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(7/3/33 : پذیرش تاریخ - 63/9/33 : دریافت تاریخ)  

 ؛چکیده

 ـأمی  ت نخستی  قراهها  ا  گیرىـصایم ا   اسـ. دعر  هر  نتیجه ت هک  ـر  مدم قضا ى گیرىـصایم

 ایزت  کییرى هاىپرتن   ده هاعامل ا   شرن .مى صاده گرنىگرنا هاىعامل ا  ا(رپذ رى با پا انى هأى ـا گریته

 اما قگرددنبا م نیز کییر  ع الـ ندادهاى کاهکرد ت د   بز  ت متدم شخصیـ به پرتن  ق قاا ق ت مـتر ا  بر

 قضا ى  ریگمیـصا الگرهاى عنرا    ر که اسـ قاضى ذهنى تاه  رح اسـق ش   پرداخته آ  به ـرکم آنچه

 نیا  ها پ      و اصلى  هاعامل میا  پیرن هاى تاقعیـق بر ـییه با که اسـ  رقى الگرق .شردنم سىبره

 قاضنق نگرش قانر ق ـران من ده من شیل ها گیر ـصایم م نا  که کلى  رح قضا ى هاىپرتن   ده ده .مى

  ریگمیـصا الگر   و عنرا  ـــ  و هر که باش  قاضن شخصیتن ها ت ژگن ت قضا ن هاه رد  ا استراـژ 

 ب  دن الگر  عنرا به ا خرانن   هر ذه  ده که اسـ الگر ن نخستی  قانر  گیرن .من قراه برهسن مرهد

 ها قضا  ها ـصایم چرا ن پاسخ ـندا نبه قانر  که داشـ ـراه با   اما گیردقمن شیل قضا  ها ـصایم

 داد  قراه تاکات  مرهد ها شخصیتن ها ت ژگن ت  استراـژ رشقنگ بع   ها پژته  اساس های  بر .ده نان

 قضا ن نظای ده برهسن ا   ا(رگذاهن . قضا  ها ـصایم بر خرد  نربهبه نیز عرامل ا   که کردن  ا( ا 

 سنج  ا  ه ف .رد پذنم صره  ا را  قضا ن نظای با ماا سه ده کیره عالن د را  ژ  تبه متـ  اال  ا

 مؤ(ر عرامل سا ر به قضا  ـراه داد  سرک پژته ق ا   ده ش   برشارد  الگرها   هپا  بر قضا ن  هامیـصا

 .اسـ صـیح گیر ـصایم   مینه آتهد  یراهم ت قضا  نظر دقـ ایزا   باعث که اسـ گیر ـصایم بر
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 انیگا  ـدرا  )نر سن   مسئرل( شناسن داه قارک ازا ت اریدانیی *

behmansour@ut.ac.ir 

 شناسن دانیگا  ـدرا دانیجر  دکتر  قارک ازا ت اری **

                شناسن دانیگا  ـدرا استاد اه قارک ازا ت اری ***

  دانیگا  ـدراشناسن اری قارک ازا ت دانییاه **** 

mailto:behmansour@ut.ac.i


 
  
 
 

811 

 

6931 بهار، هجدهم، شماره فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، سال ششم  

 
 ؛مقدمه

 ت دعرا  ریی  ت اسـ دعرا ى هر به هسی گى پیام  ت هک  ـر  مدم قضا ى 8گیر یمـصا

 ا  ـصایمق ا   کنن .مى ارتاسـ قاضى ـصایم ده ها خرد اختالف تیصلقل پرتن  ق

 ت ژ  معناى ده هأى که ندا ىق ت پا انى ـصایم ـا گریته ـأمینى ت نخستی /اع اد  قراهها 

 م نى هاىپرتن   ده کاه ا   .شردمن گریته گرناگرنى ها عامل رـأ(ی ـــ قشردمن خران  

 هاىپرتن   ده اما قپذ ردمن صره   ریی  ها دلیل ت پرتن   مـتر ا   پا ه بر ـربی 

 قهاپرتن   ـربی  ده نیسـ. پرتن   مـتر ا  ت هابرگه پا ه بر ـندا گیر ـصایم کییرى

 هاانن  اسـق پرتن   مـتر ا  ت مرضرع ا  بیرت  کییرى گیر ـصایم بر ا(رگذاه ها عامل

 ت کییرى ع الـ ندادهاى کاهکرد د   قبز   پییینه ت شخصیـ متدمق  پییینه ت شخصیـ

 ذهنى /ساختاهتاه  رح» ا(ربخ ق  هاعامل ا   یى میا ق ا   ده .دسـ  ا ا ها نعامل

 اسـ. ش   پرداخته آ  به ـرکم ما قضا ى ت قارقى ادبیا  ده که اسـ «کییرى دادهس

 ده که داهد  اژ  ت ذهنى  رح/ساختاه  و ـصایمق به هسی   دهها  دادهسى هر گاا نب

 هر ذهنى /الگرىتاه  رحساختاه/ خا رق های  به .شردمن پ   اه د گر ها عامل با پیرن 

 گیر صایمـ براى قانرنى الگرى  و ا  دادهسا ق ا  گرتهى اسـ. د گرى ا  ا اى قاضى

 کاه دتها  ده که  اژ  ت  هانمیخط ت هانگرش پا ه بر د گرق گرتهى کنن ؛مى پیرتى

  ا ت هایاها  د گر  ها گا  د ا  پیرتى به نیز گرتهى ؛رن یگنم ـصایم قان کرد  پی ا قضا ى

                                                           
صمّ ت به معنا  اهاد  کرد  ت آهنگ انجای کاه  کرد ق  رح   هعربن ت ا  ه ی  اق ـصایم تاژ نشناسا  د   تاژ  .8

به آ ق مص ه « گریت /گیر »(. ده یاهسن با اضایه کرد  361  8218کرد ق قص  کرد  ت ـخصیص داد  اسـ )معی ق 

مختلین ـعر ،   هاها به گرنه  ریگمیدان  م  ر ـق ـصا ه. دبرن نهاا  معناها به کاه م ان  ت آ  ها بهمرکب ساخته

 شردنصره  آگاهانه اارا ما  اعاال شناختن اسـ که به  اق مجارعه ریگمیان  منظره ا  ـصاان . برا  نارنهق گیتهکرد 

(. گرتهن د گر 218  3997ق (Lizárraga) ت میا  میخص اسـ )لیزاهاگا  ما و ت شامل عناصر  ا  مـیط ده 

  8216ان   یرآ ن  انتخاب  و شیر  عال ا  میا  اعاال متنرع )ازا ر  ت هقیانق ـعر ، کرد  گرنه  ها ا  ریگمیـصا

ان   یرآ ن   اسـ خاص شامل انتخاب  و ها  ت هتش ا  میا  دت  ا چن  هتش ( ت ده ـعر ، د گر  چنی  گیته82

 (.8216اق مرارد )سعی کی
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 ی ما دادهسا  ا  گرتهى ؛هسن نم ـصایم به قضا ى دستگا  ا  بیرت  ندادهاى  ا ت اشخاص 

 ا   ا   و هر که اسـ هتش  بگیرن . ـصایم شا نتیشخص هاىت ژگى به ـراه با اسـ

 ده گاهى مینیبنم خا رق های  به ا(رگذاهن ؛ قضا ى گیرىـصایم بر ت ژ   اگرنهبه الگرها

 سپرد  دادهس چن   ا دت به گیر ـصایم اگر  یسا ق عنصرهاى ت هابخ  با ا پرتن    و

 به هاه ا  بی  گرناگرنىق ا   ت شر ممن هتهتبه هاآ  سرى ا  گرناگرنى ها ـصایم با شردق

