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چکیده؛
تصميمگيرى قضایى مهمترین ركن و نتيجهي هر دعوي است .این تصميمگيرى از قرارهاي نخستين و تأمين گرفته
تا رأى پایانى با اثرپذیرى از عاملهاى گوناگونى صادر مىشوند .این عاملها در پروندههاى كيفرى افزون بر
محتویات و حقایق پرونده ،به شخصيت متهم و بزهدیده و كاركرد نهادهاى عدالت كيفري نيز بازميگردد ،اما
آنچه كمتر به آن پرداخته شده است ،طرحواره ذهنى قاضى است كه زیر عنوان الگوهاى تصميمگيري قضایى
بررسى ميشود .الگو ،طرحى است كه با تكيه بر واقعيت ،پيوندهاى ميان عاملهاي اصلى یک پدیده را نشان
مىدهد .در پروندههاى قضایى طرح كلى كه مبناي تصميمگيري را شكل ميدهد ميتواند قانون ،نگرش قاضي،
استراتژي یا راهبرد قضایي و ویژگيهاي شخصيتي قاضي باشد كه هر یک تحت عنوان یک الگوي تصميمگيري
مورد بررسي قرار ميگيرند .قانون نخستين الگویي است كه در ذهن هر خوانندهاي بهعنوان الگوي بدیهي
تصميمهاي قضات شكل ميگيرد ،اما باید توجه داشت كه قانون بهتنهایي پاسخ چرایي تصميمهاي قضات را
نميدهد .بر همين اساس پژوهشهاي بعدي نگرش ،استراتژي و ویژگيهاي شخصيتي را مورد واكاوي قرار داده
اثبات كردند كه این عوامل نيز بهنوبهي خود بر تصميمهاي قضات اثرگذارند .این بررسي در نظام قضایي
ایاالتمتحده بهویژه دیوان عالي كشور در مقایسه با نظام قضایي ایران صورت ميپذیرد .هدف از سنجش
تصميمهاي قضایي بر پایهي الگوهاي برشمرده شده در این پژوهش ،سوق دادن توجه قضات به سایر عوامل مؤثر

