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 ؛چکیده
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 هيبدی الگوي عنوانبه ايخواننده هر ذهن در كه است الگویي نخستين قانون گيرند.مي قرار بررسي مورد

 را قضات هايتصميم چرایي پاسخ تنهایيبه ونقان كه داشت توجه باید اما گيرد،مي شكل قضات هايتصميم

 داده قرار واكاوي مورد را شخصيتي هايویژگي و استراتژي نگرش، بعدي هايپژوهش اساس همين بر دهد.نمي
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 نگرشي. الگوی راهبردی، الگوی قانوني، الگوی ،گیریتصمیم كليدي: واژگان

                                                           
 behmansour@ut.ac.ir                  انشگاه تهران )نويسنده مسئول(:شناسي داستاديار حقوق کیفری و جرم *

                     شناسي دانشگاه تهراندانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم **

                                شناسي دانشگاه تهرانجزا و جرم استاديار حقوق ***

                    دانشگاه تهرانشناسي حقوق جزا و جرم دانشیار  **** 

mailto:behmansour@ut.ac.ir


 
 
 
 

911 
6931 بهار، هجدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال پنجم  

 

 مقدمه؛

 و دعوا طرفين و است دعوایى هر به رسيدگى پيامد و ركن ترینمهم قضایى 9گيريتصميم

 قرارهاي از تصميم، این كنند.مى وجوجست قاضى تصميم در را خود اختالف وفصلحل پرونده،

 شود،مي خوانده ویژه معناى در رأى كه نهایى، و پایانى تصميم تا گرفته تأمينى و نخستين/اعدادي

 يپایه بر تربيش مدنى هاىپرونده در كار این شود.مي گرفته گوناگونى هايعامل تأثير تحت

 گيريتصميم كيفرى هاىپرونده در اما پذیرد،مي صورت طرفين هايدليل و پرونده محتویات

 رب اثرگذار هايعامل ها،پرونده تربيش در نيست. پرونده محتویات و هابرگه پایه بر تنها

 ييشينهپ و شخصيت همانند است، پرونده محتویات و موضوع از بيرون كيفرى گيريتصميم

 .دستنازای هایيعامل و كيفرى عدالت نهادهاى كاركرد دیده،بزه يپيشينه و شخصيت متهم،

 رد كه است «كيفرى دادرس ذهنى واره/ساختارطرح» اثربخش، هايلعام از یكى ميان، این در

 به سيدنر درراه دادرسى هر گمانبي است. شده پرداخته آن به تركم ما قضایى و حقوقى ادبيات

 به ود.شمي پدیدار دیگر هايعامل با پيوند در كه دارد ياژهوی ذهنى طرح/ساختار یک تصميم،

 از گروهى است. دیگرى از جداى قاضى هر ذهنى ه/الگوىوارساختار/طرح خاطر، همين

 پایه رب دیگر، گروهى كنند؛مى پيروى گيريتصميم براى قانونى الگوى یک از دادرسان،

 ؛درنيگمي تصميم اند،كرده پيدا قضایى كار دوران در كه ياژهوی يهامشيخط و هانگرش

 تگاهدس از بيرون نهادهاى یا و اشخاص یا و همكاران دیگر يهادگاهدی از پيروى به نيز گروهى

                                                           
صمّ و به معنای اراده کردن و آهنگ انجام کاری کردن، طرح ی هعربي و از ريش یا، تصمیم واژهيشناساز ديد واژه .9

به آن، مصدر « گرفتن/گیری»(. در فارسي با اضافه کردن ۸۹۳: ۱۸۳۱خصیص دادن است )معین، کردن، قصد کردن و ت

يف مختلفي تعر یهارا به گونه یریگمیدانش مديريت، تصم ر. دبرندياند و آن را به همان معناها به کار ممرکب ساخته

 شوديصورت آگاهانه اجرا معمال شناختي است که بهاز ا یا، مجموعهیریگمیاند منظور از تصماند. برای نمونه، گفتهکرده

گروهي ديگر  (.۸۰۰۲ :۸۳۱ ،(Lizárraga) و مكان مشخص است )لیزاراگا زمانکيو شامل عناصری از محیط در 

: ۱۸۳۹اند: فرآيند انتخاب يک شیوه عمل از میان اعمال متنوع )جزايری و رحیمي، تعريف کرده گونهنيرا ا یریگمیتصم

اند: فرآيندی است خاص شامل انتخاب يک راه و روش از میان دو يا چند روش در تعريف ديگری چنین گفته( و ۱۸

 (.۱۸۳۹موجود )سعیدکیا، 
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 شانيتيشخص هاىویژگى به توجه با است ممكن دادرسان از گروهى ؛رسندمي تصميم به قضایى

 قضایى رىگيتصميم بر ویژه ايگونهبه الگوها این از یک هر كه است روشن بگيرند. تصميم

 اگر ان،یكس عنصرهاى و هابخش با ايپرونده یک در گاهى مينيبمي خاطر، همين به اثرگذارند؛

 رووبهر هاآن سوى از گوناگونى هايتصميم با شود، سپرده دادرس چند یا دو به گيريتصميم

 د.گردبازمي هاآن ذهنى واره/ساختارطرح اختالف به همه از بيش گوناگونى، این و شویممي

 هك سنتي نگاه از خروج ضمن است شایسته كه شودمي روشن جاهمين پژوهش این ضرورت

 بر مؤثر هايعامل سایر داند،مي پرونده محتویات یا قانون فقط را قضات تصميم مبناي

 دادرسان تدرس و جابه گيريِتصميم ازآنجاكه عالوهبه شود. شناسایي نيز قضات گيريتصميم

 ردنب يانم از براى الگوها این بازشناسى است، حقوق و كيفرى عدالت ياهپای و غایى هدف

 بررسى ىپ در كنونى پژوهش در ،رونازای است. بایسته و الزم قضایى نظام يهاكاستي از ايپاره

 این پرسش راستا، این در 9هستيم. ایران و متحدهاالتای در قضایى گيريتصميم الگوهاي

 یک رد اثرگذارند؟ قضایى گيريتصميم بر گونه چه و الگوهایي چه است: قرار این از پژوهش،

 بنديبقهط دروني و بيروني يدسته دو به توانمي را قضایي گيريتصميم الگوهاي كالن، نگاه

 به دادرس شخصيت از بيرون شرایط و عوامل با پيوند در كه اندالگوهایي بيروني، الگوهاي كرد؛

 تربيت، در ریشه كه اندالگوهایي دروني، الگوهاي و كنندمي دهيجهت او اندیشه و فكر

                                                           

در « قضایي يريگميتصم يشناسروان»قضایي تحت عنوان  يشناسروان يهرشاخیگفتني است كه این موضوع امروزه در ز .9