 هتش  ااهای  پژته  ا   ضرته  .گرددبا من هاآ  ذهنى /ساختاهتاه  رح اختالف

  ا قانر  یاط ها قضا  ـصایم م نا  که سنتن نگا  ا  خرتج ضا  اسـ شا سته که شردمن

 شرد. شناسا ن نیز قضا  گیر ـصایم بر مؤ(ر ها عامل سا ر قدان من پرتن   مـتر ا 

 ت کییرى ع الـ  اه پا ت غا ى ه ف دادهسا  دهسـ ت اابه گیر ِـصایم ا آنجاکه عالت به

 ت ال ی قضا ى نظای  هانکاست ا   اپاه  برد  میا  ا  براى الگرها ا   با شناسى اسـق قارک

 ده قضا ى گیر ـصایم الگرها  برهسى پى ده ىکنرن پژته  ده قهت  ا ا اسـ. با سته

 الگرها ن چه اسـ  قراه ا   ا  پژته ق ا   پرس  هاستاق ا   ده 8هستیم. ا را  ت متـ  اال  ا

 گیر ـصایم الگرها  کال ق نگا   و ده ا(رگذاهن ؟ قضا ى گیر ـصایم بر گرنه چه ت

 ان  نالگرها بیرتننق الگرها  کرد؛  بن   اه دهتنن ت بیرتنن  هدست دت به ـرا نم ها قضا ن

 ندهادـ ات ان  یه ت ییر به دادهس شخصیـ ا  بیرت  شرا ط ت عرامل با پیرن  ده که

                                                           
ده « قضا ن  ریگمیـصا نشناسهتا »قضا ن ـــ عنرا   نشناسهتا   هرشاخ گیتنن اسـ که ا   مرضرع امرت   ده   .8

 ةدهباه  اکه با   مرهد ـراه قراه نگریته اسـ ت ـاکنر  ملالعهتلن ده اامعه علان ما چن ا  شردنادا  دان  برهسن م

ان هکاها  امره قضا نق پژتهیگرا  علری سیاسنق دانا  ت دسـاز قارکها  د گرق بهآ  انجای نی   اسـ. اما ده کیره

-هنیده م ن که هاکتاب.  ین ا  ان هت  آتهد  قضا ن  ریگمینیز به ملالعه ت برهسن الگرها  ـصا نشناسم  ر ـ ت هتا 

که ده آ  هج   مااله ا  عنرا    یبا ها اسـ نکتابده ادبیا  انگلیسن نگاهش  ایته   نقضا  ریگمیـصا نشناسهتا   

. اسـن گردآته  ش   ت هیتاه سا مان قارک قنشناسهتا  ق ریگمیـصا قناسیعلری س   مختل،ها  گرانر سن گانن با 

  هادان آتهدها    دسـ  داهد ت با ستن بر پا هاهشته یبا   مرضرع ماهیتن که    آنبرما  ا   مجارعهق چنی  

 چاپ ش   اسـ  3989ده سال ها برهسن کرد. ا   کتاب با شناسه   ر  مختل، آ 

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

Decision Making, 1st  Ed, London, Oxford University Press. 
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  ن گن  هپییین ت شخصیـ ـربیـق ده ه یه که ان  نالگرها دهتننق الگرها  ت کنن نم

 پا هق ا   بر .ن  آنم شااه به گذشته ده ات باتهها  ت هانگرش   سا ن  ت داهن  دادهس

 دهتنن الگرها  ت (نخسـ بن ) بیرتنن الگرها   شردنم برهسن بن  دت ده نظر مرهد ملالب

 (.دتی بن )

 بيرونی؛ الگوهای  .1

 ا(رگذاهن . ما  ها ریگمیـصا بر خاص  اگرنهبه هرک ای مختل، شرا ط ت عرامل گاا نب

 پیرامرنن عرامل اسـق ر انیاهناپذ ما 8گیر ایمـص بر هاآ  ـأ(یرگذاه  که عرامل ا   ادسته

 نگا  ده خا رق های  به اسـ. د  نن ـأ(یرپذ ر  ا   نیز قضا ن گیر ـصایم ماای ده هستن . ما

                                                           
سا مانن شخصن ت  ا سا ما  اسـ.   را هر شخص ت  ا  و   هاـیبخ  یعال   ـرمدم  ریگمیهتش  اسـ که ـصا. 8

ـصایاا  هر سا ما  اعم ا  خرد  ا کال  ـرسط م  را  ازء  ن اهد.  ریگمیا  از ـصابرا  هسی   به اه اف خرد چاه 

ا  اانب شرن  که لزتی اـخاذ ـصایم شرد. م  را  هاراه  ده انجای ـاامن تظا ، خرد با شرا لن مرااه من ا کل اـخاذ من

گیر  ها ده ـاامن تظا ، م  را  ت یرآ ن ها  سا مانن  ل  . های  امر نیرذ ت اا گا  بسیاه مدم تظییه ـصایمها ها منآ 

به شااه گیر  ـصایم  ها ـاای م  ر ـگرتهن گیر  ده هر سا ما  به ق   اسـ که اهایـ ـصایمه . دنیز نیا  من

گیر  صریاا ده دان  م  ر ـ ملرح نیسـ بلیه اما با   دانسـ ـصایم (.831  8217ق  اد  ما ی ت  درانن)هاد  آتهن نم

ق اقتصاددانا ق اامعه شناسا ق هتا  شناسا ق عصب شناسا  ت ا یرلسیده هاه علری مرهد ـراه قراه گریته اسـ. ی

)هقاانن  ان د کرآ  ها برهسن خاص   اگرنهبهده هر دانین ت  داهن  گیر  سرتکاهبا ـصایم ننرعهرک ای به دانا ناض ه

  اژ  ت چه ده عال ا  اهایـ ت نظر  قارک نیز چه ا لـاظ ده دان   ریگمیـصا .(88  8216سرشـ ت مـا   نسبق 

اسـ.   را ا   ما  ـیییل پرتن   )ـا  م  ـر یها بـرا  ادعا کرد اهایـ آ  ده ماا سه با سا ر دان برخرهداه اسـ ت من

شرد. گیر  ات مت لره منده ـصایم ر دتخته ش   اسـ ت نتیجه هر دع نها به ـصایم قاض ا شیرائیه( هاه نگا دادخراسـ 

گیر  ا  منظرها  گرناگر  مرهد  ره ت ژ  ده دان  قارک نیز برهسن گردد. یرآ ن  ـصایمگیر  بهپس ال ی اسـ ـصایم

 -Decision) گیر ـصایم  هاگیر ق س وع ـصایمق انرا ریگمیـراه دانیان ا  برد  اسـ مثل مراقل ـصا

Making Styles)، گیر ـصایم  الگرها (Decision-Making Models ق) قارکق  ت غیر . اما آنچه ده دان

علری سیاسن( هنگای برهسن کاهکرد مرااع  ژ  تا لـاظ کاهبرد  مرهد ـراه قراه گریته ت دانیان ا  سا ر علری )به ژ  تبه

گیر  قضا ن اسـ. بنا بر آ  چه گیته ش  ده گیتگر ا  الگرها  ـصایم  ریگمیان ق الگرها  ـصاه آ  ـراه کرد قضا ن ب

قراه ـأمی  خراسته  ا   اگیر  )اعم ا  نخستی  مثل قراه ـأمی  کییر  ده پن برهسن ا   مرضرع هستیم که قضا  ده ـصایم

 .دهن نعناصر پرتن   م نظر قراه م ی تابط به یی ـ   ها برا نندائن  عنن ص ته هأ ( چه  رق
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 .رن یگنم ـصایم بیرتنن عرامل ا  ـأ(یرپذ ر  با قضا  که شردنم برداشـ چنی  نخسـق 