بر تصميمگيري است كه باعث افزایش دقت نظر قضات و فراهم آوردن زمينهي تصميمگيري صحيح است.
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مقدمه؛
تصميمگيري 9قضایى مهمترین ركن و پيامد رسيدگى به هر دعوایى است و طرفين دعوا و
پرونده ،حلوفصل اختالف خود را در تصميم قاضى جستوجو مىكنند .این تصميم ،از قرارهاي
نخستين/اعدادي و تأمينى گرفته تا تصميم پایانى و نهایى ،كه رأى در معناى ویژه خوانده ميشود،
تحت تأثير عاملهاي گوناگونى گرفته ميشود .این كار در پروندههاى مدنى بيشتر بر پایهي
محتویات پرونده و دليلهاي طرفين صورت ميپذیرد ،اما در پروندههاى كيفرى تصميمگيري
تنها بر پایه برگهها و محتویات پرونده نيست .در بيشتر پروندهها ،عاملهاي اثرگذار بر
تصميمگيري كيفرى بيرون از موضوع و محتویات پرونده است ،همانند شخصيت و پيشينهي
متهم ،شخصيت و پيشينهي بزهدیده ،كاركرد نهادهاى عدالت كيفرى و عاملهایي ازایندست.
در این ميان ،یكى از عاملهاي اثربخش« ،طرحواره/ساختار ذهنى دادرس كيفرى» است كه در
ادبيات حقوقى و قضایى ما كمتر به آن پرداخته شده است .بيگمان هر دادرسى درراه رسيدن به
تصميم ،یک طرح/ساختار ذهنى ویژهاي دارد كه در پيوند با عاملهاي دیگر پدیدار ميشود .به
همين خاطر ،ساختار/طرحواره/الگوى ذهنى هر قاضى جداى از دیگرى است .گروهى از
دادرسان ،از یک الگوى قانونى براى تصميمگيري پيروى مىكنند؛ گروهى دیگر ،بر پایه
نگرشها و خطمشيهاي ویژهاي كه در دوران كار قضایى پيدا كردهاند ،تصميم ميگيرند؛
گروهى نيز به پيروى از دیدگاههاي دیگر همكاران و یا اشخاص و یا نهادهاى بيرون از دستگاه
 .9از ديد واژهشناسي ،تصمیم واژهای عربي و از ريشهی صمّ و به معنای اراده کردن و آهنگ انجام کاری کردن ،طرح
کردن ،قصد کردن و تخصیص دادن است (معین .)۸۹۳ :۱۸۳۱ ،در فارسي با اضافه کردن «گرفتن/گیری» به آن ،مصدر
مرکب ساختهاند و آن را به همان معناها به کار ميبرند .در دانش مديريت ،تصمیمگیری را به گونههای مختلفي تعريف
کردهاند .برای نمونه ،گفتهاند منظور از تصمیمگیری ،مجموعهای از اعمال شناختي است که بهصورت آگاهانه اجرا ميشود
و شامل عناصری از محیط در يکزمان و مكان مشخص است (لیزاراگا ( .)۸۳۱ :۸۰۰۲ ،)Lizárragaگروهي ديگر
تصمیمگیری را اينگونه تعريف کردهاند :فرآيند انتخاب يک شیوه عمل از میان اعمال متنوع (جزايری و رحیمي:۱۸۳۹ ،
 )۱۸و در تعريف ديگری چنین گفته اند :فرآيندی است خاص شامل انتخاب يک راه و روش از میان دو يا چند روش
موجود (سعیدکیا.)۱۸۳۹ ،
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قضایى به تصميم ميرسند؛ گروهى از دادرسان ممكن است با توجه به ویژگىهاى شخصيتيشان
تصميم بگيرند .روشن است كه هر یک از این الگوها بهگونهاي ویژه بر تصميمگيرى قضایى
اثرگذارند؛ به همين خاطر ،ميبينيم گاهى در یک پروندهاي با بخشها و عنصرهاى یكسان ،اگر
تصميمگيري به دو یا چند دادرس سپرده شود ،با تصميمهاي گوناگونى از سوى آنها روبهرو
ميشویم و این گوناگونى ،بيش از همه به اختالف طرحواره/ساختار ذهنى آنها بازميگردد.
ضرورت این پژوهش همينجا روشن ميشود كه شایسته است ضمن خروج از نگاه سنتي كه
مبناي تصميم قضات را فقط قانون یا محتویات پرونده ميداند ،سایر عاملهاي مؤثر بر
تصميمگيري قضات نيز شناسایي شود .بهعالوه ازآنجاكه تصميمگيريِ بهجا و درست دادرسان
هدف غایى و پایهاي عدالت كيفرى و حقوق است ،بازشناسى این الگوها براى از ميان بردن
پارهاي از كاستيهاي نظام قضایى الزم و بایسته است .ازاینرو ،در پژوهش كنونى در پى بررسى
الگوهاي تصميمگيري قضایى در ایاالتمتحده و ایران هستيم 9.در این راستا ،پرسش این
پژوهش ،از این قرار است :چه الگوهایي و چه گونه بر تصميمگيري قضایى اثرگذارند؟ در یک
نگاه كالن ،الگوهاي تصميمگيري قضایي را ميتوان به دو دستهي بيروني و دروني طبقهبندي
كرد؛ الگوهاي بيروني ،الگوهایياند كه در پيوند با عوامل و شرایط بيرون از شخصيت دادرس به
فكر و اندیشه او جهتدهي ميكنند و الگوهاي دروني ،الگوهایياند كه ریشه در تربيت،
 .9گفتني است كه این موضوع امروزه در زیرشاخهي روانشناسي قضایي تحت عنوان «روانشناسي تصميمگيري قضایي» در
جهان دانش بررسي ميشود ولي در جامعه علمي ما چندانكه باید مورد توجه قرار نگرفته است و تاكنون مطالعهاي دربارۀ آن
انجام نشده است .اما در كشورهاي دیگر ،بهجز حقوقدانان و دستاندركاران امور قضایي ،پژوهشگران علوم سياسي ،مدیریت
و روانشناسي نيز به مطالعه و بررسي الگوهاي تصميمگيري قضایي روي آوردهاند .یكي از كتابهایي كه درزمينهي
روانشناسي تصميمگيري قضایي در ادبيات انگليسي نگارش یافته كتابي است با همين عنوان كه در آن هجده مقاله از
نویسندگاني با گرایشهاي مختلف علوم سياسي ،تصميمگيري ،روانشناسي ،حقوق و رفتار سازماني گردآوري شده است.
از این مجموعه ،چنين برميآید كه این موضوع ماهيتي بينرشتهاي دارد و بایستي بر پایهي دستآوردهاي دانشهاي مختلف
آن را بررسي كرد .این كتاب با شناسه زیر در سال  0292چاپ شده است:
David E. Klein and Gregory Mitchell (Editors), (2010), The Psychology of Judicial
Decision Making, 1st Ed, London, Oxford University Press.
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شخصيت و پيشينهي زندگي دادرس دارند و سازندهي نگرشها و باورهاي او در گذشته به شمار
ميآیند .بر این پایه ،مطالب مورد نظر در دو بند بررسي ميشود :الگوهاي بيروني (شماره  )9و
الگوهاي دروني (شماره .)0
 .1الگوهای بیرونی؛
بيگمان عوامل و شرایط مختلف هركدام بهگونهاي خاص بر تصميمگيريهاي ما اثرگذارند.
دستهاي از عوامل كه تأثيرگذاري آنها بر تصميمگيري 9ما انكارناپذیر است ،عوامل پيراموني ما
هستند .در مقام تصميمگيري قضایي نيز این تأثيرپذیري دیدني است .به همين خاطر ،در نگاه
نخست ،چنين برداشت ميشود كه قضات با تأثيرپذیري از عوامل بيروني تصميم ميگيرند .عوامل
 .9روشن است كه تصميمگيري مهمترین بخش فعاليتهاي یک شخص و یا سازمان است .زیرا هر شخصي و یا سازماني
براي رسيدن به اهداف خود چارهاي جز تصميمگيري ندارد .تصميمات هر سازمان اعم از خرد یا كالن توسط مدیران جزء یا
كل اتخاذ مي شود .مدیران همواره در انجام تمامي وظایف خود با شرایطي مواجه ميشوند كه لزوم اتخاذ تصميم از جانب
آنها را ميطلبد .همين امر نفوذ و جایگاه بسيار مهم وظيفه تصميم گيري را در تمامي وظایف مدیران و فرآیندهاي سازماني
نيز نشان ميدهد .اهميت تصميمگيري در هر سازمان به حدي است كه گروهي تمام مدیریت را تصميمگيري به شمار
ميآورند (هاديزاده مقدم و طهراني .)909 :93۳7 ،اما باید دانست تصميمگيري صرفاً در دانش مدیریت مطرح نيست بلكه
در همه علوم مورد توجه قرار گرفته است .فيلسوفان ،اقتصاددانان ،جامعه شناسان ،روان شناسان ،عصبشناسان و ریاضيدانان
هركدام بهنوعي با تصميمگيري سروكار دارند و در هر دانشي بهگونهاي خاص آن را بررسي كردهاند (رحماني سرشت و
محمدينسب .)99 :93۳5 ،تصميمگيري در دانش حقوق نيز چه ازلحاظ نظري و چه در عمل از اهميت ویژهاي برخوردار
است و ميتوان ادعا كرد اهميت آن در مقایسه با سایر دانشها بيشتر است .زیرا از زمان تشكيل پرونده (تقدیم دادخواست
یا شكوائيه) همه نگاهها به تصميم قاضي دوخته شده است و نتيجه هر دعوي در تصميمگيري او متبلور ميشود .پس الزم است
تصميمگيري بهطور ویژه در دانش حقوق نيز بررسي گردد .فرآیند تصميمگيري از منظرهاي گوناگون مورد توجه دانشمندان
بوده است مثل مراحل تصميمگيري ،انواع تصميمگيري ،سبکهاي تصميمگيري (،)Decision- Making Styles
الگوهاي تصميمگيري ( ،)Decision-Making Modelsو غيره .اما آنچه در دانش حقوق ،بهویژه ازلحاظ كاربردي
مورد توجه قرار گرفته و دانشمندان سایر علوم (بهویژه علوم سياسي) هنگام بررسي كاركرد مراجع قضایي به آن توجه كردهاند،
الگوهاي تصميمگيري است .بنا بر آن چه گفته شد در گفتگو از الگوهاي تصميمگيري قضایي در پي بررسي این موضوع
هستيم كه قضات در تصميمگيري (اعم از نخستين مثل قرار تأمين كيفري یا قرار تأمين خواسته یا نهائي یعني صدور رأي) چه
طرحي را براي تبيين روابط بين عناصر پرونده مدنظر قرار ميدهند.
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بيروني بسيارند ولي دو عامل كه بيشتر بر تصميمگيري قضات اثرگذارند ،یكي معيارهاي قانوني
است و دیگري راهبردها و خطمشيهاست .هر یک از اینها را باید جداگانه مورد بررسي قرار
داد .ازاینرو ،در این بند به بررسي این دو الگوي تصميمگيري قضایي ميپردازیم :الگوي قانوني
( )9-9و الگوي راهبردي (.)0-9
 .9-9الگوی قانونی؛
نخستين الگویي كه براي تصميمگيري هر قاضي به ذهن متبادر ميشود ،الگوي قانوني 9است.
بدین معنا كه قاضي هنگام تصميمگيري در مورد یک دعوي فقط قانون را مدنظر قرار ميدهد و
نگرشهاي خاص خود یا شرایط سازماني را دخالت نميدهد .الگوي قانوني مبين این است كه
تصميمات قضائي مبتني بر حقایق پرونده و حكم قانون هستند .در خصوص دیوان عالي آمریكا،
این موارد شامل :معناي ساده عبارات قانون اساسي ،نيت تدوینكنندگان قانون و رویهي قضایي
است ( .)Holbrook, 2011: 2از لحاظ تاریخي نيز تا اوایل قرن بيستم مكتب حقوقي انگليسي-
آمریكایي كه تحت نفوذ سنتگرایان حقوقي 0بود تصور ميكردند قضات بهطور مكانيكي ،قانون
را از اصول حقوقي انتزاع ميكنند ( .)Hwong, 2006: 2بهمرورزمان این تصور ابتدایي كه قضات
صرفاً بر مبناي قانون و رویهي قضایي رأي صادر ميكنند ،از بين رفت .بهطوريكه عدهاي از
پژوهشگران ،عمل محض بر طبق قانون را افسانه پنداشتند .حتي جفري سگال و هارولد اسپات
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به آزمایش تأثير رویهي قضایي پرداخته و مشخص ميكنند كه قضات بهندرت تحت تأثير رویهي
قضایي قرار ميگيرند .آنها نتيجه ميگيرند چون رویهي قضایي معموالً براي هر دو طرف دعوي
وجود دارد ،الگوي قانوني نميتواند پيشبيني كند كه دادگاه چگونه حكم خواهد داد .در نتيجه
به نظر آنها این یک شيوهي ضعيف براي درك تصميمگيري قضایي است .آنها نتيجه گرفتند
كه ذكر رویههاي قضایي تنها براي توجيه عقایدي است كه قبالً شكل گرفته است ( Holbrook,

