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 مقدمه

 قضرایی  مداجرع  درهرا   پدونرد   بره  رسریدگی  جدیان غیدمتعارا و نامعقول مدن طوالنی «اطاله» ا  منظور

 قواعرد  تعیرین  آن هدا که حقوق علم ا  ا  رمته ا  است عبارت آن اعم معنا  به دادرسی آیین و است؛

 تصرمیمات  اجدا  و دعاو  اقسام به راجع مقدرات تعیین قضایی، مداجع صالحیت قضایی تشکیالت دربار 

 اقرداماتی  و عملیرات  مجموعره  اخص، معنا  به دادرسی. گویند القضاء علم آن به فقه در که استها  دادگا 

 گردفتن  بردا   کره  مقدراتری  مجموعه مانند. رود می کار به قضایی حل را  یک کددن پیدا قصد به که است

 مدجرع  رسریدگی  اخرص  مفهروم  بره  دادرسری  یرا  مرود،  می بدد  کار به معین دعوا  یک در تصمیم یک

 در خوانرد ،  پاسخ لحا  با خواهان، خواسته و استدالالت ادله، ادعاها، یعنی مطدوحه امد یا دعوا به قضاوتی

 اگرد  کره  اسرت  کشور قضایی دستگا  اساسی مشکالت ا  یکی دادرسی اطاله. است قاطع را  صدور جهت

 دارد. بره  سابقه ایدان در عدلیه دستگا  ریز  پایه  مان ا  گیدد قدار کنکاش و بدرسی مورد امد این پیشینه

 بره  خرود  سدنومرتار  در 8771 سال در دادگستد  و ارت حقوقی مجله پنجم و چهارم ممار  مثال عنوان

   .(71، 8718 دالور ،)است کدد  اعالم وقت عدلیه معضل را آن و پدداخته دادرسی اطاله

 بره  ترد   گسرتدد   ابعراد  معضرل  این دیگد، مختلف عوامل تأثید تحت و جمعیت افزایش لحا  امدو   به  

 کرامالً  امردو    جامعره  در موضوع اهمیت بنابداین. مود می تحمل مددم جانب ا  کمتد و است گدفته خود

 کره  مرود  می سبب هم و است غدض اعمال و حقوق منشأ تضییع هم امد این  یدا است آمکار و محسوس

 در عردالت  اجردا   در ترأخید  ایجراد  جهرت  بره  منرد   رضایت عدم به و نشود تلقی خوب قضایی خدمات

 مهرم  هرا   اولویرت  در بایرد  آن درمران  و قردیمی  و کهنره  معضل این رفع ضدورت لذا. گددد منجد جامعه

 رهنمودهرا   برا  آن تلفیرق  و حقروق  علرم  اندیشرمندان  نظدیات ا  استفاد  با تا گیدد قدار قضایی مسئوالن

 .مود بددامته را  این در اساسی ها  گام قضایی تجارب صاحبان

 و مردیدان  رجروع،  اربراب  بد افزون که است ایدان قضایی تشکیالت اساسی مشکالت ا  یکی دادرسی اطاله  

 هرا   دغدغه ا  دادرسی اطاله بنابداین. دهد می و داد  آ ار  سخت نیز را عظیم دستگا  این کارکنان قضاوت،

 تشرکیالت  الینحرل  و کهنه معضل این که اند دامته وافد کومش و بود  قضایی وقت مسئوالن تمامی  اولیه

 مهرار  ممکن نحو هد به کند می خودنمایی ایدان قضایی تشکیالت بدنه بد کهنه  خمی چونان که را قضایی

 احسراس  لحرا   بره  واد  ایرن  در نیرز  قضرا  علم تجارب صاحبان و حقوقدانان راستا این در. کنند درمان و

 و تئرور   اگرد  کره  انرد  کردد   مطدح را مطالبی تجدبی نظد ا  چه تئور ، دید ا  چه همدرد ، و مسئولیت



  

 

 

48 

 بره  معضرلی  برا  اکنون ماید گدفتند می قدار مقننه قو  بددار  بهد  مورد و مدند می تلفیق یکدیگد با تجدبی

   چیست؟ دادرسی اطاله عوامل درستی به وجود این با نبودیم. اما رو تا این حد روبه دادرسی اطاله نام

 خاصری  وظیفره  آن ا  قبرل  و مد  آغا  دادخواست تقدیم یا مکایت تسلیم  مان ا  قضایی محاکم وظیفه  

 آغرا   نقطره  دادخواسرت  و جردم  اعرالم  و مکایت. نیست آنان عهد  به مود می مدبوط دادرسی اطاله به که

 14 و 17 ،18 مرواد  در که اقدام این اصول رعایت و صحیح نگارش و تدوین بنابداین است، دادرسی جدیان

. کنرد  جلروگید   حرد   تا رسیدگی در تأخید ا  تواند می است مد  امار  آن به مدنی دادرسی آیین قانون

 رسریدگی،  خرتم  ترا  مردوع  ا  پرس . مرود  مری  مدوع دادرسی مدحله آن، ثبت یا دادخواست تقدیم ا  پس

 هرا   ترالش  فقرط  کره  کنریم  تصور ماید. مود می دادرسی مدن طوالنی موجب که افتد می اتفاق حوادثی

 کنرار  در کره  اسرت  رومن دقیق کنکامی در ولی رساند می ظهور و اجدا به را عدالت که است پدوند  قاضی

. اوینرد  دسرت  عصرا   و همکرار  و همردا   نوعی به که هستند هم تأثیدگذار  دیگد نهادها  و افداد قاضی،

 و رسریدگی  در تسردیع  و پدونرد   تکمیرل   مینه تواند می توانا و بصید کارکنان و مجدب ضابطان ا  استفاد 

 کره  آنسرت  پژوهش این اساسی سؤال .(77، 8716 یعقوبی،)کند تسهیل قاضی بدا  را حکم اجدا  صدور

 کدامند؟ دادرسی اطاله رفع بد مؤثد عوامل

 روش شناسی

 ایرن  در اسرتفاد   مورد روش اما بدد کار به راها  روش ا  ا  مجموعه توان می خاصی پژوهش هد در گدچه  

هرا    تئرور   طردح  جهرت  هم ا  کتابخانه و اسناد  روش ا  که این ضمن. است پیمایشی روش پژوهش

مریو    کرار،  آمرار   و میردانی  مروارد  خصروص  در غالرب،  اصلی میو  لکن. مد  است استفاد  کار ابتدا 

 تحلیرل  روش وهرا   داد  گرددآور   میو . است کمیها   پژوهش در روش تدین متداول که است پیمایشی

 ارائره  و گرویی  پاسرخ  دلیرل  بره  هردا  لحرا   ا  پرژوهش  ایرن  .هسرتند  پیمرایش  بار ها   ویژگی ا ها  آن

هرا   داد  گرددآور   مریو   لحا  ا  و کاربدد  پژوهش یک اجتماعی، مشکل یا مسئله یک بدا  راهکارهایی

 و ا  کتابخانره  و اسرناد   روش ا  پرژوهش  نظرد   مبانی تدوین جهت که بامد می پیمایشی پژوهش یک