  ین ا(رگذاهن ق قضا  گیر ـصایم بر ـربی  که عامل دت تلن بسیاهن  بیرتنن عرامل

 ا اگانه با   ها ها  ا ا   و هر .هاسـنمیخط ت هاه ردها د گر  ت اسـ قانرنن معیاهها 

 قضا ن گیر ـصایم الگر  دت ا   برهسن به بن  ا   ده قهت  ا ا داد. قراه برهسن مرهد

 )ب(. هاه رد  الگر  ت )ال،( قانرنن الگر   م پردا نم

 انونی؛ق الگوی .1-1

 اسـ. 8قانرنن الگر  شردقمن مت اده ذه  به قاضن هر گیر ـصایم برا  که الگر ن نخستی 

 ده من قراه م نظر ها قانر  یاط دعر   و مرهد ده گیر ـصایم هنگای قاضن که معنا ب   

 اسـ ا   م ی  قانرنن الگر  ده .نان دخالـ ها سا مانن شرا ط  ا خرد خاص  هانگرش ت

 عالن د را  خصرص ده هستن . قانر  قیم ت پرتن   قاا ق بر م تنن قضائن ایاا ـص که

  هت ه ت قانر  کنن گا   ـ ت نیـ اساسنق قانر  ع اها  ساد  معنا  شامل  مراهد ا   امر یاق

 قارقن میتب بیستم قر  اتا ل ـا نیز ـاه خن لـاظ ا  (.k,Holbroo :2011 2) اسـ قضا ن

  رهبه قضا  کردن من ـصره برد 3قارقن ا  گراسنـ نیرذ ـــ که امر یا ن-انگلیسن

 ـصره ا   مرته ما به .(Hwong, 6:020 2) کنن من انتزاع قارقن اصرل ا  ها قانر  میانیینق

 هیـ. بی  ا  کنن قمن صاده هأ  قضا ن  هت ه ت قانر  م نا  بر صریاا قضا  که ابت ا ن

 ایر  قتن پن اشتن . ایسانه ها قانر    ق بر مـض عال را قپژتهیگ ا  ا ع   که  رهبه

 قضا  که کنن من میخص ت پرداخته قضا ن  هت ه ـأ(یر آ ما   به 2اسپا  هاهتل  ت سگال

 قضا ن  هت ه چر  گیرن من نتیجه هاآ  گیرن .من قراه قضا ن  هت ه ـأ(یر ـــ ن ه به

 دادگا  که کن  ننیب یپ ـران نان قانرنن الگر  دقداه تارد دعر   رف دت هر برا  معارالا

 دهک برا  ضعی،  شیر   و ا   هاآ  نظر به نتیجه ده داد. خراه  قیم چگرنه

                                                           
1. Legal Model 
2. Legal Formalists 
3. Jeffrey Segal & Harold Spaeth 
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 ـرایه برا  ـندا قضا ن ها هت ه ذکر که گریتن  نتیجه هاآ  اسـ. قضا ن گیر ـصایم

 برا  د گر شاه  عنرا به .(op.cit k,Holbroo: 3) اسـ گریته شیل ق الا که اسـ عاا   

 ا   و هر به اسـ کاین داهدق تارد  رف دت هر مجادال  ـأ ی  برا  قضا ن  هت ه ا نیه

 اکثر ـ نظر نیز ت نظر ا   کنی . مرااعه مخال، نظر  و قات   نظر ـج  دادگا  دعات 

 ا   به اهااع اسـ. ق لن ش  داد  قیم دعات  به اهااعا  ا  نـرادقابل ـع اد قات  اقتااالا

 ـأ ی  ها هاآ  ـصایم اکثر ـ ـرسط ذکرش   مراهد که ده من نیا  ـرد   ب ت  دعات 

 کنن من ـار ـ ها مخال، قیم سا ر   ـرسط ش  میخص مراهد آنیه قال کن .من

(47 1999: ,Wrightsman.) 

 اگر چراکه ؛ن اش  صـیح مللق  رهبه قانرنن الگر  ا  صـ ـ هس من نظر به نیز عال ده

 نتیجه به با   قانر  برد  (ابـ لـاظ به میابدن شیا ـ  ا دعر   رح هر بپذ ر م ها الگر ا  

 بسیاه  عال ده آنیهقال گیرد. قراه میخص  ی،  و ده کمدسـ  ا ت شرد منتدن میابدن

 الگر  هب نس ـ انتاادا  ت ا رادا  های  شرن .نان مرااه بیننپی  قابل نتا ج با هاپرتن   ا 

 دتی بن  ده که ش  نگرشن الگر  ا االه گیر ـصایم الگرها  سا ر  رح به منجر قانرنن

 .گیردمن قراه برهسن مرهد

 راهبردی؛ الگوی .1-2

 اصلن  هانمیخط ت اه اف مااص ق منظرههاق الگر  ا  اسـ ع اه  استراـژ /هاه ردق

 ها گیر ـصایم بر مؤ(ر تاقعن عرامل ـعر ،ق ا   ده اصلن  هانمیخط (.6  8279 )شرانوق

 نگرشن الگر  ده ملرح شخصن نمیخط با ت نیسـ نگرش بر منل ق یاط که ردیگنبرم ده

 الگر  برد. نگرشن الگر  ا رادا  م نا  بر نیز 3هاه رد  الگر   ریگشیل 8.اسـ متیات 

 آهاء ت هاشنگر بی  اهـ اب ن اشـ. اهـ ا ن قضا  ها انگیز  با اشاتلیه شیل ده نگرشن

                                                           
 .ردیگنممرهد برهسن قراه  لیـیصبهالگر  نگرشن ده بن  دتی  .8

2. Strategic Model 
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 استا ال نگرشن الگر  ا  که مـااانن هم ق8699  دهه ده اما قش من ـلان انعیاسن تبی کم 

 قضا ن ه ف که دادن  انجای ها نپژته  قضا نق هیتاه دانیجر ا  د گر هم ت کردن من

 مثل گیر ـصایم یرآ ن  مراقل ده کردن .من یرض خرب مینخط به هسی   ها آگاهانه

 ـاا لیا  م نا  بر قضا  که هسی من نظر به چنی  صــ م نا  بر استااع برا  دعات  انتخاب

 هیتاه هاه رد  صره به هاآ  گر دا یببه ناا ن .من عال مللربیا  مینخط پیی رد به

 (.,Baum :2010 6) کردن من

 که  رهبه برد. نگرشن الگر  ا  برآم   شردمن مالقظه که گرنههاا  هاه رد  الگر 

 ده ایـ. پر چـ نظیر نگرشن الگر  پژتهیگرا  ها  ایته ا  ـرا من ها آ   اتلیه ها ارقه

 با هایاها  ا  قاا ـ برا  اسـ مای  قضا  که یدای  خرد نگرشن بین  بر عالت  پر چـ

 شا شخصن مینخط  هاـ اتلر با ملابق دقیااا نه اما به نزد و که کنن  مرایاـ ـصایااـن

 قضا ن اق اما  چنی  ب رن . پی  ها شا شخصن مینخط  برنامه ا  بخین ق اقل ـا سـا

 ــلیل پر چـ شاگرد 8مرهین تالتر کهنتقت ـا که ده من ـیییل ها هاه رد  الگر  م نا 

 ده (.op.cit ,Hwong: 11) برد نیایته ـرسعه کامالا نیرد اهائه ها هاه رد  قضا ن هیتاه  اتلیه

 ده نیستن . هاه رد  دعر  نتا ج دهباه  داد  هأ  هنگای قضا  نگرشن الگر   یهاتل شیل

 تاکن   نـر  ا  نظرصرف ها شا مینخط  هاـ اتلر که کنن من اـخاذ ها مرضعن عرض

 اسـ مای  هاه رد  الگرها  ده ماابل ده کن .من منعیس شیل بدتر   به هاآ  به د گرا 

,Baum ) شرن  منـرف برس  بدتر  نتیجه به کهندهصرهـ عیا مراض ـر  مراح ا  قضا 

6 op.cit:.) 