1. Legal Model
2. Legal Formalists
3. Jeffrey Segal & Harold Spaeth
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 .)op.cit: 3بهعنوان شاهد دیگر براي اینكه رویهي قضایي براي تأیيد مجادالت هر دو طرف
وجود دارد ،كافي است به هر یک از دعاوي دادگاه تجدیدنظر حاوي یک نظر مخالف مراجعه
كنيد .این نظر و نيز نظر اكثریت احتماالً حاوي تعداد قابلتوجهي از ارجاعات به دعاوي حكم
دادهشده قبلي است .ارجاع به این دعاوي بدون تردید نشان ميدهد كه موارد ذكرشده توسط
اكثریت تصميم آنها را تأیيد ميكند .حال آنكه موارد مشخصشده توسط سایرین حكم مخالف
را تقویت ميكنند (.)Wrightsman, 1999: 47
در عمل نيز به نظر ميرسد صحبت از الگوي قانوني بهطور مطلق صحيح نباشد؛ چراكه اگر این
الگو را بپذیریم هر طرح دعوي یا شكایت مشابهي به لحاظ ثابت بودن قانون باید به نتيجه مشابهي
منتهي شود و یا دستكم در یک طيف مشخص قرار گيرد .حالآنكه در عمل بسياري از پروندهها
با نتایج قابل پيشبيني مواجه نميشوند .همين ایرادات و انتقادات نسبت به الگوي قانوني منجر به
طرح سایر الگوهاي تصميمگيري ازجمله الگوي نگرشي شد كه در بند دوم مورد بررسي قرار
ميگيرد.
 .2-1الگوی راهبردی؛
استراتژي/راهبرد ،عبارت است از الگوي منظورها ،مقاصد ،اهداف و خطمشيهاي اصلي
(شوانک .)5 :9372 ،خطمشيهاي اصلي در این تعریف ،عوامل واقعي مؤثر بر تصميمگيري را
در برميگيرد كه فقط منطبق بر نگرش نيست و با خطمشي شخصي مطرح در الگوي نگرشي
متفاوت است 9.شكلگيري الگوي راهبردي 0نيز بر مبناي ایرادات الگوي نگرشي بود .الگوي
نگرشي در شكل اوليهاش با انگيزههاي قضات ارتباطي نداشت .ارتباط بين نگرشها و آراء
كموبيش انعكاسي تلقي ميشد ،اما در دههي  ،9512هم محققاني كه از الگوي نگرشي استقبال
ميكردند و هم دیگر دانشجویان رفتار قضایي ،پژوهشهایي انجام دادند كه هدف قضایي
آگاهانه را رسيدن به خطمشي خوب فرض ميكردند .در مراحل فرآیند تصميمگيري مثل
 .9الگوي نگرشي در بند دوم (شماره  )0بهتفصيل مورد بررسي قرار ميگيرد.
2. Strategic Model
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انتخاب دعاوي براي استماع بر مبناي صحت چنين به نظر ميرسيد كه قضات بر مبناي تمایلشان
به پيشبرد خطمشي مطلوبشان عمل مينمایند .بهبياندیگر آنها بهصورت راهبردي رفتار ميكردند
(.)Baum, 2010: 6
الگوي راهبردي همانگونه كه مالحظه ميشود برآمده از الگوي نگرشي بود .بهطوريكه
جرقههاي اوليهي آن را ميتوان از یافتههاي پژوهشگران الگوي نگرشي نظير پریچت دریافت.
پریچت عالوه بر بينش نگرشي خود فهميد كه قضات ممكن است براي حمایت از همكاران با
تصميماتي موافقت كنند كه نزدیک به اما نه دقيقاً مطابق با اولویتهاي خطمشي شخصيشان
است تا حداقل بخشي از برنامهي خطمشي شخصيشان را پيش ببرند .چنين اقدامات قضایي مبناي
الگوي راهبردي را تشكيل ميدهد كه تا وقتيكه والتر مورفي 9شاگرد پریچت تحليل اوليهي
رفتار قضایي راهبردي را ارائه نكرد كامالً توسعه نيافته بود ( .)Hwong, op.cit: 11در شكل
اوليهي الگوي نگرشي قضات هنگام رأي دادن درباره نتایج دعوي راهبردي نيستند .در عوض
موضعي را اتخاذ ميكنند كه اولویتهاي خطمشيشان را صرفنظر از نحوهي واكنش دیگران
به آنها به بهترین شكل منعكس ميكند .در مقابل در الگوهاي راهبردي ممكن است قضات از
مرجحترین مواضعشان درصورتيكه به نتيجه بهتري برسد منحرف شوند (.)Baum, op.cit: 6
بهترین و جامعترین مفهوم الگوي راهبردي تأكيد بر موانعي است كه قضات را از بهكارگيري
محض نگرشها باز ميدارد .در این مفهوم ،دیدگاههاي راهبردي تصميمگيري ...بيان ميكند كه
عوامل معيني در محيط دادگاه وجود دارند كه مانع از این ميشوند كه قضات بتوانند در
تصميمگيريشان كامالً نگرشي باشند .دیدگاههاي راهبردي مانند الگوي نگرشي فرض ميكنند
كه قضات تنها بهوسيلهي اهداف خطمشي برانگيخته ميشوند؛ یعني به دنبال اجراي اولویتهاي
خطمشي شخصيشان در سياست حقوقي هستند ،اما بهجاي انتخاب ساده نزدیکترین گزینه
حقوقي به اولویت فرد (بهگونهاي كه در الگوي نگرشي پيشبيني ميشود) قضات در نظر
ميگيرند كه عامالن یا نهادهاي دیگر چگونه ميتوانند به نتایج بالقوه واكنش نشان دهند .تأثير
1. Walter Murphy
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نهادها و عوامل خارج از ویژگيها و نگرشهاي قاضي ،نكته محوري الگوي راهبردي است .در
مورد اینكه چه عواملي بر مالحظات راهبردي مؤثر هستند از دو دسته عوامل یاد ميشود-9 :
مالحظات درونسازماني كه به توضيح قضات درباره این اشاره ميكند كه همكارانشان چگونه
ممكن است به حكمي واكنش نشان دهند -0 .مالحظات بينسازماني كه به توضيح قضات درباره-
ي این اشاره ميكند كه قسمتهاي دیگر (كنگره و رئيسجمهور) و جامعه چگونه ممكن است
به تصميمات آنها واكنش نشان دهند .مالحظات درونسازماني در نظریهي قاضي هري ادواردز

