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نحیطی انجام کده اا . جانعه آنگار  ایگپ پگژوهش را   یگه     جرائم حوزه زیس 
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 مقدمه

ا  جهانی کبگدیل کگده ااگ .    نحیطی به رغدغهانروزه، نسائل و نشاال، زیس 

نگگوار خگگام و کولیگگد انگگرت  بگگا ااگگتفاره از  همچگگونااگگتفاره فراینگگده از ننگگاب  طبیعگگی 

هگا  آ  و هگوا، کولیگد نگوار اگمی و      ها  فسگی ی نوجگ  افگرایش آلگورگی    اوخ 

رر  نگار آن، وجگگور   (.2 :2833)چوپگانی،  صگنعتی کگگده ااگ    هگا   راریوا تیگو و پسگا   

ها  ااید ، نش  نگوار خطرنگا ی چگون    ها  نوظهور ریگر  چون ریرش بارانپدیده

و اگوراخ   هگا ها به رورخانگه ها  صنعتی و ورور آنآرانیک، جیوه و ار  از فاضال 

زیسگ  را بگا چگالش     ها و کرایط طبیعی نحگیط ظرفی  ا وایستمکدن الیه اوزون نیر 

کگمول رر عرصگه نطالعگا،    ا وجگور ایگپ، رویاررهگا  جهگان    نواجه  گرره ااگ . بگ   

نحیطگی،  گل جهگان را    نحیطی ایپ ناته را ثاب   رره اا   ه هر چالش زیس زیس 

نحیطگی پیرانگون   ها و نشاال، زیس رهد. به عبار، بهتر، آلورگیکح  کأثیر قرار نی

ه رر جهگان،  نحیطگی کگال گرفتگ   نا،  ل جهان را از خور نتأثر و   یه نشاال، زیس 

 ها  جرمها  پژوهشبر اااس یافته ند. بوم اطراف نا را راتخوش کغییراکی نیزیس 

هگا  آ  و  و آلگورگی  2هگا  ااگید   انروزه گرم کدن  ره زنیپ، ریرش بارانکنااانه، 

به بخشی از زندگی بشر  کبدیل کده اا . ایپ انر نوج  رکد آنار اقط جنیپ، کولد 

 ااگ   ههگا کگد  ررر و بسگیار  از انگوا  اگرطان    هگا،  نگوا  حسااگی   نوزاران نع ول، ا
(Eman & et al, 2009: 575.) 

کنااگگی، کنااگگایی رقیگگق برهاگگاران جگگرائم هگگا  خطیگگر جگگرمیاگگی از راگگال 

ها  نطالعا، صور، گرفته رر ایپ ق مرو ثابگ   گرره ااگ     یافته نحیطی اا .زیس 

هگا  قدرکمنگد و ثروکمنگد    کواگط کگر    نحیطی  ه بخش عمده و نهم جرائم زیس 

بگه اعتقگار برخگی ریگگر از نتخصصگان نیگر        .(Grant & et al, 2002: 400) یابدارکاا  نی

کگوند و بگه همگیپ رلیگل     نحیطی را نرکا  نیها  فران ی، عمده جرائم زیس کر  

هگا   هگا  چنگدن یتی، نسگئولی    اا   ه انروزه رر  نار گسترش راننه و نفوذ کگر   

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
2 .Acid Rains 
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نحیطی، اخالقی و حتی حقوق بشگر   ها رر ابعار نخت ف اقتصار ، اجتماعی، زیس آن

طور  ه نطالعگا، نشگان   همان (.212: 2832نژار نائینی، )ابراهیمی و صارق گسترش یافته اا 

راگد  نحیطی به نحگو  ااگ   گه بگه نظگر نگی      راره اا ، ناهی  خاص جرائم زیس 

اکند. به عبار، بهتر، گرچه  ه اکگخاص حقیقگی   ها بنرکابان اص ی ایپ جرائم، کر  

نحیطگی همچگون رفگ  غیرقگانونی     نیر نماپ اا  نرکا  برخی اقسام جگرائم زیسگ   

نحیطی  ه نماپ اا  پیاندها  بسیار  را بگرا   پسماند کوند، انا عمده جرائم زیس 

 یابد. رر ایگپ کگرایط بگه نظگر    ها ارکاا  نیجانعه بشر  به وجور آورر، کواط کر  

ها به رلیل وجور رقاب  کجار  با نقض اصول رقابگ  اخالقگی و رر   راد  ه کر  نی

 2.کوندنحیطی نیکر نرکا  جرائم زیس کر و بیشرااتا   س  اور بیش

ها باید به ایپ ناته کوجه  رر  ه ایپ نحیطی کر  رر جه  کح یل جرائم زیس 

گیرند؛ زیگرا بگر ااگاس    رار نیجرائم رر ق مرو  جرائم کر تی رر نعنا  اخص   مه ق

کوان جرائم کر تی را به اه راته جرائم  ار نگان ع یگه کگر  ،    کعاریف ارائه کده، نی

نعنا  اخگص   – کورجرائم  ار نان ع یه یادیگر و جرائمی  ه اازنان از آن ننتف  نی

ائگه  لذا با کوجه به کعاریف ار(Erman & Lundman, 1979: 3). کقسیم  رر  -جرائم کر تی 

هگا رر ق مگرو    نحیطی ارکاگابی کواگط کگر     راد  ه جرائم زیس کده، به نظر نی

کر و ها رر رااتا   س  اور بیشگیرند؛ زیرا کر  بخش اوم جرائم کر تی قرار نی

 نند. بدیهی اا  رر ایپ حالگ ،  نحیطی را نقض نیارانه چرخه کولید، نقررا، زیس 

گرچه  گه نماگپ ااگ  کگر   ارکاگا  ایگپ        کور؛کر   از ارکاا  جرم ننتف  نی

رفتارها را از طریق  نشگران خور انجام رهد، انگا ناتگه نهگم آن ااگ   گه رر نهایگ ،       

برند و کنها کر   اا   ه با بقا رر نحیطی اور  نمی ارگران از ارکاا  جرم زیس 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
هگا    گه رر نظگام  نحیطی کوند، انگا بگا کوجگه بگه آن    ها نیر نماپ اا  نرکا  جرایم زیس الزم به ذ ر اا   ه رول .  2

کگریپ نگرخ   هگا رارا  بگیش  کوان گف   ه کر  ها  کجار  رر اختیار بخش خصوصی اا ، نیاقتصار  آزار، عمده فعالی 

نحیطی نوج  پیوند جگرایم کگر تی و رولتگی    تی، جرایم زیس رر  شورها  رارا  اقتصار رولنحیطی هستند. جرایم زیس 

 کور. نی
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 گه   راگد بند  فوق، به نظر نی ند. بر اااس کقسیمعالم رقاب  کجار ،  س  اور نی

بگه ناابگه کگخص حقگوقی و      ثمره عم ی کفایک نیان جرائم ارکاگابی کواگط اگازنان   

کناختی جرائم ایپ حوزه باکد؛ بگدیپ   ارگران به عنوان اکخاص حقیقی رر کح یل جرم

بنگد   نعنا  ه رر جرائم کر تی گاه  ارگر برهاار اا  و گاه اازنان. رر پرکگو کقسگیم  

فگ  رر حگالتی  گه اکگخاص حقیقگی نرکاگ  جگرم        ارائه کده از جرائم کر تی باید گ

برا  کح یل رفتارها  برهاارانه  -جرم  ارگران ع یه کر   و ع یه یادیگر -کوند نی

انا رر حالگ  روم، اگازنان بگه ناابگه      کناای نتوال کد.ها  عام جرمکوان به نظریهنی

ناابگه یگک   کور. با وجور ایپ، زنانی  گه اگازنان بگه    یک نوجور زنده نرکا  جرم نی

هگا   کور، برا  کح یل رفتار بایگد بگه نظریگه   نوجور زنده، فعال و پویا نرکا  جرم نی

بند  ارائه کده از جرائم کر تی، بگه خگوبی کمییگر    رفتار اازنانی کوجه  رر. لذا، کقسیم

کناای نیان برهاار  اکخاص حقیقی و حقوقی را رر نظر گرفته و بر ایپ اااس، ع  

 کر قرار راره اا .را رر نسیر صحی 

راد  ه ارکاا  جرم کواط کر   و اگازنان بگه نسگب     عالوه بر آن، به نظر نی

کر باکد؛ زیگرا کواگعه   کر و رارا  پیاندها  بیشرو حال  ریگر جرائم کر تی، خطرناک

ها  گوناگون زندگی انسان را ها، چنان ابعار و جنبهروزافرون و گسترش فراگیر اازنان

هگا  ار راره اا   ه برخی اندیشمندان، جانعه نعاصر را جانعگه اگازنان  الشعا  قرکح 

هگا   نانیده و ارنوک  انسان نعاصر را گره خورره به ارنوکگ  و کحگوال، اگازنان   

هگا  لذا انروزه، نگه کنهگا نظریگه ااگتقالل کگر        (.5: 2831)نشبای،  اندنویپ فرض  رره

ا  پگا را فراکگر   ااگ ، ب اگه عگده   نظر از کخصی   نشگران و ندیران کأیید کده صرف

ها اا ؛ زیرا هگر یگک   گذاکته و بر ایپ باورند  ه ارنوک  ا ار افرار رر را  اازنان

کگاید بگه رلیگل قگدر، روزافگرون       (.83: 2835)اگعار،،  نتبو  اازنان نشخص هسگتند  

گذار جمهور  ااالنی ایران رر قانون نجازا، ااالنی نصو  ها باکد  ه قانونکر  

نسئولی   یفر  اکخاص حقوقی را به صراح  به راگمی  کگناخته ااگ . بگر      2832

 238 نگاره  ااگاس  بگر ررصورکی  ه کخص حقگوقی  »قانون نورر اکاره،  20اااس ناره 
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آن بگه   بگار زیگان ل کناخته کور، با کوجه به کد، جرم ارکاابی و نتایج ئوایپ قانون نس

کور، ایگپ انگر نگان  از    نحاوم نی ارنندرج رر ناره فوق االکعیک کا رو نورر از نوارر 

قانون نجازا، ااالنی بگه صگراح  نگاظر     22انا ناره  ؛«نجازا، کخص حقیقی نیس 

بر حالتی اا   ه وجور فرهن  جرم رر یک اازنان و کر   کال گرفتگه باکگد. بگر    

کگور  گه   قوقی و نصارره انوال آن زنگانی اعمگال نگی   ص انحالل کخ»اااس ایپ ناره، 

جرم، به وجور آنده یا با انحراف از هدف نشرو  نخستیپ، فعالی  خگور   برا  ارکاا 

رر ایگپ حالگ ، نجگازا، کگدید     «. را ننحصراً رر جه  ارکاا  جرم کغییگر راره باکگد  

انحالل و نصارره  ل انوالْ نختص جرائم کر تی رر نعنگا  اخگص   مگه و نگاظر بگر      

ره حگا ی از آن ااگ   گه    حالتی اا   ه کر   به رفعا، نرکا  جرم کور. ایپ نقر

هگا کوجگه راکگته و نگو  نداخ گه رر      گذار نیر به پیاندها  ارکاا  جرائم کگر   قانون

رفتارها  نجرنانه  ه نشئ  گرفته از رفتار اازنانی اا  را به عنوان ع ل خاص عینگی  

 کشدید  یفر رر نظر گرفته اا .