 ا  ها قضا  که اسـ مرانعن بر ـأکی  هاه رد  الگر  میدری ـر  اامع ت بدتر  

 ...گیر صایمـ هاه رد   ها گا  د میدریق ا   ده داهد.من با  هانگرش مـض  ریکاهگبه

 قضا  که شرن من ا   ا  مانع که داهن  تارد دادگا  مـیط ده معینن عرامل که کن من بیا 

 نگرشن الگر  مانن  هاه رد   ها گا  د باشن . نگرشن کامالا شا گیر ـصایم ده بترانن 

                                                           
1. Walter Murphy 
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 دن ال به  عنن ؛شرن من برانگیخته مینخط اه اف  لهیتسبه ـندا قضا  که کنن من یرض

 ساد  انتخاب  اابه اما ،هستن  قارقن سیاسـ ده شا نشخص مینخط  هاـ اتلر اارا 

 شرد(من بیننپی  نگرشن الگر  ده که  اگرنهبه) یرد اتلر ـ به قارقن گز نه   ـرو نزد

 تاکن  بالار  جنتا  به ـرانن نم چگرنه گرد  ندادها  ا  عامال  که گیرن من نظر ده قضا 

 الگر  مـره  نیته قاضنق  هانگرش ت هات ژگن ا  خاهج عرامل ت ندادها ـأ(یر دهن . نیا 

 دسته دت ا  هستن  مؤ(ر هاه رد  مالقظا  بر عراملن چه که  ا مرهد ده اسـ. هاه رد 

 کن من اشاه  ا   دهباه  قضا  ـرضیح به که نسا ماندهت  مالقظا  -8 شرد من  اد عرامل

 سا ماننبی  قظا مال -3 دهن . نیا  تاکن  قیان به اسـ مای  چگرنه هایاهانیا  که

 (اادرهسیهئ ت )کنگر  گرد   هاقساـ که کن من اشاه  ا    دهباه  قضا  ـرضیح به که

 نسا ماندهت  مالقظا  .دهن  نیا  تاکن  هاآ  ـصایاا  به اسـ مای  چگرنه اامعه ت

 عنرا  ـــ ت   نظر ه اساس بر اسـ. ش   بیا  نخرببه 8ادتاهد  هر  قاضن  نظر ه ده

 برا  ها هاآ  که ن کنمن کاه هایاه  مـیط  و ده باهم قضا  ق3«هایاها  بی   هابله»

 ب ت  بیا  با اصرلن ـرایق کرد  دن ال با قانر  صـیح دهک ده میترک منایع برا  کاه

 کن .من نداد نه قضا ن گیر ـصایم یرآ ن  ده مختل،  ها گا  د صادقانه لـاظ ت سانسره

 قضا ن  هامجتاع ده که  نهانیسـ به ـرا نم ا را  قضا ن نظای ده خصرص ا   ده

 ت مجتاع آ  قضا ن  هت ه بر سزا نبه ـأ(یر آ  قاصل معارالا که کرد اشاه  شردمن برگزاه

  ا قانر  ا  نظرصرف گاهن قضا  گر دع اه به داهد. هامجتاع سا ر قضا ن  هت ه بعضاا

 گیر ـصایم آ  اساس بر ت کنن نم ـراه نیز هایاها  سا ر نظرا  به خرد  هانگرش

 قضا  اقیای بر مرااع سا ر که اسـ نظاهـن ا  قاکن نیز سا مانن بی  مالقظا  .کنن نم

 ا آنجاکه» لذا داهن . عالن د را  آهاء کنترل ده اادرهسیهئ ت کنگر  که ناین مثل داهن .

  رهبه ...هستن  اادرههئیس ت کنگر  طـرس اقیامیا  ابلال ا  الرگیر  دن ال به قضا 

                                                           
1. Harry Edwards 
2. Theory of collegiality 
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 ها اتلر ـ م نا  بر ـندا دعر   و گیر ـصایم ا  خردداه   عنن کنن ؛من هیتاه هاه رد  

 ده نیز اخیر مرهد ده (.Bartels, 2006: 11) کنن  الرگیر  اقیامیا  بلالا ا  ـا مینخط

 مرتهبه ـج   نظر مـاکم ده خرد آها  میره ناض ا  الرگیر  برا  ب ت  مـاکم ا را 

 هأ  ص ته به خرد مینخط ت نگرش  ا قانر  ا  ا ا  پذ ریته ها ـج   نظر دادگا   هت ه

 .پردا ن من

 الگر   ا قرا ـیییو الگر  عنرا  ـــ سا ماننبی  مالقظا  با هاه رد  الگر  ا 

 ی ـأک قرا ـیییو الگر  بر صریاا ماهکس هاانن  پژتهیگرا  برخن. شردمن  اد نیز نداد 

 (.Holbrook, op.cit: 7دهن  )من قراه م نظر ها ان ه دت هر پر  مانن  گرتهن ت کنن من

 ـصایم دعات  مرهد ده تقتن عالن د را  که اسـ ا   داد  نیا  دن ال به قرا ـیییو الگر 

 ناله ده عالن د را  اگر که ده من نیا  ماهکس. باش  کنگر  ـسلیم میزانن ـا با   گیردمن

 ـأ(یر گیرد؛  عننمن قراه کنگر  ـرسط قیم لیر خلر معرض ده ده  قیم آل ا   

 لیر معرض ده داد  قراه – آل ا    ناله ا  ها دادگا  ا   ـصایم اسـ مای  گذاهقانر 

 .کن  منتال ـرا ا  اما آلا    کاتر  ناله به – کنگر 

  هاپرتن    ده نظای قضا ن ا را  مربرب به هاه رد گیر ـصایم ها نارنه ین د گر ا  

 نظای ده اخاللگرا  مجا ا  قانر  اصالح ا  ق ل ـا که صره ب   هرمن اسـ.  ها شرکـ

. داشـ گرناگرنن ابعاد هرمن ها شرکـ با کییر  برخرهد 8214 سال ده کیره اقتصاد 

 ا   متداا  قانرننق عنصر  یا ا اعت اه به دادن من قراه م نظر ها قانرنن الگر  که قضاـن

 ها هسانه ـ لییا  اامعهق شرا ط ـأ(یر ـــ قضا  ا  ا ع   اما قکردن من ـ رئه ها هاپرتن  

 خرتج لـاظ به هاشرکـ ا   با م اه   لزتی به معتا  که دتلتن مرااع ها خراسته ت گرتهن

 مرـی ی  مجا ا  ـی    قانر  3 ت 8 مراد ا  ذه  ا  دته نس تاا ـیسیرها  با بردن  کیره ا  اه 
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  ر ق ا  مال ــصیل  ا کاله رداه  عنات   با ها مرـی ا  کاله رداه ق ت اختالس اهـیاءق

 مرهد ده انگاه اری ت 8214 سال ده قانر  اصالح. دادن من قراه ـعایب ـــ نامیرتع

 تارد به نیا  ا  نیا  اما قداد پا ا  دتگانگن ا   به هرچن  هرمن ها شرکـ ده عضرگیر 

 قضا  دتی گرت  اق اما  که برد ا   ا  قاکن ت داشـ معضل ا   با کییر  ماابله برا  قانر 

 یرـأ( ـــ ت گرت  ا   هاه رد  الگر  اساس بر صریاا ت ن اشته ملاباـ مرارد قرانی  با

 .اسـ ش   انجای دتلـ ت اامعه خراسـ

 درونی؛ الگوهای .2

 لذا ن  آنبرنا قضا  گیر ـصایم چرا ن پاسخ  عد   ا   نـندابه بیرتنن الگرها 

 ـصایم دهتنن عرامل ا   ر رپذیـأ( با ـربی  قضا  دهن  نیا  کردن  سعن پژتهیگرا 

 عنرا به ـرا نم هاآ  ا  که انجامی  د گر الگر  دت سا  استراه به ملالعا  ا   .رن یگنم

  هانژگ ت الگر  ت نگرشن الگر  ا   ان ه ع ا الگرها ا   کرد.  اد «دهتنن الگرها »

 الگر    دهباه قا آ پس ت شردمن برهسن )ال،( نگرشن الگر  نخسـق بن  ا   ده شخصن.

