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 مقدمه

 مقدمه

 دو نوع خطا 

یک تفنگ  هر تیم  ند و  ا نفره پنج   ها تیم اند.  به سالن تیراندازی رفته تیم  چهار  فرض کنید  
 .  ست ها نتایج تیراندازی آن   1  شکل کند.  هر نفر هم یک بار شلیک می   . دارد 

 
 می : چهار ت 1  شکل

 د.  ن خور ها به قلب هدف می شلیک   ۀ ، هم آل ایده در جهان  

اند  در اطراف هدف خورده   تیم های این  شلیک   ۀ هم طور است.  وضع تیم الف تقریبًا همین 
 .  ند ا نزدیک   نقص به الگوی بی   و 

تیم ب می  طور   بهاین تیم    هایچون شلیک است،    سوگیریگوییم که دچار  در مورد 
ها نوعی ثبات دارد سوگیری آن ،  بینید می   شکلطور که در  همان .  دورندمندی از هدف  نظام 
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شلیک کند، شرط دوباره  ب    تیمشد یکی از اعضای  کند. اگر قرار میبینی کمک می به پیش که  
، ثباتی که در سوگیری به عالوه.  خوردقبل میپنج شلیک  تیرش به همان حدود  بستیم که  می

 کج شده باشد.    تیمگیرِ تفنگ این اید نشانه زند: شِعّلی دامن می یک توضیحهست به 

 رسد . به نظر نمی است  2پراکنده هایشان خیلی  چون شلیک   1، نویزیگوییم  اما به تیم ج می
اند. اگر  اصابت کرده   جاهای مختلفها تقریبًا به  ه ل، چون گلوداشته باشند سوگیری خاصی  

نمی  دوباره شلیک کند،  اعضا  از  بود یکی  به کجا  احتماالً  ستیم  ندا قرار  به  .  خورد می تیرش 
دانیم  . می توضیح دهدج را    تیمرسد که عملکرد  هم به نظرمان نمی   خاصی  ۀ، فرضیعالوه

 هستند.   نویزیقدر دانیم چرا این ولی نمی  ،اندضعیف تیراندازی کرده  تیماعضای این  

  به طور مثل تیم ب،    هاهای آن . شلیک نویز دارد تیم د هم دچار سوگیری است و هم  
  پراکنده ج بسیار    تیممثل  هایشان  شلیک   سوی دیگر از    ،مندی نسبت به هدف خطا دارد نظام 

 است.  

دربار  این کتاب  هدف   تیراندازی   ۀاما  نیست و  است.    . گیری  انسانی  خطای  ما  موضوع 
های مختلف خطا هستند. تصویر  مؤلفه   - تصادفی   مند و پراکندگی نظام انحراف  -   نویز سوگیری و  

  [ 1] دهند. های باال تفاوت این دو را نشان می سیبل 

هایی  چالش چه    در معرض   انسان   3که قضاوت واقعیت    از این   ای است استعاره   تیراندازی 
دارد،  سازمان   قرار  طرف  از  افراد  وقتی  تصمیم مخصوصًا  می ها  مختلفی  این گیرند.  های  در 
ها اند. بعضی قضاوت توصیف شده   1  شکل بینیم که در  دو نوع خطایی را می همان    ، ها موقعیت 
  ؛ هستند   نویزی هم    ها قضاوت بعضی  مندی از هدف فاصله دارند.  نظام   به نحو یعنی    ؛ ند ا سوگیرانه 

بسیار مختلفی در اطراف های  به دیدگاه عمالً    ، نظر برسند اتفاق به    قرار است افرادی که    یعنی 
 .  نویز ها هم دستخوش سوگیری هستند و هم  . متأسفانه بیشتر سازمان رسند می هدف  

 
گاهی    است؛جای خودش را باز کرده  فارسی    زبان   در »نویز« اصطالح کلیدی این کتاب است. اتفاقًا کلمۀ »نویز«    1

رسد که نباید و چیزهایی که باید  صدا یا تصویر »نویز« دارد و صاف نیست، یعنی صداها و تصاویری به ما می 
بینیم  »نویز« و »نویزی« )نویزدار( به همین صورت استفاده خواهند شد. بعد از چند صفحه می  ه،رسد. در ترجمنمی 
. به عالوه، طی  ندا«، »تالطم«، »هیاهو«، »پارازیت« و غیره مثل »پرش  ییها ها بهتر از سایر گزینه همین معادل   که

 . م- شودتر می های نویز و سوگیری هم به مرور روشن رو تفاوت های پیش فصل
2 Scattered 

3  ( مواجه  judgment»قضاوت«  با وضعیتی  یا  بگیریم  باید تصمیم  دارد. وقتی  عام  بسیار  »حکم« معنایی  یا   )
شکل    مانکنیم یا قضاوتی در ذهنراجع به آن نوعی قضاوت می   مان کنیم، در ذهنمی   شویم یا به موضوعی فکر می 
»قضاوت« با    ۀگیرد. این کار ممکن است آگاهانه یا ناآگاهانه و عمدی یا غیرعمدی باشد. این کاربرد از کلممی 

وت« را بیشتر توضیح . در ادامه نویسندگان منظورشان از »قضا مواردی مثل »مرا قضاوت نکن« دقیقًا یکسان نیست 
 م. - دهندمی 
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بینید  می  ۲شکل  نمایی که در  .  هد دنشان میرا    نویز تفاوت مهمی بین سوگیری و    ۲شکل  
 مرکز   واند  شلیک کرده   هاها به آن تیم که  بینید  میهایی را  سیبل پشت  :  به این شرح است

را هدف کجای سیبل  ها  تیم یست ]و در نتیجه[ نخواهید دانست که  مشخص نها  در آن هدف  
 اند.  گرفته

 
 بلی از پشت س   ی : نگاه۲  شکل

 هدف تر به  الف و ب کدام نزدیک   تیم از بین    بگویید کردن به پشت سیبل    با نگاه   د توانی نمی 
این های الف و ب  تیم هستند و    نویز های ج و د دچار  تیم   فهمید که اند. ولی با یک نگاه می زده 

شوید.  متوجه پراکندگی می دیدید    1آنچه در شکل    ۀ به انداز   االن هم   در واقع مشکل را ندارند.  
عام   دربار   نویز ویژگی  وقتی هیچ چیزی  است که حتی  ن   ۀ همین  یا سوگیری  دانید،  می هدف 

 اندازه بگیرید. آن را  را تشخیص دهید و    وجود نویز توانید  می 

از    این  بسیاری  چون  است،  مهم  بسیار  کتاب  این  در  ما  اهداف  برای  عام  ویژگی 
یا حتی معلوم نشده  ها  که پاسخ درست آن   است هایی  بر اساس قضاوت   ن هایما گیری نتیجه 

شناخت  پزشک ند.  ا غیرقابل  تشخیص وقتی  واحد  بیمار  یک  به  راجع  مختلفی ها  ارائه   های 
بدانیم اختالف این پزشک آنکه  توانیم بی ند، می ده می  بیمار را  ها را مطالعه منشأ مشکالت 

 1ثباتی بی توانیم  زنند، می کنندگان فیلم وضع فروش یک فیلم را تخمین می کنیم. وقتی تهیه 
 ۀفیلم چقدر فروخته یا اصاًل به مرحل  در نهایت ها را بررسی کنیم، هرچند ندانیم های آن پاسخ 

ها در یک مورد مشخص را اندازه  تنوع و اختالف قضاوت آنکه  ساخت رسیده است یا نه. برای  

 
1 Varaibility 
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. کافی است به پشت سیبل  چه کسی است بگیریم، الزم نیست بدانیم در آن موضوع حق با  
 را اندازه بگیریم.    نویز نگاه کنیم تا بتوانیم  