آن  ۀربارد ياكه باید مورد توجه قرار نگرفته است و تاكنون مطالعهه علمي ما چندانولي در جامع شوديجهان دانش بررسي م

اندركاران امور قضایي، پژوهشگران علوم سياسي، مدیریت دانان و دستجز حقوقانجام نشده است. اما در كشورهاي دیگر، به

 يهنيدرزمیي كه هاكتاب. یكي از اندردهروي آو قضایي يريگمينيز به مطالعه و بررسي الگوهاي تصم يشناسو روان

ده مقاله از كه در آن هجعنوان  نيبا هماست  يكتابدر ادبيات انگليسي نگارش یافته  یيقضا يريگميتصم يشناسروان

. استشده  ي گردآوريو رفتار سازمان حقوق ،يشناسروان ،يريگميتصم ،ياسيعلوم س ي مختلفهاشیگرانویسندگاني با 

ي مختلف اهدانشآوردهاي ي دستي دارد و بایستي بر پایهارشتهنيباین موضوع ماهيتي كه  دیآيبرمجموعه، چنين از این م

 چاپ شده است: 0292در سال آن را بررسي كرد. این كتاب با شناسه زیر 

David E. Klein and Gregory Mitchell (Editors), (2010), The Psychology of Judicial 

Decision Making, 1st  Ed, London, Oxford University Press. 
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 شمار هب گذشته در او باورهاي و هانگرش يسازنده و دارند دادرس زندگي يپيشينه و شخصيت

 و (9 رهشما) بيروني الگوهاي :شودمي بررسي بند دو در نظر مورد مطالب پایه، این بر .ندیآمي

 (.0 شماره) دروني الگوهاي

 بیرونی؛ الگوهای  .1

 ارند.اثرگذ ما يهايريگمتصمي بر خاص ايگونهبه هركدام مختلف شرایط و عوامل گمانبي

 ما پيراموني عوامل است، رانكارناپذی ما 9گيريتصميم بر هاآن تأثيرگذاري كه عوامل از ايدسته

 نگاه در اطر،خ همين به است. دیدني تأثيرپذیري این نيز قضایي گيريتصميم مقام در هستند.

 عوامل .رنديگيم تصميم بيروني عوامل از ذیريتأثيرپ با قضات كه شودمي برداشت چنين نخست،

                                                           

ازماني سشخصي و یا سازمان است. زیرا هر شخص و یا یک  يهاتيبخش فعال نیترمهم يريگميروشن است كه تصم .9

ء یا زتصميمات هر سازمان اعم از خرد یا كالن توسط مدیران ج ندارد. يريگمياي جز تصمبراي رسيدن به اهداف خود چاره

شوند كه لزوم اتخاذ تصميم از جانب شود. مدیران همواره در انجام تمامي وظایف خود با شرایطي مواجه ميكل اتخاذ مي

گيري را در تمامي وظایف مدیران و فرآیندهاي سازماني طلبد. همين امر نفوذ و جایگاه بسيار مهم وظيفه تصميمها را ميآن

به شمار گيري تصميم  را تمام مدیریتگروهي گيري در هر سازمان به حدي است كه اهميت تصميمهد. دنيز نشان مي

گيري صرفاً در دانش مدیریت مطرح نيست بلكه اما باید دانست تصميم (.909: 93۳7زاده مقدم و طهراني، )هادي آورنديم

 دانانياضیشناسان و رروان شناسان، عصب ، اقتصاددانان، جامعه شناسان،انفولسيدر همه علوم مورد توجه قرار گرفته است. ف

و  )رحماني سرشت انددهكرآن را بررسي ي خاص اگونهبهدر هر دانشي و  دارند گيري سروكاربا تصميم ينوعهركدام به

برخوردار  ياژهیو چه در عمل از اهميت و نظري حقوق نيز چه ازلحاظ در دانش يريگميتصم .(99: 93۳5نسب، محمدي

است. زیرا از زمان تشكيل پرونده )تقدیم دادخواست  ترشيها بتوان ادعا كرد اهميت آن در مقایسه با سایر دانشمياست و 

د. پس الزم است شوگيري او متبلور ميدر تصميم ويدوخته شده است و نتيجه هر دع يها به تصميم قاضیا شكوائيه( همه نگاه

مندان گيري از منظرهاي گوناگون مورد توجه دانشز بررسي گردد. فرآیند تصميمطور ویژه در دانش حقوق نيگيري بهتصميم

، (Decision- Making Styles) گيريتصميم يهاگيري، سبک، انواع تصميميريگميبوده است مثل مراحل تصم

ظ كاربردي ازلحا ژهیوحقوق، به و غيره. اما آنچه در دانش(، Decision-Making Models) گيريتصميم يالگوها

اند، علوم سياسي( هنگام بررسي كاركرد مراجع قضایي به آن توجه كرده ژهیومورد توجه قرار گرفته و دانشمندان سایر علوم )به

این موضوع  گيري قضایي در پي بررسياست. بنا بر آن چه گفته شد در گفتگو از الگوهاي تصميم يريگميالگوهاي تصم

دور رأي( چه قرار تأمين خواسته یا نهائي یعني ص یاي )اعم از نخستين مثل قرار تأمين كيفري گيرهستيم كه قضات در تصميم

 .دهنديعناصر پرونده مدنظر قرار م ينروابط ب يينتب يرا برا يطرح
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 قانوني معيارهاي يیك اثرگذارند، قضات گيريتصميم بر تربيش كه عامل دو ولي بسيارند بيروني

 قرار بررسي مورد جداگانه باید را هانای از یک هر .هاستمشيخط و راهبردها دیگري و است

 قانوني گويال :میپردازمي قضایي گيريتصميم الگوي دو این بررسي به بند این در ،رونازای داد.

 (.0-9) راهبردي الگوي و (9-9)

 ؛قانونی الگوی .9-9

 است. 9انونيق الگوي شود،مي متبادر ذهن به قاضي هر گيريتصميم براي كه الگویي نخستين

 و دهديم قرار مدنظر را قانون فقط دعوي یک مورد در گيريتصميم هنگام قاضي كه معنا بدین

 هك است این مبين قانوني الگوي دهد.نمي دخالت را سازماني شرایط یا خود خاص هاينگرش

 مریكا،آ اليع دیوان خصوص در هستند. انونق حكم و پرونده حقایق بر مبتني قضائي تصميمات

 ضایيق يرویه و قانون كنندگاننتدوی نيت اساسي، قانون عبارات ساده معناي شامل: موارد این

-ليسيانگ حقوقي مكتب يستمب قرن اوایل تا نيز تاریخي لحاظ از (.olbrook,H :2011 2) است

 انونق مكانيكي، طوربه قضات كردندمي تصور بود 0حقوقي انگرایسنت نفوذ تحت كه مریكایيآ

 قضات كه ابتدایي تصور این مرورزمانبه .(,Hwong :2006 2) كنندمي انتزاع حقوقي اصول از را