 .شردمن گرتگیـ )ب( شخصن  هانژگ ت

 ؛نگرشی الگوی .2-1

 8نگرشن الگر  نای به ا     الگر  ش  س ب قانرنن الگر  به انتاادا  بیستم قر  اتا ل ا 

 (ابـ نس تاا هتش  و ا  اسـ ع اه  داهدق نشناسهتا  دان  ده ه یه که نگرش بگیرد. شیل

 ـرتسیع ق ه   ا ااتااعن  هامرضرع ت هاگرت  ایرادق به نس ـ هیتاه ت اقساس ییرق ده

 قارقن مسائل ینهیده م (.19  8217 کج افق ت )ـرکا  یرد مـیط ده ا قاد(ه هرگرنه

 ا  گرتهن نارنهق برا  کرد. صـ ـ غیر  ت اامعه شاکنق متدمق به نس ـ نگرش ا  ـرا من

 که دانن من ااتااع ض  ایراد  ها هاآ  ت هستن  خاصن نگرش داها  متداا  به نس ـ قضا 

                                                           
1. Attitudinal Model 
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  ا متدم قضا ق برخن بالعیس داهن . ها اامعه امنیـ ت نظم  د  هم بر قص  ا تسیله هر به 

 کنن .من یرض اامعه قربانن ها هاآ  ع اهـن به ت اامعه غلط هیتاهها  مـصرل ها مجری

 نخسـ  دسته قضا  اسـ. مؤ(ر قاضن گیر ـصایم بر هانگرش ا   ا   و هر اسـ ب  دن

 ـاای ا  دتی  دسته قضا  ت هستن  مجا ا  ـی    جهیدهنت ت اامعه ا  مجری  رد دن ال به

 ده بنابرا   کنن .من استیاد  برائـ أ ه ص ته قتن  ا ت مجا ا  ـخیی، برا  قانرنن ابزاهها 

 صریاا ده من شیل ها قضا  گیر ـصایم آنچه که اسـ ا   بر ـأکی  نگرش بر م تنن الگر 

 ـأ(یر هانگرش ا   ا  قاصل مینخط ت شخصن  هانگرش بلیه قنیسـ قضا ن  هت ه ت قانر 

 داهد. صاده  هأ  بر سزا نبه

 ها  ده ها هاکن  ت ان  یه که هستن  کلن ـیاهاا   ا اهبیانیه معنا  به 8هامینخط

 با نگرش مینیبنم که گرنههاا  (.866  8218 علر ق )اخرا  کنن من ه ا ـ گیر ـصایم

 الگر  ده هستن . گیر ـصایم بر مؤ(ر عرامل ا  دت هر ت داهد ـنگاـنگن اهـ اب مینخط

 گیرن قمن پی  ده خرد نگرش اساس بر که ها نمینخط هم ت قضا  نگرش هم نگرشن

 هستن . گیر ـصایم  سا ن   عناصر

 با که برد 3قارقن  نگراتاقع میتب نگرشنق الگر   ریگشیل م نا  ـاه خن ا لـاظ

 مانن  قارقن ماتها  عرامل م نا  بر دعات  برا  قضا  برد معتا   نگراسنـ میتب ا  انتااد

 ت سیاسـ  دهباه  شخصن  ها گا  د هاچنی  ت ت دعا اقتصاد  ت سیاسن ااتااعنق ابعاد

 نگرشن الگر   ریگشیل (.op.cit ,Hwong: 1) کنن من صاده قیم خردشا  ها مینخط

 بسط ها الگر ا   ـندا ات دهتاقع اما ق(,op.cit: Baum 5) شردمن داد  نس ـ 2پر چـ به ـربی 

 گرا ا تاقع نخسـ داهد. پژتهین مرج چن  ده ه یه نگرشن الگر    را ؛اسـ داد  ـرسعه ت

                                                           
8.  Policy   گریـ ت اما چر  ـرااه آ  به سیاسـ باه سیاسن به خرد من قشردکاه برد  منت سیاسـ به نمیخط  معنابه

هم باه سیاسن ت هم  نمیخطده ادبیا  یاهسن نیز . کنیم اد من نمیخطما نیسـ ما ا  آ  به  م نظرا   باه سیاسن  ااهاه

 داهد. ناسیرسیغ
2. Legal  Realism 
3. C. Herman Pritchett 
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 که کردن  ادعا (8618)  2لرل  ت (8619 ت 8629) 3یرانو (8628) 8پاتن  ا االه قارقن

 پر چـ سپس ان ؛ش   برانگیخته شا شخصن باتهها  ت هااه ش   ق عال برا  قضا 

 آ  برا  بنـجر شراه  ت کرد ـأکی   نگراتاقع نظر ه پییگر ن ت ـرضیـن اه ش بر (8641)

 ـصایاا  بر قارقن مالقظا  ا  غیر نگرشن عرامل ا  ا مجارعه آ  مراببه که کرد اهائه

 قارقن مرضرعا   دهباه  قضا  ها ـصایم ــایقق مرج ا     ق گذاشتن .من ـأ(یر قضا 

 شیل بدتر   به قر   دت هر ده قضا  شخصن مینخط ها اتلر ـ  ا هانگرش با ـران من

  هامیـصا ـرایه ده آ  ناـرانن ت قانرنن الگر  ا  انتااد با ــایاا  ا  مرج ا   رد.ش دهک

 قضا  شخصن ها اتلر ـ آ    ق که برد گیر ـصایم ا  الگر ن  اهائه دن ال به قضا 

 دن ال ــایق دتی مرج کرد.نان هتش  ها مرضرع ا   علـ اما قهستن  هاآ  گیر ـصایم م نا 

 برا  قضا  که کردن  اظداه (8676) اسپا  ت (8679) اسپا  ت 4هاد برد. ضرعمر ا   چرا ن

 ا آنجاکه .کنن من ـالش قارقن مینخط به شا شخصن مینخط  هاـ اتلر  ـرااه

  هاعلـ ا   ین اسـ ش   انجای 1متـ  اال  ا عالن د را  مرهد ده اسپا  ت هاد پژته 

 عالنق د را  که ش   عنرا  چنی  کنن  دن ال ها شخصن نمیخط ـرانن من د را  قضا  که  ا

 ـران نان د گر  دادگا  ت 9کن من کنترل ها خردش دعات  ( ـ دیتر که اسـ ندائن دادگا 

 ااا   قضا  به که اسـ چیز  بیرتنن ها مـ تد ـ یا ا  بنابرا   ؛کن  هد ها آ   هااه ش

                                                           
1. Roscoe Pound 
2. Jerome Frank 
3. Karl Llewellyn 
4. David W. Rohde 

1. Supreme Court قاضن باالـر   دادگا  ده سراسر آمر یاسـ که ا  نه )Justice( شرد که هیـ قاضن ـیییل من

  رهبه. ت  هسـبه خ مـ مییرل   (Chief Justice)کیره هئیس د را  عالن عنرا بهده قیم میاته ت  و قاضن 