اگازنانی بگرا     به طور رقیق، باید به ایپ ناتگه اکگاره کگور  گه کح یگل فرهنگ       

کناای جرائم کر تی کنها رر حالتی  اربرر رارر  گه رر آن، اگازنان و کگر   از    ع  

هگا   کور. به عبار، بهتر، کنها آن قِسم از جرائم کر تی با نظریهارکاا  جرم ننتف  نی

بگرر و  نشگگران   اازنانی رر ارکباط اا   ه رر آن اازنان از ارکاگا  جگرم نفگ  نگی    

ه ارکاا  جرم کوند و خور از ارکاا  جرم اور  نبرند. بگر همگیپ   نماپ اا  وااط

کگر تی   جرائمنحیطی به ناابه قسمی از زیس  جرائم اااس، رر ایپ پژوهش کمر ر بر

کگگور. بگگه عبگگار، بهتگگر، از آنجگگا  گگه رر جگگرائم  ااگگ   گگه کگگر   از آن ننتفگگ  نگگی

ولیگد و رقابگ  از   ها ایپ اازنان اا   ه از طریق ارانه چرخگه ک نحیطی کر  زیس 

هگا  نهگم   ررک فرهن  اازنانی به عنوان یاگی از نظریگه   2کور،ارکاا  جرم ننتف  نی

نحیطگی بگه   کور. به همیپ رلیل، جرائم زیسگ  رفتار اازنانی رر ایپ بستر نهم ک قی نی

ننرله ق مرو  ایپ پژوهش به عنوان آن راته از جرائم کر تی انتخا  کدند  ه قاب یگ   
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

 ها نماپ اا   س  اور یا ج وگیر  از ضرر باکد. . انتفا  کر   2
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هگا  ایگپ   کریپ پراگش ها  اازنانی را رارند. بر ایپ اااس، نهمق نظریهکح یل از طری

اهگداف اگازنان بگر      و اثرگگذار  یررک روابگط اگازنان  اند از ایناه آیگا  کحقیق عبار،

  و اثرگگذار  یررک روابگط اگازنان  نقگش رارر  آیگا بگیپ نمگرا،       ارگران  ها یفعال

بر حس  جنسی ، کحصیال،، اابقه  ار، اگپ،    ارگران  ها یاهداف اازنان بر فعال

وضعی  کأهل، کح  پوکش بیمه بورن و اابقه  یفگر  کفگاو، نعنگارار وجگور رارر      

بر حس    ارگران  ها یاهداف اازنان بر فعال  و اثرگذار یررک روابط اازناننقش 

اهگداف  ها  ررک روابط اازنانی و اثرگذار  بند  نؤلفهاند  و رکبه دام ررجه اهمی 

 ها   ارگران چگونه اا  اازنان بر فعالی 

 ه نوضو  پژوهش حاضر کبییپ نقش فرهن  اازنانی بر ارکاگا   با کوجه به ایپ 

کگور. رلیگل ایگپ    جرائم کر تی اا ، رر ابتدا کعریفی گذرا از فرهن  اازنانی ارائه نی

وجگه کگده و   کر به اصطالح فرهنگ  اگازنانی ک  انر آن اا   ه رر نطالعا، حقوقی  م

ا  ایپ پژوهش، نوج  کد کگا رر قالگ  یگک بنگد نجگرا بگه بحگ         رکته رویارر نیان

فرهن  اازنانی پرراخته کور. رر ارانه و رر قسم  نبانی نظگر ، کگالش کگد کگا اگه      

نظریه نهم یارگیر  فرهن  اازنانی، انتقال فرهنگ  اگازنانی و نظگام کشگویق و کنبیگه      

هگا  پگژوهش   فگرض ن  اازنانی و بگه عنگوان پگیش   ها  فرهاازنانی ننبع  از نظریه

بررای کوند. رلیل اص ی کمر ر به اه بُعد انتقال فرهن  اازنانی، یارگیر  اازنانی و 

کواننگد  نظام کشویق و کنبیگه اگازنانی نیگر آن ااگ  ابعگار نگورر اکگاره بگه خگوبی نگی          

، رر بُعگد انتقگال   رهنده کأثیر یا عدم کأثیر فرهن  اازنانی باکگند. بگه عبگار، بهتگر    نشان

کور کگا برراگی  نگیم  گه فرهنگ  اگازنانی از نگدیران بگه         فرهن  اازنانی کالش نی

گیر  فرهن  اازنانی نقگش رارنگد  رر   کور یا  ارگران هم رر کال ارگران ننتقل نی

کگوان گفگ    گیر  فرهن  اازنانی نقش راکته باکند، نگی صورکی  ه  ارگران رر کال

راران نخت ف به وجور آنده اا  و رر نقطه از نظرا، اهام ه فرهن  اازنانی کر   

کوان نقگش نگدیران را   نقابل، چنانچه، فرهن  اازنانی باال به پایینی باکد، به راحتی نی

گیر  فرهن  اگازنانی ارزیگابی  گرر. همچنگان رر نطالعگا، نگدیری  رفتگار        رر کال
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ها اا . به نشخص اازناناازنانی آنده اا ، یارگیر  اازنانی یای ریگر از اهداف 

ها از طرق نخت ف ررصدر آنوزش قواعد اگازنانی بگه   ها و اازنانریگر اخپ، کر  

زا باکگد، بایگد ایگپ    آیند. لذا، چنانچه، فرهن  اازنانی یک کگر   جگرم   ارگران برنی

ناته کبییپ کور  ه اازنان کالکی برا  آنوزش قواعد و هنجارها  اازنان به  گارگران  

زنان رر قبال پذیرش فرهن  اازنانی یا نقاب ه با آن، به نظام جگرا  ا خیر  و هم ند ینی

کور  پس از بیان نبانی نظر ، رر قال  یک پژوهش نیدانی، نقگش  و پاراش نتوال نی

ها  نشهد بگا کأ یگد بگر    نحیطی رر  ارخانهفرهن  اازنانی را بر ارکاا  جرائم زیس 

 نظر  بررای خواهیم  رر.اه نظریه نطرح کده رر قسم  نبانی 
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 جگرائم پیش از ورور به بح  و کح یل رر نورر نقش فرهن  اازنانی بر ارکاا  

ها، ارائه کعریفی هرچند گذرا از اصگطالح فرهنگ  اگازنانی الزم    نحیطی کر  زیس 

اا . فرهن  اازنانی به عنوان یای از نوضوعا، نهم رر ع م ندیری  و رر گگرایش  

هگا   کور. رفتگار اگازنانی  گه خگور یاگی از رانگش      ندیری  رفتار اازنانی نطرح نی

ه و اگازنان را بگر عهگده رارر. ایگپ گگرایش      ا  اا ، نطالعه رفتار فرر، گگرو رکتهنیان

کنااگی،  هگا  روان نیالر  ظهور  گرره ااگ ، از یافتگه    2310نطالعاکی  ه از آغاز رهه 

کناای بالینی، نهندای صگنعتی،  کناای، روانکناای اجتماعی، نررمکناای، روانجانعه

نگ  اگازنانی   فره.  (Robbins, 1989: 23)گیگرر ع وم ایاای، اقتصگار و کگاریخ بهگره نگی    

اا . اصطالح فرهن  از یک ریشه نشگابه، از  « اازنان»و « فرهن »نتشال از رو واته 

کناای، گرفته اا . رر زیس  نشئ کناای عمل  ررن و  ش   ررن رر رکته زیس 

کناای نیر فرهن ، کگیوه   گی زنگدگی     نند. رر انسانرکد نی  شترارها رر یک ا ول

لذا، کعریف لغگو  و   (Pheysey, 2008: 45). نند آن رکد نیافرار رر نحیطی اا   ه رر 

رو و  نگد. از ایگپ  کناختی واته فرهن ، جایگاه اصطالحی را نشخص نیخااتگاه زبان

کوان گف   ه فرهن  اصطالحی اا   ه ریشگه رر  ی نیواتگان کناختنستفار از بح  
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ها  بگه  ارزش»رارر. گرچه  ه برخی فرهن  را به  2کناایکناای/ انساننطالعا، نررم

اکتراک گذاکته کده رر یک گروه  ه قرار اا  رر یگک بگازه زنگانی نشگخص وجگور      

راگد  گه ایگپ    ، انا بگه نظگر نگی   اند ررهکعریف   (Omar & et al, 2015: 368)« راکته باکد

 ا  نیس .نفهوم بسیار ایال و انتراعی بوره و کعریف آن انر ااره

ا  اا   ه  ارها رر جگایی  کیوه»باور برخی از ندیران، فرهن  اازنانی صرفاً به 

کگر   ه ریگر ندیران نعتقدند  ه فرهن  اازنانی بسیار پیچیدهرر حالی« گیررصور، نی

ها  نشگترک  گه همگه را رر    فرضها، باورها و پیشا  اا  از ارزشنجموعه»بوره و 

وجور ایپ، کعریگف نظگر  و رویاگرر     با (Pascale,1984: 28). « ندیک جه  هدای  نی

نفهونی فرهن  اازنانی نحل نظرا، نخت فی اا . رر کعریف ارائه کده ریگر کواگط  

پررازان فرهن  اازنانی، فرهن  اازنان الگگویی  کریپ نظریهبه عنوان یای از نهم کایپ

ار  بگا  از نفروضا، بنیاریپ اا   ه گروهی خاص برا  نقاب ه بگا نشگاال، و اگازگ   

 ننگگد نحگگیط خگگارجی و راگگتیابی بگگه انسگگجام ررونگگی، ابگگدا ،  شگگف یگگا ایجگگار نگگی 

.(Schein,2009: 16)  کوان گف   ه فرهن  اازنانی یک نتغیر ، نیکایپبر اااس کعریف

رو، گگذارر و از ایگپ  نحیطی اا   ه به نیران نتفاو، بر کمام اعضا  اگازنان اثگر نگی   

 اره اازنان و  ارایی آن حائر اهمی  اا .ررک ررا  از ایپ ااختار برا  ار

هگا   فگرض کوان گف   ه فرهن  اگازنانی پگیش  بر اااس کعاریف ارائه کده، نی

هایی اا   ه بگه  ها، هنجارها، باورها، نمارها، زبان، کعائر و افسانهبنیار  ررباره ارزش

اهنمگا   بخشد و به طور جمعی نورر قبول گروهی به عنوان رعضوی  اازنان نعنا نی

کاید بتوان فرهن  اازنانی را به عنگوان ر . ان.ا   . گیرررفتارها  نورر انتظار قرار نی

طگور  گه ر . ان. ا  راگتورا، تنتیگک و     یک اازنان ک قی  رر. به عبار، بهتر، همان

 نگد، فرهنگ  اگازنانی نیگر رر اگازنان،      رفتار  نوجور رر بدن انسان را  دگذار  نی

طور  گه کعگاریف   انآورر. لذا، همها  رفتار  را به وجور نیها و راتورالعملنشیخط

ها  فرهنگی و اازنانی ااگ . بگا   رهد فرهن  اازنانی، کر یبی از نظریهفوق نشان نی
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

2. Anthropology 
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وجور کعاریف ارائه کده کواط نتخصصان، فرهن  اازنانی اازو ار رفتار  اا   گه  

رهگد. بگه   هنجارها و باورها  اکخاذ کده رر رأس اازنان را به  ل نجموعه ارای  نی

از طریگق  « رر اگازنان بایگد چگونگه رفتگار  نگیم      »به ایپ پراش  گه  بیان ااره، پااخ 

کور. لذا، فرهن  اازنانی یک ااخ  اجتماعی اا   گه بگه   فرهن  اازنانی ررک نی

زنگان بایگد   یابنگد. هگم  پذیر  انتشار نیکور و از طریق فرایند جانعهاکتراک گذاکته نی

ا  اا   گه رر نیگان اعضگا     یگف   ه فرهن  اازنانی، ااختارها  انتراعی و نفهون

رهد. پس فرهن  اازنان یک یک اازنان نشترک اا  و واقعی  اازنانی را نشان نی

اانانه اجتماعی اا   ه نوج  انسجام و الگویی برا  انجگام رفتارهگا  نگورر انتظگار     

 ند  گه چگه رفتارهگایی رر کگر       کوان گف   ه فرهن  کعییپ نیرو، نیاا . از ایپ

هگا  ااااگی کگر   کواگط     فرضبه عبار، ریگر، کعریف الگوها و پیش؛ دانجام کون

 کور.فرهن  اازنان کعریف نی
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رقاب  بنیان رنو راای اقتصگار  ااگ . از ایگپ نقطگه نظگر رقابگ  یگک حگق         

انگا بایگد    رار ، رقابگ  نتیجگه بگازار آزار ااگ ؛    کور. رر نظگام اگرنایه  نحسو  نی

عرضه و کقاضا و بازار آزار ننتهی بگه رقابگ  نگورر انتظگار      خاطرنشان  رر  ه صرف

کور. بر همیپ اااس، حقوق رقاب  و حقوق  یفگر  رقابگ  کگال گرفگ . رر     نمی

اگو، برابگر  رقابگ      نگد: از یگک  واق ، حقوق رقاب  رو هدف عمگده را رنبگال نگی   

(. 238و 232 :2831ابراهیمی، )نند  و صداق  رر رقاب   نندگان و از او  ریگر، قانون

هگا،  کریپ نسائل نطرح کگده رر فرهنگ  اگازنانی کگر      با وجور ایپ، یای از نهم

ها  غیرع می، خالف اخالق و غیرقانونی اا . الگوها  نگدیریتی   س  اور از راه

نیالر ، به رلیل  س  اور و افرایش قدر، اازنانی، فرهنگ  اگازنانی    2330رهه 

، ایاال، نتحده کگاهد  2002نعرفی  رر. رر اال  پرور را به عنوان رویارر غال  جرم
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 .)Johnson & Philip, 2003: 3(بور   2اوج بحران اخالق کجار  و فرهن  عار  از صداق 