 از ايدهع كهطوريبه رفت. بين از كنند،مي صادر رأي قضایي يرویه و قانون مبناي بر صرفاً

 3اسپات هارولد و سگال جفري حتي پنداشتند. افسانه را قانون طبق بر محض عمل پژوهشگران،

 يرویه تأثير تحت ندرتبه قضات كه كنندمي مشخص و پرداخته قضایي يرویه تأثير آزمایش به

 دعوي طرف دو هر براي معموالً قضایي يرویه چون گيرندمي نتيجه هاآن گيرند.مي قرار قضایي

 نتيجه رد داد. خواهد حكم چگونه دادگاه كه كند ينيبشپي تواندنمي قانوني الگوي دارد، وجود

 گرفتند هنتيج هاآن است. قضایي گيريتصميم درك براي ضعيف يشيوه یک این هاآن نظر به

,Holbrook ) است گرفته شكل قبالً كه است عقایدي توجيه براي تنها قضایي هايرویه ذكر كه

                                                           
1. Legal Model 

2. Legal Formalists 

3. Jeffrey Segal & Harold Spaeth 
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3 op.cit:.) فطر دو هر مجادالت تأیيد براي قضایي يرویه اینكه براي دیگر شاهد عنوانبه 

 مراجعه مخالف نظر یک حاوي دنظرتجدی دادگاه دعاوي از یک هر به است كافي دارد، وجود

 حكم دعاوي به ارجاعات از توجهيقابل تعداد حاوي احتماالً اكثریت ظرن نيز و نظر این كنيد.

 توسط ذكرشده موارد كه دهدمي نشان تردید بدون دعاوي این به ارجاع است. قبلي شدهداده

 مخالف محك سایرین توسط شدهمشخص موارد آنكه حال كند.مي تأیيد را هاآن تصميم اكثریت

 (.n,Wrightsma :1999 47) كنندمي تقویت را

 این اگر هچراك نباشد؛ صحيح مطلق طوربه قانوني الگوي از صحبت رسدمي نظر به نيز عمل در

 مشابهي نتيجه هب باید قانون بودن ثابت لحاظ به مشابهي شكایت یا دعوي طرح هر بپذیریم را الگو

 هاروندهپ از يبسيار عمل در آنكهحال گيرد. قرار مشخص طيف یک در كمدست یا و شود منتهي

 به منجر قانوني الگوي به نسبت انتقادات و ایرادات همين شوند.نمي مواجه بينيپيش قابل نتایج با

 قرار يبررس مورد دوم بند در كه شد نگرشي الگوي ازجمله گيريتصميم الگوهاي سایر طرح

 گيرد.مي

 ؛راهبردی الگوی .1-2

 اصلي يهامشيخط و اهداف مقاصد، منظورها، الگوي از است عبارت استراتژي/راهبرد،

 ار گيريتصميم بر مؤثر واقعي عوامل تعریف، این در اصلي يهامشيخط (.5 :9372 )شوانک،

 نگرشي يالگو در مطرح شخصي مشيخط با و نيست نگرش بر منطبق فقط كه رديگبرمي در

 الگوي بود. شينگر الگوي ایرادات مبناي بر نيز 0راهبردي الگوي يرگيشكل 9.است متفاوت

 آراء و هانگرش بين ارتباط نداشت. ارتباطي قضات هايانگيزه با اشاوليه شكل در نگرشي

 استقبال نگرشي الگوي از كه محققاني هم ،9512 يدهه در اما شد،مي تلقي انعكاسي وبيشكم

 يقضای هدف كه دادند انجام هایيپژوهش قضایي، رفتار دانشجویان دیگر هم و كردندمي

 لمث گيريتصميم فرآیند مراحل در كردند.مي فرض خوب مشيخط به رسيدن را آگاهانه
                                                           

 .رديگيممورد بررسي قرار  ليفصتبه( 0الگوي نگرشي در بند دوم )شماره . 9

2. Strategic Model 



 
  
  

 

 آمریکا و ایراندر قضایی  گیریالگوهای تصمیم 915 

 تمایلشان ايمبن بر قضات كه رسيدمي نظر به چنين صحت مبناي بر استماع براي دعاوي انتخاب

 كردندمي فتارر راهبردي صورتبه هاآن گریدانبيبه نمایند.مي عمل مطلوبشان مشيخط پيشبرد به

(6 2010: um,Ba.) 

 هكطوريبه بود. نگرشي الگوي از برآمده شودمي مالحظه كه گونههمان راهبردي الگوي

 ریافت.د پریچت نظير نگرشي الگوي پژوهشگران هايیافته از توانمي را آن ياوليه هايجرقه

 با ارانهمك از حمایت براي است ممكن قضات كه فهميد خود نگرشي بينش بر عالوه پریچت

 شانخصيش مشيخط يهاتاولوی با مطابق دقيقاً نه اما به نزدیک كه كنند موافقت تصميماتي

 مبناي ضایيق اقدامات چنين ببرند. پيش را شانشخصي مشيخط يبرنامه از بخشي حداقل تا است

 ياوليه تحليل پریچت شاگرد 9مورفي والتر كهوقتي تا كه دهدمي تشكيل را راهبردي الگوي

 شكل در (.,op.cit: Hwong 11) بود نيافته توسعه كامالً نكرد ارائه را راهبردي قضایي رفتار

 عوض در نيستند. راهبردي دعوي نتایج درباره دادن رأي هنگام قضات نگرشي الگوي ياوليه

 راندیگ واكنش ينحوه از نظرصرف را شانمشيخط يهاتاولوی كه كنندمي اتخاذ را موضعي

 از ضاتق است ممكن راهبردي الگوهاي در مقابل در كند.مي منعكس شكل بهترین به هاآن به

 (.,op.cit: Baum 6) شوند منحرف برسد بهتري نتيجه به كهدرصورتي مواضعشان ترینمرجح

 يركارگيهب از را قضات كه است موانعي بر تأكيد راهبردي الگوي مفهوم ترینجامع و بهترین

 كه ندكمي بيان گيري...تصميم راهبردي يهادگاهدی مفهوم، این در د.دارمي باز هانگرش محض

 در بتوانند قضات كه شوندمي این از مانع كه دارند وجود دادگاه محيط در معيني عوامل

 كنندمي رضف نگرشي الگوي مانند راهبردي يهادگاهدی باشند. نگرشي كامالً شانگيريتصميم

 يهاتاولوی اجراي دنبال به یعني شوند؛مي برانگيخته مشيخط افاهد يلهوسيبه تنها قضات كه