 گددیرد   اسرتفاد   پدسشنامه ا  نمونه و آمار  جامعه در افداد ا  تحقیق و میدانیها   گددآور  داد  جهت

 پایرایی . اسرت  مرد   اسرتفاد   SPSS آمرار   افرزار  نردم  ا  پژوهش این در ها داد  تحلیل و تجزیه در. است

 است.   مد  گزارش 76/0 با بدابد کدونبا  آلفا  آ مون طبق بد پژوهش این پدسشنامه

. انرد  برود   کدمانشرا   مهدستان دادگستد  وکال، کارمناسان و کارکنان قضات، پژوهش این آمار  جامعه  

 در روش پرژوهش  ایرن  در گیرد   نمونره  روش و بامرد  مری  نفرد  یکصردوپنجا   تحقیق این در نمونه حجم
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 آ مرون  و ا  نمونره  ترک  تری  آ مرون  قالرب  در ها داد  ماهیت اساس بد تحلیل و تجزیه. است بود  دستدس

 .است گدفته صورت فدیدمن

 دادرسی مفهوم اطاله -6

 و کرالم  اطاله مانند رود، می کار به موضوعی یا امد غیدطبیعی مدن طوالنی بدا  حقوقی ادبیات در اطاله   

قرانون آیرین دادرسری     88 مراد   مرثالً  رود؛ مری  کار به تأخید لف  موارد این ا  غید در اما دادرسی؛ اطاله یا

 اصرحاب  رضرایت  و درخواسرت  بره  را دادرسری  جلسه تواند می دادگا : »دارد می مقدر 8778مصوب  مدنی

: اسرت  همران قرانون آمرد     716 مراد  ( ب) بنرد  در کره  ایرن  یا «.بیاندا د تأخید به بار یک بدا  فقط دعوا

 مناسرب  ترأمین  علیره  محکروم  حکم، کنند  صادر دادگا  تشخیص به و بامد غیدمالی به محکوم چنانچه»

 اجردا   و دادرسری  ترأخید  مروارد  این در «.افتاد خواهد تأخید به فدجامی، رم  صدور تا حکم اجدا  بدهد

 و نامشردوع  مردن  طروالنی  معنرا   بره  ترأخید  لف  استعمال حال عین در اما است، موجه و مشدوع حکم،

همران قرانون    878 مراد   در مرثالً  مرود؛  مری  دید  8778مصوب  مدنی دادرسی آیین قانون در غیدموجه،

 جرار   او دربرار   خواند  به راجع مقدرات تمام و محسوب خواند  مود می جلب که ثال  مخص: »گوید می

 توانرد  مری  اسرت،  رسریدگی  ترأخید  منظرور  بره  ثالر   مرخص  جلرب  که نماید احدا  دادگا  هدگا  و است

 ایرن  در بود بهتد.« کند رسیدگی جداگانه یک هد به نمود  تفکیک اصلی دادخواست ا  را جلب دادخواست

 اصرطالح . بردد  مری  کار به را «دادرسی اطاله» اصطالح «رسیدگی تأخید» اصطالح جا  به گذار قانون ماد 

 معنرا  بردان  این اما است؛ نشد  بدد  کار به مدنی دادرسی آیین قانون مواد ا  یک هیچ در «دادرسی اطاله»

 بردیهی  اصول ا ( دادرسی اطاله منع) دادرسی در سدعت اصل. است بود  غافل آن ا  گذار قانون که نیست

 (.87 ،8716 یعقوبی،)است مدنی دادرسی آیین

 و 8774 مصروب  دادگستد  وکال  کانون استقالل قانونی الیحه نامه آیین در تنها مدتبط قوانین بین در  

 وکالرت  قرانون  71 ماد  در. است رفته کار به «دادرسی تطویل» اصطالح صداحت به آن 10 ماد  8 بند در

 آیرین  10 مراد   8 بنرد  کره  ایرن  توضیح. خورد می چشم به «محاکمه تطویل» اصطالح نیز، 8781 مصوب

 وکالرت  قرانون  71 مراد   جرایگزین  تیییردات،  اندک با دادگستد  وکال  کانون استقالل قانونی الیحه نامه

. اسرت  کردد   پیردا  تیییرد  «دادرسی تطویل» اصطالح به «محاکمه تطویل» اصطالح میان این در که مد 

 ادبیرات  در امدو   و است قسط و عدل معنا  به «داد. »است «رسی» و «داد» ا  مدکب مصدر «دادرسی»

 عردل  معنرا   بره  لیرت  در «دادرسری . »اسرت  کدد  پیدا بیشتد  کاربدد متدادا کلمات به نسبت حقوقی
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 آمرد   دادخروا   دادخواهی به رسیدگی و رسیدن مظلوم داد به معنا  به همچنین و محاکمه قضا، دادرس،

 .(88، 8717دارایی، )است

 مفهروم  بره  دادرسری  و اعرم  مفهروم  بره  دادرسری  است؛ رفته کار به مفهوم دو به دادرسی حقوقی، نظد ا   

 بره  راجرع  قواعرد  تعیرین  آن هردا  کره  حقروق  علرم  ا  کره  است ا  رمته اعم، معنی به دادرسی. »اخص

 تصرمیمات  اجردا   و دعراو   اقسرام  بره  راجرع  مقدرات تعیین قضایی، مداجع صالحیت قضایی، تشکیالت

 درخواسرت  بره  قضرایی  مدجرع  رسریدگی  اعرم،  مفهروم  به دادرسی» دیگد ، تعدیف در« .بامد می دادگاها

. نمایرد  مری  مطردح  عنداالقتضراء  مقابرل،  طردا  که بامد می پاسخی لحا  با رم ، صدور جهت در خواهان،

 مردوع  درخواسرت  ا  و انجام مشخص  مانی بدهه در که مود می اعمال ا  ا  دسته مامل دادرسی بنابداین

 دادرسری  جرزء  نیز احکام اجدا  اول، تعدیف در. (40، 8711 صاحبی،«).یابد می ادامه رم  صدور تا و مد 

 آن قلمردو  ا  احکرام  اجردا   و پرذیدد  می پایان رم  صدور با دادرسی دوم تعدیف در ولی مود، می محسوب

 حرل  را  یرک  کددن پیدا مقصود به که است عملیاتی مجموعه اخص، معنی به دادرسی. »است مد  خارج

 بردد   کرار  بره  معین دعو  یک در تصمیم یک اخذ بدا  که مقدراتی مجموعه مانند رود. می کار به قضایی

 لروایح  تبرادل  ا  است عبارت که مدافعه به رسیدگی یعنی اخص معنی به دادرسی» بهتد، بیان به .«مود می

 و دعروا  اثنراء  در دادگرا   تحقیقرات  و توضریحات  و مدافعات استماع و جلسات تعیین و( عاد  دادرسی در)

 بره  دادرسری : »اسرت  مرد   گفتره  دیگد  تعدیف در «.ابالغ موارد در دادستان دعوت و دالیل به رسیدگی