 کبعیگ  نه کنها فرهن   ،ها  کجار رر نیان برخی رویهکده، بر اااس کحقیقا، انجام

و نقگض قگوانیپ    کگانی قگانون ها از ب اه برخی کر   ،از قانون وجور ندارر پذیر 

هگا  صگنعتی )و برخگی از    برخگی حگوزه  . به عبگار، ریگگر،    نند یفر  حمای  نی

نخت ف( با رر اختیار راکتپ نشاال، هنجار  و فرهنگی، کمایل  صنای ها رر کر  

نظگر از  هگا  صگنعتی، صگرف   رر ایگپ حگوزه   جگرائم رو کانی رارند و از ایپبه قانون

هگا  رر کر  م یابد. ع ّ  ارکاا  جرافرایش نیها کر    نشگرانرفتارها  فرر  

ها  صنعتی وجور فرهن  جرم اا   ه ننجر به کأییگد هنجگار  رفتارهگا     و حوزه

، ایمپسگون و ویربگرر  ) کگور نگی  غیرقانونی و ااختار کشویقی جه  انجام ایپ رفتارهگا 

ها  کجار  را باید رر ناهیگ  خگاص   رلیل وجور فرهن  جرم رر کر  (. 83: 2835

 جرائم کر تی رر نظر گرف ؛ بدیپ نعنا  ه جرائم ایپ حوزه رر زنره جرائم بدون بره

رهی نسگب  بگه ایگپ جگرائم بگه       بوره و گرارشباالیی  2، رارا  رقم ایاهریده هستند

 گیرر.ندر، صور، نی

هگا،  نحیطی نیر ثاب  کده اا . بر اااس یافتهایپ گفته، رر نورر جرائم زیس  

نحیطگی را نقگض   ها  بررگ رر جه   س  اور، قوانیپ زیس هها و  ارخانکر  

ها،  نشگگران خگور   جاا   ه کر   کوند. کد، ایپ انر کا بدانو نرکا  جرم نی

ندار  رر عرصه نحگیط  ها را نسب  به قانون نند، آنرا نیر نجبور به ارکاا  جرم نی

ن رر خصگوص  زیس  ناانید و رر صور، عدم کبعی   گارگران از راگتورا، نگدیرا   

با ارائه اصول راهنمگا    هاکر   نند. ها را اخراج نینحیطی، آننقض قوانیپ زیس 

را  رر حوزه نحیط زیسگ   اجازه ارکاا  رفتارها  غیرقانونی و غیراخالقی ،هنجار 

را  اجراهگایی  ضگمان  ها و د و نشوقنرهخور نی  نشگرانکح  کرایط نشخص به 

 (Garmer, 2007: 34). دنگیرنی نظر ررجه  انجام یا ارپیچی از ایپ هنجارها 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
2 .Dishonesty Culture 

  ها بسیار باال اا .. بدیپ نعنا  ه نرخ جرایم  شف نشده آن 2
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زا رر بطگپ اگاختار اگازنانی    کوان گف   ه اجرا  فرهنگ  جگرم  رو، نیاز ایپ

کور. لذا، آغاز کفاگر و فرهنگ  جگرم    نوج  نهار  کدن فرهن  جرم و انحراف نی

  انحراف رر اگازنان نانیگد.   ااز  نهارکوان رر اازنان و کالش برا  بقا  آن را نی

هگا بگه بخشگی از زنگدگی     هگا  ننحرفانگه رر کگر     حلرر ایپ کرایط، کوال به راه

رو،  ارگران بعگد از نگدکی رفتارهگا  خگور را نشگرو       کور. از ایپاازنان کبدیل نی

 ننگد. بگه   پندارند و به رلیل انجام رفتارها  نجرنانه، احسگاس گنگاه و کگرم نمگی    نی

آیگد. رر  ها  اازنان ررنیها   ارگران به کسخیر اندیشهها و ایدهبهتر، انگیرهعبار، 

ها، نرکابان جرم و انحراف پس از نگدکی بگا کغییگر اگم  و نوقعیگ       کمانی اازنان

رهگد  گه رفتارهگا  نجرنانگه بخشگی از فرهنگ        کوند. ایپ انر نشگان نگی  نواجه نی

ن جدید نیر رر فرهنگ  اگازنان غگرق    ها اا . رر ایپ رااتا،  ارگرااازنانی کر  

کوند و رفتارهگا  نگورر انتظگار کگر   را انجگام خواهنگد رار. رر ایگپ کگرایط،         نی

کور  ه  ارگران ارکاا  جگرم  ارکاا  جرم چنان با کاروپور اازنان رر هم کنیده نی

ز ا رهنگد. رانند و آن را به ناابه انر  طبیعی و روزنره انجگام نگی  را رفتار  قانونی نی

رو و با کوجه به اربیا، نظر  نوجور، رر ارانه نقش فرهن  اازنانی بر ارکاگا   ایپ

ها را رر قال  اه نظریه نهم یارگیر  اازنانی، انتقال فرهن  اازنانی و نظام کر  

  نیم.کشویق و کنبیه اازنانی بررای نی
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ا  یارگیر  اازنانی، کعگاریف نخت گف و نتفگاوکی از    رکتهبا کوجه به ناهی  نیان

آن ارائه کده اا ، انا کاید بتوان گف   گه کمگانی کعگاریف، رربررارنگده رو رویاگرر      

رو، نفاهیم کناختی با نفاهیمی چون  س  رانش، فهم کناختی و رفتار  هستند. از ایپ

نبه رفتگار  بگه ایجگار کغییگرا، بگالقوه یگا بالفعگل        ها  جدید ارو ار رارر و جو بینش

ها  افرار رر اازنان اکاره رارر. برخی از کعاریف ارائه کده از یارگیر  اگازنانی   نش
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کفاو، رر کعاریف ارائگه کگده از    2وا بر رویارر کناختی کأ ید رارند. به عنوان ناال، 

رهگد  و کجویر  نسب  نی کح ی ی -یارگیر  اازنانی را به کفاو، رر رویارر کوصیفی

هگا  جدیگد کفاگر و    کح ی ی  سگ  راه  -بر اااس رویارر کوصیفی»گوید: و چنیپ نی

اندیشیدن برا  یارگیر   افی اا ، انا بر اااس رویارر کجگویر  کغییگر رفتگار بگرا      

راند  ه به وای ه آن نیر یارگیر  اازنانی را ابرار  نی 2ایناوال«. اا یارگیر  الرانی 

کواننگد آن را بگه  گار گیرنگد. از     افرار ریگر نیر نی  ه  طورکور؛ به نحافظ  نیرانش 

هایی اا   ه بگه طگور   نیر یارگیر  اازنانی، کواعه رانش یا بینش 8نارورو  اا یترنظر 

کگوان گفگ   گه    لذا، نی(. 35: 2835)نار وار، کواند رفتار را کح  کأثیر قرار رهد بالقوه نی

یارگیر  اازنانی ایجار کگرایطی رر اگازنان ااگ   گه کگک کگک افگرار آن کگرایط و         

 نند. پذیرند و از آن به عنوان یک فرایند رائمی ااتقبال نیکغییرا، به وجور آنده را نی

رهد  ه یارگیر  اازنانی به ناابه راهگی ااگ   گه    نجمو  کعاریف ارائه کده نشان نی

ها  خگور را بگر   ها به کولید، کامیل و ااناندهی رانش پرراخته، فعالی ازنانطی آن، ا

 ننگد. بگه عبگار، بهتگر،     اازند و آن را وارر فرهنگ  اگازنانی نگی   اااس آن عار  نی

یارگیر  اازنانی یک فرایند نبتنی بر کجربه اا   گه از طریگق آن، رانگش نربگوط بگه      

 کور.کدریج عار  نی یابد و بهپیاند کواعه نی –روابط رفتار 

کحگ  عنگوان نظریگه     3اگاکرلند جا نناا  اا   گه بگه نظریگه نشگهور     رر همیپ

رر کبییپ نظریه خور ندعی اا   ه افگرار نسگتعدِ    ااکرلندنشینی افتراقی کوجه  نیم. هم

گیرنگد  گه گگاه    هگایی را فگرا نگی   ها  خور با افرار جانعه، کعریفنشینیرو  رر هم ج

هگایی  گه   روانه ااگ . بگه نظگر و ، اگگر کعریگف     لف با رفتارها   جنوافق و گاه نخا

هایی  ه نخالف با کر از کعریف ند، با پشتوانه قو ها  برهاارانه را قابل قبول نی نش

کر  با ایپ کعگاریف نواجگه کگور،    روانه به فرر القا کور و فرر رر رفعا، بیش رفتار  ج

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 .West 

2. Sinkilla 

8. Slater and Narver 

4. Sutterland 
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البتگه، بگه    (.833: 2832ا یمی و راور ، )ر اا  کرو  کور بیش ه نرکا   جاحتمال ایپ

روان و برهاگاران  نشینی نسگتقیم فگرر بگا  گج    راد  ه کحقق ایپ انر نست رم همنظر نی

کگوان  نیس ، ب اه حتی نماپ اا  ایپ انر از طریق نشاهده صور، پگذیرر. لگذا، نگی   

ا  انگه هگا  نجرن فرهنگ  پذیر  فگرر رر خگرره   گف   ه یارگیر  جرم نحصول جانعه

رو عنصگر   اگاکرلند کوان گفگ   گه نظریگه    اا   ه حانل و حانی جرم هستند. لذا، نی

کور  ه عبگار، ااگ  از کگگررها  ویگژه     اااای رارر. اول، نحتوا  آنچه آنوخته نی

هگا و  هگا و نگگرش  گگر  ها، ننطقگی ها  نتناا ، رانشبرا  ارکاا  جرم؛ یعنی انگیره

نقگض قگانون. روم، فراینگد   گه یگارگیر  نسگت رم       هگا  نوافگق   کر از آن، کعریف  ی

: 2833)ولگد و هماگاران،   ها  کخصگی خگور  ااگ     نعاکر، با اکخاص ریگر رر گروه

نشینی افتراقی، جرم و انحراف را به عنوان رفتگار  کوجیگه   به طور   ی، نظریه هم(. 212

کگوان گفگ   گه    یرو، نگ کگور. از ایگپ   ند  ه رر اثر ارکباط با اایر افرار آنوخته نگی نی

نشینی و پیواگتگی بگا   فرض اااای ایپ نظریه آن اا   ه رفتار انحرافی رر اثر همپیش

 کور.ریگر افرار یار گرفته نی

بگگا نطالعگگه ااگگنار و نگگدارک هفتگگار کگگر   بگگررگ رر آنریاگگا ررصگگدر  اگگاکرلند

ها بور. ناته نهم نیگر آن ااگ   گه ارائگه نظریگه      کناای رفتارها  نجرنانه کر  ع  

کر تی بور. با ایپ حال، به نظر  جرائمنشینی افتراقی نحصول نطالعا، و  رر حوزه هم

اازنان باع  کده کا نظریه و   ئمجرا ارگران و  جرائمراد  ه عدم نرزبند  نیان نی

نشگینی افتراقگی، رفتگار    رر عمل با نشال نواجه کور؛ زیرا بر اااس الگوها  نظریه هم

جوانگان ایگپ    جگرائم ها  انتی و با کأ ید بر نجرنانه آنوختنی اا . رر بطپ برهاار 

ال، گیرنگد. حگ  ناته نطرح کده اا   ه جوانان فنون ارکاا  جرم را از یادیگر فرا نی

نؤید ایپ ناتگه   ااکرلندکر تی به چه نحو اا   نظریه  جرائمکبییپ ایپ نظریه رر نورر 

گیرند. با وجور ایپ، بگه نظگر   ها فنون ارکاا  جرم را از یادیگر فرا نیاا   ه کر  

ا ، عم ارر ها بر اااس اصول حرفهراد  ه ایپ انر چندان رقیق نباکد؛ زیرا کر  نی

رو، بگه  ند. ایپ انر به ویژه رر نورر ارکاا  جرم صارق اا . از ایپ نخور را فاش نمی
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 گارگران رر نظریگه عگام     جگرائم اگازنان و   جگرائم راد  ه عدم کفایگک نیگان   نظر نی