 زینهگ نیترکنزدی ساده انتخاب جايبه اما ،هستند حقوقي سياست در شانشخصي مشيخط

 نظر رد قضات شود(مي بينيپيش نگرشي الگوي در كه ايگونه)به فرد اولویت به حقوقي

 تأثير هند.د نشان واكنش بالقوه جنتای به توانندمي نهچگو گردی نهادهاي ای عامالن كه گيرندمي

                                                           
1. Walter Murphy 
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 در است. راهبردي الگوي محوري نكته قاضي، هاينگرش و هاویژگي از خارج عوامل و نهادها

 -9 شود:مي یاد عوامل دسته دو از هستند مؤثر راهبردي مالحظات بر عواملي چه كهنای مورد

 گونهچ همكارانشان كه كندمي اشاره این درباره قضات توضيح به كه سازمانيدرون مالحظات

-ارهدرب قضات توضيح به كه سازمانيبين مالحظات -0 دهند. نشان واكنش حكمي به است ممكن

 ستا ممكن چگونه جامعه و (جمهورسرئي و )كنگره گردی هايقسمت كه كندمي اشاره این ي

 9ادواردز هري قاضي ينظریه در انيسازمدرون مالحظات .دهند نشان واكنش هاآن تصميمات به

 باهم قضات ،0«همكاران بين يرابطه» عنوان تحت وي ينظریه اساس بر است. شده بيان خوبيبه

 حيحص درك در مشترك منافع براي كار براي را هاآن كه ندكنمي كار همكاري محيط یک در

 در مختلف يهادگاهدی صادقانه ظلحا و سانسور بدون بيان با اصولي توافق كردن دنبال با قانون

 كند.مي نهادینه قضایي گيريتصميم فرآیند

 برگزار قضایي هايمجتمع در كه هایينشست به توانمي ایران قضایي نظام در خصوص این در

 عضاًب و مجتمع آن قضایي يرویه بر سزایيبه تأثير آن حاصل معموالً كه كرد اشاره شودمي

 هايرشنگ یا قانون از نظرصرف گاهي قضات گردیعبارتبه دارد. هاتمعمج سایر قضایي يرویه

 مالحظات .كنندمي گيريتصميم آن اساس بر و كنندمي توجه نيز همكاران سایر نظرات به خود

 كه شينق مثل دارند. قضات احكام بر مراجع سایر كه است نظارتي از حاكي نيز سازماني بين

 لوگيريج دنبال به قضات ازآنجاكه» لذا دارند. عالي دیوان آراء ترلكن در جمهورسرئي و كنگره

 یعني نند؛كمي رفتار راهبردي طوربه هستند... جمهوررئيس و كنگره توسط احكامشان ابطال از

 امشاناحك بطالا از تا مشيخط هاياولویت مبناي بر تنها دعوي یک گيريتصميم از خودداري

 جلوگيري براي بدوي محاكم ایران در نيز اخير مورد در (.,Bartels 006:2 11) كنند جلوگيري

 هپذیرفت را تجدیدنظر دادگاه يرویه مروربه تجدیدنظر محاكم در خود آراي مكرر نقض از

 پردازند.مي رأي صدور به خود مشيخط و نگرش یا قانون از جداي

                                                           
1. Harry Edwards 

2. Theory of collegiality 



 
  
  

 

 آمریکا و ایراندر قضایی  گیریالگوهای تصمیم 999 

 نهادي ويالگ یا قوا تفكيک الگوي عنوان تحت سازمانيبين مالحظات با راهبردي الگوي از

 و كنندمي يدتأك قوا تفكيک الگوي بر صرفاً ماركس همانند پژوهشگران برخي. شودمي یاد نيز

 تفكيک الگوي (.,op.cit: Holbrook 7دهند )مي قرارمدنظر  را جنبه دو هر پري مانند گروهي

 تا ایدب گيردمي تصميم يدعاو مورد در وقتي عالي دیوان كه است این دادن نشان دنبال به قوا

 دهد حكم آلشایده نقطه در عالي دیوان اگر كه دهدمي نشان ماركس. باشد كنگره تسليم ميزاني

 تصميم ستا ممكنگذار قانون تأثير گيرد؛ یعنيمي قرار كنگره توسط حكم لغو خطر معرض در

 اما لآایده كمتر ينقطه هب – كنگره لغو معرض در دادن قرار – آلشایده نقطه از را دادگاه این

 .كند منتقل ترایمن

هاي گيري راهبردي در نظام قضایي ایران مربوط به پروندههاي تصميمیكي دیگر از نمونه

 نظام در اخاللگران مجازات قانون اصالح از قبل تا صورت كههاي هرمي است. بدینشركت

. داشت گوناگوني ابعاد رميه هايشركت با كيفري برخورد 93۳1 سال در كشور اقتصادي

 این نمتهما قانوني، عنصر فقدان اعتبار به دادندمي قرار مدنظر را قانوني الگوي كه قضاتي

 هايسانهر تبليغات جامعه، شرایط تأثير تحت قضات از ايعده اما كردند،مي تبرئه را هاپرونده

 ارز روجخ لحاظ به هاشركت این با مبارزه لزوم به معتقد كه دولتي مراجع هايخواسته و گروهي

 ء،ارتشا مرتكبين مجازات تشدید قانون 0 و 9 مواد از ذهن از دور نسبتاً تفسيرهاي با بودند كشور از

 تحت روعنامش طریق از مال تحصيل یا كالهبرداري عناوین با را مرتكبان كالهبرداري، و اختالس

 در عضوگيري مورد در انگاريجرم و 93۳1 سال در قانون اصالح. دادندمي قرار تعقيب

 قابلهم براي قانون وجود به نياز از نشان اما داد، پایان دوگانگي این بههرچند  هرمي هايشركت

 وجودم قوانين با قضات دوم گروه اقدامات كه بود این از حاكي و داشت معضل این با كيفري

 دولت و معهجا خواست يرتأث تحت و گروه این راهبردي الگوي اساس بر صرفاً و نداشته مطابقت

 .است شده انجام
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 درونی؛ الگوهای .2

 پژوهشگران ذال ندیآبرنمي قضات گيريتصميم چرایي پاسخ يعهده از تنهایيبه بيروني الگوهاي

 این .رنديگمي تصميم دروني عوامل از يریرپذتأثي با تربيش قضات دهند نشان كردند سعي

 «رونيد الگوهاي» عنوانبه توانمي هاآن از كه انجاميد دیگر ويالگ دو سازياستوار به مطالعات

 ندب این در شخصي. يهايژگوی الگوي و نگرشي الگوي از: اندعبارت الگوها این كرد. یاد

 شخصي يهايژگوی الگوي يدرباره ازآن،پس و شودمي بررسي (9-0) نگرشي الگوي نخست،

 شود.مي وگوگفت (0-0)