قانر  اساسنق قضا    3گردد که مانن  سا ر قضا  مصرب ماد نامزد من اادرهسیهئخاص برا  ا   منصب ا  سر  

 اسـ العارماداینامزد ش   که به ـأ ی  سنا نیا  داهن . م   ـص   ا   شیل  اادرهسیهئد را  عالن کیره امر یا ا  سر  

 (.821  8216)نیربرهق 

 .گیرد که چه دعرا ن ها برا   رح بپذ رد عنن د را  خردش ـصایم من .9
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 بیرتنن عرامل  لهیتسبه ا   ت کنن  عال ا ششخصن مینخط ها اتلر ـ م نا  بر ده من 

 (.op.cit: ,Bartels 4) شردنان مـ تد

 ـران من مرااع سا ر ا  ـربی  کیره( عالن )د را  قضا ن مراع آخر   که مرضرع ا  

 مرااع سا ر دانسـ با   اما قاسـ ر انیاهناپذ مرضرعن کن ق دن ال ها خرد مینخط ت نگرش

 سا ر مرهد ده نگرشن الگر  ت دهن من نیا  آهاء ده ها خر   ها لر ـات خرد نربهبه نیز

 د را  برا  خاص  رهبه ها نگرشن الگر  هایاهان  ت اسپا  داهد. کاهبرد نیز قضا ن مرااع

 الگر ا   د گر مـااا  اما قان برد  کاهبه دادگا  ا   نداد   هانگرش م نا  بر ق   ـا عالن

 بسط ا التن عالن  هادادگا  ت ی هال  نظر ـج   هادادگا  ژ  تبه ـر ی پا  هادادگا  به ها

 نیع به نسادگبه قضا  که اسـ م عن نگرشن الگر  ن رهکلبه (.,op.cit: Baum 5) دادن 

 نگرشن الگر  قگر دع اه به داد. خراهن  هأ  ییا   ئرلرژ ا اتلر ـ به گز نه   ـرو نزد

 مینخط اه اف که گیرن من ـصایااـن هاآ   ر ق ا  قضا  که ن کمن ـارکز  نهاهتش بر

 کن من بیا  نگرشن الگر  (.al et Robbennolt, :2010 28) بردمن پی  ها هاآ  ـرایـن

 هد به قاضن آ  باش ق قاضن  و ا  ئرلرژ و  گا  د با ـعاهض ده چالین هیتاه  و اگر که

  هااه ش به ـرهی  انسهم دت ا دتاج اقتاال اگر الگر ا     ق داد. خراه  هأ  هیتاه آ 

 برا  گذاهد.من کناه آ  انتزاعن قارقن سرابق ا  نظرصرف ها م ت  قانر  ت  باش  قاضن

 هاالـ ا قارک سرسخـ م ایع خرد ا قریه  دته  سراسر ده 8هنیرئیسـ د را  هئیس نارنهق

 برد گراانسهم دت ـعد  کرد  انرننق مخال، ا  ئرلرژ و نظر ا  ت  اگر اما قاسـ برد 

 به هاتا ن ده آم  دسـبه ا دتاج مجر  انتاال قابلیـ ت  که کن من بیننپی  نگرشن الگر 

 قضا  ده شخصن باتهها  ـأ(یر (.op.cit: ,Wrightsman 22) کن من هد ها د گر  هاالـ ا

 تقتن نارنهق برا  گیرد. قراه ظاهر  انیاه مرهد کمدسـ  ا ت ناخردآگا  صره به ـران من

 دادق شداد  خرد صالقیـ ـأ ی  به مربرب السا  ده سنا مجلس کایته نزد هنیرئسـ ت لیای

 برد خراه  خردی شخصن باتهها  کامل گریت  ناد    شری ـأ ی  اگر م  اساسن ـعد  گیـ 

                                                           
1. Chief Justice Rehnquist 
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(45 Ibid:.) 8اتانز چاهلز ارنهن برا  کنن ؛من صـ ـ آ  ـأ(یر ا  صراقـ با ا ع   ماابل ده 

 اما هستیمق اساسن قانر  ـابع ما که گیـ شرد متـ  ا اال  عالن د را  هئیس که  ا ا  ق ل که

 (.Hancock & Unah, :2006 297) کنن من میخص قضا  که اسـ چیز  اساسن قانر 

 ده اسپا  هاهتل  ت سگال ایر  ؛کنن من ـأکی  نگرش هیتاه   مؤلیه اهایـ بر گرتهن

 قهانگرش که گیـ ـرا من اگرچه» داهن  من ابرا  نگرشن الگر  ت عالن د را  تابک

  مؤلیه جهیدهنت ت قضا  آهاء به مربرب ما مسئله داهن . هیتاه  ت عا ین شناختنق ها مؤلیه

 شرن  باعث با   داهن  اهـ اب آ  با هاآ  که ها ناه ش ت هانگرش ا   .هاسـنگرش هیتاه 

 ملال ا  سا ر با ت کرد  قاا ـ معی  قانرنن ملال ا  ا  هیتاه  ا نظر ستع م قاضن  و

 ا  ا ع   قتن کنن .من هیتاه مخال، ا شیر  با د گر قضا  کهندهقال کن . مخالیـ

 ده دانن .من قضا  شخصن  هاـ اتلر به هسی   برا  ا تسیله ها قانر  به استناد پژتهیگرا 

 قارقن قراع   عنن هاآ  ا  بردن  قارقن قراع   رن  یدهبرگ که قضا ن آهاء د  گا  ا  

 اکثر اسـ مای  هرچن  کردن قمن استیاد  شخصن  هاـ اتلر برا  عاالنن ـرایه عنرا به

 گذاشت  کناه ت نگرشن الگر  گسترش ده گرتهن ن انن . ها خردشا   هااه ش ـأ(یر قضا 

 خرد  هاـ اتلر اساس بر ابت ا قضا  تا ن مع که ان هیته پی  چنا  قانرنن الگر 

 قاضن  و کنن ؛من استیاد  قانر  ا  خرد ـصایم ـرایه برا  سپس کنن .من گیر ـصایم

 قاع   ما مه  و به ا آ پس ـندا ت برس  ـصایان به 3شدرد   رهبه نخسـ اسـ مای 

  ا اسـ دیاع قابل نلانم ا نظر ـصایم آ ا ب ین  ـا برگردد صیر  قایاـ ما مه  و ت ک ر 

 سگال اسـق ش   بیا  نیز پژتهیگرا  سا ر ـرسط مللب ا   (.op.cit: ,Wrightsman 47) نه

 ها اتلر ـ بر ـارکز قضا ن گیر ـصایم دهک برا  هتش بدتر   که هستن  م عن اسپا  ت

   ق قضا  .هاسـاتلر ـ آ  ا  دیاع صریاا هادادگا  آهاء هاآ  نظر به اسـ؛ قضا  مینخط

 ا  انتخاب هنگای ایراد ب رن . پی  ها ها یا اتلر ـ ـرانن من چگرنه که داد خراهن  هأ  ا  

                                                           
1. Charles Evans 
2. Intuitively 
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 ها هاگز نه  عنن دهن .من ـرایح ـربی  که کنن من انتخاب ها مرهد  هاگز نه مجارعه  و 

op.cit: k,rooHolb ) کنن من انتخاب ها شا گز نه نخستی  ت کرد   بن هـ ه ـرـی ن شیر  به

 ت گالس ا االه اسـ. گریته قراه نیز پژتهیگرا  برخن آ ما   مرهد نگرشن الگر  ریـأ( (.4

 ا  پس سابق  قاع   ـأ(یر اه  ابن برا  مدم  پرتن   249 ا  ــلیلیا  ده (8669) اسپا 

  قضا آشیاهش    هاـ اتلر با ملابق آهاء دهص  1/69 که ده ایتن  8تاه  دتها  شرتع

 شاخص قضا ن  ساباه ده آشیاه مرضرع به قاضن  و مراقع ا  دهص  3/6 ـندا  عنن هستن .