نشگینی  کگر تی و رر کح یگل نظریگه هگم     جرائمکناای نوج  کده کا رر ع   ااکرلند

نشگینی افتراقگی   ، نظریگه هگم  افتراقی رر ایپ زنینه با چالش نواجه کگویم. بگا ایگپ حگال    

کر تی به نحو ریگر  رارا   ار رر اا ؛ بدیپ صگور،  گه    جرائمرر کح یل  ااکرلند

انتقگال پیگدا     نشگگران کوان گف  رفتارها  نجرنانه از طریق فرایندها  اازنانی بگه  نی

  نشگگران  ند. به عبار، ریگر، یارگیر  ارکاا  جرم و فنون آن از طریق کر   به نی

اکگخاص بگه  گار     جرائمنشینی افتراقی را رر نورر نظریه هم چنانچهکور. لذا، ل نیننتق

 نیم  ه رر رو ار آن، رو کخص حقیقی حضور ا  بح  نیببریم، از کعانل و یارگیر 

ا  ااگ   گه   کر تی رابطگه  جرائمنشینی افتراقی رر کح یل رارند، انا  اربس  نظریه هم

کگر      نشگگران رر طگرف ریگگر  گارگران و     رر یک طرف آن کگر   و اگازنان و  

حضور رارند. البته، نماپ اا   ه  ارگران رر صگور، نشگاهده الگوهگا  یگارگیر ،     

نشخص اا  نقش نهم و  آنچهرفتارها  نجرنانه را از همااران خور نیر بیانوزند، انا 

اگاس  بدیل اازنان رر آنوزش رفتارها  نجرنانه اا . رر ایپ زنینه،  گارگران بگر ا  بی

هگا  کوند  ه راننگه جگرم آن  او، کنها کا جایی نرکا  نیاصول یارگیر  اازنانی از یک

کواط فرهن  اازنانی نورر پذیرش قرار گیگرر و از اگو  ریگگر، کواگط نگدیران بگه       

 زبده کنااایی کوند.  نشگرانعنوان 

 

 . انتقال فرهنگ سازمانی6-6

رر نطالعا، فرهن  اازنانی ایپ ایده نطگرح کگده ااگ   گه فرهنگ  و فضگا        

کواند رر نگرش و رفتار  ار نان هم به صور، ناب  و هم به صور، ننفی اازنانی نی

نقش ایفا  ند. به عبار، بهتر، فرهن  اازنانی رر ابتدا  انر یک نفهوم خنای اا   گه  

کگوان آن را بگه ا سگیژن یگا  گربپ      هگا  آن رر اگازنان، نگی   گیر  کاخصپس از کال

گونه  ه ااتنشاق ا سگیژن کواگط فگرر   گه بگه      رو، هماننونو سید کشبیه  رر. از ایپ

کوانگد  بخش باکد، کأثیر فرهن  اازنانی نابگ  نگی  کواند حیا، شد نیاختی نفس نی
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نگه  گوا  رر  البد اعضا  اازنان باکد. رر نقطه نقابل، همانبخش و رنندهنیرو  کعالی

کواند آور باکد، فرهن  اازنانی ننفی نیر نیکواند نرگ ه ااتنشاق  ربپ نونو سید نی

گیگر   با ایپ حال، رر فرض کگال  (.8: 2831زار  و همااران، )به حال اازنان نضر باکد 

فرهن  جرم رر اازنان، فرهن  اازنانی ننفی یا نسموم بر فرهن  اازنانی نابگ  یگا   

کگوان گفگ   گه اگاختارها  راخ گی و      برایپ، رر ایپ حالگ  نگی   ند. بنااالم غ به نی

زایگی و نقگش   یگد  رر بگروز     هگا، کاخصگه جگرم   فرهن  اازنانی حا م بگر کگر    

زا کگوان از انتقگال فرهنگ  اگازنانی جگرم     رفتارها  نجرنانه رارر. رر ایگپ حالگ ، نگی   

نانی رر ابتگدا  با وجور ایپ، باید به ایپ ناته اکاره  نگیم  گه فرهنگ  اگاز    صحب   رر. 

طگور  گه هگوا نماگپ ااگ       خنای اا  و کاید بتوان آن را به هوا کشگبیه  گرر. همگان   

کوانگد ناننگد   ید باکگد، فرهنگ  اگازنانی نیگر نگی      ربپ نونو سانتشاررهنده ا سیژن یا 

هگا   اان  ربپ نونو سید  شگنده و اگم ی باکگد. رر نحگیط    بخش یا به ا سیژن حیا،

 ننگد،  مال فراوان اموم را کنااایی و از نحیط  ار حذف نی ار  االم، ندیران به احت

نه کنها نگدیران از ایگپ نشگال رور  ناگرره، ب اگه حتگی        جرم پرورها  انا رر کر  

نماپ اا  نوج  گسترش آن کوند. رر ایپ حال ، ندیران اگازنان وجگور فرهنگ     

ریپ اور نماگپ  کزا را نه به عنوان یک نشال ب اه به ناابه راهی جه   س  بیشجرم

رر یک اازنان نجرنیگ  رر قالگ  رهبگر  نجرنانگه بگه       چنانچهگیرند. لذا، رر نظر نی

وجور آید، انتقال ایپ فرهن  انر نحتم ی خواهد بور. رلیل اصگ ی ایگپ انگر را بایگد رر     

ا  رانس   ه عمدکاً باال به پگایینی بگوره و کواگط نگدیران     گیر  فرهن  اازنانیکال

 کور.کنظیم نی

 

 . نظام تشویق و تنبیه سازمانی6-6

پررازان نشهور رفتگار اگازنانی، الگگو  فرهنگ  اگازنانی      یای از نظریه 2هافستد

نحگدور ایگپ ذهنیگ  رر افگرار وجگور رارر  گه       نحدور را ارائه  رره اا . رر الگگو   

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1 .Hofsted 
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هگا را احاطگه  گرره ااگ  و     ها و هنجارها  اازنان، نحیط  گار  و زنگدگی آن  ارزش

ها  کگغ ی  نوایی با فرهن  اازنانی را رر نقابل کوانمند اازنان نیر زنینه، اابقه و هم

رهد و ایپ انر خور به نعنا  عدم نگگاه بگه آینگده ااگ . ایگپ رر      رر ارجحی  قرار نی

گیر  خور رر اگازنان را بگر ااگاس    ،  ارگران به  ارا حالی اا   ه رر الگو  حرفه

(. 225: 2835)صفررواگ  و هماگاران،   رانند و به آینده اگازنان کوجگه رارنگد    کایستگی نی

زنان باید به ایپ ناته نهم نیگر اکگاره  نگیم  گه فرهنگ  اگازنانی نحگدور نوجگ          هم

کگور. رر ایگپ نگو  از    گیر  روابط نابرابر و نانتقارن رر بطپ ااختار اازنانی نگی کال

ها و هنجارها  حگا م  ها  نفوذ فرهن  اازنانی به صورکی اا   ه ارزشفرهن ، راه

 نند  ه  ند. رر ایپ کرایط،  ارگران احساس نیبر فرهن  اازنان بر اانانه راوخ نی

اند؛ زیرا رر فرهن  اگازنانی نحگدور،   ها و هنجارها  اازنان احاطه کدهکواط ارزش

 ند. رر ایپ حال ، انی به صور، عمور  کنظیم و به  ل اانانه ارای  نیروابط اازن

ها و هنجارها  نوجور رر بطگپ  کور کا ارزشزا نوج  نیوجور فرهن  اازنانی جرم

 فرهن  اازنانی، کمانی ابعار زندگی اازنانی  ارگران را کح  کأثیر قرار رهد.

نگورر اکگاره    هافستدرر نظریه یای ریگر از ابعار نهم فرهن  اازنانی نحدور  ه 

ها  حا م بر ارزکیابی عم ارر اا . بنگا بگه کعریگف زنینگه،     قرار گرفته اا ، کاخص

کگور و بگر   نوایی با فرهن  اازنانی نوج  ارکقگا  وضگعی   ار نگان نگی    اابقه و هم

کگوان گفگ    نحور  جایگاهی رر ارزیابی عم ارر ندارر. لذا، نیهمیپ اااس، کخصص

هگا  نگدیریتی، فرهنگ     زا رر ررهگیگر  فرهنگ  اگازنانی جگرم    کگال  ه رر صور، 

 نگد و بگر   جرم را به ناابه عانل پیشرف  اگازنانی کعریگف نگی    اازنانی نحدور ارزش

نوایی با فرهن  حانی جرم نوج  پیشگرف  و کعگالی اگازنانی و رر    همیپ اااس، هم

  و حتگی اخگراج   نقطه نقابل، نقاون  رر برابر فرهنگ  نگورر اکگاره، نوجگ  پسگرف     

کوان گف   ه  ارایی و اثربخشی  ار نان نخت ف یک اازنان بر اااس کور. لذا، نینی

فرهنگ  اگازنانی    چنانچهرو، کور. از ایپنوایی با فرهن  اازنانی انجیده نینیران هم

بخشگی از  گرایی رر یک اگازنان بگه وجگور آیگد، نیگران رضگای       زا نتعاق  نتیجهجرم



 
 ... ها رر ارکاا  جرائمنقش فرهن  اازنانی کر   66

رو، کگور. از ایگپ  نیران نداخ گه رر رفتارهگا  نجرنانگه حاصگل نگی       ار نان بر حس 

زا و کحقق اهداف اقتصگار  کگر     نوایی با فرهن  اازنانی جرمکوان گف   ه همنی

کور کا  ار نان به عنوان نیروها  نفید اگازنانی کگناخته و   نوج  نی  نشگرانکواط 

 نورر کشویق قرار گیرند.

 

 . روش6

کوان گف   ه ایگپ کحقیگق   با کوجه به نبانی نظر  نطرح کده رر ایپ پژوهش، نی

پیمایشگی ااگ . جهگ  ررک کگأثیر      –از نظر نو ،  اربرر  و از نظگر روش، کوصگیفی   

نحیطی کر تی الزم بور کا  ارگرانی به عنگوان جانعگه   فرهن  اازنانی بر جرائم زیس 

رو، کگش  ارخانگه    ررند. از ایپر  ار نیها  پرخطآنار  انتخا  کوند  ه رر  ارخانه

، انتخگا  و  2نحیطی رر اط  کهر نشگهد بورنگد  کریپ نرخ جرائم زیس  ه رارا  بیش

 3853ا  نتنااگ  از  گل اعضگا  جانعگه آنگار   گه       گیر  کصارفی طبقهنمونه پس از

رر  نفر به عنوان نمونه نهایی انتخا  کدند. با کوجه به ایناگه ایگپ پگژوهش    252بورند، 

ااگ .   2835به رکته کحریر ررآنده اا ، آنگار نربگوط بگه اگال      2831نیمه روم اال 

اگه کگر  (، کگهرک صگنعتی     ) 2صنعتی کوس، فاز  ها  نورر اکاره رر کهرککر  

 ال، )یک کر  (، کهرک صنعتی نشهد )یک کر  ( و کهرک صنعتی  اویان )یک 

وم، کیشگه، آجگر ناکگینی، کگپ و     ها  کولید ایمان، آلونینیگ کر  ( نستقر و رر حوزه

نانه نحقق ااخته بور. الزم به ذ گر  اند. ابرار گررآور  اطالعا،، پراشپ یمر فعال بوره

نانه طراحی کگده بگا ااگتفاره از نظگرا، اگه      اا   ه روایی نحتوایی و صور  پراش

ر نحاابه کد. برا  کبییپ بهت 38/0نتخصص کأیید و پایایی آن با ضری  آلفا   رونباخ 

بح  باید ذ ر کگور  گه جهگ  ارزیگابی کگأثیر فرهنگ  اگازنانی بگر ارکاگا  جگرائم           

زا رر ایگپ  هایی انتخا  کوند  ه رارا  فرهنگ  جگرم  نحیطی الزم بور کا کر  زیس 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
نحیطی به رلیل کعهد نویسندگان نبنی م زیس ایکریپ نرخ جرنهار ارائه رهنده اطالعا، نربوط به کش کر   رارا  بیش . 2

 کور. بر عدم اعالم نام آن، ذ ر نمی
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کگور، ب اگه   گریر  کوجیه نمیفرهن  اازنانی ناب  نه کنها قانون حوزه باکند؛ زیرا رر

 ننده رر ایگپ  کور. بر همیپ اااس، کاخص کعییپیکاپ برخورر نیر نبا  ارگران قانون

نحیطگی  کریپ نرخ جرم زیسگ  حوزه را نرخ جرم قرار راریم و کش کر   رارا  بیش

الزم به ذ ر اا   بر حس  آنار جنایی رامی را به عنوان جانعه آنار  انتخا   رریم.