9

بهخوبي بيان شده است .بر اساس نظریهي وي تحت عنوان «رابطهي بين همكاران» ،0قضات باهم
در یک محيط همكاري كار ميكنند كه آنها را براي كار براي منافع مشترك در درك صحيح
قانون با دنبال كردن توافق اصولي با بيان بدون سانسور و لحاظ صادقانه دیدگاههاي مختلف در
فرآیند تصميمگيري قضایي نهادینه ميكند.
در این خصوص در نظام قضایي ایران ميتوان به نشستهایي كه در مجتمعهاي قضایي برگزار
ميشود اشاره كرد كه معموالً حاصل آن تأثير بهسزایي بر رویهي قضایي آن مجتمع و بعضاً
رویهي قضایي سایر مجتمعها دارد .بهعبارتدیگر قضات گاهي صرفنظر از قانون یا نگرشهاي
خود به نظرات سایر همكاران نيز توجه ميكنند و بر اساس آن تصميمگيري ميكنند .مالحظات
بين سازماني نيز حاكي از نظارتي است كه سایر مراجع بر احكام قضات دارند .مثل نقشي كه
كنگره و رئيسجمهور در كنترل آراء دیوان عالي دارند .لذا «ازآنجاكه قضات به دنبال جلوگيري
از ابطال احكامشان توسط كنگره و رئيسجمهور هستند ...بهطور راهبردي رفتار ميكنند؛ یعني
خودداري از تصميمگيري یک دعوي تنها بر مبناي اولویتهاي خطمشي تا از ابطال احكامشان
جلوگيري كنند ( .)Bartels, 2006: 11در مورد اخير نيز در ایران محاكم بدوي براي جلوگيري
از نقض مكرر آراي خود در محاكم تجدیدنظر بهمرور رویهي دادگاه تجدیدنظر را پذیرفته
جداي از قانون یا نگرش و خطمشي خود به صدور رأي ميپردازند.
1. Harry Edwards
2. Theory of collegiality
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از الگوي راهبردي با مالحظات بينسازماني تحت عنوان الگوي تفكيک قوا یا الگوي نهادي
نيز یاد ميشود .برخي پژوهشگران همانند ماركس صرفاً بر الگوي تفكيک قوا تأكيد ميكنند و
گروهي مانند پري هر دو جنبه را مدنظر قرار ميدهند ( .)Holbrook, op.cit: 7الگوي تفكيک
قوا به دنبال نشان دادن این است كه دیوان عالي وقتي در مورد دعاوي تصميم ميگيرد باید تا
ميزاني تسليم كنگره باشد .ماركس نشان ميدهد كه اگر دیوان عالي در نقطه ایدهآلش حكم دهد
در معرض خطر لغو حكم توسط كنگره قرار ميگيرد؛ یعني تأثير قانونگذار ممكن است تصميم
این دادگاه را از نقطه ایدهآلش – قرار دادن در معرض لغو كنگره – به نقطهي كمتر ایدهآل اما
ایمنتر منتقل كند.
یكي دیگر از نمونههاي تصميم گيري راهبردي در نظام قضایي ایران مربوط به پروندههاي
شركتهاي هرمي است .بدینصورت كه تا قبل از اصالح قانون مجازات اخاللگران در نظام
اقتصادي كشور در سال  93۳1برخورد كيفري با شركتهاي هرمي ابعاد گوناگوني داشت.
قضاتي كه الگوي قانوني را مدنظر قرار ميدادند به اعتبار فقدان عنصر قانوني ،متهمان این
پروندهها را تبرئه ميكردند ،اما عدهاي از قضات تحت تأثير شرایط جامعه ،تبليغات رسانههاي
گروهي و خواستههاي مراجع دولتي كه معتقد به لزوم مبارزه با این شركتها به لحاظ خروج ارز
از كشور بودند با تفسيرهاي نسبتاً دور از ذهن از مواد  9و  0قانون تشدید مجازات مرتكبين ارتشاء،
اختالس و كالهبرداري ،مرتكبان را با عناوین كالهبرداري یا تحصيل مال از طریق نامشروع تحت
تعقيب قرار ميدادند .اصالح قانون در سال  93۳1و جرمانگاري در مورد عضوگيري در
شركتهاي هرمي هرچند به این دوگانگي پایان داد ،اما نشان از نياز به وجود قانون براي مقابله
كيفري با این معضل داشت و حاكي از این بود كه اقدامات گروه دوم قضات با قوانين موجود
مطابقت نداشته و صرفاً بر اساس الگوي راهبردي این گروه و تحت تأثير خواست جامعه و دولت
انجام شده است.
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 .2الگوهای درونی؛
الگوهاي بيروني بهتنهایي از عهدهي پاسخ چرایي تصميمگيري قضات برنميآیند لذا پژوهشگران
سعي كردند نشان دهند قضات بيشتر با تأثيرپذیري از عوامل دروني تصميم ميگيرند .این
مطالعات به استوارسازي دو الگوي دیگر انجاميد كه از آنها ميتوان بهعنوان «الگوهاي دروني»
یاد كرد .این الگوها عبارتاند از :الگوي نگرشي و الگوي ویژگيهاي شخصي .در این بند
نخست ،الگوي نگرشي ( )9-0بررسي ميشود و پسازآن ،دربارهي الگوي ویژگيهاي شخصي
( )0-0گفتوگو ميشود.
 .1-2الگوی نگرشی؛
از اوایل قرن بيستم انتقادات به الگوي قانوني سبب شد الگوي جدیدي به نام الگوي نگرشي