 ؛نگرشی الگوی .2-1

 9نگرشي الگوي نام به جدیدي الگوي شد سبب قانوني الگوي به انتقادات بيستم قرن اوایل از

 ثابت تاًنسب روش یک از است عبارت دارد، شناسيروان دانش در ریشه كه نگرش بگيرد. شكل

 هرگونه تروسيع قدري یا اجتماعي هايموضوع و هاگروه افراد، به نسبت رفتار و احساس فكر، در

 نگرش از توانمي حقوقي مسائل ینهدرزمي (.92 :93۳7 كجباف، و )تركان فرد محيط در ايثهحاد

 متهمان به نسبت قضات از گروهي نمونه، براي كرد. صحبت غيره و جامعه شاكي، متهم، به نسبت

 هم رب قصد ايوسيله هر به كه دانندمي اجتماع ضد افرادي را هاآن و هستند خاصي نگرش داراي

 رفتارهاي محصول را مجرم یا متهم قضات، برخي بالعكس دارند. را جامعه امنيت و نظم نزد

 هاگرشن این از یک هر است بدیهي كنند.مي فرض جامعه قرباني را هاآن عبارتي به و جامعه غلط

 جهدرنتي و جامعه از مجرم طرد دنبال به نخست يدسته قضات است. مؤثر قاضي گيريتصميم بر

 یا و تمجازا تخفيف براي قانوني ابزارهاي تمام از دوم يدسته قضات و هستند مجازات تشدید

 است این بر يدتأك نگرش بر مبتني الگوي در بنابراین كنند.مي استفاده برائت رأي صدور حتي

 لكهب نيست، قضایي يرویه و قانون صرفاً دهدمي شكل را قضات گيريتصميم آنچه كه

 دارد. صادره رأي بر سزایيبه تأثير هانگرش این از حاصل مشيطخ و شخصي هاينگرش

                                                           
1. Attitudinal Model 



 
  
  

 

 آمریکا و ایراندر قضایی  گیریالگوهای تصمیم 993 

 گيريميمتص راه در را هاكنش و اندیشه كه هستند كلي تفاهمات یا هابيانيه معناي به 9هامشيخط

 ارتباط مشيخط با نگرش مينيبمي كه گونههمان (.955 :93۳9 علوي، )اخوان كنندمي هدایت

 نگرش هم نگرشي الگوي در هستند. گيريتصميم بر مؤثر عوامل از دو هر و دارد تنگاتنگي

 يسازنده عناصر گيرند،مي پيش در خود نگرش اساس بر كه هایيمشيخط هم و قضات

 هستند. گيريتصميم

 انتقاد با كه بود 0حقوقي گرایيواقع مكتب نگرشي، الگوي يرگيشكل مبناي تاریخي ازلحاظ

 ابعاد ندمان حقوقي ماوراي عوامل مبناي بر دعاوي براي قضات بود معتقد گرایيسنت مكتب از

 و سياست يدرباره شخصي يهادگاهدی همچنين و دعاوي اقتصادي و سياسي اجتماعي،

 نگرشي الگوي يرگيشكل (.,op.cit: Hwong 1) كنندمي صادر حكم خودشان هايمشيخط

 و بسط را الگو این تنها او درواقع اما ،(,op.cit Baum: 5) شودمي داده نسبت 3پریچت به تربيش

 انگرایواقع نخست دارد. پژوهشي موج چند در ریشه نگرشي الگوي زیرا است؛ داده توسعه

 قضات كه كردند ادعا (9599)  1لولن و (9592 و 9532) 9فرانک (9539) 1پاوند ازجمله حقوقي

 بر (951۳) پریچت سپس اند؛دهش برانگيخته شانشخصي باورهاي و هاارزش طبق عمل براي

 كه كرد ارائه نآ براي تجربي شواهد و كرد تأكيد گرایيواقع نظریه پيشگویي و توضيحي ارزش

 يرتأث قضات تصميمات بر حقوقي مالحظات از غير نگرشي عوامل از ايمجموعه آن موجببه

 با واندتمي وقيحق موضوعات يدرباره قضات هايتصميم تحقيق، موج این طبق گذاشتند.مي

 د.شو درك شكل بهترین به حوزه دو هر در قضات شخصي مشيخط هاياولویت یا هانگرش

                                                           

9. Policy    گرفت و اما چون ترجمه آن به سياست بار سياسي به خود مي ،شودكار برده ميو سياست به يمشخط يمعنابه

هم بار سياسي و هم  يمشخطدر ادبيات فارسي نيز . كنيمیاد مي يمشخطما نيست ما از آن به  مدنظراسي این بار سي جاهمه

 دارد. ياسيرسيغ

2. Legal  Realism 

3. C. Herman Pritchett 

4. Roscoe Pound 

5. Jerome Frank 

6. Karl Llewellyn 
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 دنبال به اتقض يهامتصمي توجيه در آن ناتواني و قانوني الگوي از انتقاد با تحقيقات از موج این

 گيرييمصمت مبناي قضات شخصي هاياولویت آن طبق كه بود گيريتصميم از الگویي يارائه

 وعموض این چرایي دنبال تحقيق دوم موج كرد.نمي روشن را موضوع این علت اما هستند، هاآن

 يهاتاولوی يترجمه براي قضات كه كردند اظهار (9575) اسپات و (9571) اسپات و 9راد بود.

 رد اسپات و راد پژوهش ازآنجاكه .كنندمي تالش حقوقي مشيخط به شانشخصي مشيخط

 توانندمي دیوان قضات كهنای هايعلت از یكي است شده انجام 0متحدهاالتای عالي دیوان مورد

 دفتر كه است نهائي دادگاه عالي، دیوان كه شده عنوان چنين كنند دنبال را شخصي مشيخط

 كند؛ رد را آن هايارزش تواندنمي دیگري دادگاه و 3كندمي كنترل را خودش دعاوي ثبت

 مبناي بر دهدمي اجازه قضات به كه است چيزي بيروني هايمحدودیت انفقد بنابراین

 ودشنمي محدود بيروني عوامل يلهوسيبه این و كنند عمل شانشخصي مشيخط هاياولویت

(4 op.cit: Bartels,.) 