ق آنکه    برای  بفهمیم   ضاوت خطا در  نویز   ، الزم است هم سوگیری را  بشناسیم.   و هم    را 
نویز  همان  دید، گاهی  خواهیم  به سوگیری[  طور که  بزرگ ]نسبت  در مشکل  اما  است.  تری 

ندرت به وجود نویز  های سرتاسر جهان به مباحث عمومی راجع به خطای انسانی و در سازمان 
  ۀ ای است و در صحن ویز معموالً حاشیه ن   . است سوگیری  گل سرسبد مجالس  شود.  توجه می 

اند،  سوگیری بحث کرده   ۀ ها کتاب پرمخاطب دربار علمی و ده  ۀ اصلی حضور ندارد. هزاران مقال 
از آن   تعداد اما   اشاره خیلی کمی  نویز داشته ها حتی  به  ا اند.  ای  از نگارش  کتاب    ن ی هدف ما 
 اوضاع است.   ن ی ا   ل ی تعد 

این چند مثال را در آوری زیاد است.  طرز شرم به های جهان واقعی  مقدار نویز در تصمیم 
هایی  ای از نویز هستیم، آن هم در موقعیت کننده نگران   مقدار شاهد    هااین نمونه در    ؛ نظر بگیرید 
 است:   بسیار مهم که دقت  

دارد  • نویز  قضاوت   ۀ معاین   با   ان پزشک .  پزشکی  مشخص،  بیمار  مختل یک  ارائه فی  های 
الریه،  که آیا بیمار دچار سرطان پوست، سرطان پستان، بیماری قلبی، ِسل، ذات کنند  می 

پزشکی بسیار  در روان نویز  ، خاص  به طور یا نه. ست ا دیگر  پزشکیِ  مشکالت افسردگی و 
است  است   درست   . زیاد  مهم  این حوزه قضاوت شخصی  در  بعضی   ، است که  در  اما 

انتظار  حوزه   در   مثالً   ؛ یم کن را مشاهده می توجهی  قابل   نویِز هم    رود نمی هایی که شاید 
 .  رادیولوژی های  تحلیل عکس 

باید بررسی   ی نهادهای حمایت  کارشناسان   [ ۲] . سرپرستی کودکان نویز دارد   ۀ تصمیم دربار  •
طور استفاده هستند یا نه و اگر این ء ها در معرض سو کودکان مورد نظر آن آیا  کنند که  
  ۀ نویزی است، چون با مقایس   1ها را به پرورشگاه منتقل کنند یا نه. این سیستم است، آن 

می  معلوم  آن مدیران  از  بعضی  پرورشگاه شود  به  را  بیشتری کودکان  احتمال  با  ها 
سال فرس می  بعد تند.  مدیران سخت   ، ها  این  دست  به  بداقبالی که  به آن کودکاِن  گیر 

اند عملکرد ضعیفی در زندگی دارند: نرخ بیشتر بزهکاری، نرخ بیشتر پرورشگاه سپرده شده 
 تر.  زایمان در سنین پایین و درآمد پایین 

دارند ی بین پیش  • نویز  دربار حرفه   های کننده بینی پیش .  ها  محصول    ۀ ای  فروش  احتمال 
هر موضوع    ۀسامان و تقریبًا دربار ه های ناب جدید، رشد نرخ بیکاری، ورشکستگی کمپانی 

 
 م.-هستند  « system»سیستم« و »نظام« هر دو معادل » 1
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می بینی پیش   ، دیگری  ارائه  متفاوت  بسیار  آن هایی  با   بلکه   یکدیگر با    فقط نه ها  دهند. 
د  نویسان پرسیدن از برنامه در دو روز مختلف  مثالً وقتی    ؛ دارند   اختالف نظر خودشان هم  

میانگین   به طور   شده مورد نیاز اعالم   زمان فالن کار چقدر زمان نیاز است،    تکمیل برای  
 [ 3] تفاوت داشت.   ۷1٪

درخواست پناهندگی  پذیرش    ،در ایاالت متحده  [ ۴] .پناهندگی نویز دارد   ۀدربار   تصمیم  •
. در یک تحقیق، تعدادی درخواست  شبیه است آزمایی  بخت به چیزی مثل  جوها  پناه 
های مختلفی دادند. معلوم شد یک قاضی انتخاب کردند و به قاضی  تصادفی  به طور را  
 ۀ انداز ٪. عنوان این تحقیق به 88ها را تأیید کرده است و قاضِی دیگر  از درخواست   5٪

 1های زیادی را خواهیم دید!( « )رولت .کافی گویاست: »رولِت پناهندگی

دارند   استخدامی ای  ه تصمیم  • می   ۀ کسانی که مصاحب   [ 5] . نویز  انجام  دربار شغلی   ۀ دهند 
ارزیابی  به  واحد  می افراد  متفاوتی  بسیار  بسیار های  هم  عملکرد کارکنان  امتیاز  رسند. 

ربط داشته باشد، به این بستگی  ها آن به سنجش عملکرد آنکه متفاوت است و بیش از 
 . هاست مسئول سنجش آن دارد که چه کسی  

قه آزاد کنند یا مدت  وثی به قرار  که متهم را  . این وثیقه نویز دارند قرار    ۀ ها دربار تصمیم  •
مسئول پرونده بستگی    تا حدی به هویت قاضیِ   ، باشد انتظار برای دادگاه را هم در زندان  

بعضی قاضی  نشان می دارد.  بیشتری  همچنین در مواردی که متهم  دهند.  ها مالیمت 
 اختالف میان قضات چشمگیر است.    ، ریسک باالی فرار یا ارتکاب مجدد جرم داشته باشد 

  تشخیص هویت اند که فکر کنیم  یاد داده به ما  طور  . این نویز دارد   2قانونی   پزشکی   علومِ  •
کنند گاهی انگشت را بررسی می   انگشت خطاناپذیر است. اما کسانی که اثر   بر اساس اثر 

ا نه اختالف  جرم متعلق به مظنون است ی   ۀ شده در صحن در این تصمیم که آیا اثر یافت 
انگشت    دارند، بلکه گاهی اگر یک اثر   اختالف نظر متخصصان با یکدیگر    فقط   دارند. نه 

گیرد.  های ناسازگاری می های مختلف به متخصصی بدهیم، تصمیم واحد را در موقعیت 
و حتی تحلیل دی.ان.ای.    پزشکی قانونی های  در سایر رشته که  دهند  مستندات نشان می 

 وجود دارد. بهی  مشا   ثباتیِ بی هم  

تقاضاهای   ۀتحقیق پیشرو دربار یک    . مؤلفانِ نویز دارند   اختراعثبت    ۀها دربار تصمیم  •
سازمان    قبول یا رد اختراع توسطنویز در این حوزه تأکید دارند: »وجود  بر    اختراعثبت  

 
 م.-»رولت« یک بازی شانسی است  1

2 Forensic science  
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در اختیار تصادفًا    هتقاضای مربوطتوجهی به این بستگی دارد که  قابل   به نحومسئول  
 ایراد دارد.  طرفی انصاف و بی  لحاظاز ثباتی وضوح این بی ارزیابانی قرار بگیرد.« به چه 

یخِ این موقعیت   ۀ هم  نوک یک کوه  نویزی فقط  از قضاوت .  ند ا بزرگ   های  به هر وجهی 
های خود را بهتر کنیم کیفیت قضاوت آنکه  بینید. برای  انسانی که نگاه کنید احتماالً نویز را می 

 باید هم بر سوگیری غلبه کنیم و هم بر نویز.  

