نتایج

 .است فوق سخن مؤید نیز شودمی داده نمایش زیر در که هرمی
  های هرمیتوزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر آگاهی در پذیرش تخفیف مجازات شرکت. 7جدول 

 

  در فعا یذت مجذازات تخفیذف خصذوص در پرسشذی بذه مخاطبذان پاسذر بیذانير فذوق،جدول 

 قذرار بررسی مورد دقت بههای هرمی است. چنانچه گزینة )کامالً موافقم( و گزینة )موافقم( شرکت

 بذه بیشتری تمایل ناآگاهان، با مقایسه در آگاه، افراد جرم، این درخصوص که گرددمی آشکار گیرد؛

 مخاطبذان رازیذ. اسذت برداشت همین ةییدکنندأت نیز( مخا فم)یگزینه. اندداشته مجازات تخفیف

 نتایج ا بته،. اندداشته بزه این مجازاتتخفیف  با کمتری مخا فت ناآگاه، مخاطبان با مقایسه در آگاه

 .است دیيری برداشت بیانير حدودی، تا ،(مخا فم مال)کایگزینه از حاصله

 هاآیتم وضعیت آگاهی  

 آگاه ناآگاه

 کامالً موافق (3/31) 34 (1/34) 31

 موافق (1/27) 24 (1/21) 21   

 بدون نظر (1/33) 37 (1/33) 31   

 مخا ف (1/27) 24 (1/11) 21   

 کامالً مخا ف (2/31) 3 (3/3) 3

 هاآیتم اهیوضعیت آگ  

 آگاه ناآگاه

 کامالً موافق (1/31) 32 (1/1) 1

 موافق (1/31) 3 (1/1) 1   

 بدون نظر (1/31) 32 (7/31) 37   

 مخا ف (3/13) 21 (1/13) 11   

 کامالً مخا ف (2/12) 23 (2/24) 22
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 دهذیپاسر نحوه و نوع روی بر جنس یعنی ،مؤثر متغیرهای از دیير یکیبعدی تأثیر  قسمت در

 .شودمی بررسی فرادا
 

 تأثیر متغیر جنس بر کیفرگرایی. 3. 4

 در را دوخذی آمذاره به مربوط مقدار زیر جدول. استکیفرگرایی و جنس بین ارتباط دیير،مسئلة 

 .دهدمی نشان هاآن پاسر در افراد جنس تأثیر با رابطه

 هرمی هایشرکت و اختالس عنف، به تجاوز در تمایل به کیفرگرایی در جنس تاثیر. 1 جدول

 سوال p-value آماره خی دو

 عنفبهتجاوزبرایکیفر اعدامپذیرشدرجنسیتتاثیر 30/0 11/4

 عنفبهتجاوزبرایکیفر اعدامتخفیفدرجنسیتتاثیر 81/0 17/1

 کیفرتشدیددرتاثیرجنسیت 13/0 34/1

 اختالسبرای

 کیفردرتخفیفتاثیرجنسیت 18/0 71/2

 های هرمیتشرکبرای

 

 مقایسذه جهت .بوده است یکسان تقریباً مرد و زن جنس دو هرپاسر  فوق جدول نتایج براساس

 و توضیح به ایمقایسه صورت به سپس و ترسیم هرکدام به مربوط جداول فراوانی مشاهدات بهتر،

 .شودمی پرداخته هاآن تبیین
 کیفر اعدام در تجاوز به عنف توزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر جنس در پذیرش. 3جدول 

 

 هاآیتم جنس

 زن مرد

 کامالً موافق (3/44)11 (3/47)41

 موافق (1/21)21 (1/23)22   

 بدون نظر (3/1)4 (7/32)31   

 مخا ف (3/34)33 (7/31)34   

 کامالً مخا ف (1/31)1 (3/4)1
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 جرم برای مناسب مجازاتی ار اعدام مخاطبان، از توجهی قابل بخش که است این بیانير پیمایش

 بذاالیی میذزان تا زنان چه اگر ؛آیداز جدول فوق برمی که گونههمان ا بته،. انددانسته عنف به تجاوز

 .است مردان موافقت ةدرج از کمتر میزان، این  یکن هستند؛ اعدام مجازات با موافق

 ایذن... و ابذد حذبس بذه اعدام از مجازات تخفیف به پاسر در افراد همین(،31جدول ) براساس

 .است اعدام مجازات تغییر به آنان رضایت عدم از حاکی که اندنموده ارائه را هاپاسر
 توزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر جنس در پذیرش تخفیف مجازات تجاوز به عنف. 31جدول 

 

 بذه واکنش در زن، و مرد جنس دو هر شود،می استنباط( 31( و )3(، )1) ولاجد از همانطورکه

 مجذازات بذا بسیاری حدود تا و دهگذار نمایش به را از کیفرگرایی باالیی میزان عنف، به تجاوز جرم

 تجاوز مجرم مجازات تخفیف برای پیشنهاد به پاسر در همچنین،. اندبوده موافق جرم این برای اعدام

 کااما»یگزینذه مخاطبذان، از توجهیقابل بخش ابد، حبس همچون شدیدی کیفرهایی به عنف به

 .اندنموده انتخاب را« مخالفم

 مجذازات موافق نیز زن مخاطبان از زیادی تعداد اگرچه که است آن پیمایش این در مهم ةنکت

 ایذن .انذدداشذته کیفذری واکذنش ایذن به کمتری گرایش مردان، با مقایسه در  یکن اند؛بوده اعدام