 واندتمي مراجع سایر از تربيش كشور( عالي )دیوان قضایي مرجع آخرین كه موضوع این

 نيز راجعم سایر دانست باید اما است، رانكارناپذی موضوعي كند، دنبال را خود يمشخط و نگرش

 عمراج سایر مورد در نگرشي الگوي و دهندمي نشان آراء در را خویش هاياولویت خود نوبهبه

 تا عالي دیوان براي خاص طوربه را نگرشي الگوي همكارانش و اسپات دارد. كاربرد نيز قضایي

 به را الگو این دیگر محققان اما اند،برده كاربه دادگاه این نهادي هاينگرش مبناي بر حدي

 ادندد بسط ایالتي عالي هايدادگاه و فدرال دنظرتجدی هايدادگاه ژهویبه ترپایين هايدادگاه

                                                           
1. David W. Rohde 

0 .Supreme Court قاضي  راسر آمریكاست كه از نهباالترین دادگاه در س(Justice) شود كه هشت قاضي تشكيل مي

خاص  طوربه. وي هستبه خدمت مشغول   (Chief Justice)كشور رئيس دیوان عالي عنوانبهدر حكم مشاور و یک قاضي 

ات ديوان عالي قانون اساسي، قض 3گردد كه مانند سایر قضات مصوب مادهنامزد مي جمهورسيرئبراي این منصب از سوي 

نیوبور، ) است العمرمادامنامزد شده که به تأيید سنا نیاز دارند. مدت تصدی اين شغل  جمهورسیرئکشور امريكا از سوی 

۱۸۳۹ :۱۸۳.) 

 گيرد كه چه دعوایي را براي طرح بپذیرد.یعني دیوان خودش تصميم مي .3
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(5 op.cit: Baum,.) نفع به سادگيبه قضات كه است مدعي نگرشي الگوي طوركليبه 

 نگرشي يالگو ،گردیعبارتبه داد. خواهند رأي كشانیدئولوژای اولویت هب گزینه نیترکنزدی

 مشيطخ اهداف كه گيرندمي تصميماتي هاآن طریق از قضات كه كندمي تمركز هایيروش بر

 كه كندمي بيان نگرشي الگوي (.al, et Robbennolt :2010 28) بردمي پيش را هاآن ترجيحي

 آن رد هب قاضي آن باشد، قاضي یک ایدئولوژیک دگاهدی با رضتعا در چالشي رفتار یک اگر

 قاضي هايارزش به توهين جنسهم دو ازدواج احتمال اگر الگو این طبق داد. خواهد رأي رفتار

 ه،نمون براي گذارد.مي كنار آن انتزاعي حقوقي سوابق از نظرصرف را مدون قانون وي باشد

 بوده هاالتای حقوق سرسخت مدافع خود ايحرفه يهدور سراسر در 9رنكوئيست دیوان رئيس

 الگوي بود گراجنسهم دو تعهد كردن قانوني مخالف ایدئولوژیک نظر از وي اگر اما است،

 يهاالتای هب هاوایي در آمدهدستبه ازدواج مجوز انتقال قابليت وي كه كندمي بينيپيش نگرشي

 تواندمي قضات در شخصي باورهاي تأثير (.,op.cit: Wrightsman 22) كندمي رد را دیگر

 امویلي وقتي نمونه، براي گيرد. قرار ظاهري انكار مورد كمدست یا و ناخودآگاه صورتبه

 گفت: اد،د شهادت خود صالحيت تأیيد به مربوط جلسات در سنا مجلس كميته نزد رنكوئست

:Ibid ) بود خواهد خودم خصيش باورهاي كامل گرفتن نادیده شوم تأیيد اگر من اساسي تعهد

 از قبل كه 0اوانز چارلز نمونه براي كنند؛مي صحبت آن تأثير از صراحت با ايعده مقابل در (.45

 اساسي قانون ماا هستيم، اساسي قانون تابع ما كه گفت شود متحدهایاالت عالي دیوان رئيس كهنای

 (.Hancock, & Unah 6:200 297) كنندمي مشخص قضات كه است چيزي

 در سپاتا هارولد و سگال جفري كنند؛مي تأكيد نگرش رفتاري يمؤلفه اهميت بر گروهي

 هايمؤلفه ،هانگرش كه گفت توانمي اگرچه» دارند:مي ابراز نگرشي الگوي و عالي دیوان كتاب

 فتارير يمؤلفه جهدرنتي و قضات آراء به مربوط ما مسئله دارند. رفتاري و عاطفي شناختي،

 قاضي یک شوند باعث باید دارند ارتباط آن با هاآن كه هایيارزش و هانگرش این هاست.نگرش

                                                           
1. Chief Justice Rehnquist 

2. Charles Evans 
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 كند. مخالفت مطالبات سایر با و كرده حمایت معين قانوني مطالبات از رفتاري ازنظر مستعد

 به ستنادا پژوهشگران از ايعده حتي كنند.مي رفتار مخالف ايشيوه با دیگر قضات كهدرحالي

 قضایي اءآر دیدگاه این در دانند.مي قضات شخصي يهاتاولوی به رسيدن براي ايوسيله را قانون

 براي يعقالن توجيه عنوانبه حقوقي قواعد یعني هاآن از بودند حقوقي قواعد يرندهدربرگي كه

 خودشان هايارزش تأثير قضات اكثر است ممكن هرچند كردند،مي استفاده شخصي يهاتاولوی

 اندرفته يشپ چنان قانوني الگوي گذاشتن كنار و نگرشي الگوي گسترش در گروهي ندانند. را

 توجيه رايب سپس كنند.مي گيريتصميم خود يهاتاولوی اساس بر ابتدا قضات معتقدند كه

 تصميمي به 9شهودي طوربه نخست است ممكن قاضي یک كنند؛مي استفاده قانون از خود تصميم

 آیا ببيند ات برگردد صغري حقيقت مقدمه یک و كبري قاعده مقدمه یک به ازآنپس تنها و برسد

 سایر توسط مطلب این (.,op.cit: Wrightsman 47) نه یا است دفاع قابل منطقي ازنظر تصميم

 ركد براي روش بهترین كه هستند مدعي اسپات و سگال است، شده بيان نيز پژوهشگران

 هاگاهداد آراء هاآن نظر به است؛ قضات مشيخط هاياولویت بر تمركز قضایي گيريتصميم

 توانندمي چگونه كه داد خواهند رأي این طبق قضات هاست.اولویت آن از دفاع صرفاً

 خابانت را موردي هاگزینه مجموعه یک از انتخاب هنگام افراد ببرند. پيش را هایشاناولویت

 نخستين و كرده يبندرتبه ترتيبي شيوه به را هاگزینه عنيی دهند.مي ترجيح تربيش كه كنندمي

 برخي آزمایش مورد نگرشي الگوي رتأثي (.,op.cit: Holbrook 4) كنندمي انتخاب را شانگزینه

 يپرونده 311 از تحليلشان در (9551) اسپات و گالس ازجمله است. گرفته قرار نيز پژوهشگران

 آراء درصد ۳/52 كه دریافتند 0وارن دوران شروع از پس سابق يقاعده تأثير ارزیابي براي مهم