9

شكل بگيرد .نگرش كه ریشه در دانش روانشناسي دارد ،عبارت است از یک روش نسبتاً ثابت
در فكر ،احساس و رفتار نسبت به افراد ،گروهها و موضوعهاي اجتماعي یا قدري وسيعتر هرگونه
حادثهاي در محيط فرد (تركان و كجباف .)92 :93۳7 ،درزمينهی مسائل حقوقي ميتوان از نگرش
نسبت به متهم ،شاكي ،جامعه و غيره صحبت كرد .براي نمونه ،گروهي از قضات نسبت به متهمان
داراي نگرش خاصي هستند و آنها را افرادي ضد اجتماع ميدانند كه به هر وسيلهاي قصد بر هم
زدن نظم و امنيت جامعه را دارند .بالعكس برخي قضات ،متهم یا مجرم را محصول رفتارهاي
غلط جامعه و به عبارتي آنها را قرباني جامعه فرض ميكنند .بدیهي است هر یک از این نگرشها
بر تصميمگيري قاضي مؤثر است .قضات دستهي نخست به دنبال طرد مجرم از جامعه و درنتيجه
تشدید مجازات هستند و قضات دستهي دوم از تمام ابزارهاي قانوني براي تخفيف مجازات و یا
حتي صدور رأي برائت استفاده ميكنند .بنابراین در الگوي مبتني بر نگرش تأكيد بر این است
كه آنچه تصميمگيري قضات را شكل ميدهد صرفاً قانون و رویهي قضایي نيست ،بلكه
نگرشهاي شخصي و خطمشي حاصل از این نگرشها تأثير بهسزایي بر رأي صادره دارد.

1. Attitudinal Model
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خطمشيها 9به معناي بيانيهها یا تفاهمات كلي هستند كه اندیشه و كنشها را در راه تصميمگيري
هدایت ميكنند (اخوان علوي .)955 :93۳9 ،همانگونه كه ميبينيم نگرش با خطمشي ارتباط
تنگاتنگي دارد و هر دو از عوامل مؤثر بر تصميمگيري هستند .در الگوي نگرشي هم نگرش
قضات و هم خطمشيهایي كه بر اساس نگرش خود در پيش ميگيرند ،عناصر سازندهي
تصميمگيري هستند.
ازلحاظ تاریخي مبناي شكلگيري الگوي نگرشي ،مكتب واقعگرایي حقوقي 0بود كه با انتقاد
از مكتب سنتگرایي معتقد بود قضات براي دعاوي بر مبناي عوامل ماوراي حقوقي مانند ابعاد
اجتماعي ،سياسي و اقتصادي دعاوي و همچنين دیدگاههاي شخصي دربارهي سياست و
خطمشيهاي خودشان حكم صادر ميكنند ( .)Hwong, op.cit: 1شكلگيري الگوي نگرشي
بيشتر به پریچت 3نسبت داده ميشود ( ،)Baum, op.cit: 5اما درواقع او تنها این الگو را بسط و
توسعه داده است؛ زیرا الگوي نگرشي ریشه در چند موج پژوهشي دارد .نخست واقعگرایان
حقوقي ازجمله پاوند )9539( 1فرانک 9532( 9و  )9592و لولن )9599( 1ادعا كردند كه قضات
براي عمل طبق ارزشها و باورهاي شخصيشان برانگيخته شدهاند؛ سپس پریچت ( )951۳بر
ارزش توضيحي و پيشگویي نظریه واقعگرایي تأكيد كرد و شواهد تجربي براي آن ارائه كرد كه
بهموجب آن مجموعهاي از عوامل نگرشي غير از مالحظات حقوقي بر تصميمات قضات تأثير
ميگذاشتند .طبق این موج تحقيق ،تصميمهاي قضات دربارهي موضوعات حقوقي ميتواند با
نگرشها یا اولویتهاي خطمشي شخصي قضات در هر دو حوزه به بهترین شكل درك شود.

 Policy .9به معناي خطمشي و سياست بهكار برده ميشود ،اما چون ترجمه آن به سياست بار سياسي به خود ميگرفت و
همهجا این بار سياسي مدنظر ما نيست ما از آن به خطمشي یاد ميكنيم .در ادبيات فارسي نيز خطمشي هم بار سياسي و هم
غيرسياسي دارد.
2. Legal Realism
3. C. Herman Pritchett
4. Roscoe Pound
5. Jerome Frank
6. Karl Llewellyn
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این موج از تحقيقات با انتقاد از الگوي قانوني و ناتواني آن در توجيه تصميمهاي قضات به دنبال
ارائهي الگویي از تصميمگيري بود كه طبق آن اولویتهاي شخصي قضات مبناي تصميمگيري
آنها هستند ،اما علت این موضوع را روشن نميكرد .موج دوم تحقيق دنبال چرایي این موضوع
بود .راد 9و اسپات ( )9571و اسپات ( )9575اظهار كردند كه قضات براي ترجمهي اولویتهاي
خطمشي شخصيشان به خطمشي حقوقي تالش ميكنند .ازآنجاكه پژوهش راد و اسپات در
مورد دیوان عالي ایاالتمتحده 0انجام شده است یكي از علتهاي اینكه قضات دیوان ميتوانند
خطمشي شخصي را دنبال كنند چنين عنوان شده كه دیوان عالي ،دادگاه نهائي است كه دفتر
ثبت دعاوي خودش را كنترل ميكند 3و دادگاه دیگري نميتواند ارزشهاي آن را رد كند؛
بنابراین فقدان محدودیتهاي بيروني چيزي است كه به قضات اجازه ميدهد بر مبناي
اولویتهاي خطمشي شخصيشان عمل كنند و این بهوسيلهي عوامل بيروني محدود نميشود
(.)Bartels, op.cit: 4
این موضوع كه آخرین مرجع قضایي (دیوان عالي كشور) بيشتر از سایر مراجع ميتواند
نگرش و خطمشي خود را دنبال كند ،موضوعي انكارناپذیر است ،اما باید دانست سایر مراجع نيز
بهنوبه خود اولویتهاي خویش را در آراء نشان ميدهند و الگوي نگرشي در مورد سایر مراجع
قضایي نيز كاربرد دارد .اسپات و همكارانش الگوي نگرشي را بهطور خاص براي دیوان عالي تا
حدي بر مبناي نگرشهاي نهادي این دادگاه بهكار بردهاند ،اما محققان دیگر این الگو را به
دادگاههاي پایينتر بهویژه دادگاههاي تجدیدنظر فدرال و دادگاههاي عالي ایالتي بسط دادند
1. David W. Rohde