زنانی رر ها  حا م بر فرهن  اگا ااخته کالش کد کا کاخص نانه نحقق ه رر پراش

اه بعد انتقال فرهن  اازنانی، یارگیر  اازنانی و کشگویق و کنبیگه اگازنانی رر قبگال     

 -به کرحی  ه رر نبانی نظر  گذکگ    –پذیر  و ارپیچی از فرهن  اازنانی  کبعی 

نانگه،  رر قال  عباراکی غیرنستقیم نورر انجش قرار گیرر. به عبگار، بهتگر، رر پراگش   

رو اعی کده اا  کگا عگالوه   اند و از ایپنهم پرا نده کدهاؤاال، حول ایپ اه بح  

کور، با آزنون فریدنپ اثرا، اه بعگد نگورر    ه اثر هر یک از نتغیرها نشخص نیبر آن

ها با یادیگر نیر نورر انجش قرار گیرر. رلیل کأ ید بر ایپ اه نظریگه،  نظر و نقایسه آن

ن بر  ار نان بور. بگه عبگار، بهتگر،    کوجه به نقش و ناهی  پویا  اازنان و اثربخشی آ

و فرهنگ  اگازنانی بگه نحگو  ااگ   گه        قدر، و نفوذ اازنان رر ق مگرو  اگاختار  

هگا، الگوهگا  هنجگار  و    آینگد. رر  نگار آن، اگازنان    ارگران به کسخیر اازنان ررنگی 

آنوزنگد. از  ها  یارگیر  اگازنانی بگه  نشگگران نگی    ارزکی خور را نیر رر قال  نظریه

ااخته حول ایپ اه بُعد قرار گرفتگه ااگ .    نانه نحققو، نحور اؤاال، رر پراشرایپ

، 8هگا   نربوط به یارگیر  اگازنانی، پراگش   20و  3، 2، 2ها  گفتنی اا   ه پراش

نربگوط بگه کنبیگه و     3و  1، 3ها  نربوط به انتقال فرهن  اازنانی و پراش 22و  2، 5

 اند.کشویق اازنانی بوره

 

 های توصیفی پژوهشیافته .6

ها  نانه و اپس رارهکناختی پراش ها  جمعی با ااتفاره از آنار کوصیفی ابتدا راره

 نانه نورر کجریه و کح یل قرار گرفتند.نربوط به اؤاال، پراش
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 حسب جنسیت : توزیع فراوانی گروه نمونه بر6جدول 

 ها  آنار کاخص 

 جنسی 

 ررصد فراوانی فراوانی

 2/12 253 نرر

 8/82 33 زن

 200 252 نجمو 

 

 8/82 نندگان رر پژوهش نرر و ررصد کر   2/12 ،2ها  جدول کماره بر اااس یافته

 ررصد ریگر زن هستند.

 

 سن: توزیع فراوانی گروه نمونه برحسب 6جدول 

 ها  آنار کاخص 

 اپ

 ررصد فراوانی فراوانی

 23 33 اال 25کا  23

 2/83 200 اال 85کا  21

 2/82 30 اال 35کا  85

 5/3 23 اال 35بیشتر از 

 200 252 نجمو 

 

کا  21 نندگان رر پژوهش ررصد کر   2/83، اپ 2ها  جدول کماره بر اااس یافته

 اال اا . 85
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 تحصیالت: توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب 6جدول 

 ها  آنار کاخص 

 کحصیال،

 ررصد فراوانی فراوانی

 23 33 ابتدایی

 2/80 21 ایال

 2/83 31 ریپ م

 3/25 30 لیسانس و باالکر

 200 252 نجمو 

 

 نندگان رر پژوهش ررصد کر   2/83، کحصیال، 8ها  جدول کماره بر اااس یافته

 ریپ م اا .

 سابقه کار: توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب 6جدول 

 ها  آنار کاخص 

 اابقه  ار

 فراوانیررصد  فراوانی

 8/23 31 اال 5کا  2

 2/32 205 اال 20کا  1

 1/80 22 اال 25کا  22

 5/3 23 اال 25بیشتر از 

 200 252 نجمو 

 

 1 نندگان رر پژوهش ررصد کر   2/32، اابقه  ار 3ها  جدول کماره بر اااس یافته

 اال هستند. 20کا 
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 وضعیت تأهل: توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب 6جدول 

 ها  آنار کاخص 
 ررصد فراوانی فراوانی وضعی  کأهل

 3/0 2 پااخبی
 3/33 222 نجرر
 3/53 283 نتأهل
 200 252 نجمو 
  

 ننگدگان رر  ررصگد کگر     3/53، وضگعی  کأهگل   5هگا  جگدول کگماره    بر اااس یافته

 پژوهش نتأهل هستند.
 

 تحت پوشش بیمه: توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب 0جدول 

 ها  آنار کاخص 

 کح  پوکش بیمه

 ررصد فراوانی فراوانی

 31 232 هستم

 3 20 نیستم

 200 252 نجمو 
 

 نندگان رر پگژوهش کحگ  پوکگش    ررصد کر   31، 1ها  جدول کماره بر اااس یافته

 ها کح  پوکش بیمه نیستند.ررصد آن 3بیمه هستند و فقط 
 

 سابقه کیفری: توزیع فراوانی گروه نمونه بر حسب 6جدول 

 ها  آنار کاخص 

 اابقه  یفر 

 ررصد فراوانی فراوانی

 2/5 28 رارم

 3/33 283 ندارم

 200 252 نجمو 
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 نندگان رر پژوهش اابقه  یفر  ررصد کر   3/33، 2ها  جدول کماره بر اااس یافته

 اابقه  یفر  هستند.ررصد ریگر رارا   2/5ندارند و فقط 

 

 نامههای توصیفی سؤاالت پرسش. داده6

 ها  پراشنانه کشری  کده اا .کوزی  فراوانی و ررصد اؤال 3رر جدول 

 

: توزیع فراوانی و درصد پاسخ سؤاالت مرتبط با اثرگذاری اهداف سازمان بر 6جدول 

 2های کارگرانفعالیت
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 رهداازنان قواعد ندنظر خور را آنوزش نی 2
 فراوانی

 ررصد

2 

3/2 

3 

1/2 

2 

3/0 

285 

1/58 

205 

2/32 

23/3 

2 
آرنان و اهداف اازنان رر نرح ه ااتخدانی نورر 

 گیرندکوجه قرار نی

 فراوانی

 ررصد

30 

2/82 

23 

5/2 

3 

1/2 

28 

23 

21 

2/80 

23/8 

 کوندفرهن  اازنان حل نی ارگران رر  8
 فراوانی

 ررصد

23 

5/2 

8 

2/2 

3 

1/2 

223 

2/33 

202 

5/30 

28/3 

3 

چنان چه،  ارگران از راتورا، اازنان کبعی  

نانند، با ضمان  اجراهایی چون اخراج و نرول 

 کونداازنانی نواجه نی

 فراوانی

 ررصد

1 

3/2 

3 

2/8 

8 

2/2 

223 

3/31 

222 

3/31 

82/3 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 کحقیقاکی رر گیر اندازه ها نقیاس کریپیای از رایج به عنوان روش به کار گرفته شده در این بخش، س لیکرتیامق. 2 

ابدا  کده اا . رر ایپ نقیاس یا طیف نحقق با کوجه به  رنسیس لیار، کواطکور و انجام نی پراشنانه  ه براااس اا 
انه، نیران ها  چندگها و پااخرهد کا براااس گویه نندگان قرار نینوضو  کحقیق خور، کعدار  گویه را رر اختیار کر  

 انال ” ها کانل ا  گرینهنقطه 5ا  اا   ه بطور ناال رر حال  ها به صور، چند گرینهپااخ .گرایش خور را نشخص  نند
ها براااس نقیاس لیار از حال  پنج گانه  پراشنانه . نعموال رراا ” نخالف، نخالف، نظر  ندارم، نوافق و  انال نوافق 

نطالعا، اخیر نشان   نند. گرچهانج ها از حاال، هف  و نه گانه نیر ااتفاره نیکور، انا بسیار  از روانذ ر کده ااتفاره نی
ها از نظر عدر  ا  رارند. اپس هر یک از گویهنقطه 20ا  نتایج نعتبرکر  نسب  به نقیاس نقطه 2و  5 نقیاس رهدنی

 گرایش بیانگر  ه رهدنی را  به نقیاس ایپ رر را نمره ها ارزش ایپ عدر  جم  حاصل  کوندگذار  نیارزش
 .کورنی گفته نیر نمرا، نجمو  نقیاس ، نقیاس ایپ به رلیل همیپ به اا ؛ رهندگانپااخ

http://madsg.com/what-is-likert-scale/
http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://en.wikipedia.org/wiki/Rensis_Likert
http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
http://madsg.com/tag/%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/
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5 
ها  اازنان از ندیران به  ارگران آرناناهداف و 

 کوندننتقل نی

 فراوانی

 ررصد

28 

2/5 

1 

3/2 

3 

1/2 

285 

1/58 

33 

8/82 

25/3 

1 
نقاون  رر برابر فرهن  اازنانی کواط  ارگران 

 گیرربه ندر، صور، نی

 فراوانی

 ررصد

10 

3/28 

83 

2/25 

23 

1/5 

11 

2/21 

23 

3/23 

22/8 

2 
ها  ندیریتی کبییپ رره زبان و نفاهیم اازنان رر

 کورنی

 فراوانی

 ررصد

22 

3/3 

3 

1/2 

5 

2 

221 

50 

201 

2/32 

28/3 

3 
یارگیر  اهداف اازنان از طریق نشاهده، 

 کورالگوبررار  و کق ید انجام نی

 فراوانی

 ررصد

53 

3/22 

88 

2/28 

52 

2/20 

32 

2/21 

22 

1/23 

22/8 

3 
کشویق  ارگرانی  ه اهداف اازنان را رنبال  نند، 

 کوندنی

 فراوانی

 ررصد

3 

1/2 

2 

3/2 

1 

3/2 

203 

3/32 

222 

3/50 

82/3 

20 
ها  اازنان عمدکاً از طریق  ارگران با کجربه آرنان

 کورو نورر اعتمار ندیران به  ارگران ننتقل نی

 فراوانی

 ررصد

32 

2/21 

85 

3/28 

52 

1/20 

18 

25 

10 

3/28 

25/8 

22 
اهداف و قواعد گیر   ارگران هیچ نقشی رر کال

 اازنان ندارند

 فراوانی

 ررصد

3 

1/2 

1 

3/2 

22 

3/3 

38 

3/82 

233 

2/53 

33/3 

 

حگا ی از آن ااگ   گه بیشگتریپ نیگانگیپ نمگره رر        3هگا  جگدول کگماره    یافته

 22نربوط به اؤال  33/3ها   ارگران، با خصوص اثرگذار  اهداف اازنان بر فعالی 

از بُعگد انتقگال   « گیر  اهداف و قواعد اازنان ندارندکال ارگران هیچ نقشی رر »گویه 

گویگه   3نربگوط بگه اگؤال     22/8فرهن  اازنانی و  متگریپ نیگانگیپ نمگره پااگخ بگا      

از بُعگد  « کگور یارگیر  اهداف اازنان از طریق نشاهده، الگوبررار  و کق ید انجام نگی »

 یارگیر  اازنانی بوره اا .