 جرم از ترس تجربة که شده داده نشان ها،پرسش از حاصل اطالعات اساس بر زنان، که است درحا ی

 که آن نخست. باشند علت دو از ناشی است ممکن ها،داده این .انداشتهد مردان با قیاس در بیشتری

 بذه مردان با مقایسه در کمتری تمایل احساسات، و عاطفه نیروی از بیشتر برخورداری علت به زنان،

 و کذالم در نیذز پیمذایش هنيذام به که امری .دهندمی نشانشدید  هایمجازات دیير حتی و اعدام

 پیمایش در مردان تعداد بودن زیاد دیير، د یل. گرفتمی قرار اشاره مورد بانمخاط برخی توضیحات

 .باشدمی

 به تجاوز جرم با مقابله در افکارعمومیکیفرگرایی  میزان خصوص در بح  گذشت؛ پیشتر آنچه

 و اخذتالس عنذف، بذه تجاوز جرم سه میان عمومی افکار کیفرگراییبه مقایسة  اکنون،هم. بود عنف

 هاآیتم جنس   

 زن مرد

 کامالً موافق (3/34) 33 (7/31) 31

 موافق (3/21) 31 (1/21) 23   

 بدون نظر (1/3) 7 (1/31) 33   

 مخا ف (1/23) 37 (1/24) 21   

 کامالً مخا ف (3/12) 21 (4/21) 23
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 بذر جذنسبررسی تأثیر  و شرح به بعدیجدول  ترتیب،بدین. شد خواهد پرداخته هرمی یهاشرکت

 .پردازدمی اختالس جرم درکیفرگرایی 
 توزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر جنس در پذیرش تشدید مجازات اختالس. 33جدول 

 تشذدید خصوص در پرسشی به مرد و زن مخاطبان پاسر بیانير اختالس، مورد در( 33جدول )

 در دقت با مخاطبان، رایین کیفرگمیزا حقیقت، در. است اعدام به شالق و حبس از اختالس مجازات

 مقایسه در مردان که داشت اذعان چنین توانمی ،ین جدولا به توجه با. گرددمی معین هاپاسر این

 و مذوافقم کذامال)نخسذت یگزینه در زیرا .اندداده بروز خود از را بیشتری کیفرگراییمیزان زنان، با

 نمایذد؛مذی تضذعیف حدودی تا را برداشت نای آنچه. است بوده بیشتر مردان تمایل میزان (،موافقم

 مجذازات تشذدید عذدم بذه تمایذل حذال، عین در بیشتری مردان آن، در که است( مخا فم)یگزینه

 مذورد زنذان بذا مقایسذه در مذردان بیشذتر تعداد بتوان شاید را تعارض این علت. اندداشته اختالس

 اعتقذاد ایذن بر توانمی (33و  1) جداول رد نظر دقت با طورکلی به و وجود این با. دانست پیمایش

، امذا رابطذه معنذاداری است گذار تاثیر تمایل به کیفرگرایی تاحدودی بر جنس متغیر اصوالً، که بود

 در نتیجذه ایذنبین متغیر جنس و کیفرگرایی افکار عمومی در خصوص جرم اختالس وجود ندارد. 

 .است مشاهده قابل ذیلهای فراوانی دولج در که آمد دست به نیز هرمی هایشرکت جرم مورد

  های هرمیتوزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر جنس در پذیرش تخفیف مجازات شرکت. 32جدول 

 هاآیتم جنس   

 زن مرد

 کامالً موافق (4/21) 31 (1/23) 23

 موافق (7/24) 33 (1/21) 21   

 بدون نظر (1/34) 33 (2/31) 31   

 مخا ف (7/24) 33 (1/23) 23   

 کامالً مخا ف (1/31) 31 (3/7) 7

 هاآیتم جنس   

 زن مرد

 کامالً موافق (7/7) 1 (3/31) 34

 موافق (1/33) 3 (3/7) 1   

 بدون نظر (3/34) 33 (1/37) 31   

 مخا ف (2/17) 23 (7/12) 11   

 کامالً مخا ف (1/23) 21 (7/27) 21
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 حذدودی بذر تذا جذنس، متغیر که داشت اذعان توانمی (،32( و )1شماره ) ولاجد به توجه با 

اما رابطه معناداری بذین ایذن متغیذر و کیفرگرایذی افکذار عمذومی در  ،بودهها تأثیرگذار پاسر میزان

 های هرمی به دست نیامد. شرکت

میذزان  با تحصیالت سطح رابطه بررسی نوبت اینککیفرگرایی،  و جنس بین رابطه یینتب از بعد

 .است کیفرگرایی
 

 بر کیفرگرایی تحصیات سطح متغیر. تأثیر 4. 4

 عذا ی سذطوح حتی و کارشناسی دیپلم، زیردیپلم، تحصیالت سطح  حا  از پیمایش مورد جمعیت

 به ابتدا قبل هایقسمت همانند نیز قسمت این رد .شودمی شامل را دکتری و ارشد یعنی تحصیالت

 شود.پرداخته می قضیه کیفی توضیح به مربوط جداول فراوانی ارائهبه  سپس و کمی جدول بیان
 

 هرمی هایشرکت و اختالس عنف، به تجاوز در بر تمایل به کیفرگرایی تحصیالت سطح تاثیر .31 جدول