 Supreme Court .0باالترین دادگاه در سراسر آمریكاست كه از نه قاضي ) (Justiceتشكيل ميشود كه هشت قاضي
در حكم مشاور و یک قاضي بهعنوان رئيس دیوان عالي كشور ) (Chief Justiceبه خدمت مشغول هست .وي بهطور خاص
براي این منصب از سوي رئيسجمهور نامزد ميگردد كه مانند سایر قضات مصوب ماده 3قانون اساسي ،قضات ديوان عالي
کشور امريكا از سوی رئیسجمهور نامزد شده که به تأيید سنا نیاز دارند .مدت تصدی اين شغل مادامالعمر است (نیوبور،
.)۱۸۳ :۱۸۳۹
 .3یعني دیوان خودش تصميم ميگيرد كه چه دعوایي را براي طرح بپذیرد.
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( .)Baum, op.cit: 5بهطوركلي الگوي نگرشي مدعي است كه قضات بهسادگي به نفع
نزدیکترین گزینه به اولویت ایدئولوژیكشان رأي خواهند داد .بهعبارتدیگر ،الگوي نگرشي
بر روشهایي تمركز ميكند كه قضات از طریق آنها تصميماتي ميگيرند كه اهداف خطمشي
ترجيحي آنها را پيش ميبرد ( .)Robbennolt et al, 2010: 28الگوي نگرشي بيان ميكند كه
اگر یک رفتار چالشي در تعارض با دیدگاه ایدئولوژیک یک قاضي باشد ،آن قاضي به رد آن
رفتار رأي خواهد داد .طبق این الگو اگر احتمال ازدواج دو همجنس توهين به ارزشهاي قاضي
باشد وي قانون مدون را صرفنظر از سوابق حقوقي انتزاعي آن كنار ميگذارد .براي نمونه،
رئيس دیوان رنكوئيست 9در سراسر دورهي حرفهاي خود مدافع سرسخت حقوق ایالتها بوده
است ،اما اگر وي از نظر ایدئولوژیک مخالف قانوني كردن تعهد دو همجنسگرا بود الگوي
نگرشي پيشبيني ميكند كه وي قابليت انتقال مجوز ازدواج بهدستآمده در هاوایي به ایالتهاي
دیگر را رد ميكند ( .)Wrightsman, op.cit: 22تأثير باورهاي شخصي در قضات ميتواند
بهصورت ناخودآگاه و یا دستكم مورد انكار ظاهري قرار گيرد .براي نمونه ،وقتي ویليام
رنكوئست نزد كميته مجلس سنا در جلسات مربوط به تأیيد صالحيت خود شهادت داد ،گفت:
تعهد اساسي من اگر تأیيد شوم نادیده گرفتن كامل باورهاي شخصي خودم خواهد بود ( Ibid:

 .)45در مقابل عدهاي با صراحت از تأثير آن صحبت ميكنند؛ براي نمونه چارلز اوانز 0كه قبل از
اینكه رئيس دیوان عالي ایاالتمتحده شود گفت كه ما تابع قانون اساسي هستيم ،اما قانون اساسي
چيزي است كه قضات مشخص ميكنند (.)Unah & Hancock, 2006: 297
گروهي بر اهميت مؤلفهي رفتاري نگرش تأكيد ميكنند؛ جفري سگال و هارولد اسپات در
كتاب دیوان عالي و الگوي نگرشي ابراز ميدارند« :اگرچه ميتوان گفت كه نگرشها ،مؤلفههاي
شناختي ،عاطفي و رفتاري دارند .مسئله ما مربوط به آراء قضات و درنتيجه مؤلفهي رفتاري
نگرشهاست .این نگرشها و ارزشهایي كه آنها با آن ارتباط دارند باید باعث شوند یک قاضي
1. Chief Justice Rehnquist
2. Charles Evans
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مستعد ازنظر رفتاري از مطالبات قانوني معين حمایت كرده و با سایر مطالبات مخالفت كند.
درحاليكه قضات دیگر با شيوهاي مخالف رفتار ميكنند .حتي عدهاي از پژوهشگران استناد به
قانون را وسيلهاي براي رسيدن به اولویتهاي شخصي قضات ميدانند .در این دیدگاه آراء قضایي
كه دربرگيرندهي قواعد حقوقي بودند از آنها یعني قواعد حقوقي بهعنوان توجيه عقالني براي
اولویتهاي شخصي استفاده ميكردند ،هرچند ممكن است اكثر قضات تأثير ارزشهاي خودشان
را ندانند .گروهي در گسترش الگوي نگرشي و كنار گذاشتن الگوي قانوني چنان پيش رفتهاند
كه معتقدند قضات ابتدا بر اساس اولویتهاي خود تصميمگيري ميكنند .سپس براي توجيه
تصميم خود از قانون استفاده ميكنند؛ یک قاضي ممكن است نخست بهطور شهودي 9به تصميمي
برسد و تنها پسازآن به یک مقدمه قاعده كبري و یک مقدمه حقيقت صغري برگردد تا ببيند آیا
تصميم ازنظر منطقي قابل دفاع است یا نه ( .)Wrightsman, op.cit: 47این مطلب توسط سایر
پژوهشگران نيز بيان شده است ،سگال و اسپات مدعي هستند كه بهترین روش براي درك
تصميمگيري قضایي تمركز بر اولویتهاي خطمشي قضات است؛ به نظر آنها آراء دادگاهها
صرفاً دفاع از آن اولویتهاست .قضات طبق این رأي خواهند داد كه چگونه ميتوانند
اولویتهایشان را پيش ببرند .افراد هنگام انتخاب از یک مجموعه گزینهها موردي را انتخاب
ميكنند كه بيشتر ترجيح ميدهند .یعني گزینهها را به شيوه ترتيبي رتبهبندي كرده و نخستين
گزینهشان را انتخاب ميكنند ( .)Holbrook, op.cit: 4تأثير الگوي نگرشي مورد آزمایش برخي
پژوهشگران نيز قرار گرفته است .ازجمله سگال و اسپات ( )9551در تحليلشان از  311پروندهي
مهم براي ارزیابي تأثير قاعدهي سابق پس از شروع دوران وارن 0دریافتند كه  52/۳درصد آراء
مطابق با اولویتهاي آشكارشده قضات هستند .یعني تنها  5/0درصد از مواقع یک قاضي به
موضوع آشكار در سابقهي قضایي شاخص روي آورده بود (.)Unah & Hancock, 2006: 297
1. Intuitively