 به قاضي یک مواقع از درصد 0/5 تنها یعني هستند. قضات آشكارشده يهاتاولوی با مطابق

 (.Hancock, & Unah :2006 297) بود آورده روي شاخص قضایي يسابقه در آشكار موضوع

                                                           
1. Intuitively 

0. The Warren Court ( اشاره به دوره ریاست ارل وارنWarren Earl بر دیوان عالي )هايسالبين  متحدهایاالت 

 دارد.  1969تا   1953
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 یک گرا نمونه، براي ت.نيس مطلق قضات آراء بر هانگرش تأثير كه داشت نظر در باید البته

 بر تنها نآ مورد در نفسيعزت داراي قاضي هيچ باشد، نداشته را آن شایستگي يدنظرخواهتجدی

 (.,op.cit: Wrightsman 48) كرد نخواهد گيريتصميم خود مشيخط يهاتاولوی مبناي

 مونه،ن براي كرد. مشاهده نتوامي تاریخي خاص مقاطع در را نگرشي الگوي تأثير ایران در

 نواعا از بسياري كيفري وصف رفتن بين از و چک صدور قانون اصالح از پس 93۳0 سال در

 ايعده كرد. بروز قضایي مراجع در متفاوت كامالً يهروی دو داروعده هايچک ازجمله چک

 لضمان(ا)وجه وثيقه قرار با را نشدنيپرداخت چک صادركنندگان قانون، اصالح از قبل تا كه

 ادركنندگانص به نسبت خود نگرش اساس بر و نپذیرفتند را تغيير این كردند،مي زندان يروانه

 ثبح وارد مقدماتي تحقيقات در شوند، چک وجه پرداخت به وادار باید درهرصورت كه چک

 به نانچمه جهدرنتي و كردندنمي تحقيق مورد این در شكات از اساساً و شدندنمي بودن داروعده

 انونيق الگوي از كه ايعده اما كردند،مي عمل –قانون اصالح يفلسفه برخالف– خود مشيخط

 مورد در قيقتح با و كرده هماهنگ گذارقانون موضع تغيير با را خود بالفاصله كردندمي تبعيت

 يرندهدا و گرفتندمي تعقيب منع بر تصميم دار(وعده هايچک )ازجمله كيفري غير هايچک

 قانون هاسال از پس امروزه هرچند كردند.مي هدایت حقوقي دادخواست طرح به را چک

 نخست تهدس قضات نگرش تغيير شاهد و كرده پيدا قضات ميان در را خود جاي خوبيبه اصالحي

 در انونيق الگوي و نگرشي الگوي طرفداران بين كشمكش قانون، اصالح ابتداي در اما هستيم،

 بود. مشهود كامالً بالمحل چک صدور هايندهپرو مورد

 شخصی/شخصیتی؛ هایویژگی الگوی  .2-2

 خصوصيات از متشكل واحدي و افتهیسازمان مجموعه از است عبارت شخصيت، 9هايویژگي

 بنديدرجه بنايم تواندمي و سازدمي متمایز دیگر افراد یا فرد از را فرد یک كه پایدار و ثابت نسبتاً

                                                           

9. attribute : يزي تغييرند و نمایانگر چ رقابليغي تا حدود هاآناز یک محرك... شدهادراكیک ویژگي ابتدایي و بنيادي

 (.۳3: 9352)ربر، مانديمتغيير در شرایط محرك در آن ثابت  رغميعلهستند كه 
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 شخصيت تعریف به تعریف این .(920 :9352 دیگران، و حاتمي) گيرد قرار افراد ريگياندازه یا

 نيز 9يشخص هايویژگي الگوي كند.مي تأكيد فرد هر شخصي هايویژگي بر و است نزدیک

 مالك را هاآن شخصيت قضات، نگرش به پرداختن جايبه و شد مطرح نگرشي الگوي ادامه در

 در دخيل عوامل سایر و جامعه متهم، به نسبت قاضي گاهدید مبين نگرش دهد.مي قرار

 تحت كه شخصيت ولي 0شود. تغيير دستخوش مروربه است ممكن و است قضایي گيريتصميم

 شود.مي تغيير دستخوش تركم گيريشكل از پس دارد، قرار محيطي و ارثي عوامل تأثير

 ازجمله شانادياقتص–اجتماعي هايشينهپي تأثير تحت قضات كه باورند این بر الگو این طرفداران

 اگفتهن گيرند.مي قرار دعاوي براي حكم صدور در سياسي هايوابستگي و ايمنطقه پيوندهاي

 مثل ايدهع اما دارد، قضات گيريتصميم بر سزایيبه تأثير شخصي هايویژگي كه پيداست

 براي هك سابق حقوق اساتيد هك دریافت وي اند.برآمده فرضيه این آزمودن پي در 3جرج تریسي

 یبقيه هب نسبت شدیدتري يهاشگرای شدندمي منصوب متحدهایاالت دنظرتجدی قضاوت مسند

 شانن جدید حقوقي هايایده طرح منظوربه ترپایين دادگاه آراء لغو و آراء صدور براي قضات

 تفاوت مورد در تحقيقاتي يزن دیگران و 1برادني شواهد، نیرازاغي (.,op.cit: Hwong 11) دادندمي

 9انگو سيتي و تيت عالوه،به اند.كرده مطرح خواهجمهوري و دموكرات قضات گيريتصميم

 نشان هاآن كردند. استفاده قاضي ویژگي نظریه از كانادا عالي دیوان درباره تحقيقاتشان در

 هم با شغلي يجربهت و گرایيحزب مذهب، 1گرایي،منطقه ازجمله متعددي عوامل كه دهندمي

 هايروندهپ يهمه روي تمركز با هاآن گذاشت. خواهند تأثير تصميم به قضات رسيدن ينحوه بر

                                                           
1. The Personal Attributes Model 

 نظرتالفاخ شودميچقدر دستخوش تغيير  ازآنپسپذیرد و ي شخصيت در چه سني صورت ميريگشكلدر مورد اینكه  .0

ریه شخصيت ،تأليف سيد محمدرضا موسوي نسب در نش توانيد به مقاله: ثبات و تغييروجود دارد. براي مشاهده این نظریات مي

 رجوع كنيد. 990معرفت، شماره 

3. Tracey George 
4. James Brudney  

5. Neal Tate & Panu Sittiwong 

6. Regionalism 
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 هايویژگي این كه دریافتند 95۳9 تا 9515 يدوره در اكثریت و اقليت داراي آراء اتفاق غير

 (.Johnson, & Songer 007:2 917) گذارندمي تأثير قضایي تصميمات بر حقيقت در قاضي

 توانمي ار الگو این اندگرفته قرار سنجش مورد كه عواملي و شدهانجام هايپژوهش به توجه با

 يزن را ایدئولوژي ايعده هرچند دانست. ایدئولوژي و شخصيت صفات برخي از تركيبي

 بر شخصيت تأثير ازآنجاكه 9كنند.مي ارزیابي شخصيت تعاریف از یكي حتي و رمجموعهزی

 قضایي يريگتصميم مهم الگوهاي از توانمي را الگو این است انكارناپذیر قضایي گيريمتصمي