 سوال p-value آماره خی دو

-برایاعدامکیفر پذیرشدرتحصیالتاثیرت 03/0 11/27

 عنفبهتجاوز

 تخفیفدرتحصیالتتاثیر 12/0 11/22

 عنفبهتجاوزبرایاعدامکیفر

 تاثیرتحصیالت درتشدیدکیفر 60/0 37/31

 اختالسبرای

 کیفردرتخفیفتاثیرتحصیالت 61/0 71/31

 های هرمیشرکتبرای

 

 بذه تجذاوز بذرای اعذدام کیفر پذیرشآیتم ناظر به  در تنها (31)جدول در موجود نتایج براساس

 داریمعنذی زیرا ؛و کیفرگرایی رابطه معنادار و معکوس حاصل شد تحصیالت سطحبین متغیر ،عنف

 جرم سه خصوص در ها پرسش به پاسر فراوانی براساس زیر. جداول دهدمی نشان را 11/1 از کمتر

 .است شده رسم تحصیالت مختلف سطوح برای رمی،ه هایشرکت و اختالس عنف، به تجاوز
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 توزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر تحصیالت در پذیرش کیفر اعدام در تجاوز به عنف. 34جدول 

 
 جذرم بذرای اعدام کیفر با مخاطبان از زیادی دادتع که استاین  بیانير فوق جدول کلی، طور به

 .هستند موافق یا و موافق کامالً عنف به تجاوز
 اسذت ممکنهمین مسئله،   و بوده  یسانس مدرک دارای مخاطبان بیشتر که است ذکر به الزم

 پذذیرش مذورد را گذزاره ایذن قاطعیذت، بذا تواننمی ترتیببدین . باشدپیمایش تأثیرگذار  نتایج بر

 خواهد افزوده نیز کیفرگرایی شدت بر باشد، کمتر تحصیالت میزان چه هر که نمود رد یا و قرارداده

 حاصذل جذا بی نتذایج گیذرد؛ قذرار بررسذی مذورد تحصذیلی مدارک تفکیک به چنانچه  یکن،. شد

 نزو ذی سذیر مخذا فم کذامالً تذا مذوافقم کامالً از دیپلم، تحصیلی مدرک مرال، عنوان به. خواهدشد

 دقت .است ترمحسوس نزو ی سیر این زیردیپلم، تحصیلی مدرک خصوص در .است داشته حسوسم
 داشذت اظهار توانمی بنابراین .نمایدمی تقویت را برداشت همین نیز دیير تحصیلی مدارک در نظر

 مذدرک چذه هذر کذه نحذوی به .است کیفرگرایی میزان با رابطه معنادار دارای تحصیلی مدرک که

 .بود خواهد بیشترکیفرگرایی  میزان باشد؛ تریینپا تحصیلی

 کیفرهذای بذه اعذدام تخفیذف خصذوص در پرسذش به پاسر در افراد همینمطابق جدول ذیل 

 :اندداشته اظهار چنین ...و ابد حبس همچون شدیدی
 توزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر تحصیالت در پذیرش تخفیف مجازات تجاوز به عنف. 31جدول 

 

 هاآیتم تحصیات   

 زیردیپلم دیپلم لیسانس ارشد دکتری

 کامالً موافق (1/71) 31 (3/11) 31 (1/11) 11 (1/11) 31 (1/21) 3

 موافق (1/1) 2 (1/21) 3 (1/21) 31 (1/11) 31 (1/21) 3   

 بدون نظر (1/1) 2 (3/33) 4 (1/32) 1 (2/2) 3 (1/21) 3   

 مخا ف (1/1) 2 (4/33) 7 (1/31) 3 (1/31) 7 (1) 1   

 کامالً مخا ف (1) 1 (1/1) 1 (3/1) 2 (1/31) 7 (1/21) 3

 هاآیتم تحصیات  

 زیردیپلم دیپلم لیسانس ارشد دکتری

 کامالً موافق (2/4) 3 (1/21) 3 (4/31) 31 (1/31) 1 (1/21) 3

 موافق (1/1) 2 (1/27) 31 (1/21) 31 (3/21) 31 (1) 1   

 بدون نظر (1/1) 2 (1) 1 (4/31) 31 (7/1) 1 (1/21) 3   

 مخا ف (1/17) 3 (3/31) 1 (2/21) 37 (1/21) 3 (1/21) 3   

 کامالً مخا ف (7/43) 31 (1/11) 32 (3/21) 31 (3/13) 34 (1/21) 3
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 اعمذال بذه تمایذل میذزان بذا تحصیالت، میزان که است آن بیانير نیز( 31جدول ) در نظردقت

 پیشذین سذوال یشذیوه به تحلیل. است ارتباط دارایتا حدودی  عنف به تجاوز مجازات در تخفیف

 کمتر تحصیالت چه هر که دریافت توانمی شود؛ بررسی مجزا تحصیلی مدارک نانچهچ یعنی،. است

 مذدرک دارنذدگان پاسذر میذزان کذهچنذان. بذود خواهد کمتر نیز مجازات تخفیف به گرایش باشد؛

 خصذوص در. دارد محسذوس صذعودی سیر مخا فم، کامالً گزینه به موافقم کامالً گزینه از زیردیپلم

 .است صادق قاعده همین نیز غیره و نس یسا دیپلم، مدارک

 با دقیقی ارتباط دارای تحصیالت متغیر ،(31( و )34(، )31شماره ) ولاجد مطابق ترتیب، بدین

 تحصیالت میزان هرچه که رسانندمی اثبات به پیمایش نتایج زیرا،. است تمایل به کیفرگرایی میزان