بررسی  های میان نویز و سوگیری را  ، تفاوت یکدر بخش    :این کتاب شش بخش دارد
توانند  های عمومی می های خصوصی و هم سازمان ماندهیم که هم ساز و نشان می   کنیممی

نویز در آن باشند و گاهی مقدار  ابتدا  ها حیرتنویزی  بهتر مسئله، در  برای درک  آور است. 
)و بنابراین در   1قضایی   کیفردهینخست مربوط به    :کنیمقضاوت را در دو حوزه بررسی می

دوم مربوط به بیمه )و بنابراین در بخش خصوصی(. در نگاه اول، به نظر    ،بخش عمومی(
این دو حوزه  می تفاوت دارند بی رسد  با هم  اما وقتی  نهایت  نویز جلب  .  به  را  توجه خود 
را    2رسی نویز  ۀاین مطلب را نشان دهیم ایدآنکه  ها بسیار است. برای  اشتراک آن کنیم،  می

راجع    متخصصاِن یک سازمان  اختالف نظر مقدار  ن است که  نویزرسی برای آ   ؛کنیم طرح می
 اندازه بگیرد. را به موارد یکسان 

دقت و گی سنجش میزان  چگون، به کندوکاو در سرشت قضاوت انسانی و  دو  بخشدر  
 مهمِ   متناظر   ۀرابط،  از این رو  . قضاوت در معرض سوگیری و نویز است.پردازیممیخطای آن  

ثباتی در  نویز موقعیتی عبارت است از بی کنیم.  را توصیف میبین نقش این دو نوع خطا  
 هایهای متفاوت. در بحث موارد یکسان در موقعیت دربارۀ  شخص یا گروه یکسان  قضاوت
،  است  یربط بی   ظاهر ل بهمتأثر از عوام . این حجم  نویز هستیم شاهد حجم عجیبی از  گروهی  
 صحبت کند.  که چه کسی اولمثل این 

ای  آن تحقیقات گسترده   ۀاندازد که دربار تر به نوعی از قضاوت می نگاهی عمیق   سه بخش  
پردازیم که  به بررسی این موضوع می در این بخش،    . 3گویانه پیش انجام شده است: قضاوت  

خالف باور عامه،  ها چه مزیتی بر انسان دارند: بر ها و الگوریتم ها، فرمول قاعده گویی، در پیش 
 ۀ دربار هاست.  نویزی آن بی   به سبب ها نیست، بلکه  بصیرِت برترِ قاعده به خاطر  این موضوع  

 
1 Crinimal sentencing  

 م. -( است noise auditترِ »بازرسی نویز« )»نویزرسی« حالِت کوتاه 2
3 Predictive judgments شود که »پیش : گاه گفته می ( »بینیforcasting و »پیش )( »گوییpredicting  گرچه )

همیشه  شود و دومی لزومًا بر حسب شواهد نیست. اما  اند، یکسان نیستند؛ اولی بر حسب شواهد انجام می شبیه 
گذاری، گاهی با هدف  در معادلندارند.    چنین تفاوتی را مد نظر لزومًا  نویسندگان انگلیسی    ۀچنین نیست و هم

 م. -اصطالحات رایج این تمایز لحاظ نشده است  استفاده از 
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یعنی - کند  گویانه را محدود می پیش   های قضاوت نهایت کیفیت    در کنیم که  عاملی بحث می 
ت دهد تا کیفی که چگونه این محدودیت دست به دست نویز می و این   - از آینده   1جهل عینی

کشیم که البد تا آن موقع از خودتان  را پیش می   ی پرسش   سپس گویی را پایین بیاورد.  پیش 
 نشده بودید؟    ش این حد شایع است، چرا تا االن متوجه   تا د: اگر نویز  ی ا پرسیده 

، علل اصلی نویز را توضیح  در این راستا.  دارد شناسی انسان  به روان   ینگاه  چهار بخش  
فردی که ناشی از عوامل مختلفی  های بین چنین مواردی است: تفاوت دهیم که شامل  می

 دهی به مالحظات مختلفثباتی فردی در وزن بی   ،های شناختی استمانند شخصیت و سبک 
پردازیم که چرا مردم از نویز  به این سؤال میهای واحد.  متفاوت افراد از مقیاس   ۀو استفاد
بینی که امکان پیش شوند  متعجب میهایی  یا قضاوت  کنند و چرا اغلب از رویدادهاغفلت می

 . اندآن را نداشته 

توانید قضاوت خود را پردازد که چگونه می به بررسی این پرسش عملی می  پنجبخش  
بهتر کنید و مانع از خطا شوید )خوانندگانی که بیش از هر چیز به کاربردهای عملی کاهش 

گویی  های پیشراجع به چالش   چهار و    سههای  بخش مطالب  توانند از  می  ،نویز عالقه دارند 
روان  مستقیم  و  و  عبور کنند  قضاوت  بخش  به  شناسی  این  ببروند سراغ  ا.(  ترتیب،  ه  ین 
عرصتالش  در  نویز  با  مقابله  برای  آموزش،  وکارکسب پزشکی،    ۀها  غیره    حکمرانی،  را و 
کنیم. به ن تکنیک کاهش نویز را معرفی میچندی   تصمیم  بهداشِت . تحت عنوان  کاویم می

مستندات زیادی    دربارۀ وجود نویز   پردازیم کههایی میبررسی پنج تحقیق موردکاوانه در حوزه 
میزان موفقیت    ؛اند تالش وافر و پایداری داشتهها  در آن حوزه افراد برای کاهش نویز    و  دارند 

.  به همراه دارد هایی  ما درس   برایها متفاوت است و همین مطلب هم  و شکست این تالش 
اعتماد، امتیازدهی به عملکرد، علوم  های پزشکی غیرقابل ند از تشخیص اها عبارتموردکاوی 
دهیم که اسم آن را سیستمی پیشنهاد می  ،در نهایتبینی.  پیشکلی    به طور و    قانونیپزشکی  

سنجش پ میانیروتکل  رویکردگذاشته  2های  برای   چند  یایم:  ها که ارزیابی گزینه   منظوره 
نویزتر و  بی ی  هایقضاوت  خواهدمیو    گیرددر بر می چندین اقدام کلیدِی سالمت تصمیم را  

 . تولید کنداعتمادتر قابل 

شهود پردازد. شاید خالف  به این پرسش می   ششجاست؟ بخش  ه چه سطحی از نویز ب
ها حذف کامل نویز شدنی  به نظر بیاید، ولی سطح مناسب نویز صفر نیست. در بعضی حوزه 

های دیگری هستند  حال، حوزههای دیگر این کار بسیار پرهزینه است. درعین نیست و در حوزه

 
1 objective ignorance 
2 mediating assessments protocol 
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نویز در آن  برای کاهش  برای   ؛شود تمام میی دیگر  هاارزش   قیمت بعضی  ها بهکه تالش 
افراد را تضعیف کند و باعث شود احساس کنند    ۀتواند روحیرای حذف نویز میمثال، تالش ب

ها بخشی از پاسخ  شود. وقتی الگوریتم برخورد می  ماشینهای یک  دنده ها مثل چرخبا آن 
کنیم. ها را طرح می بعضی از آن   اینجادر    که  آیندپیش می  یاشکاالت  انواع و اقسامهستند،  
های خصوصی و عمومی را نیست. ما سازمان   قابل قبولهمچنان، مقدار فعلی نویز  ]اما[  

این  در  .  تالش کنندکاهش نویز    برایمانند  کنیم که نویزرسی کنند و با جدیتی بی ترغیب می 
ها از  ین ترتیب در بسیاری از حوزه ه او ب عدالتی گسترده را کاهش دهند توانند بی صورت، می

 ها بکاهند.  هزینه 

فصل را با چند پیشنهاد مختصر در قالب  بنابراین هر  ما چنین سودایی در سر داریم و  
ها را توانید از این جمالت به همین صورت استفاده کنید یا آن بریم. می به پایان می   قول نقل 

اعم از سالمت، ایمنی، آموزش، پول،    ؛ ند تغییر دهید ا متناسب با موضوعاتی که برایتان مهم 
نویز و تالش برای حل آن کاری در حال پیشرفت و کوششی   ۀ . فهم مسئل و غیره کار، سرگرمی 
ما این فرصت را داریم که در این کار مشارکت کنیم. کتاب حاضر به این    ۀ هم   جمعی است. 