 هانگرش ـأ(یر که داشـ نظر ده با   ال ته (.Hancock & Unah, :2006 297) برد آتهد  هت 

 ن اشته ها آ  شا ستگن ن نظرخراه ـج   و اگر نارنهق برا  ـ.نیس مللق قضا  آهاء بر

 خرد مینخط  هاـ اتلر م نا  بر ـندا آ  مرهد ده ننیسعز  داها  نقاض هیچ باش ق

 (.op.cit: ,Wrightsman 48) کرد نخراه  گیر ـصایم

 نارنهق برا  کرد. میاه   ـرا من ـاه خن خاص ماا ع ده ها نگرشن الگر  ـأ(یر ا را  ده

 انراع ا  بسیاه  کییر  تص، هیت  بی  ا  ت چو ص ته قانر  اصالح ا  پس 8213 سال ده

 ا ع   کرد. برت  قضا ن مرااع ده متیات  کامالا  ه هت دت داهتع    هاچو ا االه چو

 (الضاا تاه) ت(یاه قراه با ها نی ننپرداخـ چو صادهکنن گا  قانر ق اصالح ا  ق ل ـا که

 صادهکنن گا  به نس ـ خرد نگرش اساس بر ت نپذ ریتن  ها ـیییر ا   کردن قمن  ن ا   هتانه

 تاهد ما ماـن ــایاا  ده شرن ق چو تاه پرداخـ به تاداه با   دههرصره  که چو

-هم جهیدهنت ت کردن نان ــایق مرهد ا   ده شیا  ا  اساساا ت ش ن نان برد  داهتع   بـث

 ا  که ا ع   اما قکردن من عال –قانر  اصالح  یلسیه برخالف– خرد مینخط به چنا 

 با ت کرد  هااهنگ گذاهقانر  مرضع ـیییر با ها خرد بالیاصله کردن من ـ عیـ انرننق الگر 

 ـعایب منع بر ـصایم داه(تع   ها چو ا االه) کییر  غیر ها چو مرهد ده ــایق

 امرت   هرچن  کردن .من ه ا ـ قارقن دادخراسـ  رح به ها چو  داهن   ت گریتن من

                                                           
8. The Warren Court (  اشاه  به دته  ه اسـ اهل تاهWarren Earl بر د را  عالن )هاسالبی   متـ  اال  ا  

 داهد.  1969ا ـ  1953
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 ـیییر شاه  ت کرد  پی ا قضا  میا  ده ها خرد اا  نخرببه ناصالق قانر  هاسال ا  پس

 الگر   ری اها  بی  کیای  قانر ق اصالح ابت ا  ده اما هستیمق نخسـ دسته قضا  نگرش

 برد. میدرد کامالا بالمـل چو ص ته ها پرتن   مرهد ده قانرنن الگر  ت نگرشن

 شخصی/شخصيتی؛ هایويژگی الگوی  .2-2

 خصرصیا  ا  متییل تاق   ت ایته سا ما  مجارعه ا  اسـ ع اه  شخصیـق 8ها ت ژگن

 م نا  ـران من ت سا دمن متاا ز د گر ایراد  ا یرد ا  ها یرد  و که پا  اه ت (ابـ نس تاا

 به ـعر ، ا   .(893  8269 د گرا ق ت قاـان) گیرد قراه ایراد گیر ان ا    ا  بن دهاه

 الگر  کن .من ـأکی  یرد هر شخصن ها ت ژگن بر ت اسـ نزد و شخصیـ ـعر ،

 نگرش به پرداخت   اابه ت ش  ملرح نگرشن الگر  ادامه ده نیز 3شخصن ها ت ژگن

 اامعه متدمق به نس ـ قاضن د  گا  م ی  نگرش ده .من قراه مالک ها هاآ  شخصیـ قضا ق

 2شرد. ـیییر دستخرش همرتبه اسـ مای  ت اسـ قضا ن گیر ـصایم ده دخیل عرامل سا ر ت

 ـرکم گیر شیل ا  پس داهدق قراه مـیلن ت اه(ن عرامل ـأ(یر ـــ که شخصیـ تلن

 ها پییینه ـأ(یر ـــ ا قض که باتهن  ا   بر الگر ا    ری اها  شرد.من ـیییر دستخرش

 قیم ص ته ده سیاسن ها تابستگن ت ا منلاه پیرن ها  ا االه شا اقتصاد –ااتااعن

 بر سزا نبه ـأ(یر شخصن ها ت ژگن که پی اسـ ناگیته گیرن .من قراه دعات  ا بر

 ان .برآم   یرضیه ا   آ مرد  پن ده 4ارج ـر سن مثل ا ع   اما قداهد قضا  گیر ـصایم

 منصرب متـ  ا اال   نظر ـج  قضات  مسن  برا  که سابق قارک اساـی  که ده ایـ ت 
                                                           

8. attribute  ـیییرن  ت ناا انگر  رقابلیغ  ـا ق تد هاآ ا   و مـرک... ش  ادهاک   و ت ژگن ابت ا ن ت بنیاد

 (.12  8269)هبرق مان نمـیییر ده شرا ط مـرک ده آ  (ابـ  هغمنعلچیز  هستن  که 
2. The Personal Attributes Model 

 نظراختالفشرد چا ه دستخرش ـیییر من ا آ پسپذ رد ت خصیـ ده چه سنن صره  من  شریگشیل. ده مرهد ا نیه 2

ـرانی  به مااله  ( ا  ت ـیییر شخصیـ قـألی، سی  مـا هضا مرسر  نسب ده تارد داهد. برا  میاه   ا   نظر ا  من

 هارع کنی . 883نیر ه معریـق شااه  
4. Tracey George 
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 دادگا  آهاء لیر ت آهاء ص ته برا  قضا  dبایه به نس ـ ـر ش     ها  گرا ش ن من 

   را ایغ (.op.cit: ,Hwong 11) دادن من نیا  ا    قارقن ها ا     رح منظرهبه ـرپا ی 

 ت دمرکرا  قضا  گیر ـصایم ـیات  مرهد ده ــایااـن نیز د گرا  ت 8برادنن شراه ق

 عالن د را  دهباه  ــایااـیا  ده 3تانگ سیتن ت ـیـ قعالت به ان .کرد  ملرح خرا  اادره

 ا االه متع د  عرامل که دهن من نیا  هاآ  کردن . استیاد  قاضن ت ژگن نظر ه ا  کانادا

 ـصایم به قضا  هسی    نـر  بر هم با شیلن  ـجربه ت گرا نقزب مذهبق 2ق نگرامنلاه

 ت اقلیـ داها  آهاء اـیاک غیر ها پرتن    اهه هت  ـارکز با هاآ  گذاشـ. خراهن  ـأ(یر

 ـصایاا  بر قایاـ ده قاضن ها ت ژگن ا   که ده ایتن  8611 ـا 8646  دته  ده اکثر ـ

 (.Johnson & Songer, :2007 917) گذاهن من ـأ(یر قضا ن

 ها الگر ا   ان گریته قراه سنج  مرهد که عراملن ت ش  انجای ها پژته  به ـراه با

 ها ا  ئرلرژ  ا ع   هرچن  دانسـ. ا  ئرلرژ  ت شخصیـ صیا  برخن ا  ـرکی ن ـرا من

 شخصیـ ـأ(یر ا آنجاکه 4کنن .من اه  ابن شخصیـ ـعاه ، ا   ین قتن ت رمجارعه   نیز

 گیر ـصایم مدم الگرها  ا  ـرا من ها الگر ا   اسـ انیاهناپذ ر قضا ن گیر ـصایم بر

 نیز د گر  الگرها   هپا  بر پژتهیگرا  ا  گرتهن که اسـ گیتنن کرد. قلا اد قضا ن

 بیرت  پژته  ا    هدامن ا  هاآ  برهسن که ان داد  قراه سنج  مرهد ها قضا ن گیر ـصایم

 1اسـ.