 تمایل تر،پایین تحصیلی مدارک در همچنین، .شدخواهد افزوده کیفرگرایی میزان بر باشد؛ ترپایین

 عنذف بذه تجذاوز جذرم خصذوص در ابد حبس همچون دیير سنيین هایمجازات اعمال به کمتری

 .است گردیده مشاهده

 .است اختالس مجازات تشدید پذیرش در تحصیالت متغیر به ناظر بعدی جدول
 

 ذیرش تشدید مجازات اختالستوزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر تحصیالت در پ. 31جدول 

 

 تشذدید خصذوص در مختلذف تحصذیلی مذدارک دارای مخاطبذان هایپاسر بیانير فوق، جدول

 ایذن از گیذریهبهذر با. است( نقدی جزای و حبس مجازات با مقایسه در) اعدام به اختالس مجازات

 کیفرگرایذی بذر تحصیالت میزانقاطعیت به تأثیر  با تواننمی (31) شماره جدول براساس و جدول

 .برد پی عمومی افکار

 :باشد گرفته شکل علت دونتیجة  در است ممکن برداشت این

ش مخذدو را هذاپاسذر تذوازنهمذین مسذئله،  و بوده  یسانس مدرک دارای مخاطبین بیشتر -3

 .نمایدمی

 هاآیتم تحصیات 

 زیردیپلم دیپلم لیسانس ارشد دکتری

 کامالً موافق (7/31) 4 (7/21) 3 (1/23) 31 (1/27) 32 (1/11) 2

 موافق (1/11) 1 (1/21) 31 (1/22) 34 (7/22) 31 (1) 1   

 بدون نظر (1/21) 1 (4/33) 4 (7/3) 1 (1/1) 1 (1/21) 3   

 مخا ف (1/21) 1 (4/13) 33 (4/27) 37 (1/27) 32 (1) 1   

 کامالً مخا ف (2/4) 3 (3/2) 3 (1/33) 7 (3/31) 7 (1/21) 3  
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 جذرم یذک عنذوانبه عنف به تجاوز با مقایسه در است ممکن بودن،دو تی سبب به اختالس -2

 شناسذایی عمذومی، افکذار حقیقذت، در و داشته عمومی افکار میان در کمتری طبیعی، تأثیرگذاری

 .باشند داشته آن زیانبار آثار و جرم این از کمتری

 قرار واکاوی مورد نیز هرمی هایشرکت جرم در را مذکور متغیر بایستی اختالس، بررسی از بعد

 .داد

 های هرمیتوزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر تحصیالت در پذیرش تخفیف کیفر برای شرکت. 37جدول 

 

 پیشذنهاد بذه واکذنش در مختلذف، تحصذیلی مدارک اب مخاطبان هایپاسر بیانير ،(37جدول )

 تذوانمذی ،(مذوافقم کامالً)یگزینه بررسی با. باشدمی هرمی هایشرکت در فعا یت مجازات تخفیف

 دکتذری، و ارشد کارشناسی مدارک با مقایسه در  یسانس، و دیپلم زیردیپلم، مدرک سه که دریافت

 در شذودمذی مشذاهده همچنین. اندداده بروز خود از را مجازات تخفیف با موافقت از بیشتری میزان

 بذه تمایل دیير عبارت به و هستند کیفر تخفیف مخا ف باالتر تحصیالت با افراد اکرر جرم این مورد

 کارشناسذی مقطذم صرفاً اگر مرال، عنوان به. است بیشتر جرم این در باال تحصیالت در کیفرگرایی

 بذه نسذبت کیفذر تخفیذف بذا مخا فت میزان که است آن ستا مشهود آنچه قرارگیرد بررسی مورد

 .است بیشتر بسیار امر این با موافقت

 به کلی گرایش اگرچه که داشت اذعان توانمی ،(31)جدول و فوقجدول  براساس ترتیب، بدین

 کیفرگرایذیبذه تمایذل میذزان بذر حدودی تا تحصیالت، متغیر  یکن نداشت؛ وجود مجازات تخفیف

 دارنذدگان بذا مقایسذه در تذر،پذایین و دیذپلم مدرک دارای مخاطبان کهچنان. است ودهب تاثیرگذار

 به نتیجه این. اندداده بروز خود از را مجازات در کیفرگرایی از کمتری میزان دیپلم، از باالتر مدارک

 ودر باال تحصیالت هرچه شد گفته که باشدمی عنف به تجاوز جرم از حاصل نتایج با مخا ف صراحت

 کذردهتحصیل قشر بیشتر دیدگیبزه در بتوان را امر این علت شاید .شودمی کمتر کیفرگرایی میزان

 و هرمذی هایشرکت جرم سوابق بررسی با حقیقت، در. دانست هرمی هایشرکت جرم خصوص در

 هاآیتم تحصیات   

 زیردیپلم دیپلم لیسانس ارشد دکتری

 کامالً موافق (1/32) 1 (4/33) 7 (4/3) 1 (4/4) 2 (1/21) 3

 موافق (1/32) 1 (3/33) 4 (1/7) 1 (3/1) 4 (1) 1   

 بدون نظر (1/21) 1 (3/33) 4 (2/37) 33 (1/31) 1 (1/21) 3   

 مخا ف (1/11) 1 (7/43) 31 (2/13) 21 (1/41) 31 (1) 1   

 کامالً مخا ف (1/21) 1 (7/31) 1 (4/14) 22 (1/11) 31 (1/11) 2
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 که بودند جامعه کردهتحصیل قشر آن دیدگانبزه اکرر که شودمی حاصل نتیجه این آن، دیدگانبزه