 .  غنیمت بشماریم ها را  امید نوشته شده است که بتوانیم این فرصت 

 



 جوی نویزو در جست  یک: بخش  

 بخش یک

 جوی نویزودر جست

؛  نیست قابل قبول  اند،  کاماًل متفاوت برای افرادی که به اتهام مشابهی محکوم شده   مجازاِت 
 اغلب در    ، حال بااین .  بگیرد   مثالً یکی به پنج سال حبس محکوم شود و دیگری آزادی مشروط 

  ، قضایی دچار سوگیری هم هست   سیستم افتد. تردیدی نیست که  اوقات چنین اتفاقاتی می 
موضوع خواهیم پرداخت    این به  خاص    به طور و    خواهد بود بر نویز    1اما تمرکز ما در فصل  

آور دانست و مبارزاتی علیه آن که چطور قاضی مشهوری متوجه این موضوع شد و آن را شرم 
ایاالت   ۀ . این ماجرا دربار )گرچه نه به حد کافی( تغییر داد  معنایی جهان را    ه راه انداخت که ب به  

نیز وجود دارد )و خواهد    کشورهامتحده است، اما تردید نداریم که ماجراهای مشابهی در سایر  
بدتر است. تا حدی    هم از ایاالت متحده    کشورها داشت(. احتماالً مشکل نویز در بعضی از این  

از  خاطر  این  می   کیفردهی مثال    به  می استفاده  نویز  دهیم  نشان  موجب  کنیم که  تواند 
 های بزرگی شود.  عدالتی بی 

اما بخش خصوصی را هم مد   است،   راماتیک خاص موضوعی د   به طور   کیفردهی قضایی 
سراغ یک  ۲. برای شرح این مطلب در فصل است ی ا پرمخاطره نظر داریم که آن هم موضوع 

پردازد و  مشتریان بالقوه می   ۀ گر به تعیین حق بیم نجا بیمه آ رویم. در  شرکت بزرگ بیمه می 
بینی شما این است  مبلغ خسارت حکم کند. احتماالً پیش   ۀکارشناس تعیین خسارت باید دربار 
 مشابهیتقریبًا به اعداد و ارقام  ند و کارشناسان مختلف  اکه چنین کارهایی ساده و مکانیکی 

بینی را اجرا کردیم تا این پیش   - عنوان نویزرسی به -   ای شده ی دقت طراح به   رسند. ما آزمایِش می 
کند. از  مالی هنگفتی را به شرکت تحمیل می   ۀ هزین زیاد  نویز    که   محک بزنیم. متوجه شدیم 

 ضررهای اقتصادی بزرگی شود.    عث با تواند  کنیم تا نشان دهیم نویز می این مثال استفاده می 
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  که در موارد بسیاری قضاوت   است زیادی  افراد    دربارۀ ها شامل مطالعاتی  هر دوی این مثال 
فرصت  به یک شوند: چطور هستند و تکرار نمی  1تک های مهم کنند. اما بسیاری از قضاوت می 

اندازی کنیم یا  ، خط تولید محصولی کامالً جدید را راه واکنش نشان دهیم نظیر  بی   ظاهرًا تجارِی  
با  نه، در مقابل همه  بیماری چه کنیم، کسی را که  ندارد  هم استاندارد    معیارهای گیری  خوانی 

ها هم نویز  مانند این   فردی منحصربه های  استخدام کنیم یا نه. آیا در تصمیم راجع به موقعیت 
ثباتی  بی   یعنی خره نویز  بال این موارد نویز ندارند.  نیم  شویم که فکر ک وسوسه می ؟  وجود دارد 

در   است  ممکن  بی تصمیم تک ناخواسته؛ چگونه  شاهد  فصل  ها  در  باشیم؟  سعی    3ثباتی 
یکی    ، و تک   فرد منحصربه موقعیتی    در به این پرسش پاسخ دهیم. قضاوت شما حتی  کنیم  می 

 هستیم.  یاری  بس نیز شاهد نویز    آنجا هاست. در  از میان انبوه امکان 

توان در یک جمله خالصه کرد و آن هم از مضامین مضمون حاصل از این سه فصل را می 
کنید. فکر می   چه آن بیشتر از    حتی .  هست هم  باشد، نویز    قضاوت جا    اصلی کتاب است: هر 

 . بیایید شروع کنیم تا ببینیم چقدر 

 

 
1 Singular  



 یز ی: جرم و مجازات نو 1فصل  

 ۱فصل 

 جرم و مجازات نویزی 

محکوم    ین، آزار، یا سرقت مسلحانه ی دزدی، حمل هرو خرده مثل  فرض کنید کسی به جرمی  
 ؟  ست او . احتماالً چه مجازاتی در انتظار  شده است 

گیرد پرونده در اختیار کدام قاضی قرار می تصادفًا نباید به این ربطی داشته باشد که  پاسخ 
آور است که سه آدم  خیلی شرم دیروز برده یا باخته است.    ۀ در مسابق یا تیم ورزشی این شهر  

شده  محکوم  یکسانی  جرم  به  مجازات مشابه که  آزادی  اند  یکی  بگیرند:  متفاوتی  های کاماًل 
آور در بسیاری از آن یکی ده سال حبس. و این امر شرم و    مشروط، دیگری دو سال حبس 

 ور، بلکه در حال حاضر.  د   ۀ فقط در گذشت نه   ، شود دیده می کشورها  

دیرباز  سر   ، از  جهان ت در  قاضی اسر  تصمیم ،  در  مناسب    گیری ها  مجازات  به   از راجع 
بسیاری متخصصانِ اند.  استفاده کرده   1« سنجی مصلحت »  این        را   سنجی مصلحت از کشورها 

کنند که عوامل زیادی در احکام  تأکید می   این افراد دانند.  ستایند و آن را عادالنه و انسانی می می 
ین  ه ا باید شخصیت متهم و شرایط او را در نظر گرفت. ب  ، و افزون بر جرم است جزایی دخیل 

دست قاضی را   ی مجازات متناسب با فرد به روال جاری تبدیل شد. اگر قواعد مشخص   ، ترتیب 
به می  مجرمان  با  می   شکلیبست،  برخورد  نمی غیرانسانی  دیگر  آن شد؛  افراد شد  را  ها 

در  ات خاص شرایطشان توجه شود.  جزئی به  که  فردی دانست که استحقاق آن را دارند  منحصربه 

 
نکند، بلکه   هیتک  نیصرفًا به قواعد و قوان  ی( آن است که قاض discretion)  « یسنجمنظور از »مصلحت   نجا یدر ا  1

  یی به تنها   یانگار که قواعد حقوق  ،یمربوط به هر فرد و پرونده را دخالت بدهد. به عبارت  اتیخود جزئ  دیبه صالحد 
خود را دخالت دهد   یسنجمصلحت   ا ی  د یکه صالحد   شدحق داشته با   ینباشند و اگر قاض  یاحکام عادالنه کاف   یبرا
 م.- کنندی و نقد م یابیرا ارز  یتلق نیا  سندگانی. در ادامه نو ترندک ی ت نزدبه عدال جینتا 
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 .  است قضایی    سنجی مصلحت همین  نیازمند  قانون   1ۀ عادالن  ۀ روی   ۀ اصل اید   ها نظر خیلی 