گیر  فرهن  اازنانی باال بگه  رهنده کالبه خوبی نشان 3ها  جدول کماره یافته

ها  حگا م بگر آن ااگ . عگالوه بگر      پایینی و عدم اثربخشی  ارگران رر کعییپ کاخص

نیر به طور نعنارار، نیانگیپ بگاالیی رارنگد. بگر     3و  2، 5، 3، 8، 2ها  ، پراش22اؤال 
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هگا  اگازنان از نگدیران بگه     اهگداف و آرنگان  »ها  یهایپ اااس، باال بورن نیانگیپ گو

و « کگور ها  ندیریتی کبییپ نیزبان و نفاهیم اازنان رر رره»، «کوند ارگران ننتقل نی

بگه روکگنی   « گیرنگد آرنان و اهداف اازنان رر نرح ه ااتخدانی نورر کوجه قگرار نگی  »

ی به صور، عمگور   ها  نورر نطالعه، فرهن  اازنانحا ی از آن اا   ه رر کر  

ها و نظگرا،  ار نگان رر   رهد، رغدغهها نشان نیطور  ه نیانگیپ گویهاا ؛ زیرا همان

هگا  نگورر   گیر  فرهن  اازنانی هیچ نقشی ندارر. به عبگار، بهتگر، رر کگر     کال

و فااد، کواط ندیران کال گرفته و به  ارگران ننتقگل   نطالعه فرهن  اازنانی نسموم

ررصد اعضا  حجم نمونگه بگا    32یپ اااس اا   ه چیر  نرریک به کور و بر همنی

 انالً نوافق و نرریک به پنجاه ررصگد  « کوند ارگران رر فرهن  اازنان حل نی»گویه 

رهد  ه چیگر  نرریگک بگه نگور ررصگد      اند. ایپ ررصد نشان نیبا ایپ گویه نوافق بوره

،  گارگران را رر خگور حگل    اعضا  جانعه آنار  بر ایپ باورنگد  گه فرهنگ  اگازنانی    

گرفتگه  او با فرهن  اازنانی کگال  ند. به عبار، بهتر، رر ایپ کرایط،  ارگران همنی

ا  کوان گف   ه حل کدن  ارگران رر فرهنگ  اگازنانی نتیجگه    نند و لذا، نیعمل نی

 راک . نحیطی به همراه نخواهدجر ارکاا  جرم زیس 

ها  نگورر نطالعگه، کگدابیر    اکاره  نیم  ه کر  زنان باید به ایپ ناته نهم نیر هم

کشویقی و کنبیهی را نیر رر جه  کبعی  یا ارپیچی از فرهنگ  اگازنانی نگدنظر قگرار     

بگا   3به را  آند. رر پراگش   3و  1، 3ها  ها به پراشاند. ایپ انر از طریق پااخراره

ان  اجراهایی چگون  چنان چه،  ارگران از راتورا، اازنان کبعی  نانند، با ضم»گویه 

هگا حگا ی از آن ااگ   گه  گارگران      ، یافتگه «کگوند اخراج و نرول اازنانی نواجه نگی 

انگد. رر  کنااانه عدم کبعی  از فرهن  اازنانی را بگه خگوبی ررک  گرره   ها  روانبنیان

 3/31ررصد از جانعه آنگار  بگا آن  گانالً نوافگق و      3/31(، 3نورر گویه فوق )پراش 

ررصد از جانعه آنار  اثر گویگه فگوق    3/31اند. به عبار، بهتر، فق بورهررصد با آن نوا

اند. رر  نار کدابیر کنبیهی، باید بگه  ررصد اثر آن را زیار عنوان  رره 3/31را خی ی زیار و 

ها رر جه  کعانل  ارگران با فرهن  اگازنانی را نگدنظر   اازو ارها  کشویقی کر  
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« کگوند  ارگرانی  ه اهداف اازنان را رنبال  نند، کشویق نی»قرار رار. ایپ انر رر گویه 

ررصد از اعضا  جانعه آنار ، بگا   3/50ها، نورر کوجه قرار گرفته اا . بر اااس یافته

ررصد نیر با آن  3/32اند و اند و اثر آن را خی ی زیار رانستهگراره فوق  انالً نوافق بوره

رهگد  گه چیگر     اند. ایپ نیانگیپ ررصگد نشگان نگی   نوافق بوره و اثر آن را زیار رانسته

اند  گه رر صگور،   ررصد از اعضا  جانعه آنار  حداقل با ایپ انر نوافق 32کر از بیش

کگوند؛ همچنگان  گه نخالفگ  بگا      او کدن  ارگران با فرهن  اازنانی، کشویق نگی هم

راگش  کور )پها  حا م بر فرهن  اازنانی نوج  نرول اازنانی و اخراج نیکاخص

هگا رر رااگتا  کقویگ     (. لذا، رر اینجا باید به ایپ ناته نهم اکگاره  نگیم  گه کگر      3

آورند؛ بگدیپ نعنگا  گه    فرهن  اازنانی خور، به نظام پاراش و جرا رر اازنان رو  نی

کبعیگگ  از فرهنگگ  اگگازنانی را نسگگتحق پگگاراش و اگگرپیچی از آن را نسگگتوج  جگگرا 

زا کواگط   ه نقاون  رر برابر فرهن  اازنانی جگرم رانند. کاید به همیپ رلیل اا  نی

نقاونگ  رر برابگر فرهنگ     »گیرر. نیگانگیپ پااگخ بگه گویگه     کر صور، نی ارگران  م

نؤید همیپ ناته اا   ه  گارگران  « گیرراازنانی کواط  ارگران به ندر، صور، نی

هگا   هبا حل کدن رر فرهن  اازنانی و کرس از را  رارن جایگاه و کغل به خوااگت 

 رهند.ندیران کپ نی

 
های های مرتبط با اثرگذاری اهداف سازمان بر فعالیت: مقایسه میانگین نمره پاسخ6شکل 
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 های استنباطی پژوهش. یافته0

ها  ااتنباطی پژوهش بگر ااگاس اگؤاال، کحقیگق کنظگیم و بگه آن       رر ایپ بخش، یافته

 پرراخته کده اا .

  هگا  یگ اهگداف اگازنان بگر فعال     و اثرگگذار  یروابگط اگازنان  ررک اؤال اص ی: آیا 

 نقش رارر   ارگران

 

با میانگین  کارگران یهاتیاهداف سازمان بر فعال یاثرگذار : مقایسه میانگین نقش6جدول 

 6فرضی 

 نیانگیپ نؤلفه
انحراف 

 نعیار

انحراف از 

 نیانگیپ
t 

ررجه 

 آزار 

اط  

 نعنارار 

اهداف اازنان   اثرگذار

  ارگران  ها یبر فعال
33/8 53/0 082/0 321/28 252 002/0 

 

و  یررک روابگط اگازنان  ، نیگانگیپ نقگش   3هگا  جگدول کگماره    بر اااس یافته

نحااگبه   tاا . از آنجگایی  گه    33/8  ارگران  ها یاهداف اازنان بر فعال  اثرگذار

  هگا  یگ اهداف اازنان بر فعال  اثرگذاربنابرایپ نقش  کر اا ؛جدول بررگ tکده از 

آنگده و اگط     بیشتر از اط  نتواط اا . بگا کوجگه بگه نیگانگیپ بگه راگ         ارگران

ها  نگورر نطالعگه   کوان گف   ه اهداف و فرهن  اازنانی کر  نی 002/0نعنارار  

هگا، فرهنگ    بر  ارگران اثر  بیش از حد نتواط رارر. به عبار، بهتر، رر ایگپ کگر    

 نگد و اهگداف بنیگار  و    زا بر نتغیرها و باورها  فرر   ارگران غ به نگی زنانی جرماا

 رهد.ها  اازنان را رر اولوی  قرار نیفرضپیش

اهداف اگازنان بگر     و اثرگذار یررک روابط اازناناؤال روم: آیا بیپ نمرا،  

بر حس  جنسی ، کحصیال،، اابقه  گار، اگپ، وضگعی  کأهگل،       ارگران  ها یفعال

 کح  پوکش بیمه بورن و اابقه  یفر  کفاو، نعنارار وجور رارر 
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اهداف  یو اثرگذار یدرک روابط سازمانراهه نمرات  : تحلیل واریانس چند66جدول 

 شناختی با توجه به متغیرهای جمعیت کارگران یهاتیسازمان بر فعال

 ننب 
نجمو  

 نجذورا،

ررجه 

 آزار 

نیانگیپ 

 نجذورا،
F  اط  نعنارار 

 232/0 223/2 522/0 2 522/0 جنسی 

 313/0 230/0 030/0 8 283/0 اپ

 281/0 313/2 120/0 8 310/2 کحصیال،

 212/0 833/2 331/0 8 883/2 اابقه  ار

 223/0 352/2 328/0 2 328/0 وضعی  کأهل

 325/0 033/0 021/0 2 021/0 کح  پوکش بیمه

 828/0 332/0 825/0 2 825/0 اابقه  یفر 

 

ررک روابگط  رهگد  گه بگیپ نمگرا، نقگش      نشان نگی  20نتایج نندرج رر جدول کماره 

بگر حسگ  جگنس،      گارگران   هگا  یگ اهگداف اگازنان بگر فعال     و اثرگگذار  یاازنان

کحصیال،، اابقه  ار، اپ، وضعی  کأهل، کح  پوکش بیمگه بگورن و اگابقه  یفگر      

رر ایگپ حگوزه    و  م ها  بیشکفاو، نعنارار  وجور ندارر. با ایپ حال، وجور کفاو،

 باید نورر کوجه قرار گیرر.

 

  هگا  یگ اهگداف اگازنان بگر فعال     و اثرگگذار  یررک روابط اگازنان اؤال اوم: نقش 

 اند  دام بر حس  ررجه اهمی   ارگران
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بندی پاسخ سؤاالت مرتبط با درک روابط سازمانی و : آزمون تی و رتبه66جدول 

 های کارگراناثرگذاری اهداف سازمان بر فعالیت

ف
رری

 

 گویه ها

ین
نگ

میا
ار 
معی

ف 
حرا

ان
 

t
 

دی
آزا

ه 
رج

د
ری 

ادا
معن

ح 
سط

 

تبه
ن ر

گی
یان

م
دی

بن
 

تبه
ر

 

2 
ندنظر خور را آنوزش اازنان قواعد 

 رهدنی
 چهارم 32/1 002/0 252 532/25 30/0 23/3

2 
آرنان و اهداف اازنان رر نرح ه ااتخدانی 

 گیرندنوررکوجه قرار نی
 نهم 55/3 031/0 252 221/2 12/2 23/8

 کشم 33/1 002/0 252 332/21 01/2 28/3 کوند ارگران رر فرهن  اازنان حل نی 8

3 
 ارگران از راتورا، اازنان چنان چه، 

کبعی  نانند، با ضمان  اجراهایی چون 
 کونداخراج و نرول اازنانی نواجه نی

 اوم 32/1 002/0 252 155/23 33/0 82/3

5 
ها  اازنان از ندیران به اهداف و آرنان

 کوند ارگران ننتقل نی

 هفتم 38/1 002/0 252 023/23 31/0 25/3

1 
اازنانی کواط  نقاون  رر برابر فرهن 

 گیرر ارگران به ندر، صور، نی
 هشتم 20/3 022/0 252 282/2 53/2 22/8

2 
ها  ندیریتی زبان و نفاهیم اازنان رر رره

 کورکبییپ نی
 پنجم 12/1 002/0 252 300/22 32/0 28/3

3 
یارگیر  اهداف اازنان از طریق نشاهده، 

 کورالگوبررار  و کق ید انجام نی
 یازرهم 83/3 012/0 252 330/2 50/2 22/8

3 
 ارگرانی  ه اهداف اازنان را رنبال  نند، 

 کوندکشویق نی
 روم 03/2 002/0 252 222/22 30/0 82/3

20 
ها  اازنان عمدکاً از طریق  ارگران آرنان

باکجربه و نورر اعتمار ندیران به  ارگران 
 کورننتقل نی

 رهم 33/3 003/0 252 331/2 83/2 25/8

22 
گیر  اهداف و  ارگران هیچ نقشی رر کال

 قواعد اازنان ندارند
 اول 32/2 002/0 252 022/23 32/0 33/3
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، حگا ی از آن ااگ   گه رر قسگم  نربگوط بگه ررک       22ها  جدول کماره یافته

هگا   ها   ارگران، نیانگیپ گویگه روابط اازنانی و اثرگذار  اهداف اازنان بر فعالی 

رار  از حگگد نتواگگط بگگاالکر و نیگگانگیپ  بگگه طگگور نعنگگی 22، 20، 3، 2، 1، 5، 3، 8، 2

بند  نهایی نشخص کد اااس، رر جم  رر حد نتواط هستند. بر ایپ 3و  2ها  گویه

رکبگه اول،  « گیر  اهداف و قواعد اازنان ندارند ارگران هیچ نقشی رر کال» ه گویه 

رکبگه روم، گویگه   « کگوند  ارگرانی  ه اهداف اازنان را رنبال  نند، کشگویق نگی  »گویه 

 چنان چه،  ارگران از راتورا، اازنان کبعیگ  ناننگد، بگا ضگمان  اجراهگایی چگون      »

اازنان قواعد ند نظگر خگور   »رکبه اوم، گویه « کونداخراج و نرول اازنانی نواجه نی

ها  ندیریتی کبییپ زبان و نفاهیم اازنان رر رره»رکبه چهارم، گویه « رهدرا آنوزش نی

رکبه کشم، گویگه  « کوند ارگران رر فرهن  اازنان حل نی»رکبه پنجم، گویه « کورنی

رکبگه هفگتم، گویگه    « کگوند نان از ندیران به  ارگران ننتقل نیها  اازاهداف و آرنان»

رکبگه  « گیگرر نقاون  رر برابر فرهن  اازنانی کواط  ارگران به نگدر، صگور، نگی   »

« گیرنگد آرنان و اهداف اازنان رر نرح ه ااتخدانی نورر کوجه قرار نگی »هشتم، گویه 

ان باکجربگه و نگورر اعتمگار    ها  اازنان عمگدکاً از طریگق  گارگر   آرنان»رکبه نهم، گویه 

یارگیر  اهداف اگازنان  »رکبه رهم و ررنهای ، گویه « کورندیران به  ارگران ننتقل نی

رکبه یازرهم را به خور اختصگاص  « کوراز طریق نشاهده، الگوبررار  و کق ید انجام نی

 راره اا .