 همچنذین و هاهزینه سایر و خواندن درس هایهزینه تأمین جهت بیشتر پول آوردن دست به برای

 هذاآن دام در و اندرفته هرمی هایشرکت سراغ به هامنصب در ساالری شایسته رعایت عدم د یلبه

: 3131،مهنذه هاشمی و نوغانی و خراسانی ؛مظلوم11: 3131خادم، و آبادی ده حاجی)اندشده گرفتار

 یذا و انذدبذوده جذرم این دیدهبزه خود یا نیز پیمایش این در پرسش مورد کردهتحصیل افراد (.311

 باعذ  و گذاشته تأثیر آنان ذهنیت در امر همین و بودند شده جرم این گرفتار آنان دوستان از اینکه

 .مایندن مخا فت هرمی هایشرکت مجازات تخفیف با کرده تحصیل قشر از بسیاری که شد

 برخذی در کهچنان. است بوده شهر متغیر گذار،تأثیر متغیرهای از دیير یکی حاضر، پیمایش در

  ذیکن. باشذد متفذاوت دیيذر شهر با مقایسه در شهر یک در جرم از ترس میزان است ممکن موارد،

 اجتمذاعی متغیرهذای کذه، معنا بدین. است دیير نحو به بح  عمومی، افکار کیفرگرایی درخصوص

 دیير، تعبیر به. است توجه مورد  قا ب این در نیز شهر متغیر و بوده کیفرگرایی میزان یکنندهمعین

 افکذار زیذرا .نمود دریافت را معنادارای هایپاسر تواننمی شهرها، متغیر به مربوط جداول بررسی با

 میذزان آن، مانند و مذهبی فرهنيی، باورهای همانند دیير اجتماعی متغیرهای یواسطه به عمومی،

 بذه. اسذت بذوده گذذارتأثیر نیز شهرها متغیر در مسا ه، همین و داده بروز خود از زیادی کیفرگرایی

 .است بوده عمومی افکار توجه مورد کیفرگرایی از باالیی میزان شهر، سه هر در که، نحوی

 

 . تأثیر متغیر شهر بر کیفرگرایی1. 4

 شهر سه بین در هانامهپرسش شد، داده شرح توصیفی غیرهایمت بیان در بح  ابتدای که گونههمان

 افذراد دهذیپاسذر نحوه در تواندمی شهر نوع دید باید حال. است گردیده پخش قم و مشهد تهران،

 ارائذه بذا سذپس و کمی جدول بیان به مرسوم روش همانند ابتدا امر این برای خیر؟ یا باشد اثرگذار

 .شد خواهد پرداخته قضیه یکیف توضیح به مربوطه هایجدول

 هرمی هایشرکت و اختالس عنف، به تجاوز در بر تمایل به کیفرگرایی شهر تاثیر .31جدول
 سوال p-value آماره خی دو

 کیفرپذیرشدرشهرتاثیر 03/0 33/31

 تجاوز به عنف

 کیفرتخفیفدرشهرتاثیر 04/0 71/31

 تجاوز به عنفبرای

 کیفرتشدیددرشهرتاثیر 10/0 11/31

 برای اختالس
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 تشدیدکیفردرشهرتاثیر 44/0 11/7

 های هرمیشرکت برای

 

 نذوع یعنذی دوم،پرسذش  اول و  پاسذر بر تنها شهر متغیر (31) درجدول موجود نتایج براساس

و رابطه معناداری  بوده گذارتأثیراین جرم  برای کیفر تخفیف تجاوز به عنف و  پذیرش کیفر در شهر

 ایذن بذه پاسر فراوانی زیراین متغیر و میزان کیفرگرایی افکار عمومی برقرار شده است. جداول  بین

 .دهندمی نشان پژوهش مورد شهر سه برای را هاسوال

 .است عنف به تجاوز جرم در کیفرگرایی بر شهر متغیر تاثیر به مربوطجدول  او ین
 یرش کیفر تجاوز به عنفتوزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر شهر در پذ. 33جدول 

 

 مشهد، شهر سه در (اعدام مجازات با موافقت)عمومی افکار کیفرگرایی میزان بیانير فوق،جدول 

 سذه هذر در کذه است مشاهده قابل وضوح به. باشدمی عنف به تجاوز جرم به واکنش در تهران و قم

 .گرددمی مشاهده اعدام به تمایل از باالیی میزان شهر

 اعدام از عنف به تجاوز مجازات تخفیف مکانا خصوص در پرسشی به پاسر در مخاطبان، همین

 :اندداشته اظهار چنین حبس، به

 توزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر شهر در پذیرش تخفیف کیفر برای تجاوز به عنف. 21جدول 

 هاآیتم شهر

 مشهد قم تهران

 کامالً موافق (1/43) 21 (1/11) 11 (7/17) 21

 موافق (1/23) 31 (7/23) 31 (2/21) 31   

 بدون نظر (4/31) 31 (7/3) 3 (1/3) 1   

 مخا ف (1/34) 3 (1/31) 3 (3/31) 1   

 کامالً مخا ف (1/1) 4 (7/3) 3 (3/31) 1

 هاآیتم شهر

 مشهد قم تهران

 کامالً موافق (1/23) 31 (1/1) 1 (1/31) 33

 فقموا (1/24) 31 (1/31) 3 (1/24) 31   

 بدون نظر (1/3) 1 (1/31) 1 (1/3) 1   

 مخا ف (1/31) 33 (7/11) 22 (1/34) 3   

 کامالً مخا ف (2/21) 31 (1/11) 21 (1/12) 21  
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 و برگزیذده را( مخذا فم کذامالً)و (مخذا فم)یگزینه دو مخاطبان بیشتر است؛ مشخص کهچنان