 The Warren Court .0اشاره به دوره ریاست ارل وارن ( )Earl Warrenبر دیوان عالي ایاالتمتحده بين سالهاي
 1953تا  1969دارد.
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البته باید در نظر داشت كه تأثير نگرشها بر آراء قضات مطلق نيست .براي نمونه ،اگر یک
تجدیدنظرخواهي شایستگي آن را نداشته باشد ،هيچ قاضي داراي عزتنفسي در مورد آن تنها بر
مبناي اولویتهاي خطمشي خود تصميمگيري نخواهد كرد (.)Wrightsman, op.cit: 48
در ایران تأثير الگوي نگرشي را در مقاطع خاص تاریخي ميتوان مشاهده كرد .براي نمونه،
در سال  93۳0پس از اصالح قانون صدور چک و از بين رفتن وصف كيفري بسياري از انواع
چک ازجمله چکهاي وعدهدار دو رویهي كامالً متفاوت در مراجع قضایي بروز كرد .عدهاي
كه تا قبل از اصالح قانون ،صادركنندگان چک پرداختنشدني را با قرار وثيقه (وجهالضمان)
روانهي زندان ميكردند ،این تغيير را نپذیرفتند و بر اساس نگرش خود نسبت به صادركنندگان
چک كه درهرصورت باید وادار به پرداخت وجه چک شوند ،در تحقيقات مقدماتي وارد بحث
وعدهدار بودن نميشدند و اساساً از شكات در این مورد تحقيق نميكردند و درنتيجه همچنان به
خطمشي خود –برخالف فلسفهي اصالح قانون– عمل ميكردند ،اما عدهاي كه از الگوي قانوني
تبعيت ميكردند بالفاصله خود را با تغيير موضع قانونگذار هماهنگ كرده و با تحقيق در مورد
چکهاي غير كيفري (ازجمله چکهاي وعدهدار) تصميم بر منع تعقيب ميگرفتند و دارندهي
چک را به طرح دادخواست حقوقي هدایت ميكردند .هرچند امروزه پس از سالها قانون
اصالحي بهخوبي جاي خود را در ميان قضات پيدا كرده و شاهد تغيير نگرش قضات دسته نخست
هستيم ،اما در ابتداي اصالح قانون ،كشمكش بين طرفداران الگوي نگرشي و الگوي قانوني در
مورد پروندههاي صدور چک بالمحل كامالً مشهود بود.
 .2-2الگوی ویژگیهای شخصی/شخصیتی؛
ویژگيهاي 9شخصيت ،عبارت است از مجموعه سازمانیافته و واحدي متشكل از خصوصيات
نسبتاً ثابت و پایدار كه یک فرد را از فرد یا افراد دیگر متمایز ميسازد و ميتواند مبناي درجهبندي

 :attribute .9یک ویژگي ابتدایي و بنيادي ادراكشده از یک محرك...آنها تا حدودي غيرقابل تغييرند و نمایانگر چيزي
هستند كه عليرغم تغيير در شرایط محرك در آن ثابت ميماند (ربر.)۳3 :9352،
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یا اندازهگيري افراد قرار گيرد (حاتمي و دیگران .)920 :9352 ،این تعریف به تعریف شخصيت
نزدیک است و بر ویژگيهاي شخصي هر فرد تأكيد ميكند .الگوي ویژگيهاي شخصي 9نيز
در ادامه الگوي نگرشي مطرح شد و بهجاي پرداختن به نگرش قضات ،شخصيت آنها را مالك
قرار ميدهد .نگرش مبين دیدگاه قاضي نسبت به متهم ،جامعه و سایر عوامل دخيل در
تصميمگيري قضایي است و ممكن است بهمرور دستخوش تغيير شود 0.ولي شخصيت كه تحت
تأثير عوامل ارثي و محيطي قرار دارد ،پس از شكلگيري كمتر دستخوش تغيير ميشود.
طرفداران این الگو بر این باورند كه قضات تحت تأثير پيشينههاي اجتماعي–اقتصاديشان ازجمله
پيوندهاي منطقهاي و وابستگيهاي سياسي در صدور حكم براي دعاوي قرار ميگيرند .ناگفته
پيداست كه ویژگيهاي شخصي تأثير بهسزایي بر تصميمگيري قضات دارد ،اما عدهاي مثل
تریسي جرج 3در پي آزمودن این فرضيه برآمدهاند .وي دریافت كه اساتيد حقوق سابق كه براي
مسند قضاوت تجدیدنظر ایاالتمتحده منصوب ميشدند گرایشهاي شدیدتري نسبت به بقيهی
قضات براي صدور آراء و لغو آراء دادگاه پایينتر بهمنظور طرح ایدههاي حقوقي جدید نشان
ميدادند ( .)Hwong, op.cit: 11غيرازاین شواهد ،برادني 1و دیگران نيز تحقيقاتي در مورد تفاوت
تصميمگيري قضات دموكرات و جمهوريخواه مطرح كردهاند .بهعالوه ،تيت و سيتي وانگ

9

در تحقيقاتشان درباره دیوان عالي كانادا از نظریه ویژگي قاضي استفاده كردند .آنها نشان
ميدهند كه عوامل متعددي ازجمله منطقهگرایي 1،مذهب ،حزبگرایي و تجربهي شغلي با هم
بر نحوهي رسيدن قضات به تصميم تأثير خواهند گذاشت .آنها با تمركز روي همهي پروندههاي
1. The Personal Attributes Model

 .0در مورد اینكه شكلگيري شخصيت در چه سني صورت ميپذیرد و پسازآن چقدر دستخوش تغيير ميشود اختالفنظر
وجود دارد .براي مشاهده این نظریات ميتوانيد به مقاله :ثبات و تغيير شخصيت ،تأليف سيد محمدرضا موسوي نسب در نشریه
معرفت ،شماره  990رجوع كنيد.
3. Tracey George
4. James Brudney

& Panu Sittiwong

5. Neal Tate

6. Regionalism
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غير اتفاق آراء داراي اقليت و اكثریت در دورهي  9515تا  95۳9دریافتند كه این ویژگيهاي
قاضي در حقيقت بر تصميمات قضایي تأثير ميگذارند (.)Songer & Johnson, 2007: 917
با توجه به پژوهشهاي انجامشده و عواملي كه مورد سنجش قرار گرفتهاند این الگو را ميتوان
تركيبي از برخي صفات شخصيت و ایدئولوژي دانست .هرچند عدهاي ایدئولوژي را نيز
زیرمجموعه و حتي یكي از تعاریف شخصيت ارزیابي ميكنند 9.ازآنجاكه تأثير شخصيت بر
تصميمگيري قضایي انكارناپذیر است این الگو را ميتوان از الگوهاي مهم تصميمگيري قضایي
قلمداد كرد .گفتني است كه گروهي از پژوهشگران بر پایهي الگوهاي دیگري نيز تصميمگيري
قضایي را مورد سنجش قرار دادهاند كه بررسي آنها از دامنهي این پژوهش بيرون است.