. این  کرد   فروپاشی به شروع کم کم قضایی   سنجی مصلحت  به جهانی  اشتیاق  ، 1۹۷0 ۀ در ده 
داشت:  ساده  دلیل  یک  چشم   اتفاق  در شواهد  نویز.  وجود  بر  مبنی  قاضی  1۹۷3  سال   گیر   ،

قاضی  آنکه  توجه عموم را به این مسئله جلب کرد. فرانکل قبل از    2نام ماروین فرانکل مشهوری به 
  3وکالی حقوق بشر   ۀ کمیت شود مدافع آزادی بیان و حامی پرشور حقوق بشر بود و کمک کرد  

 (. شود شناخته می   4اول حقوق بشر )این سازمان امروزه با نام    شود تأسیس  

و    خشمگین بود عدالت کیفری    حوزۀ وجود نویز در    از و  ا باشد.    خو تند   ست توان فرانکل می 
  [ 1] کرد: طور توصیف می اش را این انگیزه 

 ۲5تواند حداکثر تا  از بانک فدرال محکوم شود، می   سرقت متهم به  یک فرد  اگر  
که این   تا بفهمم سال. دیری نگذشت    ۲5تا    0بگیرد. این یعنی چیزی بین    حبس   سال 

پرونده و شخص متهم بستگی دارد و بیشتر به  چه عددی تعیین شود کمتر به خود 
 مربوط است. لذا متهمِ  - ش های و سوگیری  ت ها، تمایال یعنی دیدگاه -  شخص قاضی 
بگیرد و این بستگی به    متفاوتی واحد ممکن است مجازات کامالً    ۀ واحد در پروند 

 قاضی پرونده دارد.  

نوع تحلیل   از استدالل خود هیچ  اما حکایت فرانکل در حمایت  نداد.  ارائه  های آماری 
دو  داد.  های ناموجه در برخورد با افراد مشابه را نشان می کرد که تفاوت   ی را مطرح تأثیرگذار 

  35.۲0و    58.۴0ترتیب به مبالغ    به   جعلی کیفری، به وصول چک    ۀ مرد، هر دو بدون سوءسابق 
اول   مرد  بودند. حکم  متهم شده  مرد   سال   15دالر  و حکم  بود  برای  روز   30دوم    حبس   .

. فرانکل  سال  ۲0حبس محکوم شد و دیگری به  روز  11۷، مردی به  س های مشابه اختال اقدام 
می  اشاره  مواردی  چنین  به به  تا  بی   کرد  تقریبًا  »قدرت  خودش  و  تعبیر   [ ۲] « فراگیرِ نظارت 

 [ 3] شود « می خودسرانه های  ظلم   ۀ که موجب »ارتکاب روزان   چرا های فدرال را محکوم کند،  قاضی 
 [ ۴] . نیست و او معتقد بود چنین وضعی در »حکومت قانون، نه انسان« پذیرفتنی  

خواست به آن پایان  می نامید و از کنگره  ض« می ی را »تبع   خودسرانه های  ظلم این  فرانکل  
اما او .  کیفردهی در  ناپذیر  ثباتی توجیه بی   ؛ منظور او از این تعبیر عمدتًا نویز بوده است   دهند. 

 
1 Due process 
2 Marvin Frankel 
3 Lawyers’ Committee for Human Rights  
4 Human Rights First  
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ت. فرانکل یاف اقتصادی بروز می - نژادی و اجتماعی   1نگران سوگیری هم بود که در قالب نایکسانی 
تفاوت در به این سمت گرایش داشت که ها، یعنی نویز و سوگیری، برای مبارزه با هر دوی آن 

  کرد، آن هم بر اساس   2توجیه » ها را  بتوان تفاوت آنکه    برخورد با متهمان کیفری روا نیست مگر 
ها با عینیت کافی شدنی است تا تضمین شود که  آن   ردن ب   کار به و    کردن فرموله هایی که  آزمون 

نتایج چیزی بیش از اوامر قائم به فرد این یا آن مسئول، قاضی و غیره هستند.« )تعبیر »اوامر 
به فرد«  فرانکل    3قائم  بر هم   [ 5] شخصی است.(   دستورات کمی غریب است؛ منظور   ۀافزون 

لیسِت تفصیلی شرح یا چک کرد: » استدالل می   گونه این در حمایت از کاهش نویز  ها، فرانکل  آن 
 [ 6] « بندی عددی یا عینی داشته باشند. نوعی درجه   - در صورت امکان - توانند  عواملی که می 

اوایل ده  در  با ماش می   1۹۷0  ۀ فرانکل  انسان  از »جایگزینی  او  بنابراین دفاع  ین« نوشت؛ 
نرفت.  پیش  بود   ای العاده فوق شکل  به اما    [ ۷] چندان  معتقد  او  است.  آمده  نقطه  این    : تا 

ای از قواعد غیرشخصی است که فراسوی مرزها به کار بسته »حکمرانی قانون مستلزم دسته 
سود استفاده از »کامپیوتر برای   ها شود و هم دیگران.« او صریحًا بهشود و هم شامل قاضی 
ای برای  کرد کمیته کرد. همچنین توصیه می « استدالل می کیفردهی کمک به تفکر صحیح در  

  [ 8] شود. ایجاد  کیفردهی  

تاریخ    ی ها به یکی از تأثیرگذارترین   ، که در تمام دنیا بل فقط در ایاالت متحده  نه   ، کتاب فرانکل 
. بسیار کوبنده  آمد به حساب می   ش، تا حدی ضعف آن بودن ن   4صوری   اما حقوق کیفری تبدیل شد.  
کار او را ادامه  . بالفاصله کسانی برای آزمودن واقعیت نویز  بود   ات[ جزئی اما امپرسیونیستی ]و فاقد  

 بررسی کنند.  کیفردهی قضایی  در    را   سطح نویز دادند و کوشیدند  

از   از این نوع در سال  کالن   مطالعاتاولین  یکی  خود قاضی   یتمدیر به   1۹۷۴مقیاس 

 
1 Disparity  

وگوهای عمومی »توجیه«  گفت کردن یا دلیل آوردن است. گاهی در  معنای مدلل( به to justify)  کردن« »توجیه   2
به کار می به می معنایی منفی  »الکی توجیه نکن!« ولی در معنای فنی، »توجیه« مثبت است رود و مثالً   . گویند: 

در صورتی  . به همین ترتیب،را توجیه کنند شانکنند نظراتسعی میبه طور کلی افراد دانشمندان به طور خاص و 
 م.  - ، یعنی دالیل خوبی برای آن داشته باشیمکه موجه باشدپذیریم  می نظری را 

3 Idiosyncratic ukases  
  « یبه »کمّ   «ی»صور   ب،یترت  نی شود. بد  انیاست که در قالب قواعد مشخص ب  یز ی( چ formal)  «یمنظور از »صور   4

  ی است. برا  «ی تر از »کمّ عام  «ی. اما »صور دیا یدر قالب اعداد و ارقام درب  یکه به نحو   یز یچ  یعنیاست،    کینزد
صرفًا با توجه به صورت   توانی آن مغالطه را م  همعنا ک  نیهستند، به ا  یصور  یمنطق یها از مغالطه   یمثال، بعض
  « یرصور یداد. در مقابل، »غ  صیو تشخ   حیبا توجه به ساختار جمالت و فارغ از موضوع( توض   یعن یاستدالل )

(informal را هم دار )چندان   ست ین یصور  یکه به حد کاف   یق یمثال، تحق ی. براست ین یکه صور   یز یچ  یعنی م،ی
 م.- نبوده است  یکمّ   یاز ابزارها  فادهاست ا ی  یبندصورت یدر پ
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های پرونده   نِ های مختلف خواستند برای متهما حوزه   در انجام شد. از پنجاه قاضی  فرانکل  
و تنوع   [ ۹] «عادی است  یامر اجماع    عدماصلی این بود که »  ۀفرضی حکم صادر کنند. یافت
محکوم تواند از یک تا ده سال به زندان ین می ئهرو  ۀفروشند [ 10] مجازات »چشمگیر« است.