 خواسرته  و اسرتدالالت  ادلره،  ادعاهرا،  یعنری  مطدوحه، امد یا دعوا به قضایی مدجع رسیدگی اخص، مفهوم

 .(66، 8718 قضایی، توسعه گدو «).بامد می قاطع رم  صدور جهت در خواند  پاسخ لحا  با خواهان،

 بره  دادرسی. است مد  خارج دادرسی قلمدو  ا  احکام اجدا  اخص، مفهوم به دادرسی تعاریف تمام در  

 دارا ( 8778مصروب   قرانون آیرین دادرسری مردنی     781 مراد   جمله ا ) نادر  موارد در جز مفهوم، این

 مرورد  خراص  ها  دادرسی نه و معمولی دادرسی که رود می کار به موارد  در معموالً و بود  جلسه پیشوند

 اعرم،  معنرا   به دادرسی تعدیف ولی .(همان قانون 847 و 871 بعد، به 87 ،44 مواد مثال بدا ) است نظد

 بره  دادرسری . گیردد  دربدمی را خاص و معمولی ا  اعم دادرسی انواع و مود نمی مختص معمولی دادرسی به

. بامرد  تجدیدنظد مدحله و واخواهی مدحله بدو ، مدحله مانند مختلف مداحل مامل تواند می اخص معنا 

 قردار  رسریدگی  مرورد  مرد ،  مطردح  آن در دعوا که گددد می اطالق خاصی  مانی ظدا به دادرسی مدحله

 دارا  توانرد  مری  اخرص،  معنا  به دادرسی مدحله هد. مود می مدبوطه قاطع رم  صدور به منتهی و گدفته

 اسرت  ممکرن  مدحلره  هرد  کره  مود می اطالق خاصی  مانی ظدا به دادرسی مقطع. بامد مختلف مقاطع

 بردو   مدحلره  دادرسری  مقراطع  ا ... و طردفین  مرذاکدات  ختم دادرسی، جلسه اولین بنابداین. بامد دامته
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 هریچ  در اسرت،  مرد   گدفته کار به جدید قانون مواد ا  بسیار  در که مدحله، واژ  بدخالا البته. بامند می

 .(1، 8710 رو ، رو نامه سیاست)مود نمی مشاهد  مقطع واژ  مواد ا  یک

 ایرن  در «دادرسری » ا  مرا  مرداد  کره  مرود  می مشخص اخص، و اعم معنا  به دادرسی تعدیف به توجه با  

 ا  بامرد،  مختلرف  مداحرل  و مقراطع  دارا  تواند می که جا آن ا  که است اخص معنا  به دادرسی تحقیق،

 دادرسری  مقاطع و مداحل چه هد توضیح، این با. یابد می ادامه قطعی رم  صدور تا و آغا  دعوا مدوع مقطع

 ا  بعضری  دانسرت  بایرد  امرا  مود؛ می مختومه دیدتد دعوا و افتد می تأخید به قطعی رم  صدور بامد، بیشتد

 ایرداد هرا   آن وجرود  واسرطه  بره  رسریدگی  ترأخید  و اسرت  عادالنه دادرسی ال مه دادرسی مقاطع و مداحل

 محسروب  ایرداد  نامیردیم،  «اطالره » را آن مرا  کره  غیدمنطقری  و غیدمعقرول  تأخید تنها. مود نمی محسوب

 بره  دادرسری  اگدچره  کره  است ذکد به ال م. ببدد سوال  ید را دادرسی یک بودن عادالنه تواند می و مود می

 ترا  قطعی رم  صدور بین  مانی فاصله حاضد، حال در اما یابد، می خاتمه قطعی رم  صدور با اخص، مفهوم

 و مرود  مری  تایپ غیدموجه تأخید با رم  مثالً انجامد؛ می طول به نامعقولی طور به موارد بیشتد در آن، ابالغ

 انجرام  غیدمنطقری  ترأخید  برا  دادنامره  ابرالغ  همچنرین، . رسد می صادرکنندگان امضاء به دید تایپ، ا  پس

 بردا   را احکرام  اجردا   مدحلره  در حق احقاق و اجداییه صدور معموالً که جا آن ا  موارد این که گیدد، می

 کره  است ال م و مود می محسوب دادرسی اطاله عوامل ا  اندا د، می تأخید به غیدمعقول طور به له، محکوم

 بره  کره  گفرت  تروان  مری  خالصره  طرور  به توضیحات، این با. گیدد  قدار دادرسی اطاله تعدیف ممول تحت

 ابرالغ   مران  تا دعوا مدوع مقطع ا  مطدوحه امد یا دعوا به دادگا  رسیدگی  مان غیدمعقول مدن طوالنی»

 .(88، 8771 مهاجد ،)مود می اطالق دادرسی اطاله ،«قطعی رم 

 رویکردهای رفع اطاله دادرسی -2

 توسعه کمی نیروی انسانی -2-6

  انسرانی و براال برددن    چوب بدنامه توسعه قضایی کشور، توجه  یاد  به رفع معضل کمبرود نیردو  در چهار

هرا  قرو     پددا یم. تالش ها می معلومات و سطح آمو ش قضات مد  است که در ادامه به بدرسی این تالش

برا   قضاییه در این  مینه ا  جهت توسعه کمی نیدو  انسانی و توسعه کیفی نیدو  انسانی قابل توجه است.

ا  بردا  اختصراص    قو  قضراییه ترالش گسرتدد    اهلل هاممی ماهدود  در  آغا  به کار ریاست مدحوم آیت

منابع مالی ال م بدا  استخدام بیشتد نیدو  انسانی در دادگستد  آغا  مرد کره ثمرد  آن افرزایش تعرداد      

سرال   د هرا در   است. ذیالً نگاهی به این تالش 8710ها  دهه  قضات و کادر ادار  دستگا  قضایی در سال

 گذمته و ثمدات آن خواهیم دامت.
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 افزایش تعداد دارندگان پایه قضایی -2-6-6

انرد هرد    دارندگان پایه قضایی در واقع کسانی هستند که به عنوان قاضی در دستگا  قضایی استخدام مرد  

ها و دادسداها مشیول بره کرار نبامرند. بردا  مثرال، عرالو  برد         چند ممکن است مستقیماً در معب دادگا 

تان که سدپدست دادسداها  هد ناحیه هسرتند نیرز دارا  پایره قضرایی     دادیاران و با پدسان، معاونان دادس

هستند. همچنین معاونان قضایی رییس دادگستد  هد مهدستان، مانند معاون ارجاع نیز بایرد دارا  پایره   

هرا مسرتقیماً در امرور قضرایی مداخلره       قضایی بامند، هد چند که ممکن است در دوران تصد  این سمت

پایه قضایی ستون اصلی دستگا  قضایی هستند،  یدا تصمیمات راجع به حقوق مرددم را   ننمایند. دارندگان

گیرد    ها  اخید تعداد قضات و دارندگان پایره قضرایی بره مرکل چشرم      نمایند. در سال این افداد اتخاذ می

 هرا  حقروق کشرور، بره منظرور      افزایش یافته و تعداد  یاد  ا  دانش آموختگان جوان و متعهد دانشرکد  