 میذان ازبا وجود این،  .نیستند موافق عنف به زتجاو مجازات تخفیف با که اندداده نشان ترتیببدین

، زیذرا انذدداده بذروز خذود از را بیشذتری کیفرگراییمیزان قمی، مخاطبان عموماً، گانه، سه شهرهای

( بیشترین تعداد موافق با مجازات اعذدام بذرای جذرم تجذاوز بذه عنذف و 21( و )33مطابق جداول )

ز اعدام به حبس ابد مربوط به ساکنان شهر قم اسذت. بیشترین مخا ف برای تخفیف کیفر این جرم ا

 تحذت اجتمذاعی متغیذر یذک در بلکه شهر نوع در نه شد گفته باال در که طورهمان را امر این علت

( و 33(، )31)ولاجذد بذه توجذه بذا نیذز حاضر پیمایش در. جست باید مردم مذهبی باورهای عنوان

 بذا قم شهر مردم حقیقت، در .رساند اثبات به را رگراییکیف در  باورهای مذهبی تأثیر توانمی (21)

 سذمت بذه گذرایش در باورمندی بیشتر آنها به مذهب ،هستند مذهبی مردمی بسیار اینکه به توجه

 نیز جرم نوع این مجازات کاهش با سختی به تبم به و گذاشته تأثیر عنف به تجاوز برای اعدام کیفر

  .نمایندمی موافقت

 در مخاطبان کیفرگرایی میزان در شهر متغیر تأثیر میزان بیانير ترتیب به ذیل،ل جداو ادامه در

 :باشدمی هرمی هایشرکت در فعا یت و اختالس جرم دو به واکنش

 
 توزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر شهر در پذیرش تشدید مجازات برای اختالس. 23جدول 

 

-می اعدام به حبس از اختالس مجازات تشدید خصوص در مخاطبان واکنش بیانير فوق، جدول

. انذدگزیذده بذر را (مخذا فم)یگزینذه مخاطبذان، از بیشتری تعداد گردد؛می مشاهده کهچنان .باشد

 پیمایش این، وجود با. است بوده مخاطبان از توجهی قابل شمار پاسر نیز، (موافقم) یگزینه اگرچه،

 .دارند را اختالس جرم مجازات تشدید با موافقت آمار بیشترین مشهد شدگان

 .پردازدمی هرمی هایشرکت جرم مورد در شهر تأثیر شرح به ذیل جدول ادامه در

 
 

 هاآیتم شهر

 مشهد قم تهران

 کامالً موافق (3/11) 21 (2/37) 31 (1/21) 37

 موافق (1/22) 31 (1/12) 33 (3/31) 31   

 بدون نظر (2/31) 1 (1/31) 3 (2/31) 1   

 مخا ف (4/21) 31 (1/13) 31 (3/27) 31   

 کامالً مخا ف (1/1) 1 (4/1) 2 (3/31) 31
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 های هرمیتوزیم پاسخيویان بر حسب تأثیر شهر در پذیرش تخفیف مجازات برای شرکت. 22جدول 

 

-شذرکت در فعا یت مجازات تخفیف پیشنهاد برابر در مخاطبان، واکنش بیانير نیز،( 22جدول )

 (مخذا فم)یگزینذه دو مخاطبذان، از زیذادی شذمار گردد؛می مشاهده کهچنان. باشدمی هرمی های

 مجازات تخفیف با مخا فت در تهرانی مخاطبان سهم میان، این از که اندبرگزیده را (مخا فم کامالً)و

 بیشذتر دیذدگیبذزه نیذز امذر ایذن علت گفت بتوان رسدمی نظر به .است بوده بیشتر جرم این برای

 و اسذت هرمذی هایشرکت جرم مورد در مشهد و قم شهرهای روندانشه برابر در تهرانی شهروندان

 برخذورد موافذق کذه شذودمی باع  و نموده ایجاد تهرانی شهروندان در انتقام حس نوعی امر همین

 .باشند جرم این مجازات برای تخفیف هرگونه با مخا ف و هرمی هایشرکت بزهکاران با شدید

 قاطعیذت بذا شذود؛می استنباط (22( و )23(، )31)ولاجد از و گذشت نیز پیشتر که گونههمان

 کیفرگرایذی خصذوص در را مشخصذی گذذاریتذأثیر عذدم یذا و گذاریتأثیر شهر، متغیر از تواننمی

 ةمحذدود یک به مربوط هرگز اجتماعی، ةپدید یک عنوانبه عمومی افکار که، ویژهبه .نمود برداشت

 اشذاره مذورد را مشخصذی سیر تواننمی نیز پیمایش از حاصله نتایج در .باشدنمی خاص جغرافیایی

 قرار پذیرش مورد را کیفرگرایی از بیشتری میزان جرم، سه هر در شهر یک آن، براساس که داد قرار

 متغیرها دیير به باید ،کیفرگرایی به مخاطبان نياه از شایسته درکی یافتن برای بنابراین، .باشد داده

 مخاطبذان جذرم، سه میان از که ساخت آشکار پیمایش، این در شهر غیرمت ،باوجوداین .نمود رجوع