مجازات سارق بانک از پنج تا هجده سال حبس    [ 11] و این بسته به نظر قاضی است.  شود
حکم سنگین بیست  از  اخاذی ممکن است    ۀدر این تحقیق معلوم شد که در پروند  [ 1۲] است.

 [ 13] نقدی تغییر کند.  ۀجریم بدون  نقدی تا سه سال حبس    ۀدالر جریم  هزار   65سال حبس و  
الً وحدت نظری در کار نبود  در شانزده مورد از بیست پرونده اصآنکه  تر ها عجیب این  ۀاز هم

 جاست یا نه. ه که حبس ب

آور  و همه متوجه همین سطح شگفت گرفت  مطالعات دیگری نیز از پی این تحقیق انجام  
  نظرسنجی وهفت قاضی  چهل ویلیام آستین و تامس ویلیامز از    1۹۷۷نویز شدند. برای مثال، در  

شامل جرایم   ها. همۀ پرونده یکسان نظر بدهند   ۀ دند و از ایشان خواستند راجع به پنج پروند کر 
کیفردهی ها در  ها شامل اطالعات برگرفته از قاضی توصیفات پرونده   ۀ هم   [ 1۴] د. دن سطح پایین بو 

اجتماعی  ۀ زمین کیفری )در صورت وجود(، پس   ۀ ها، سوءسابق واقعی بود، اعم از اتهام، شهادت 
ای  اساسی« بود. برای مثال، در پرونده   اصلی »نایکسانی   ۀ و شواهد مربوط به شخصیت. یافت 

توصیه کرده بودند از پنج سال حبس در زندان تا صرفاً    ها قاضی   بری، حکمی که راجع به جیب 
ای مربوط به حمل دالری( تنوع داشت. در پرونده 100نقدی    ۀ همراه جریم سی روز حبس )به 

 . را   ن آزادی مشروط ها حکم حبس را توصیه کرده بودند، دیگرا ماریجوانا بعضی قاضی 

قاضی فدرال شرکت داشتند    ۲08تری انجام شد که در آن  تحقیق بسیار بزرگ   ، 1۹81در سال  
 اند:  کننده های اصلی تحقیق مبهوت یافته   [ 15] ها ارائه شد. فرضی یکسان به آن   ۀ و شانزده پروند 

.  پرونده راجع به حکم حبس در زندان وحدت نظر وجود داشت   16مورد از    3فقط در  
تفاوت  جاست،  ه داشتند که حکم حبس در زندان ب   نظر اتفاق حتی وقتی بیشتر قضات  

فساد که میانگین   ۀ شده در کار بود. در یک پروند توصیه   مدت حبِس   ۀدربار   بسیاری 
دیگری که میانگین   ۀ ترین مدت حبس ابد بود. در پروند سال بود، طوالنی   8.5حبس  
 سال بود.    15ترین حبسی که توصیه کرده بودند  سال بود، طوالنی   1.1حبس  

شده بسیار گویا و روشنگرند، اما تردیدی  های کامالً کنترل این تحقیقات مبتنی بر آزمایش 
در مقایسه گویند.  نویز در جهان واقعی عدالت کیفری چندان چیزی نمی   ۀ گستر   ۀ نیست که دربار 

ا  را دریافت می شده ها شرح کنترل کننده ها که شرکت ین تحقیق با  کنند، در جهان واقعی  ای 
به موضع ربط  عات  ها در معرض اطالعات بسیار بیشتری هستند. البته بعضی از این اطال قاضی 
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ربط، در قالب عوامل جزئی و اطالعات بی مبنی بر اینکه  هست هم انبوهی از شواهد  اما دارند 
می دفی تصا   ظاهر به  است  ،  معلوم شده  مثال،  برای  بگذارند.  نتیجه  در  بزرگی  تأثیرات  توانند 

ها در ابتدای صبح یا بعد از استراحت و تغذیه )در مقایسه احتمال بیشتری وجود دارد که قاضی 
  [ 16] گیرتر است. ( حکم به آزادی مشروط بدهند. اگر قاضی گرسنه باشد، سخت قبل از آن با  

ران حکم دادگاه اطفال نشان داده است که وقتی تیم فوتبال محلی در  ای روی هزا مطالعه 
کنند )و  تری صادر می ها در اولین روز هفته احکام سخت آخر هفته باخته باشد، قاضی   ۀ مسابق 

وضع   همین  نیز  هفته  باقی  شدت کمتری  در  سیاه با  متهمان  است(.  نحو پوست  برقرار    به 
میلیون حکم قضایی    1.5دیگری    ۀ مطالع   [ 1۷] شوند. گیری را متحمل می نامتناسبی این سخت 

ها در روزهای بعد از مشابهی نتیجه گرفت که قاضی   به نحو طی سه دهه را مد نظر قرار داد و  
  [ 18] گیرترند. شکست تیم فوتبال محلی )در مقایسه با روزهای پس از برد( سخت 

سا  دوازده  فرانسه طی  قضات  از سوی  میلیون حکم  روی شش  داد که  تحقیقی  نشان  ل 
ها در روز  کنیم قاضی )گمان می   [ 1۹] دهند ها در روز تولد متهمان مالیمت بیشتری نشان می قاضی 

  ده دانیم این فرضیه آزمو که می   تا جایی ، اما  داشته باشند مالیمت بیشتری    هم تولد خودشان  
  ۲0۷مرور    [ ۲0] تأثیر بگذارد. تواند بر قاضی  ربطی مثل دمای هوا می حتی گاهی امور بی نشده است.(  

تغییرات دمایی روزانه    ، حکم دادگاه مهاجرت طی چهار سال نشان داده یکی از تأثیرات عمده   هزار 
وقتی هوا گرم است، احتمال کمتری هست که افراد پناهندگی بگیرند. اگر در کشورتان    ؛ بوده است 

ید، باید امیدوار باشید و حتی  خواهید به جای دیگری پناهنده شو تحت آزار سیاسی هستید و می 
 . هوا خنک باشد دعا کنید که روز استماع دادگاه  

 کیفردهیکاهش نویز در  

د اِم. ِکِندی  ر مورد توجه ادوا   1۹۷0  ۀ مؤید آن در ده   های تجربیِ های فرانکل و یافته استدالل 
.  قرار گرفت   - مریکا آ یکی از تأثیرگذارترین اعضای سنای    و   ، جان ِاف. ِکِندی   ، جمهور فقید رئیس برادر  - 

اصالحات کیفردهی را    ۀ او الیح   ، 1۹۷5  سال   حیرت و هراس وجود کندی را فرا گرفت. در همان 
  به شواهد   اشاره درپی با  های پی بود. او سال   ی سرسخت آدم  ارائه کرد، اما به جایی نرسید. اما کندی  

به ثمر نشست. کنگره در    تالشش   1۹8۴  سال   کرد. در می آن الیحه پافشاری    تصویب بر    موجود 
 را وضع کرد.    1۹8۴  کیفردهی اصالحات    ۀ مصوب ثباتی ناموجه،  نی بر بی ت پاسخ به شواهد مب 

نظارتی که قضات بی این    ، سنجی مصلحت بود که با کاهش »]حق[    این قانون جدید  هدف  
 اختیار  تعیین و اجرای احکام کیفری در    به واسطۀ قانون در های مشروط  و مسئوالن آزادی 
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  های کیفردهیِ خاص، اعضای کنگره به نایکسانی   به طور   [ ۲1] را کاهش دهد.    سیستم دارند« نویِز 
در  داد  نشان می ه  کردند ک هایی استناد می دادند و به یافته ناموجهی گسترده« ارجاع می   به طور » 

پرونده   ، نیویورک   منطقۀ  برای  می مجازات  یکسان  واقعی  بیست سال  های  تا  از سه  توانست 
کیفردهی ایاالت    ۀ کمیت طور که قاضی فرانکل توصیه کرده بود،  همان   [ ۲۲] حبس متغیر باشد. 