اند و این رونرد نیرز همچنران ادامره دارد.      خدمات در دستگا  قضایی کشور به استخدام قو  قضاییه درآمد 

مرود.   هرا  کلری قرو  قضراییه محسروب مری       جذب دانش آموختگان نخبه رمته حقوق یکری ا  سیاسرت  

براال برودن   تدین علت امتباهات فدد  قضات نیرز   تدین عامل اطاله دادرسی عوامل انسانی است و مهم مهم

سره پدونرد     حجم کار قضات است. در حالی که ا  نظد استانداردها  جهانی هد قاضی حداکثد باید به دو یا

)اعم ا  رسیدگی در جلسه محاکمه، اجدا  قدار، وقت نظرارت، انشراء رم  و...( در   در هد رو  رسیدگی کند 

لعره نمایرد و تصرمیمات ال م را در    پدونرد  را مطا  بیسرت بدخی معب محاکم قاضی مجبور است رو انه ترا  

ا  اگد موجب تضییع حقوق اصحاب دعو  نگرددد،   مورد آن اتخاذ نماید و نتیجه چنین تصمیمات عجوالنه

توانرد بره    مورد جلسات رسیدگی و اطاله دادرسی است. افزایش تعداد قضات مری  حداقل ضدر آن تجدید بی

 هرا  ارجراع مرد  بره هرد      ود و در نتیجه تعداد پدند ها منجد م را  اندا   معبات بیشتد  در دادگستد 

مرود. البتره اسرتخدام     ها منجد می دهد که مستقیماً به کاهش  مان رسیدگی به پدوند  معبه را کاهش می

این تعداد ا  قضات، به لحا  بار مالی و لزوم طی مداحل دموار گزینش قضات و سرپس نظرارت دقیرق برد     

هرا و مطالبرات    دن امکانات مالی و مدیدیتی بسیار  است کره برا پیگیرد    ها، مستلزم فداهم آم عملکدد آن

ا  کره در   مستمد رئیس قو  قضاییه و عنایت ویژ  مقام معظم رهبد ، تاکنون محقق مد  اسرت بره گونره   

ها  دولتی ممنوع برود ، قرو     بدتدین مدایط اقتصاد  کشور نیز که هدگونه استخدام قدارداد  در دستگا 

جا   استخدام رسمی نیدو  انسانی بدا  تصد  پست قضاوت بدخروردار برود  اسرت. در طرول     قضاییه ا  ا

ها  گذمته آ مون جذب قضات ا  میان  کارکنان واجد مدایط دادگستد  بارها انجام پذیدفتره اسرت    سال

 ها  کشور کره مردتی   التحصیالن رمته حقوق و نیز فقه و حقوق دانشگا  و حتی جذب قاضی ا  میان فارغ

 .(86، 8780)مدتضو ،   سدگدفته مدبا اصالحاتی ا 8717تعطیل مد  بود نیز، مجدداً ا  سال 
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 افزایش تعداد کارمندان اداری -2-6-2

هد معبه دادگا  یا دادسدا عالو  بد حداقل یک نفد دارند  پایه قضایی، نیا منرد یرک مردید دفترد و حرداقل      

ه،  ید نظرد ریریس آن بپددا نرد. همچنرین انجرام امرور        یک کارمند است که به انجام امورات ادار  معب

ها، تایپ احکرام و نیرز ابرالغ اوراق دادرسری نیرز نیا منرد در        ها، ثبت آن مانند قبول مکایات یا دادخواست

اختیار دامتن کادر ادار  متناسب با حجم باال  کار است. بنابداین استخدام هد قاضی در دستگا  قضرایی،  

ندین نفد کارمند ادار  است و بردون اسرتخدام کرادر ادار ، اسرتخدام قضرات بیشرتد       نیا مند استخدام چ

استخدام هد قاضری در دادگسرتد    »فاید  چندانی نخواهد دامت. بدخی قضات در این  مینه عقید  دارند 

کدج نیا مند به کارگید  حداقل سه کارمند ادار  است و افزایش تعداد قضات هموار  بایرد برا همراهنگی    

سرال گذمرته،    د در « .مل با افزایش کارمندان ادار  انجام مود تا نتیجه مطلروب را در بددامرته بامرد   کا

تعداد  یاد  ا  قضات، تعداد  یاد  کارمند ادار  نیز به استخدام قو  قضراییه درآمدنرد و    جذبمتناسب با 

م کادر ادار  بردا  ترأمین   مد، استخدا حتی  مانی که استخدام قضات بدا  مدت کوتاهی با وقفه روبدو می

مدیدیت این تعرداد  یراد ا  کارمنردان ادار  و     ها ادامه دامته است. نیدو  انسانی مورد نیا  در دادگستد 

ها و نیز تأمین حقوق و مزایا  مالی مکفی بدا  آنان، نیا مند توانایی مردیدیتی براال و    نظارت بد عملکدد آن

دغم بسریار  ا  نامالیمرات و   ها  اخید، علی کشور است که در سالبند  سالیانه  پیگید  مستمد در بودجه

ها  مدتبط با اختصاص منابع مالی، به طور مستمد تأمین مد  است. در عرین   ها  بدخی دستگا  لطفی کم

ها کارمندان دفتد  بره تعرداد    حال هنو  هم باید اذعان نمود که در بسیار  ا  محاکم به ویژ  در مهدستان

دار چندین سمت است، مثالً منشری دفترد دادگرا        کم وجود ندارد و یک کارمند دفتد  عهدکافی در محا

وظیفه دادور  را هم بد عهد  دارد و یا حتی در بدخی معب، به دلیل نبود کارمند بره تعرداد کرافی وظیفره     

 (.70 ،8780 مدتضو ،)است تنظیم صورتجلسات جلسه محاکمه نیز بد عهد  خود رئیس معبه

 توسعه کیفی نیروی انسانی -2-2

ها   گذمته توسعه کمی نیدو  انسانی به تنهایی مطلوب نبود  و رییس قو  قضاییه تأکید  یراد    در سال

اند. در واقع سیاست قو  قضاییه در تعامل با نیدو  انسرانی خرود،    بد لزوم توسعه کیفی نیدو  انسانی دامته

برود  اسرت. ایرن سیاسرت در     هرا   ددن سطح و توان علمی آنپیگید  افزایش تعداد قضات همزمان با باال ب

مدایط جذب قضات نمود بسیار  بار   دارد و بدا  نمونه در آگهی دعوت بره مردکت در آ مرون علمری     

، یکی ا  مدایط ابتردایی مردکت در آ مرون، امرتیال بره تحصریل در مقطرع        8716جذب قضات در سال 

انس بود و تنها آن دسرته ا  دانشرجویان مقطرع کارمناسری     لیس دکتد  یا فداغت ا  تحصیل در مقطع فوق
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توانستند در این آ مون مدکت کنند که مطرابق گرواهی بنیراد ملری نخبگران، دانشرجو  نخبره         ارمد می

محسوب مد  و دارا  مقاالت و تألیفات منتشد مد  در نشدیات معتبد حقوقی بامند. در واقع برا تأکیردات   

ال برددن سرطح علمری    اپدور  و توجره بره بر    د سال گذمته موجی ا  نخبهمکدر رییس قو  قضاییه، در چن

قضات در قو  قضاییه به را  افتاد  که دو نمود بار  آن را کره آمرو ش ضرمن خردمت قضرات و کارمنردان       

کنریم. ا  سرو  دیگرد      بامد را در ادامره بدرسری مری    دفتد  و ایجاد امکان ادامه تحصیل بدا  قضات می

دارندگان دانشنامه کارمناسی ارمد نیز ا  دیگد اقدامات قو  قضاییه در جهرت توسرعه   جذب قاضی ا  میان 

 کیفی نیدو  انسانی است.