هگا   اه رکبه اول نربوط به پراش آنده اا ، 22طور  ه رر جدول کماره همان

گیر  اهداف و  ارگران هیچ نقشی رر کال»ها  اا . بر ایپ اااس، گراره 3و  3، 22

 ارگرانی  گه اهگداف اگازنان را    »از بُعد انتقال فرهن  اازنانی، « قواعد اازنان ندارند

چنان چه،  ارگران از راتورا، اازنان کبعیگ  ناننگد،   »و « کوندرنبال  نند، کشویق نی

هگر رو از بُعگد   « کگوند چون اخراج و نگرول اگازنانی نواجگه نگی     با ضمان  اجراهایی

ها  فگوق، گویگه   اند. از بیپ گرارهکریپ نیانگیپ بورهکشویق و کنبیه اازنانی، رارا  بیش

ها  ندیریتی اا   ه از آن کعبیر بگه  گیر  فرهن  اازنانی رر رره، نربوط به کال22
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نیر رر نگورر نظگام پگاراش و     3و  3رو گویه کور و فرهن  اازنانی باال به پاییپ نیر نی

پذیر  از فرهن  اازنان و نقاونگ  رر برابگر   ها اا   ه رر قبال کبعی جرا رر اازنان

ها  بور. لذا، گویه 3و  20، 2ها  انا اه رکبه آخر، نربوط به پراش گیرر؛آن کال نی

هگا   آرنگان »، «یرنگد گآرنان و اهداف اازنان رر نرح ه ااتخدانی نورر کوجه قرار نی»

اازنان عمدکًا از طریق  ارگران باکجربگه و نگورر اعتمگار نگدیران بگه  گارگران ننتقگل        

یارگیر  اهگداف اگازنان از طریگق نشگاهده، الگگوبررار  و کق یگد انجگام        » و« کورنی

کریپ نیانگیپ بورند. رر نورر پراش هر اه از بُعد یارگیر  اازنانی رارا   م« کورنی

هگا  برهاگار رر   وان نیانگیپ پاییپ را بر ایپ اااس کوجیگه  گرر  گه کگر      کاید بت 2

اگو،   ننگد؛ زیگرا از یگک   فرایند ااتخدانی، کمانی جرئیا، فرهن  خور را نعرفگی نمگی  

نماپ اا  فرر رر فرایند ااتخدانی، کرایط عضوی  رر کر   را نداکگته باکگد و از   

ااگتخدام ااگ ، اعتمگار  گرره و      کواند به فرر   ه رر نرح گه او  ریگر، کر   نمی

ها  بنیار  و نحرنانه خور را برا  و  عنوان  ند. ایپ گفته حتگی رر نگورر   فرضپیش

ها نشخص کد  ه با پگاییپ آنگدن   ایناه رر پااخ وارر نیر صارق اا .  ما ارگران کازه

نیران اابقه  گار، ررک روابگط اگازنانی و الگوهگا  یگارگیر  اگازنانی نگورر کوجگه         

هگا بگه رنبگال    گیرر. کاید رلیل ایپ انر نیر آن باکد  ه کر  وارر قرار نمیگران کازه ار

ها  بنیار  و نحرنانه فرضاز پیش ها راآن هستند کا پس از اعتمار  انل به  ارگران آن

نیر باید به ایپ ناتگه اکگاره  نگیم  گه      20و  3ها  کر   نط   اازند. رر نورر پراش

ه ررک روابط اازنانی و کوجه بگه الگوهگا  یگارگیر  اگازنانی     اؤاال، فوق نربوط ب

اا . به عبار، بهتر، بر اااس ایپ رو کاخص ررصدر کبییپ ایگپ انگر بگوریم  گه آیگا      

رهند یا خیر  گرچه  ه ایگپ رو پراگش   ها قواعد خور را به  ارگران آنوزش نیکر  

باال رفتپ اابقه  گار و  نیانگیپ نتواطی را به خور اختصاص رار، انا نشخص کد  ه با 

ها به ام  اثر فراوان الگوها  یارگیر  بر  ارگران گرایش پیدا نیران کحصیال،، پااخ

  ند.نی
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ها  ررک روابط اازنانی و اثرگذار  اهداف اازنان بر بند  نؤلفهاؤال چهارم: رکبه

 ها   ارگران چگونه اا  فعالی 

اگازنانی،  پگژوهش )انتقگال فرهنگ     گانگه رر ایپ قسم  کالش کد کا اثر ابعار اه

یارگیر  اازنانی و نظام کشویق و کنبیه اازنانی( بررای و با یادیگر نقایسه کگوند. از  

 ها  نورر اکاره از آزنون فریدنپ ااتفاره کد.بند  نؤلفهرو و جه  رکبهایپ

 

سازمان ی درک روابط سازمانی و اثرگذاری اهداف هامؤلفهی بندرتبه: میانگین 66جدول 

 های کارگرانبر فعالیت

 هانؤلفه  بندرکبهنیانگیپ 

 یارگیر  اازنانی 50/2

 اازنانیانتقال فرهن  33/2

 کشویق و کنبیه اازنانی 01/2

 

رهگد  گه انتقگال فرهنگ  اگازنانی رارا       ها  حاصل از آزنون فریدنپ نشان نگی یافته

اگازنانی و یگارگیر  اگازنانی رر    کریپ اثگر ااگ  و پگس از آن، کشگویق و کنبیگه      بیش

 گیرند.ها  بعد قرار نیرکبه

 

ی درک روابط سازمانی و اثرگذاری اهداف سازمان بر هامؤلفه: آزمون فریدمن 66جدول 

 های کارگرانفعالیت

 252 کعدار

 233/222 نقدار خی رو

 2 ررجه آزار 

 002/0 اط  نعنارار 
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هگا   نتگایج حاصگل بگیپ نجموعگه رکبگه      رهد  هنشان نی 28نتایج جدول کماره 

هگا   ها  ررک روابط اازنانی و اثرگگذار  اهگداف اگازنان بگر فعالیگ      گانه نؤلفهاه

(. لذا ایگپ ایگده  گه    233/222رار اا  )نقدار خی رو نعنی p<05/0 ارگران رر اط  

هگا  ررک روابگط اگازنانی و اثرگگذار      کفاو، نعنارار  بیپ نجموعه نمگرا، نؤلفگه  

 کور.ها   ارگران وجور رارر، کأیید نیاازنان بر فعالی اهداف 

 

 گیرینتیجه

 ننگده ارکاگا    هگا، فراینگدها  کسگهیل   یای از نشاال، اص ی رر حوزه کگر   

ها  اازنانی و ااتانداررها  نهگار  ااگ . رر گگام اول،    جرائم، با وجور رعای  رویه

هگا، نگرز نیگان رفتارهگا  قابگل      باید به ایپ ناته اکاره  نیم  ه فرهن  اازنانی کر  

رو، گاه نماپ ااگ   گه  ار نگان     ند. از ایپپذیرش و غیرقابل پذیرش را نشخص نی

انجگام آن   انجام یک رفتار نشخص را به ناابه نقض قانون رر نظگر گیرنگد، انگا کگر      

رفتار را نجاز ک قی  ند. به عبار، بهتر، زنانی  گه زنگدگی نجرنانگه بگه بخگش اصگ ی       

فایگده را رر پرکگو   -هگا  هرینگه  کور، باید کح یلاازنانی یک کر   کبدیل نیفرهن  

کوان گف   ه انحگراف رر یگک اگازنان    رو، نیکوجه به ایپ ایده، بازکعریف  رر. از ایپ

ها  بنیگار  ایگپ راهبگرر را رر فرهنگ  اگازنانی بگه       فرضکور  ه پیشزنانی آغاز نی

زا رر بطپ اگاختار اگازنانی نوجگ       جرمرامی  بشنااد. با ایپ حال، اجرا  فرهن

کور. لذا، کرو  حیا، کفار و فرهن  جگرم رر  نهار  کدن فرهن  جرم و انحراف نی

  انحراف رر اگازنان نانیگد.   ااز نهارکوان اازنان و بقا  آن کح  هر کرایطی را نی

ها جه  حل نشگاال، عمگدکاً بگه بخشگی از     ها  ننحرفانه رر کر  حلکوال به راه

رو،  گارگران بعگد از نگدکی رفتارهگا  خگور را      کگور. از ایگپ  زندگی اازنان کبدیل نی

 نند. بگه  پندارند و به رلیل انجام رفتارها  نجرنانه، احساس گناه و کرم نمینشرو  نی

آیگد. رر  ها  اگازنان ررنگی  ها   ارگران به کسخیر اندیشهها و ایدهعبار، بهتر، انگیره

ابان جرم و انحراف پس از ندکی با کغییر ام  و نوقعی  نواجه ها، نرککمانی اازنان
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رهگد  گه رفتارهگا  نجرنانگه بخشگی از فرهنگ  اگازنانی        کوند. ایپ انر نشان نگی نی

کگوند و  ها اا . رر ایپ رااتا،  ارگران جدید نیر رر فرهن  اازنان غگرق نگی  کر  

 کگوان از نهگار   کرکیگ ، نگی  رفتارها  نورر انتظار کر   را انجام خواهند رار. به ایگپ  

ااز  جرم و انحراف رر کر   اخپ گف . رر ایپ کرایط، ارکاگا  جگرم چنگان بگا     

کگور  گه  گارگران ارکاگا  جگرم را رفتگار  قگانونی        کاروپور اازنان رر هم کنیده نگی 

زا فرهن  اگازنانی جگرم   رهند.رانند و آن را به ناابه انر  طبیعی و روزنره انجام نینی

، رر برخگی  اگاکرلند نشگینی افتراقگی   رر پرکو الگو  یارگیر  و قرائ  نو از نظریگه هگم  

بگر ایگپ   ندار به برهاگاران کبگدیل کگوند.    کور کا افرار قانونها  کجار  باع  نیرویه

ها  االمی هسگتند، انگا وجگور فرهنگ  ضگد      کوان گف   ه ا ار افرار، انساناااس نی

کور کا فسار، افرار االم را نیر ررگیگر رفتارهگا  نجرنانگه    اازنان نوج  نی اخالق رر

اگاز  رر کگرایط نخت گف را رارنگد و     ها کوانایی کصگمیم بنابرایپ، گرچه  ه انسان  ند؛

-رهند، انا فشارها  فرهنگی اازنان نوج  نگی خو  و بد را از یادیگر کشخیص نی

بنگابرایپ بگا فااگد     ی غال  حر گ   ننگد؛  کور کا افرار به ام  و او  فرهن  اازنان

جگدول   نگد.  کدن یک نقطه، فسار از ایپ ناان به کمانی نقاط ریگر اگرای  پیگدا نگی   

کوزی  فراوانی و ررصد پااخ اؤاال، رر پرکو نطالعه نیدانی نیر نشان رار  ه یگارگیر   

جگرائم  اازنانی، انتقال فرهن  اازنانی و نظگام کشگویق و کنبیگه اگازنانی رر ارکاگا       

 ها  نورر نطالعه نقش نهمی راکته اا .نحیطی رر  ارخانهزیس 

حال  ه نقش نهم فرهن  اازنانی رر ارکاگا  جگرائم کگر تی رر پرکگو نطالعگه      

گیر  از ارکاا  جگرائم  نیدانی انجام کده ثاب  کد باید به ایپ ناته کوجه  نیم  ه پیش

ها  بسگیار نهگم  گه رر    یای از کاخصایپ حوزه باید نبتنی بر کرایط اازنانی باکند. 