بود  . کار اصلی کمیته واضح بود: تعیین خطوط راهنمای کیفردهی که بنا  شد ایجاد    1متحده 
 محدودی برای احکام کیفری مشخص کنند.   ۀ اجباری باشند و گستر 

بعد  سال  راهنمایی   ۀ کمیت  ، در  خطوط  آن   را  مذکور  اساس  بر تعیین کرد که  عمدتًا  ها 
احکام   از تحلیل میانگین  ده   حاصل  پروند موارد مشابه در  بود.    ۀ هزار  بریر واقعی    ، 2استیون 

الینحل در کمیته    اختالف نظر ر دخیل بود، با اشاره به  قاضی دیوان عالی که در این فرایند بسیا 
گذشته،    های قضاوت رجوع به    ی جا به   تهی چرا کم » :  کرد ی های سابق دفاع م تصمیم   بردن   کار به از  
است:    ن ی پاسخ کوتاه ا   د؟ ی معقول برآ   تعیین مجازات  ی و واقعًا در پ   ند ی ش کار را نکرد که بن   ن ی ا 

بینیم می های خوبی در جهات مخالف  توانستیم چون در هر طرف استدالل یم. نمی توانست ی نم 
بندی کنید ... سپس نتایج  جرایم موجود را برحسب استحقاق مجازاتی رتبه   ۀ ... سعی کنید هم 

می  شما  به  هستند؟  هماهنگ  آیا  ببینید  و  جمع کنید  را  دوستانتان  این کار  طور  گویم که 
 [ ۲3] نیست.« 

مبنای خطوط راهنما، برای تعیین حکم کیفری باید دو عامل را در نظر بگیرد: جرم بر  قاضی  
وسه  که چقدر جدی باشد، یکی از چهل کیفری متهم. برای هر جرم، بسته به این   ۀ و تاریخچ 

کیفری متهم بیش از هر چیز به تعداد و شدت    ۀ تعیین شده است. تاریخچ   3»سطح جنایت« 
کیفری را کنار هم بگذاریم، خطوط    ۀ . اگر جرم و تاریخچ شود می   او مربوط های قبلی  محکومیت 
تواند شش ماه یا می   حداکثر که   کند می نسبتًا محدودی از کیفردهی را مشخص  ۀ راهنما گستر 

باشد.    ۲5٪ مجازات  از حداقل  ا بیشتر  با  است  مجاز  به قاضی  آنچه  به  شرایط  نظرش  ستناد 
آید از این می  4( کیفیات مشدده یا مخففه دهنده )]یا به اصطالح فنی[  تشدیدکننده یا تخفیف 

 [ ۲۴] توجیه شود.   تجدیدنظر دادگاه    در   بایداین کار  ، اما  خارج شود   محدوده 

  چیزی که سخت نیستند و از  و ، اما چندان سفت اند خطوط راهنمای مذکور الزامی اگرچه  
ها این خطوط، فضای مانور بسیاری به قاضی مد نظر قاضی فرانکل بود بسیار فاصله دارند.  
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روش حال بااین دهد.  می  انواع  از  استفاده  با  متعددی  مطالعات  دوره ،  بر  تمرکز  با  و  های ها 
بیان فنی،   . به کنند کم می هنما نویز را  : خطوط را د نشان دادن یکسانی را   ۀ تاریخی مختلف، نتیج 

هویت   به   آن را   توان می   که   شوند می   حکم ثباتی در  بی خالص  موجب کاهش  » خطوط راهنما  
 [ ۲5] . قاضی نسبت داد« تصادفی  

انجام شد. در این   پژوهش ترین  دقیق  در این تحقیق احکام    [ ۲6] باره از سوی خود کمیته 
بانک، توزیع کوکا کیفری پرونده  از بانک در سال  و    ین ی ین، هرو ی های سرقت    1۹85اختالس 

  30تا    1۹8۹  ژانویۀ   1۹با احکام کیفری صادره بین    ، خطوط راهنما اجرایی شوند( آنکه  )قبل از  
  ه عوامل ب  با توجه مجرمان  ، خطوط راهنمای کیفردهی بر اساس ند. د مقایسه ش  1۹۹0سپتامبر 

  پس از اجرایی   ۀ دور   های قضاوت   در بین ثباتی  هر جرم، بی   برای جفت شدند.    مرتبط با مجازات 
 بسیار کمتر شده بود.   اصالحات کیفردهی   ۀ مصوب شدِن  

اساس   در    ای ه مطالع بر  انتظار  مورد  تفاوت  بین مدت  طول  دیگر،  در    مجازات  قضات 
به    1۹۹3تا    1۹88های  بین سال این مقدار  ماه بود.    ۴.۹٪ یا  1۷  معادل   1۹8۷و    1۹86های  سال 

  ، داد های مختلف را پوشش می مستقل دیگری که دوره   ۀ مطالع   [ ۲۷] ماه کاهش یافت.   3.۹یا    ٪11
ها در میانگین حکم کیفری معنای تفاوت راجع به توفیق در کاهش نایکسانی در میان قضات )به 

 [ ۲8] مشابهی رسید.   ۀ ای مشابه( به نتیج ه پرونده   ۀ ها در مورد مجموع قاضی 

جمله بسیاری  ز  شد. کسانی، ا   با طوفانی از انتقادها مواجه   خطوط راهنما ها،  رغم این یافته به 
  ای در مورد نکته   - ازحد سنگین است  های کیفری بیش کردند بعضی از حکم فکر می   ، ها از قاضی 

طرح کردند  م های متعددی آن را که قاضی   ی ترین اشکال جالب ف ما،  ا هد ا   ای بر سوگیری، نه نویز.  
خاص    جزئیات شود که قاضی  این بود که خطوط راهنما بسیار ناعادالنه است، چون مانع از آن می 

نویز  بهای  هر پرونده را به حد کافی در نظر بگیرد.   به تصمیم   که   این است کاهش    ی طرز گیری 
)قاضی    2)استاد حقوق دانشگاه ییل( و خوزه کابرانس   1استیث   ت . کی باشد ناپذیرفتنی مکانیکی  
توان  »فقط در صورتی می   و نیست، بلکه بینایی نیاز است و انصاف«    الزم   بودن   فدرال( نوشتند »کور 
 [ ۲۹] ها در نظر گرفته شود.« تِک پرونده ها رسید که پیچدگی تک در قضاوت به این 

مواجه شود که بعضی بر مبنای    شدیدی های  این اشکال باعث شد خطوط راهنما با چالش 
سیاست  اساس  بر  بعضی  و  بودند  چالش حقوق  این  این گذاری.  تا  نرسیدند  نتیجه  به  که ها 

  ۲005خالصه کردیم، دیوان عالی در سال    اینجا به نزاعی که در    نامربوط دالیلی فنی و کاماًل  به 
صرفًا نقش ]از آن به بعد[  حکم، خطوط راهنما  این    ۀ در نتیج   [ 30] . کرد   لغو خطوط راهنما را  
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طرز قابل توجهی  به های فدرال بعد از این تصمیم دیوان عالی  مشورتی داشتند. بیشتر قاضی 
کردند نظام فکر می   ٪ 3  دادند و فقط ٪ نظام مشورتی را ترجیح می ۷5بسیار خرسندتر بودند.  
 [ 31] الزامی بهتر بوده است. 