 آموزش ضمن خدمت قضات و کارمندان دفتری -2-2-6

ها  آمو می متعدد  بدا  قضات در نظد گدفته مد  که در آن با اسرتفاد    ها  گذمته، دور  در طی سال

رسرانی مرد  و قضرات برا آخردین      مود معلومرات قضرات بره رو     تالش میایدان، ا  اساتید بدجسته حقوق 

ها  حقوقی ایدان و جهان آمنا موند. بسیار  دیگد ا  اساتید حقروق ایردان نیرز ضرمن      نظدیات و دکتدین

هرا را   ها، اثدات بسیار مثبرت تشرکیل ایرن دور     ابدا  خدسند  ا  دعوت ا  ایشان بدا  مدکت در این دور 

هنگرامی کره یرک قاضری برا حضرور در       »د: نر کن نظد میدهند و در رابطه چنین اظهار ر میکید قدامورد تأ

مرود، در   مناسی در کشور مطلع مری  ها  جدم ها  آمو می هدفمند، ا  آخدین دستاوردها  پژوهش دور 

کنند کره   مینماید و پژوهشگدان احساس  عملکدد خود در دادگستد  با الهام ا  همین دستاوردها عمل می

مان پدثمد است، ضمن این که در میان گذامتن این نظدیرات برا قضرات،     فعالیت آنان بدا  کشور و مددم

دهد و در بسیار  ا  مروارد منجرد بره اصرالح نظدیرات و هماهنر         آن را در معدض نقد عملی نیز قدار می

همان تعامرل سرا ند  دانشرکد     گددد و این  کددن آن با مدایط عملی حاکم بد جامعه و دستگا  قضایی می

ابدا  رضایت ا  رویکدد دستگا  قضایی به آمو ش مداوم قضرات بره وسریله    « .حقوق با دستگا  قضایی است

ها را بدا  خود بسریار مفیرد    اساتید طدا  اول کشور، تنها منحصد به اساتید نیست بلکه قضات نیز این دور 

  قضراییه، امکران تشرکیل جلسرات ماهانره بردا  قضرات        کنند. همچنین با تأکیدات رییس قرو  ار یابی می

تردین   ها فداهم مد  و تعداد  یاد  ا  قضات هد ما  در کنار یکدیگد جمرع مرد  و بره بدرسری مهرم      استان

پددا ند. نظدات ابدا  مد  در این جلسات به صرورت مجموعره    ابهاماتی که در دستگا  قضایی وجود دارد می

تواند راهگشا  سراید قضرات و دانشرجویان در مروارد      مود که می تشد میها  قضایی من ها  نشست کتاب

هرا  مختلرف در دسرتگا  قضرایی جلروگید        مشابه بامد و در بسیار  ا  موارد ا  تشتت آراء و ایجاد رویه

هرا   تواند به طور مستقیم بد سدعت عملکدد در پدوند  نماید. بدیهی است که افزایش سطح علمی قضات می
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ها و عدم بره تعویرق افترادن     د  سدیع و قاطع آنان تأثید دارد؛  یدا باع  تسلط قاضی بد پدوند گی و تصمیم

 گددد.   ش میا مداحل دادرسی و صدور رم  در اثد تددید قاضی در صحت تصمیمات

گید  و مدیدیت صحیح پدوند  قضرایی اسرت. اگرد     تدین عوامل کاهش اطاله دادرسی تصمیم یکی ا  مهم  

تدا  ثبت دادخواست پدوند  را مطالعه نمود  و نکات معلوم و مجهرول آن را دریابنرد و آن را برا    قضات ا  اب

جهات حکمی قانونی تطبیق دهند و مسید خود را بدا  صدور رم  تدسیم نماینرد و در طرول رسریدگی ا     

ا  چنرین  تدین  مان ممکن به هدا خواهند رسرید و رمیری کره حاصرل      این نقشه پیدو  نمایند، در کوتا 

خروانی دارد.   فدآیند  بامد، اصوالً منطبق موا ین قانونی و اصول حقوقی است و با واقعیات پدوند  نیرز هرم  

تجدبگری یرا دانرش     ها  نادرست قضایی که عمدتاً نامری ا  بری   گید  به تجدبه ثابت مد  است که تصمیم

و حتی اگد نهایتاً پدوند  منجد بره  نماید  اندک بدخی قضات است، پدوند  را ا  مسید اصلی خود منحدا می

گددد. لذا افزایش دانش حقروقی   صدور رم  صحیح گددد، این امد با چند جلسه رسیدگی اضافه حاصل می

هرا  آمو مری بره     ها و دور  و تشکیل کارگا ها  قضات، آمنا نمودن آنان با مقدرات جدید و میو  اعمال آن

 ش اطاله دادرسی بسیار کمک نماید.    تواند به کاه ویژ  پس ا  اصالح مقدرات می

توان مشراهد    ها را پس ا  احیاء مجدد دادسدا در نظام قضایی کشور می تدین موارد این آمو ش یکی ا  مهم

نمود. در مدایطی که دادسدا ا  نظام قضایی کشور در مدت بیش ا  د  سال حذا مد  بود و عمد  قضرات  

مدند، با این نهاد آمنایی کرافی ندامرتند، قرو  قضراییه در یرک       جوانی که در دادسداها مشیول به کار می

ها  متعدد آمو می را بدا  این قضات بدگزار نمرود ترا ایرن دسرته ا  قضرات بتواننرد برا         اقدام جد  دور 

آگاهی و مناخت کافی در دادسدا به خدمت بپددا ند. اقدامات معاونت آمو ش قو  قضاییه در جهت انتشرار  

ختلف نیز قابل قدردانی است. انتشار کتب به ویژ  در موضروعات جدیرد ا  جملره احیراء     کتب و نشدیات م

ها  رویه قضایی که به تفکیک وظرایف قضرات )دادیرار، برا پدس، محراکم حقروقی و        دادسدا و یا مجموعه

کیفد  و...( انتشار یافته است ا  جمله این اقدامات اسرت. همچنرین قرو  قضراییه مبرادرت بره انتشرار یرا         

حمایت ا  انتشار نشدیات مختلف و تو یع گستدد  آن در میان کارکنان دستگا  قضایی نمود  کره محملری   

را بدا  طدح آراء و نظدات پژوهشگدان و قضات در رابطه با مسائل مختلرف حقروقی فرداهم آورد  اسرت. ا      

و سرتان( و  تروان بره ماهنامره قضراوت، تعرالی حقروق )دادگسرتد  کرل اسرتان خ          جمله این نشدیات می