 نمذایش بذه خذود از عنذف به تجاوز جرم قبال در را کیفرگرایی از توجهی قابل میزان تنها شهر، سه

 .است مردم متعصبانه و مذهبی باورهای اجتماعی متغیر د یلبه هم آن که اندگذارده

 

 گیری. نتیجه1

زمینذة  در نظذران صذاحب نظریذات از اسذتفاده بذا اینکذه تذا بذود کوششذی وعمجم در پژوهش این

 سذه پذژوهش ایذن در. بپذردازد کشورمان در پدیده این پیماشی بررسی به افکار عمومی کیفرگرایی

 هاآیتم شهر  

 مشهد قم تهران

 کامالً موافق (4/31) 31 (1/1) 1 (2/1) 1

 موافق (3/4) 1 (2/31) 1 (3/31) 1   

 بدون نظر (1/23) 31 (3/31) 31 (1/3) 1   

 مخا ف (3/13) 33 (1/11) 23 (1/13) 24   

 کامالً مخا ف (2/21) 31 (1/21) 37 (1/23) 31  
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 و مشهد تهران، شهر سه در هرمی هایشرکت در عضویت یا تأسیس و اختالس عنف، به تجاوز جرم

 در تمایذل بذه کیفرگرایذی نظری از حی  مؤثر عوامل دیير و رافیاییجغ و موقعیتی  حا  از که قم

 .شد انتخاب بودند متفاوت

 پذژوهش ایذن در کذه نتذایجی ترینمهم ،شد انجام نظری مباح  در که هاییبررسی به توجه با

 عبارت است از: آمد دستبه

سذت نیامذد. بذا ایذن میان آگاهی و کیفرگرایی افکار عمومی رابطه معنا داری بذه د مجموع در -

 هذایشذرکت و اختالس یعنی قراردادی، جرم دو خصوص در مخاطبان پاسر بر آگاهی میزانوجود، 

 دو این زیانبار آثار میزان و نوع از مخاطبان درک که معنابدین. است بوده گذارتأثیر تا حدودیهرمی

 . است داده کاهش یا افزایش اندکی را هاآن کیفرگرایی میزان جرم،

  ذیکن. اسذت شذده انجذام ا سورث و ویدمار توس  که است تحقیقی نتیجه همسوی نتیجه نای

 آگاهی،عدم یا آگاهی شدمی فرض که طور هما طبیعی، جرم یک عنوانبه عنف به تجاوز جرم دربارة

 شذده داده نشان کیفرگرایی به تمایل از باالیی میزان فرض، دو در و نيردیده هاپاسر تفاوت موجب

 بذه نسبت عنف به تجاوز جرم که دانست امر این در بتوان را تأکید و پافشاری این علت شاید. است

 از یکذی علیذه و بذوده قذدیمی بسیار سابقه دارای هرمی، هایشرکت و اختالس یعنی دیير جرم دو

 .است بسیار جرم این در به کیفرگرایی تمایل رو، این از است؛ انسانی هایارزش تریناساسی

و کیفرگرایی افکار عمومی رابطه معنذاداری حاصذل  متغیر این میان نیز جنس متغیر مورد رد -

نشد، اما با دقت در جداول فراوانی مربوط به تأثیر جنس بر تمایل بذه کیفرگرایذی مشذخص گردیذد 

 زانمی زنان، با مقایسه در مردان عموماً و است بوده گذارتأثیر هاپاسر میزان بر این متغیر تا حدودی

 در فردیناند و کوری تحقیقات نتایج مشابه نتیجه این .اندداده نشان خود از را کیفرگرایی از بیشتری

 مطا عذههذود و هویذل در آمریکذا،  ،دیدگیبزه ا مللی بین پیمایش در کسترن غربی، و شرقی آ مان

 مسا ه این. ستا و پژوهش قاسمی در چهار شهر تهران، قم، سنندج و اهواز مشهد در نقدی میدانی

 مردان، با مقایسه در شدیدتر عواطف از برخورداری علت به زنان، که نمود تفسیر گونهاین توانمی را

 برابر در شدید واکنش خواستار نیز زنان اگرچه که،آن توضیح. دارند بزهکار با بیشتری همزادپنداری

 شدید هایمجازات به متمایل کمتر مردان، با قیاس در کیفر، تعیین هنيام به  یکن، هستند؛ جرایم

با این وجود، پیمایش عبذدا لهی و محققذی کمذال در خصذوص میذزان تمایذل بذه . هستند خشن و

مجازات اعدام در بین دانشجویان دختر و پسر دانشياه شهید بهشذتی و همچنذین پیمذایش جذوان 

تکبین زنای محصنه در جعفری، ساداتی و نورپور در خصوص تمایل به اعمال مجازات سنيسار بر مر

دهد زنان نسبت به مذردان ، نتایج متناقضی را به دست آورده و نشان می3131شهر مشهد در سال 

 کیفرگراتر هستند. 
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 مورد جرم سه بین باید کیفرگرایی به تمایل میزان بر تحصیالت سطح متغیر تأثیر خصوص در -

بذین سذطح تحصذیالت و  عنذف، به تجاور جرم مورد در. شد تفکیک به قائل پژوهش این در مطا عه

 تحصیلی مدرک چه هر  معنا کهمعنادار و معکوس وجود دارد؛ بدینکیفرگرایی افکار عمومی رابطه 