کواند نورر کوجگه قگرار گیگرر، بحگ  نربگوط بگه       گیر  از جرائم کر تی نیحوزه پیش

ا  از ا  نجموعگه خگالق حرفگه  ااگ . ا  2ا  و به کب  آن،  دها  رفتگار  اخالق حرفه

 رر واقگ ، اخگالق   . نگد ها را کعییپ نگی ا   ه رفتار افرار و گروها اصول و ااتانداررها
–––––––––––––––––––––––––––––––– 

2 .Code of Conduct 
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 هگا برا  کحقق ایپ اندیشه فراگررهاییفرایندها  نبتنی بر فار و  ا  ازنجموعها  حرفه

ا  ابک چگونه زیستپ و چگونگه رفتگار  گررن رر    اخالق حرفه ریگر، به عبار، اا ؛

 نگد.  یک کخصص و رر یک نحیط کخصصی اعگم از فگرر  و اگازنانی را کعیگیپ نگی     

ها  رها  نقبول و پذیرفته کده اا   ه بخشها و رفتاا ، ا س ه وا نشاخالق حرفه

ها و نجان  کخصصی، صگنفی و  ها  نخت ف از او  اازنانها رر کخصصنهمی از آن

 .آیگد نیررنانه و قانون به روابط اجتماعی، به صور، آییپ بخشی نط و ا  برا  حرفه

از  انگد عبگار، ا  و انتظارا، اجتمگاعی برخااگته از آن   ، نبانی اخالق حرفه  یبه طور 

و وفارار  رر جریان  س  و  ار. به طور رقیق و خگاص   رار صداق ، عدال ، انان 

نسئولی  اجتمگاعی،   ا  را عالوه بر رعای  ایپ نوارر، رر آیینهکوان اخالق حرفهنیر نی

هگا  با ایپ کوضی ، رر ورور به ایگپ بحگ    ر. رکعهد اجتماعی و انطباق اجتماعی کفسیر 

رانسگتپ نیسگ ،    ر اخالقی بورن رر حرفه و یا کغل و یک فعالیگ  صگرفاً  کونع وم نی

هگا و  رر عرصۀ راخ ی نیر اوگندنانه ا .ایابی و یافتپ بینش نیر ب اه خوااتپ، نهار،

هگا و نهارهگا  گونگاگون رولتگی و خصوصگی      ننشورها  اخالقی بسیار  برا  اازنان

-قی و ارار  رر بدو ورور به راگتگاه وجور رارر. ارا  اوگند و پایبند  به ننشور اخال

 2831قانون خگدنا، نگدیری  خگدنا،  شگور  نصگو        25ها  اجرایی، ذیل ناره 

، اجرائگی  هگا  راگتگاه نگدیران و  ارننگدان   ». بگر ااگاس ایگپ نگاره،     کأ ید کده ااگ  

خدنتگراران نررم هستند و بایگد بگا رعایگ  نگوازیپ اخگالق ااگالنی و ارار  و طبگق        

ند وظگایف   نه و ننشور اخالقی و ارار   ه انضاء نی رر ارادو ورور اوگند   ه رر ب

هگا   خور را به نحو احسپ رر راه خدن  به نررم و با ررنظرگرفتپ حقگوق و خوااگته  

 کواعه چهارم برنانه قانون از نوار  اصالح همچنیپ رر قانون«. دانجام رهن هاآنقانونی 

اصگل     گی  ها ایاا  اجرا  و ااالنی ایران فرهنگی جمهور  و اجتماعی اقتصار ،

ا  هایی برا  کحقق اصول اخگالق حرفگه  اااای به کأایس انجمپ چهارم قانون و چهل

ارکقگاء اگالن  ارار  و نقاب گه بگا     »اکاره کده اا . رر آخریپ نمونه نیر باید به قانون 

نشگور اخگالق   ن»ایپ قانون از کدویپ  2اکاره  رر  ه رر نارۀ  2830نصو  اال « فسار
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رولگ  نوظگف   »نگاره،  اخپ گفته کده اا . بر ااگاس ایگپ   « ا   ارگراران نظامحرفه

 اااس برااز  و ارکقاء االن  نظام ارار  اا  با هماار  اایر قوا به ننظور فرهن 

نناب  ااالنی و نتناا  با کواعه ع وم و کجربیا، روز رنیگا ظگرف کگش نگاه پگس از      

 .«د نرا کدویپ « ا   ارگراران نظامالق حرفهننشور اخ»کصوی  ایپ قانون 

گیر  و  نترل جرائم کر تی رر فضگا   کواند رر پیشیای ریگر از نوارر   ه نی

رهی جرم اا ؛ بگدیپ نعنگا  گه    ها  کجار  نفید باکد، بح  نربوط به گرارشاازنان

هگا   افرار به صور، راوط بانه یا برحس  کا یگف قگانونی، جگرائم ارکاگابی رر حگوزه     

ا  از نشگار    صنعتی و  ار  خور را به نقانا، نافوق گرارش  نند. ایپ انر  ه ج وه

صگراح  بگه   نررنی رر رااتا   شف جرم اا ، رر قانون ارکقگا  اگالن  ارار  بگه    

ها  صنعتی ررگیگر  کده اا . رر ایپ قانون، افرار نخت فی  ه رر حوزهرامی  کناخته 

ها  ارکاا  جرم را به نقانگا،  اند کا گرارشدههستند برحس  کرایط خاص نا ف ک

  یگه  » گه  قانون نورر اکاره آنگده ااگ     28نافوق اطال  رهند. به عنوان ناال، رر ناره 

بدون فو، وق  از کگرو  یگا وقگو      اندنوظفنشمول ایپ قانون  ها راتگاه نسئوالن

رولتگی، اخگذ ررصگد     ، کبانی رر نعانال،بررار  الهجرائم نربوط به ارکشاء، اختالس، 

)پوراان ( رر نعانال، راخ ی یا خارجی، اعمال نفوذ برخالف حق و نقررا، قانونی، 

رخال  رر نعانال، رولتی رر نوارر   ه نمنوعی  قانونی رارر، کحصیل نال نانشرو ، 

ااتفاره غیرنجاز یا کصرف غیرقانونی رر وجوه یا انوال رولتی یگا عمگونی و یگا کضگیی      

س رر نعانال، رولتی، اخذ وجه یا نال غیرقانونی یا انر بگه اخگذ آن، ننظگور    ، کدلیهاآن

الرحمه یا رن نفعی برا  خور یا ریگر  کح  هر عنوان اعم از  میسیون، پاراش، حق ر

العمل رر نعان ه یا نرایده یا نناقصه و اایر جگرائم نگرکبط بگا نفااگد اقتصگار  رر      حق

 ننگده  راک  را به نقانا، قضائی و ارار  راگیدگی حوزه نأنوری  خور بالفاص ه باید ن

به جرائم و کخ فا، گرارش نمایند، رر غیر ایپ صور، نشمول نجازا، نقرر رر نگاره  

ایگپ قگانون نیگر آنگده ااگ   گه        23رر نگاره   .«کوند( قانون نجازا، ااالنی نی101)

هگا، نگاظریپ   حسا بازراان،  ارکنااان رامی، حسابراان و حسابداران، نمیریپ، ذ »
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اکگخاص   هگا  فعالیگ  ثب  یا رایدگی به ااگنار، رفگاکر و    نسئولو اایر اکخاصی  ه 

رر صگور، نشگاهده    انگد نوظگف باکگند  حقیقی و حقوقی رر حیطه وظگایف خگور نگی   

هرگونه فسار نوضو  ایپ قانون، چنانچه کرکیباکی رر قوانیپ ریگر نباکگد، نراکگ  را بگه    

ند. نتخ فیپ به اه اال نحرونی  یا انفصال  نصالح اعالم یا قضائی ذ  نرج  نظارکی

نشمول ایپ قانون و یا جرا  نقد  به نیگران رو کگا ره برابگر     ها راتگاهاز خدن  رر 

نب غ نعانال، بگررگ نگذ ور رر قگانون برگگرار  نناقصگا، و نیگر لغگو عضگوی  رر         

و یگا هگر رو نجگازا، نحاگوم     ا  هگا  صگنفی و حرفگه   ها، نؤاسا، و اکحاریهانجمپ

 «.کوندنی

کوانگد بگه  گاهش نگرخ     ها  راهبرر  نیر نگی کغییر فرهن  اازنانی رر پرکو برنانه

جرائم ایپ حوزه  مک  ند. اولیپ گگام رر الگگو  راهبگرر  کغییگر فرهنگ  اگازنانی،       

ها  پایبند  به قگانون  ندار  به  نشگران کر تی اا . رر ایپ فرض، راهآنوزش قانون

اجراهگا    از اخنرانی نذهبی گرفتگه کگا بیگان ضگمان      –ز طریق اازو ارها  نخت فا

کور. رر نرح ه ابتدایی، کمانی کالش به  ار نان آنوخته نی –رانان جنایی کواط حقوق

-کهروندان قگانون ها  نناا ،  نشگران خور را به اازنان بر آن اا  کا با ارائه برنانه

ندار  به  ار نان، نوب  به نظام ارزکیابی عم ارر قانون نند کبدیل  ند. پس از آنوزش

ها از طگرق  راد. رر ایپ نرح ه ندیران کر  رر پرکو اصول ندیری  رفتار اازنانی نی

ها  نخت ف همچون نص  روربیپ نداربسته و ااتفاره از ناظران نانحسوس کأثیر برنانه

رهنگد.  ه و پگاراش را نگالک قگرار نگی     نند و نظام کنبیآنوزکی بر  ار نان را ارزیابی نی

ازجم ه گگرارش جگرم بگه     –نظام کنبیه و پاراش اازنانی   یه ضمان  اجراها  رامی 

را  -ازجم ه پیشرف  یا پسرف  اازنانی و نعرفگی نتخ فگان    –و غیررامی  -راراتان 

گیرر. فرض  نیم رر نرح ه ارزکگیابی عم اگرر، بازراگان  نشگگر  را نجگرم      برنی رر

ازجم ه پسگرف  اگازنانی یگا نعرفگی بگه       –اجرایی  رهند و و  را با ضمان  کشخیص

اجگرا نجگدراً     نند. چنانچه، همیپ فرر پگس از اعمگال ضگمان     نواجه –ریگر  ار نان 

حگل ننااگ    گران نانحسوس نتوجه ایپ نوضو  کوند راهنرکا  جرم کور و نشاهده
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-ندار، هر فگرر قگانون  ازنانی قانونگیر  فرهن  ابنابرایپ، با وجور کال اخراج اا ؛

کانان رر اثر کعانگل و  کاپ باید از نحیط خارج کور؛ زیرا فرض بر آن اا   ه قانون

 ننگد. رر  ا  کبدیل نیها را نیر به برهااران حرفهها  عار  از بره، آننشینی با انسانهم

ها  آنوزکی بر  گاهش  کور، کأثیر نستقیم برنانهنرح ه بعد  ه ارزیابی فرایند نانیده نی

کور. بر ایپ اااس، رر ایپ نرح ه با انتخگا  جانعگه آزنگورنی و    نرخ جرم انجیده نی

 نیم. رر ایپ گام، چنانچه جانعگه آزنگورنی و   ها بر فرایند را کح یل نیگواه، کأثیر برنانه

-برنانگه ها رر ارائه و عدم ارائه گواه رر کرایط یاسان قرار گیرند و کنها کفاو، نیان آن

ها را رر  اهش نرخ جرم ارزیابی  رر. ناته نهم کوان اثر آنوزشها  آنوزکی باکد، نی

رر ارزیابی فرایند، وا نش بعد  اازنان اا . چنانچه رر ارزیگابی نشگخص کگور  گه     

اا ، باید آنان را کغییگر رار و رر صگور، اثربخشگی    ها  ندنظر  ارااز نیفتارهایاا 

  را رر رااتا  حفظ و کقوی  فرهن  اازنانی نط و  اکخاذ  گرر.  ها باید کدابیربرنانه

ها، نرح ه نهایی فرایند نیس . حفظ و کقویگ  رویاگرر   رو، اثبا، اثربخشی برنانهاز ایپ

نط و  رر ایپ زنینه، به ناابه آخریپ نرح ه پرورش فرهنگ  اگازنانی نوجگ  ثبگا،     

 ور.کها نیندار  و  اهش نرخ جرائم کر  فرهن  قانون
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