هرا  ضرمن خردمت     ها  مأو  و حمایت امار  نمود. این نکته هرم ال م بره ذکرد اسرت کره دور       رو نامه

هایی متناسب با وظرایف کارکنران دفترد  و بره      مختص کارکنان قضایی نیست و در بسیار  ا  موارد دور 

و بدد اهداا قو  قضراییه   شویژ  مدیدان دفاتد نیز بدا  آنان تشکیل مد  است. نقش کارکنان دفتد  در پی
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ها  ضرمن خردمت و افرزایش دانرش ایرن دسرته ا         ناپذید است و آمو شجلوگید  ا  اطاله دادرسی انکار

 .(11، 8717، بناب )اصید اد دامته بامدتواند نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی  کارکنان نیز می

 ایجاد امکان ادامه تحصیل برای قضات -2-2-2

با دارا بودن دانشنامه لیسانس وارد دستگا  قضایی کشور مد  و درگید مدن با حجرم کرار    بسیار  ا  قضات 

را علیدغم میل باطنی  یاد به ادامه تحصیل در مقاطع براالتد، ا  پیگیرد    ها   یاد و لزوم انجام امورات مددم، آن

دن امکران تحصریل قضرات در    ها  اخید، رییس قو  قضاییه بد لزوم فداهم آور این مهم با دامته است. در سال

اند و همین امد باع  تسهیل ادامه تحصیل قضات مرد  اسرت.    مقاطع کارمناسی ارمد و دکتد  تاکید دامته

ها  داخرل و   ها  متناسب با ساعات امتیال به تحصیل، قو  قضاییه با بدخی دانشگا  عالو  بد اعطا  مدخصی

منرد در ایرن    د  تا امکان ادامه تحصیل قضات مستعد و عالقهحتی خارج ا  کشور نیز قداردادهایی را منعقد نمو

ها  گا  سرنگین ثبرت نرام و تحصریل      ها فداهم مود و بسیار  ا  هزینه ها، با توجه به اوقات کار  آن دانشگا 

خوانردن  »ها را نیز بد عهد  گدفته است. در واقرع امردو   در قرو  قضراییه ایردان ا  دیردگا  سرنتی         در دانشگا 

ا  ا  گدایش به ادامه تحصریل و فداگیرد  بره     خبد  نیست و موج گستدد « بدا  قضاوت کافی است لمعتین

 (.60 ،8717 اصید اد  بناب،)رو  علوم قضایی در میان قضات مکل گدفته است

 6931پژوهش میدانی و آماری در مورد دادگستری کرمانشاه در سال  -9

ا  نقش ایشان در کاهش و رفرع اطالره دادرسری، ضرمن     حال پس ا  بدرسی عوامل مذکور و آگاهی نسبی 

ها، تأثید عوامل دیگد  نظید اصالح مقدرات و قروانین،   تحقیق میدانی و آمار  پیدامون میزان اثدبخشی آن

اصالح فدآیندها  رسیدگی و اصالح و ایجاد نهادها  تکمیلی را نیز به عنوان عواملی اثدگرذار برد موضروع،    

و و مشاهد  ملموس تد ایرن ترأثیدات    دهیم. ضمن این که به جهت درک بهتد مطلب می مورد مطالعه قدار

نیز به جهت کاربدد  مدن نتایج پژوهش در فضا  جامعره، تحقیرق را بره صرورت مرورد  در خصروص       

برد مصرداقی جزئری منطبرق     دادگستد  مهدستان کدمانشا  انجام داد  ایم. تا هم تأثید موضوعات کلری را  

 صحت مطالب را در میدان عمل تا حدود  سنجید  بامیم. و هم کدد  بامیم
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 مدل مفهومی فرضیات -9-6

 

 

 

 پژوهشهای  یافته -9-2

 های توصیفی یافته -9-2-6

گویران در ایرن    درصد ا  پاسرخ  هشتادست که: ا گویان در این پژوهش حاکی ا  آن تو یع جنسیت پاسخ  

سرت  ا درصد  ن بود  اند. تو یع سمت پدسش موندگان در این پژوهش حاکی ا  آن بیستپژوهش مدد و 

 چهرل و پرنج  و  درصد کارکنان و کارمناسان سیگویان در سمت قضات،  درصد ا  پاسخ بیست و پنجکه: 

 د سرت کره:   ا گویان در این پژوهش حراکی ا  آن  درصد نیز ا  وکال بود  اند. تو یع میزان تحصیالت پاسخ

گویان میزان تحصریالت خرود    درصد ا  پاسخ دوا د گویان میزان تحصیالت خود را دیپلم،    پاسخدرصد ا

درصد میزان تحصیالت خرود را فروق لیسرانس و     سی و هفتدرصد لیسانس و  چهل و یکرا فوق دیپلم، 

 پرانزد   ست کره: ا گویان در این پژوهش حاکی ا  آن باالتد گزارش نمود  اند. تو یع میزان تحصیالت پاسخ

سرال   بیستتا  د درصد  مصت و یکسال،  د گویان میزان سنوات خدمت خود را کمتد ا   درصد ا  پاسخ

 سال گزارش نمود  اند. بیستدرصد میزان سنوات خدمت خود را بیشتد ا   بیست و چهارو 
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 رفع اطاله دادرسیانسانی در  نیروی کمی گویان به سؤاالت تأثیر توسعه حسب پاسخ پاسخ فراوانی بر

 میانگین رتبه ابعاد عنوان

توسررعه کمرری 

 نیدو  انسانی

 7660 افزایش تعداد دارندگان پایه قضایی

 7641 افزایش تعداد کارمندان ادار 

 

 انسانی در رفع اطاله دادرسی نیروی کیفی گویان به سؤاالت تأثیر توسعه حسب پاسخ پاسخ فراوانی بر

رتبه میانگین  ابعاد متغیر کلی

 ها پاسخ
توسررعه کیفرری  

 نیدو  انسانی

 7671 آمو ش ضمن خدمت قضات و کارکنان دفتد 

 7661 ایجاد امکان ادامه تحصیل بدا  قضات

 7681 استخدام قاضی ا  میان دارندگان دانشنامه کارمناسی ارمد
 

 

 رفع اطاله دادرسیقوانین در  و مقررات گویان به سؤاالت تأثیر اصالح حسب پاسخ پاسخ فراوانی بر

 میانگین رتبه ابعاد عنوان

 ها پاسخ

ن
وانی
و ق
ت 
درا
مق
ح 
صال
ا

 

 7674 تأسیس مدکز مطالعات توسعه قضایی

 اصالح قوانین شکلی
 آئین دادرسی کیفد  7647

 آئین دادرسی مدنی

 اصالح قوانین ماهوی
 قانون مدنی 7671

 قانون تجارت

 7678 اصالح قوانین کیفری

 7680 تدوین قوانین جدید

 7611 تنقیح قوانین و تدوین مجموعه قوانین و مقررات جامع
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 رسیدگی در رفع اطاله دادرسی فرآیندهای گویان به سؤاالت تأثیر اصالح حسب پاسخ پاسخ فراوانی بر