0

 .9برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به :احمدی ،علياصغر ،روانشناسي شخصیت از ديدگاه اسالمي ،نشر امیرکبیر ،چاپ
دهم۱۸۲1 ،
 .1براي نمونه ميتوان از الگوهاي نهادي یا تفكيک قوا (  )institutional modelالگوهاي واقعيت محور ( fact-
 )pattern modelsالگوهاي پيوندگرا یا ایفاي قيد ( (Connectionist Model/Constraint Satisfaction
 Modelالگوهاي تصادفي( )Stochastic Modelsالگوهاي جبري( )algebraic modelsالگوي نقل( story
 )modelو الگوي مدیریتي( )managerial modelیاد كرد.الگوي نهادي یا تفكيک قوا به تأثير نهادهاي درونسازماني
مثل رویههاي متداول یا نهادهاي برونسازماني مثل كنگره بر تصميمگيري قضایي تأكيد ميكند (.)Hwong, 2006: 13
این الگو درون الگوي راهبردي جاي ميگيرد .الگوهاي واقعيت محور به تأثير اطالعات دعوي و محتویات پرونده بر
تصميمگيري توجه ميكنند ( .)Bartels, 2006:10صرفنظر از اینكه محتویات پرونده ركن انكارناپذیر مؤثر بر
تصميمگيري است ،این الگوها را ميتوان به الگوي قانوني نزدیک دانست .الگوهاي پيوندگرا یا ایفاي قيد به دنبال ارائه
چارچوبي براي تفكر قضایي از طریق ادغام مجموعهاي از اطالعات و اهداف ناهمخوان و احتماالً متباین هستند و تصميمگيري
را عملي ميدانند كه به بهترین شكل بين محدودیتهاي عناصر تصميم موازنه برقرار كند ( Robbennolt & others,
 .)2010: 33این الگو با تأكيد بر اینكه هيچیک از الگوها بهتنهایي پاسخ چرایي تصميمگيري را نميدهند بر نگاه موردي به
هر پرونده و استخراج عناصر تصميم از آن تأكيد ميكند .حالآنكه هدف از بحث الگوها ارائه چارچوبي ثابت براي هر قاضي
در تصميمگيري اوست و البته بدیهي است كه تصميمگيري هر پرونده عالوه بر چارچوب ثابت در تركيب با عناصر آن پرونده
ميتواند خروجي متفاوتي به دنبال داشته باشد .الگوي مدیریت بر تأثير فشار كاري كه در همه سطوح ،قضات با آن مواجه
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برآمد؛
در بررسي الگوهاي اصلي تصميمگيري قضائي ،قانون ،نگرش قضات ،راهبردهاي مؤثر بر
تصميمگيري آنها و تأثير ویژگيهاي شخصي را ميتوان مورد توجه قرار داد و ممكن است بر
اساس نظامهاي حقوقي مختلف و ميزان آزادي قضات از كشوري به كشور دیگر تفاوتهایي
وجود داشته باشد .این الگوها مورد وفاق اكثر پژوهشگران است .مقصود از طرح بحث الگوهاي
تصميمگيري آشنایي با سایر عوامل مؤثر بر تصميمگيري قضایي است .نگاه سنتي به تصميمگيري
قضایي بهویژه در امور كيفري توجه به موضوع پرونده و ضرر و زیان وارده و در نگاههاي جدیدتر
توجه به بزهدیده و تشكيل پروندهي شخصيت است .رویكردهاي نوین ،سایر عوامل ازجمله
نگرش و شخصيت قاضي ،فشار افكار عمومي و تأثير نهادهاي خارج از قوهي قضائيه را مورد
تأكيد قرار ميدهند .در این پژوهش ،عالوه بر تأثير قانون به نگرش قضات ،ویژگيهاي شخصي
آنان و راهبردهاي مؤثر بر تصميمگيري آنها تأكيد شد و پژوهشهاي انجامشده در ایاالتمتحده
بررسي گردید .در نظر گرفتن این عوامل ما را بهسوي علت شناسي واقعي تصميمگيري قضایي
و در نتيجه تحليل بهتر آراي قضات رهنمون ميسازد .از طرفي قضات با شناسایي عواملي كه
گاهي بهصورت ناخودآگاه بر تصميمهاي آنها تأثير ميگذارد بهتر ميتوانند به كنترل این عوامل
بپردازند .بهعالوه شایسته است پژوهشگران داخلي از نگاه سنتي به تصميمگيري قضایي خارج
هستند تأكيد ميكند .این الگو بيش از آنكه به دنبال توجيه تصميمگيري قضایي باشد به نحوه مدیریت پروندهها تأكيد دارد.
الگوهاي جبري كه از قاضي بهعنوان حسابدار قضایي یاد مي كنند به دنبال تبدیل اطالعات قضائي به عدد و تصميمگيري بر
اساس وزن این اعداد هستند .)Hastie,1993: 84(.الگوهاي تصادفي در مقابل الگوهاي قطعي نظير الگوهاي جبري قرار
دارند و به پيشبيني مجموعهاي از واكنشهاي احتمالي سنجيده شده بهوسيله احتماالت یا وقوع آنها ميپردازندKerr, ( .
 .)1993: 118الگوي نقل كه با توجه به اهميت شناخت در تصميمگيري اعضاي هيئتمنصفه به پردازش اطالعات محاكمه
بهمنظور تصميمگيري قبل از مشورت با سایر اعضاء تأكيد دارد ( .)Pennington & Hastie,1993: 192الزم به توضيح
است كه سه الگوي اخير صرفاً در مورد تصميمگيري اعضاي هيئتمنصفه مورد بررسي و آزمون قرار گرفتهاند .اما ميتوان
آنها را به تصميمگيري قاضي یا هيئتهاي قضایي تعميم داد.
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شوند و دیدگاههاي نوین را در نظام قضایي ایران مورد آزمون قرار دهند .بهویژه بررسي عوامل
روانشناختي مؤثر بر تصميمگيري قضایي و آزمودن فرضيههاي موجود نيز راهي است كه
پژوهشگران عالقهمند را به خود فرا ميخواند .پژوهشهایي ازایندست ميتواند به بهبود عملكرد
قضات و بهكارگيري مناسب قضات در شعب متناسب با نگرش و شخصيت آنها و درنتيجه
پویایي قوه قضائيه كمک كند.
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