 بذا موافذق فذوق نتیجذه. اسذت بیشتر کیفرگرایی نسبت به جرم تجاوز به عنف میزان باشد؛ ترپایین

 و اسذاتید بذین در کمذال محققی و هیعبدا ل پیمایش و یافتهتوسعه کشورهای در کسترن پیمایش

 میذزان تاثیر به قاطعیت با تواننمی اختالس، جرم مورد در .است بهشتی شهید دانشياه دانشجویان

؛ این نتیجه نیز موافق نتیجه حاصل از مطا عه میذدانی برد پی عمومی افکار کیفرگرایی بر تحصیالت

 جذرم کیفر مورد در .رگرایی تأثیری ندارداسپرات است که نشان داد سطح تحصیالت در میزان کیف

نیز رابطه معناداری به دست نیامد، اما جدول کیفذی نذاظر  هرمی هایشرکت در عضویت یا تأسیس

هذای هرمذی، به تأثیر سطح تحصیالت بر تمایل به تخفیف کیفر جرم تأسیس یا عضویت در شذرکت

 تر،پایین تحصیلی مدرک دارای بانمخاط که، صورت بدینبیانير تأثیر اندک سطح تحصیالت است. 

 .انذدداده بذروز خذود از را کیفرگرایی از کمتری میزان باالتر، تحصیلی مدارک دارندگان با مقایسه در

 شذد گفته که باشدمی عنف به تجاوز جرمرابطه معنادار و معکوس  با مخا ف صراحت به نتیجه این

 و کذوری تحقیذق نتذایج موافذق ا بتذه و شذودمی کمتر کیفرگرایی میزان رود باال تحصیالت هرچه

 جذرم خصذوص در کذردهتحصذیل قشذر بیشتر دیدگیبزه در توانمی را امر این علت. است فردیناند

 .دانست هرمی هایشرکت

 در که تنهذا داد نشان هابررسی نیز کیفرگرایی افکار عمومی بر آن تأثیر و شهر متغیر مورد در -

 د یذلبذه قمی،پاسخيویان  طه معنادار وجود دارد. بدین صورت که راب عنف به تجاوز جرم خصوص

 میذزاندر مورد جرم تجذاوز بذه عنذف  هستند، دینی اصول به نسبتمعتقد  و مذهبی مردمی اینکه

 ایذن .ها به کیفرهای شدید بیشتر بوده اسذتو تمایل آن اندداده بروز خود از را بیشتری کیفرگرایی

 دیير سوی از فیشر و کو ن پیمایش و سو یک از اپليیت و فیشر،کا ن پیمایش نتایج همسوی نتیجه

 رسذانده اثبذات بذه را کیفرگرایی و مذهبی باورهای بین رابطه نیز آنان پیمایش نتایج که چرا است؛

دهذد افذرادی زاده در ایران نشان مذی. همچنین، دو پیمایش انجام شده توس  جعفری و سراجاست

هذای تری بذرای تحمیذل مجذازاتفزایندهنات مذهبی پایبند هستند تمایل ئوکه بیشتر به رعایت ش

های هرمی، برخال  جذرم دو جرم اختالس و شرکت مورد دردهند. شدید جسمانی از خود بروز می

دست نیامذد. بذا تجاوز به عنف، رابطه معنادار بین شهر و میزان تمایل به کیفرگرایی افکار عمومی به

 شذدگانپیمذایش اخذتالس، جذرمدهد که در کیفی این دو جرم نشان میداول وجود این ، نتایج ج

 هذایشذرکت در عضویت یا تأسیس جرم مورد در اما .دارند راکیفرگرایی  آمار بیشترین مشهد شهر

 امذر این علت. اندداداه نشان کیفرگرایی و شدت در کیفر به بیشتری تمایل تهرانی شهروندان هرمی
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 جرم برابر در مطا عه، مورد شهرهای دیير به نسبت تهرانی شهروندان بیشتر دیدگیبزه در باید هم را

این نتیجه نیز موافق پیمایش رابرتز، استاالتز، ایندرمار و ها  است  .کرد جستجو هرمی هایشرکت

 شود.های شدید بیشتر میدیدگی و ترس از جرم تمایل به اعمال مجازاتکه نشان داد با افزایش بزه

 :گرددمی ارائه ذیل پیشنهادات پژوهش هایداده به توجه با

 سذطوح بذا افذراد از مختلف جرایم برای مجازات وضم و گذاریقانون هنيام ،مقننه قوه در -3

 .شود استفاده کیفرشناسی امر در متخصص و تحصیالت باالی

 در که دهند اختصاص عمومی افکار آگاهی جهت را هاییبرنامه جمعی هایرسانه است الزم -2

 در هذاآن اجتمذاعی و واقعذی آثذار و  کیفذر مختلف، جرایم خصوص در واقعی و الزم اطالعات هاآن

 .گیرد قرار مردم اختیار

 نذاظر و ارزشی ةپدید یک صرفاً جرم که شود داده قضات و عمومی افکار به الزم هایآموزش -1

 آثار به باید کیفر تعیین هنيام در که سته نیز اجتماعی پدیده یک بلکه نیست، جامعه اخالقیات به

 .کرد توجه نیز آن اجتماعی

 شذهر سذه در جذرم سذه کیفر تنها داشت، وجود که هاییمحدودیت د یلبه پژوهش این در -4

 دیيذر خصوص در کیفی و کمی هایروش با بیشتری میدانی تحقیقات  ذا گرفت، قرار بررسی مورد

 .دشومی توصیه کشور شهرهای و جرایم
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