میرررانگین  ابعاد عنوان

 رتبه

ی
دگ
سی
  ر
ها
ند
دآی
ح ف
صال
ا

 

 اقدامات ناظر به طرح صحیح دعاوی

 اطالع رسانی مناسب 7617

 طدح دعاو  با مشاور  یا مداخله وکال  دادگستد 

 اصالح فدم دادخواست بد اساس قانون جدید

 اقدامات ناظر به مدیریت قضایی

7668 

 تخصصی مدن محاکم

 اجبار  مدن استفاد  ا  وکیل

 رسیدگی دعاو ا  در ثبت و استفاد  ا  سیستم الکتدونیکی و رایانه

 ابالغ تلفنی

 ها  کاهش اطاله دادرسی صدور دستورالعمل

 صدور دستورالعمل  مان استاندارد رسیدگی
 

 تکمیلی در رفع اطاله دادرسی نهادهای ایجاد و گویان به سؤاالت تأثیر اصالح فراوانی برحسب پاسخ پاسخ

میانگی ابعاد متغیر کلی

ن رتبه 

ه پاسخ

 ا

ایجرراد نهادهررا  اصررالح و 

 تکمیلی

 4688 تشکیل هد چه بیشتد موراها  حل اختالا

 7687 تقویت نهاد داور 

 7618 تشکیل مدکز امور مشاوران و کارمناسان قو  قضائیه

 

دارا  میرانگین براالتد ا  حرد    هرا   با توجه به میانگینی که در تمامی متییدها کسب مد  است، کلیه پاسرخ 

سرت کره متییرد و ابعراد مفهرومی مطردح مرد  در        ا اختصاص داد  اند که بیرانگد آن خود ه ( ب7متوسط )

 بامند. می پژوهش در راستا  رفع اطاله دادرسی مؤثد
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 های استنباطی یافته -9-2-2

 «باشد می مؤثر دادرسی اطاله رفع بر انسانی نیروی کمی توسعه»آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیه 

 ها  توصیفی آمار جدول  متیید

عه
وس
ت

 
ی
کم

 
 
دو
نی

 
ی
سان
ان

 

 خطا  انحداا استاندارد انحداا معیار میانگین تعداد

810 7647 0671 0607 

 ها  استنباطی جدول آمار 

 حد پایین/ حد باال ها تفاوت میانگین سطح معنادار  درجه آ اد  tآ مون 

6681 848 060008 0647 0671  /0666 
 آزموننتیجه کلی 

 

 تأیید فدضیه

 

بامرد و ایرن    مری  0008/0بدابرد برا    tبا توجه به آ مون فوق چون مقدار سطح معنا دار  در جدول آ مون 

( و 6681و به عبارت دیگد چون مقدار آمار  تری بدابرد برا )    تد است کوچک 01/0مقدار ا  سطح معنادار   

 کمری  توسرعه توان نتیجره گدفرت کره:     می مود و می بامد، فدضیه فوق تأیید می (86/8تد ا  مقدار ) بزرگ

دهرد کره میرانگین     مری  جدول آمار توصیفی فوق نشران بامد.  می مؤثد دادرسی اطاله رفع بد انسانی نیدو 

نمد  باالتد ا  حرد متوسرط    0647( با اختالا 7بامد که ا  میانگین جامعه ) می 7647اکتسابی نمونه بدابد با 

 گزارش مد  است.

 

 «باشد می مؤثر دادرسی اطاله رفع بر انسانی نیروی کیفی توسعه»تک نمونه ای برای بررسی فرضیه آزمون تی 

 ها  توصیفی جدول آمار  متیید

عه
وس
ت

 
ی
یف
ک

 

 
 
دو
نی

 
ی
سان
ان

 

 خطا  انحداا استاندارد انحداا معیار میانگین تعداد

810 4688 0677 0607 

 ها  استنباطی جدول آمار 

تفرررررررررراوت  سطح معنادار  آ اد درجه  tآ مون 

 ها میانگین

 حد پایین/ حد باال

7678 848 060008 8688 0688  /0678 

 تأیید فدضیه نتیجه کلی آزمون
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بامرد و ایرن    مری  0008/0بدابرد برا    tبا توجه به آ مون فوق چون مقدار سطح معنا دار  در جدول آ مون 

( و 7678و به عبارت دیگد چون مقدار آمار  تری بدابرد برا )    تد است کوچک 01/0مقدار ا  سطح معنادار   

 کیفری  توسرعه توان نتیجه گدفرت کره:    می مود و می بامد، فدضیه فوق تأیید می (86/8تد ا  مقدار ) بزرگ

دهرد کره میرانگین     مری  جدول آمار توصیفی فوق نشران  .بامد می مؤثد دادرسی اطاله رفع بد انسانی نیدو 

نمد  باالتد ا  حد متوسرط   8688( با اختالا 7بامد که ا  میانگین جامعه ) می 4688با   اکتسابی نمونه بدابد

 گزارش مد  است.

 «باشد می مؤثر دادرسی اطاله رفع بر قوانین و مقررات اصالح»آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیه 

 ها  توصیفی جدول آمار  متیید

الح
اص

 
ت
درا
مق

 و 
ین
قوان

 

 خطا  انحداا استاندارد انحداا معیار میانگین تعداد

810 7688 0671 0604 

 ها  استنباطی جدول آمار 

 حد پایین/ حد باال ها تفاوت میانگین سطح معنادار  درجه آ اد  tآ مون 

6611 848 060008 0688 0681  /0644 

 تأیید فدضیه نتیجه کلی آزمون

 

بامرد و ایرن    مری  0008/0بدابرد برا    tبا توجه به آ مون فوق چون مقدار سطح معنا دار  در جدول آ مون 

( و 6611و به عبارت دیگد چون مقدار آمار  تری بدابرد برا )    تد است کوچک 01/0مقدار ا  سطح معنادار   

 و مقردرات  اصالحگدفت که: توان نتیجه  می مود و می بامد، فدضیه فوق تأیید می (86/8تد ا  مقدار ) بزرگ

دهد کره میرانگین اکتسرابی     می جدول آمار توصیفی فوق نشان .بامد می مؤثد دادرسی اطاله رفع بد قوانین

نمد  باالتد ا  حرد متوسرط گرزارش     0688( با اختالا 7بامد که ا  میانگین جامعه ) می 7688نمونه بدابد با 

 مد  است.
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 «باشد می مؤثر دادرسی اطاله رفع بر رسیدگی فرآیندهای اصالح»بررسی فرضیه آزمون تی تک نمونه ای برای 

 ها  توصیفی جدول آمار  متیید

 
الح
اص

 
 
ها
ند
دآی
ف

 

ی
دگ
سی
ر

 

 خطا  انحداا استاندارد انحداا معیار میانگین تعداد

810 4607 0687 0607 

 ها  استنباطی جدول آمار 

 حد پایین/ حد باال ها تفاوت میانگین سطح معنادار  درجه آ اد  tآ مون 

7667 848 060008 8607 0678  /0617 

 تأیید فدضیه نتیجه کلی آزمون

 

بامرد و ایرن    مری  0008/0بدابرد برا    tبا توجه به آ مون فوق چون مقدار سطح معنا دار  در جدول آ مون 

( و 7667مقدار آمار  تری بدابرد برا )   و به عبارت دیگد چون تد است  کوچک 01/0مقدار ا  سطح معنادار   

 اصرالح تروان نتیجره گدفرت کره:      مری  مرود و  مری  بامد، فدضیه فروق تأییرد   می (86/8تد ا  مقدار ) بزرگ

دهرد کره    مری  جدول آمار توصریفی فروق نشران    .بامد می مؤثد دادرسی اطاله رفع بد رسیدگی فدآیندها 

نمرد  براالتد ا     8607( برا اخرتالا   7  میانگین جامعره ) بامد که ا می 4607میانگین اکتسابی نمونه بدابد با  

 حد متوسط گزارش مد  است.