                                                           
1. James Brudney  
2. Neal Tate & Panu Sittiwong 
3. Regionalism 

ن شخصیـ ا  د  گا  اسالمنق نیر امیرک یرق چاپ دهمق شناسهتا ق اصیرنعل. برا  ملالعه بییتر هارع کنی  به  اقا  ق 4

8274. 
fact)-)مـره تاقعیـالگرها  (  institutional modelـرا  ا  الگرها  نداد   ا ـیییو قرا )نم. برا  نارنه 8

pattern models  ا ا یا  قی  االگرها  پیرن گر  ((Connectionist Model/Constraint Satisfaction 

Model  الگرها  ـصادین(Stochastic Models ) الگرها  ا ر(algebraic models(الگر  نال )story 

model(ت الگر  م  ر تن )managerial model.نسا مانـأ(یر ندادها  دهت الگر  نداد   ا ـیییو قرا به (  اد کرد 
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 برآمد؛

 بر مؤ(ر هاه ردها  قضا ق نگرش قانر ق قضائنق گیر ـصایم اصلن الگرها  برهسن ده

 اسـ مای  ت داد قراه ـراه مرهد ـرا نم ها شخصن ها ت ژگن ـأ(یر ت هاآ  گیر ـصایم

 د گر کیره به کیره  ا  قضا  آ اد  میزا  ت مختل، قارقن ها نظای اساس بر

  رح ا  ماصرد اسـ. پژتهیگرا  اکثر تیاک مرهد الگرها ا   باش . داشته تارد  نهاـیات 

 نگا  اسـ. قضا ن گیر ـصایم بر مؤ(ر راملع سا ر با آشنا ن گیر ـصایم الگرها  بـث

   ا  ت ضره ت پرتن   مرضرع به ـراه کییر  امره ده ژ  تبه قضا ن گیر ـصایم به سنتن

 هت یردها  اسـ. شخصیـ  پرتن   ـیییل ت د   بز  به ـراه ا   ـر  هانگا  ده ت تاهد 

                                                                                                                                               
(. Hwong, 2006: 13) کن قضا ن ـأکی  من  ریگمیمثل کنگر  بر ـصا نسا مانها  مت اتل  ا ندادها  برت مثل هت ه

دعر  ت مـتر ا  پرتن   بر  ا العا مـره به ـأ(یر  تاقعیـالگرها   .ردیگنما   الگر دهت  الگر  هاه رد  اا  

مؤ(ر بر  ر پرتن   هک  انیاهناپذ مـتر ا  که  نظر ا  اصرف(. Bartels, 2006:10) نن کنـراه م  ریگمیـصا

الگرها  پیرن گرا   ا ا یا  قی   به دن ال اهائه  ـرا  به الگر  قانرنن نزد و دانسـ.ا   الگرها ها من قاسـ  ریگمیـصا

اه اف ناهاخرا  ت اقتااالا مت ا   هستن  ت ا  ا  ا العا  ت چاهچربن برا  ـییر قضا ن ا   ر ق ادغای مجارعه

 & Robbennolt) عناصر ـصایم مرا نه برقراه کن   هاـ دانن  که به بدتر   شیل بی  مـ تدمن نگیر  ها عالـصایم

others, 2010: 33)دهن  بر گیر  ها نانپاسخ چرا ن ـصایم  نـنداا  الگرها به و چیبر ا نیه ه ی . ا   الگر با ـأک

آنیه ه ف ا  بـث الگرها اهائه چاهچربن . قالکن نا  آ  ـأکی  م مینگا  مرهد  به هر پرتن   ت استخراج عناصر ـصا

عالت  بر چاهچرب (ابـ ده  رتن  گیر  هر پاتسـ ت ال ته ب  دن اسـ که ـصایم  ریگمیهر قاضن ده ـصا  (ابـ برا

الگر  م  ر ـ  بر ـأ(یر ییاه کاه  که ده هاه  ن به دن ال داشته باش .ـران  خرتان متیاتــرکیب با عناصر آ  پرتن   من

گیر  قضا ن باش  به نـر  ا   الگر بی  ا  آنیه به دن ال ـرایه ـصایم کن .سلرحق قضا  با آ  مرااه هستن  ـأکی  من

کنن  به دن ال ـ   ل ا العا  نقساب اه قضا ن  اد م عنرا بهالگرها  ا ر  که ا  قاضن  .ها ـأکی  داهدم  ر ـ پرتن  

الگرها  ـصادین  ده ماابل الگرها   (.Hastie,1993: 84گیر  بر اساس ت   ا   اع اد هستن .)قضائن به ع د ت ـصایم

اقتااال   ا  لهیتساقتاالن سنجی   ش   به  هاا  ا  تاکن بینن مجارعهقلعن نظیر الگرها  ا ر  قراه داهن  ت به پی 

گیر  اعضا  الگر  نال  که با ـراه به اهایـ شناخـ ده ـصایم .(Kerr, 1993: 118) پردا ن .ا منهتقرع آ 

 Pennington) داهد  یگیر  ق ل ا  میره  با سا ر اعضاء ـأکمنظره ـصایمبه پردا ش ا العا  مـاکاه به منصیهئـیه

& Hastie,1993: 192.) منصیهئـیگیر  اعضا  هده مرهد ـصایم ال ی به ـرضیح اسـ که سه الگر  اخیر صریاا 

 قضا ن ـعایم داد.  هائـیگیر  قاضن  ا هها ها به ـصایمـرا  آ ان . اما منمرهد برهسن ت آ مر  قراه گریته
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 خاهج ندادها  ـأ(یر ت عارمن اییاه ییاه قاضنق شخصیـ ت نگرش ا االه عرامل سا ر نر  ق 

 نگرش به قانر  ـأ(یر بر عالت  پژته ق ا   ده .دهن نم قراه ـأکی  مرهد ها قضائیه  قر  ا 

 ت ش  ـأکی  هاآ  گیر ـصایم بر مؤ(ر هاه ردها  ت آنا  شخصن ها ت ژگن قضا ق

  سربه ها ما راملع ا   گریت  نظر ده گرد  . برهسن متـ  ا اال  ده ش  انجای ها پژته 

 .سا دنم ههنار  قضا  آها  بدتر ــلیل نتیجه ده ت قضا ن گیر ـصایم تاقعن شناسن علـ

 ـأ(یر هاآ  ها ـصایم بر ناخردآگا  صره به گاهن که عراملن شناسا ن با قضا   رین ا 

 داخلن تهیگرا پژ اسـ شا سته عالت به بپردا ن . عرامل ا   کنترل به ن ـرانمن بدتر گذاهدنم

 ا را  قضا ن نظای ده ها نر    ها گا  د ت شرن  خاهج قضا ن گیر ـصایم به سنتن نگا  ا 

 ت قضا ن گیر ـصایم بر مؤ(ر نشناختهتا  عرامل برهسن ژ  تبه دهن . قراه آ مر  مرهد

 .ران خنم یرا خرد به ها من عالقه پژتهیگرا  که اسـ هاهن نیز مرارد ها یرضیه آ مرد 

 ده قضا  مناسب  ریکاهگبه ت قضا  عالیرد بد رد به ـران من دسـ  ا ا ها نپژته 

 کن . کاو قضائیه قر  پر ا ن جهیدهنت ت هاآ  شخصیـ ت نگرش با متناسب شعب
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