 گيريصميمت نيز دیگري الگوهاي يپایه بر پژوهشگران از گروهي كه است گفتني كرد. قلمداد

 0است. بيرون پژوهش این يدامنه از هاآن بررسي كه اندداده قرار سنجش مورد را قضایي

                                                           

 پي شخصیت از ديدگاه اسالمي، نشر امیرکبیر، چاشناسروان، اصغريعلبرای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: احمدی،  .9

 ۱۸۲1دهم، 

 -fact) محور واقعيتالگوهاي (  institutional modelتوان از الگوهاي نهادي یا تفكيک قوا )يم. براي نمونه 1

pattern models) یا ایفاي قيد االگوهاي پيوندگر ((Connectionist Model/Constraint Satisfaction 

Model  الگوهاي تصادفي(Stochastic Models )بريالگوهاي ج(algebraic models(الگوي نقل )story 

model(و الگوي مدیریتي )managerial model.يسازمانالگوي نهادي یا تفكيک قوا به تأثير نهادهاي درون( یاد كرد 

(. Hwong, 2006: 13) كندقضایي تأكيد مي يريگميمثل كنگره بر تصم يسازمانهاي متداول یا نهادهاي برونمثل رویه

دعوي و محتویات پرونده بر  اطالعاتمحور به تأثير  واقعيتالگوهاي  .رديگيمدرون الگوي راهبردي جاي  این الگو

مؤثر بر  ریپرونده ركن انكارناپذ محتویات كهنینظر از اصرف(. Bartels, 2006:10) كننديتوجه م يريگميتصم

ارائه  الگوهاي پيوندگرا  یا ایفاي قيد  به دنبال دانست.توان به الگوي قانوني نزدیک این الگوها را مي ،است يريگميتصم

گيري اي از اطالعات و اهداف ناهمخوان و احتماالً متباین هستند و تصميمچارچوبي براي تفكر قضایي از طریق ادغام مجموعه

 ,Robbennolt & others) عناصر تصميم موازنه برقرار كند يهاتیدانند كه به بهترین شكل بين محدودمي يرا عمل

ر نگاه موردي به دهند بگيري را نميپاسخ چرایي تصميم یيتنهااز الگوها به کیچيبر اینكه ه يد. این الگو با تأك(33 :2010

هر قاضي  يآنكه هدف از بحث الگوها ارائه چارچوبي ثابت برا. حالكندياز آن تأكيد م ميهر پرونده و استخراج عناصر تصم

ن پرونده عالوه بر چارچوب ثابت در تركيب با عناصر آ روندهگيري هر پست و البته بدیهي است كه تصميماو يريگميدر تصم

الگوي مدیریت  بر تأثير فشار كاري كه در همه سطوح، قضات با آن مواجه  تواند خروجي متفاوتي به دنبال داشته باشد.مي
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 برآمد؛

 بر رمؤث راهبردهاي قضات، نگرش قانون، قضائي، گيريتصميم اصلي الگوهاي ررسيب در

 بر تاس ممكن و داد قرار توجه مورد توانمي را شخصي هايویژگي تأثير و هاآن گيريتصميم

 هایيتفاوت دیگر كشور به كشوري از قضات آزادي ميزان و مختلف حقوقي هاينظام اساس

 لگوهايا بحث طرح از مقصود است. پژوهشگران اكثر وفاق مورد لگوهاا این باشد. داشته وجود

 گيريتصميم به تيسن نگاه است. قضایي گيريتصميم بر مؤثر عوامل سایر با آشنایي گيريتصميم

 جدیدتر هاينگاه در و وارده زیان و ضرر و پرونده موضوع به توجه كيفري امور در ژهویبه قضایي

 جملهاز عوامل سایر نوین، رویكردهاي است. شخصيت يپرونده شكيلت و دیدهبزه به توجه

 مورد ار قضائيه يقوه از خارج نهادهاي تأثير و عمومي افكار فشار قاضي، شخصيت و نگرش

 شخصي يهاویژگي قضات، نگرش به قانون تأثير بر عالوه پژوهش، این در .دهندمي قرار تأكيد

 متحدهایاالت در شدهانجام هايپژوهش و شد تأكيد هاآن يريگتصميم بر مؤثر راهبردهاي و آنان

 قضایي ريگيتصميم واقعي شناسي علت سويبه را ما عوامل این گرفتن نظر در گردید. بررسي

 كه ليعوام شناسایي با قضات طرفي از .سازدمي رهنمون قضات آراي بهتر تحليل نتيجه در و

 عوامل این ترلكن به توانندمي بهتر گذاردمي تأثير هاآن هايتصميم بر ناخودآگاه صورتبه گاهي

 خارج قضایي گيريتصميم به سنتي نگاه از داخلي پژوهشگران است شایسته عالوهبه بپردازند.

                                                           
 .ها تأكيد داردگيري قضایي باشد به نحوه مدیریت پروندهجيه تصميماین الگو بيش از آنكه به دنبال تو كند.هستند تأكيد مي

گيري بر كنند به دنبال تبدیل اطالعات قضائي به عدد و تصميمحسابدار قضایي یاد مي عنوانبهالگوهاي جبري كه از قاضي 

نظير الگوهاي جبري قرار الگوهاي تصادفي  در مقابل الگوهاي قطعي  (.Hastie,1993: 84اساس وزن این اعداد هستند.)

 ,Kerr) پردازند.ها مياحتماالت یا وقوع آن لهيوساحتمالي سنجيده شده به يهااي از واكنشبيني مجموعهدارند و به پيش

حاكمه به پردازش اطالعات م منصفهئتيگيري اعضاي هالگوي نقل  كه با توجه به اهميت شناخت در تصميم .(118 :1993

الزم به توضيح  (.Pennington & Hastie,1993: 192) دارد ديگيري قبل از مشورت با سایر اعضاء تأكمنظور تصميمبه

توان . اما مياندمورد بررسي و آزمون قرار گرفته منصفهئتيگيري اعضاي هاست كه سه الگوي اخير صرفاً در مورد تصميم

 قضایي تعميم داد. يهائتيگيري قاضي یا هها را به تصميمآن
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 لعوام بررسي ژهویبه دهند. قرار آزمون مورد ایران قضایي نظام در را نوین يهادگاهدی و شوند

 هك است راهي نيز موجود هايفرضيه آزمودن و قضایي ريگيتصميم بر مؤثر شناختيروان

 ملكردع بهبود به تواندمي دستنازای هایيپژوهش .خواندمي فرا خود به را مندعالقه پژوهشگران

 جهتيدرن و هاآن شخصيت و نگرش با متناسب شعب در قضات مناسب يركارگيبه و قضات

 كند. كمک قضائيه قوه پویایي
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