 

 «باشد می مؤثر دادرسی اطاله رفع بر تکمیلی نهادهای ایجاد و اصالح»آزمون تی تک نمونه ای برای بررسی فرضیه 

 ها  توصیفی جدول آمار  متیید

الح
اص

 و 
جاد
ای

 
 
ها
هاد
ن

 

ی
میل
تک

 

 خطا  انحداا استاندارد معیارانحداا  میانگین تعداد

810 7671 0688 0601 

 ها  استنباطی جدول آمار 

 حد پایین/ حد باال ها تفاوت میانگین سطح معنادار  درجه آ اد  tآ مون 

1647 848 060008 0671 0677  /0614 

 تأیید فدضیه نتیجه کلی آ مون

 

بامرد و ایرن    مری  0008/0بدابرد برا    tبا توجه به آ مون فوق چون مقدار سطح معنا دار  در جدول آ مون 

( و 7671و به عبارت دیگد چون مقدار آمار  تری بدابرد برا )    تد است کوچک 01/0مقدار ا  سطح معنادار   

 ایجراد  و اصرالح گدفت کره:  توان نتیجه  می مود و می بامد، فدضیه فوق تأیید می (86/8تد ا  مقدار ) بزرگ

دهد کره میرانگین    می جدول آمار توصیفی فوق نشان .بامد می مؤثد دادرسی اطاله رفع بد تکمیلی نهادها 
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نمد  باالتد ا  حد متوسرط   0671( با اختالا 7بامد که ا  میانگین جامعه ) می 7671اکتسابی نمونه بدابد با  

 گزارش مد  است.

 دادرسی اطاله رفع بر مؤثر آزمون فریدمن برای بررسی و رتبه بندی عوامل

 رتبه متیید

 1 انسانی نیدو  کمی توسعه

 8 انسانی نیدو  کیفی توسعه

 7 قوانین و مقدرات اصالح

 7 رسیدگی فدآیندها  اصالح

 4 تکمیلی نهادها  ایجاد و اصالح

 آزمون فریدمن

 810 تعداد
 4 درجه آ اد 

 0008/0 معنادار  سطح
 

 دادرسی به تدتیب عبارتنرد ا : توسرعه   اطاله بد رفع مؤثد با توجه به نتایج آ مون فدیدمن رتبه بند  عوامل

   .انسانی نیدو  کیفی

 کمری  توسرعه  .تکمیلری  نهادهرا   ایجراد  و اصرالح  .قروانین  و مقدرات اصالح رسیدگی. فدآیندها  اصالح 

 ی.انسان نیدو 
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 نتیجه گیری  

ا  که در این پژوهش مورد بح  و بدرسی واقع مد  است کلیه فدضریات تأییرد مرد      ا  مجموع پنج فدضیه 

آمار  صورت گدفته که بدا  بدرسی این فدضیات اسرتفاد  گددیرد، عوامرل ذیرل     ها   است. با توجه به آ مون

 فدآینردها   انسرانی. اصرالح   نیردو   یکیفر  بامرند: توسرعه   می به تدتیب در کاهش و رفع اطاله دادرسی مؤثد

 انسانی. نیدو  کمی تکمیلی. توسعه نهادها  ایجاد و قوانین. اصالح و مقدرات اصالح رسیدگی.

 گددد: ها  این پژوهش حاصل مد  است پیشنهادها  ذیل ارائه می با توجه به نتایجی که ا  یافته  

هرا    پدونرد   دادرسری، وجرود   مرورد اطالره   قضایی دردستگا   مشکالت ا  موقت: یکیها   دادگا  ایجاد -

هرا    دادگرا   ایجراد  برا  رسد می نظد به .بامد می رسیدگی وقت درها  دادگا  درها  مدن آن انبامته و متعدد

 تعرداد  کره  مروند  مری  وقتی ایجراد  هایی دادگا  چنین بدد. بین ا  را دادرسی اطاله حدود  بتوان تا موقت

 کره  مفید هسرتند  مواقعی در مخصوصا موقتها   دادگا . بامند قدارگدفته رسیدگی وقت در پدوند   یاد 

 با نشسرته  قضرات  است ممکن چنین موارد  در .بامد افزایش حال در معب به ارجاعیها   تعداد پدوند 

 مسرتلزم  که این بدون کاهش دهند را ارجاعیها   پدوند  تعداد تا موند گدفته کاره موقت بها   دادگا  در

 .آیند  بامند در دائمیها   هزینه

 اهمیرت  کرم  چنران  قضرایی  در مداجرع  مطدوحره  دعراو   دعاو : بدخری  به نوبت ا  خارج در رسیدگی - 

 موضروع  کره  کدد. نظید دعراو   رسیدگیها  آن به توان می ممکن  مان در کمتدین و سادگی به که هستند

امرا   نیستند پایین مبال  دارا  و اهمیت کم دعاو  ا  است. گاهی نیز بدخی پول اندکی مقدار مطالبهها  آن

 دعراو   اغلرب  مانند است؛ نیز رومنها  آن بد حاکم مقدرات که موند می محسوب غیدپیچید  موضوعات ا 

 بره فوریرت  هرا   ا  پدونرد    یراد   تعرداد  کره  مود می سبب اختالفات این به ا  نوبت خارج رسیدگی .چک

 برود  و  پیچیرد   کره  دهنرد  اختصراص  هرایی  پدونرد   بره  را رسیدگیاصلی   مان قضات و موند رسیدگی

 .دارد تد  گستدد  تحقیقات و بدرسی به نیا ها  آن رسیدگی به

افرداد   و دیگرد  قضرات، کارمنردان   عملکدد بد و مستمد دقیق نظارت جهت مناسب راهکارها  بینی پیش -

 کارمناسان. و ضابطان نظید با دادگستد ، مدتبط

 ها. دادگستد  و رؤسا  مدیدان و تعیینها  سمت ارتقا  در ساالر  مایسته اصل اعمال -
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 اول، چراپ ، دفاتر مدیران قانونی تکالیف و وظایف تفصیلی شرح ،8717 مصرطفی،  بناب، اصید اد  -

 میزان. تهدان، انتشارات
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 8778قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  -

 8774مصوب  ل کانون وکال  دادگستد ین نامه الیحه قانونی استقالآئ -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