  1تغییر خطوط راهنما از حالت الزامی به مشورتی چه تأثیراتی داشته است؟ کریستال ینگ 
این پرسش تحقیق کرده است. کار او نه بر اساس آزمایش    ۀ ( دربار استاد حقوق دانشگاه هاروارد ) 

بر اساس   بلکه  نظرسنجی،  زیادی یا  داده   تعداد  به  از  از   احکام ها راجع  جمله   کیفری واقعی، 
،  ۲005اصلی او این است که بعد از سال    ۀ نزدیک به چهارصدهزار متهم کیفری، بوده است. یافت 

بین قضات  نایکسانی   از جهات مختلف  نحو های  است. مالحظه قابل   به  یافته  افزایش   [ 3۲] ای 
قاضیِ  سوی  از  متهمانی که  بود،  الزام  راهنما  خطوط  سخت   زمانی که  محاکمه نسبتًا  گیری 

. وقتی  داد می   حکم گرفتند که یک قاضی معمولی  ماه بیشتر از زمانی حکم می   ۲.8شدند  می 
[ به ما ها]ی  نویسد »یافته برابر شد. ینگ می   خطوط راهنما صرفًا مشورتی شد، نایکسانی دو 

  مسئول پرونده ضِی  چون هویت قا   ، زنند طرفی دامن می ای راجع به انصاف و بی های عمده نگرانی 
ین ه ا و ب   - نقش قابل توجهی در عدم برخورد یکسان با متهمان محکوم به جرایم یکسان دارد«  

 یادآور قاضی فرانکل در چهل سال پیش است. او  ترتیب  

از   اساس آنکه  پس  بر  قاضی  داشت که  بیشتری  احتمال  شد،  مشورتی  راهنما  خطوط 
. خطوط راهنمای الزامی هم سوگیری و هد حکم بد کیفردهی    ۀ های شخصی خود دربار ارزش 

متهمان   . بعد از تصمیم دیوان عالی، نایکسانی میان احکام کیفری دهند را کاهش می   هم نویز 
چشمگیری   به نحو مریکایی در مقایسه با افراد سفیدپوست متهم به جرایم یکسان آ - فریقایی آ 

هم  یافت.  قاضی افزایش  با  زمان،  مردها  با  مقایسه  در  زن  از  های  بیشتری  احتمال 
کردند. همین مطلب  خود در جهت مالیمت در حکم استفاده می   ۀ یافت افزایش   سنجی مصلحت 

 کند. صدق می نیز  دموکرات  جمهور    رؤسای های منتصب از سوی  قاضی   ۀ دربار 

، لغو خطوط راهنمای الزامی باعث بازگشت به ۲00۲  سال   سه سال پس از فوت فرانکل در 
 : قانون بدون نظم. بود چیزی شد که کابوس او  

 ■■■ 

نگاه گذرایی به چندین مطلب  نبرد قاضی فرانکل برای خطوط راهنمای کیفردهی    ماجرای 
  ، نخست، قضاوت دشوار است   : پردازیم ها می دهد که در این کتاب به آن اصلی به دست می 

قضایی پیچیدگی واضح است و در  ۀ است. در حوز  عدم قطعیت و  گی پیچید ی جا چون جهان 
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ای نیز همین وضع برقرار است. اجماالً این  های مستلزم قضاوت حرفه بسیاری از دیگر موقعیت 
قضاوت موقعیت  شامل  معماران، ها  معلمان،  مهندسان،  وکال،  پرستاران،  پزشکان،  های 

انواع مدیران شرکت هالیوود، اعضای کمیته   کنندگان تهیه  ناشران کتاب،  ها و های استخدام، 
 نیست.   اختالف نظر گریزی از    ، های ورزشی است. هرگاه قضاوت در میان باشد مدیران تیم 

ها بسیار بیش از چیزی است که انتظار داریم. بعضی افراد به  اختالف نظر این    ۀ دوم، گستر 
های حاصل از نایکسانی   ۀ گیرند، اما تقریبًا همه گستر قضایی اشکال می   سنجی مصلحت اصل  

هایی که در حالت  ثباتِی ناخواسته در قضاوت یعنی بی   ، 1ی نویز سیستم دانند.  آن را مردود می 
های اقتصادی باال و انواع  عدالتی گسترده، هزینه موجب بی تواند  د، می ن آرمانی باید یکسان باش 

 و اقسام خطاهای دیگر شود.  

کیفردهی    ۀ کمیت کرد و  توان نویز را کاهش داد. رویکردی که فرانکل از آن حمایت می سوم، می 
یکی از چندین رویکردی است که    - یعنی قواعد و خطوط راهنما - آن را به کار بست    ایاالت متحده 

انواع قضاوت مناسب   در کاهش  برای سایر  از  نویز موفق است. رویکردهای دیگر  ترند. بعضی 
 .  هم کم کنند زمان سوگیری را  توانند هم های اتخاذشده برای کاهش نویز می روش 

های جدی دنبال دارند و با دشواری ها برای کاهش نویز اغلب اعتراضاتی هم به چهارم، تالش 
 شوند. باید به این مسائل هم پرداخت، وگرنه مبارزه علیه نویز شکست خواهد خورد.  مواجه می 

 نویز در کیفردهیدر باب  

می »آزمایش  نشان  مورد  ها  احکام کیفری  در قاضی   نظر دهند  یکسان پرونده   ها    ، های 
تواند منصفانه باشد. حکم کیفری متهم نباید به ثباتی نمی های اساسی دارند. این بی نایکسانی 

 گیرد.« در اختیار کدام قاضی قرار می   تصادف برحسب  این ربط داشته باشد که پرونده  

   استماع یا دمای هوا وابسته باشد.«   ۀ قاضی در جلس   2حال و حس »احکام کیفری نباید به  

خطوط راهنما  ها از  راهنماست. اما خیلی ها برای پرداختن به این بحث خطوط  »یکی از راه 
در حالی که کند،  قضایی را محدود می   سنجی مصلحت خطوط راهنما  چون  آید  خوششان نمی 

فرد  منحصربه   ه خره، هر پروند برای تضمین انصاف و دقت الزم باشد. بال   سنجی مصلحت شاید  
 طور نیست؟« است؛ این 
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 سیستم نویزدار 

که    ای به اندازه اصالً    ، شد به این موضوع    مان ۀ عالق باعث    آنچه ابتدا با نویز و  ما    ۀ اولی   مواجهۀ 
دو نفر از ما  تصادفی بود:  این مواجهه    ، در واقع عدالت کیفری دیدیم دراماتیک نبود.    موضوع در  

   داد. شرکت بیمه مشاوره می ای همکاری داشتند که به یک  با شرکت مشاوره 

دهند نویز چه مشکالت  های ما نشان می اما یافته   برای همه جالب نیست. البته موضوع بیمه  
  یمال   ی ضررها   ساز نه ی زم خود    ۀ به نوب   ن ی که ا   کند ی انتفاعی ایجاد م   های سازمان ای برای  گسترده 

کند توضیح دهیم چرا  ما از شرکت بیمه کمک می   ۀ . تجرب است   ی ز ی نو   ی ها م ی تصم   از   ی ناش   ار ی بس 
 توان کرد.  می چه کار    آن   ۀ دربار   و آید  نویز به چشم نمی مشکل    غالباً 

یعنی -   1سازگاری تالش برای افزایش    ۀ ارزش بالقو   یدنِ مدیران شرکت بیمه در حال سنج 
نویز  قضاوت   - کاهش  تصمیم در  شرکت  طرف  از  بودند که  افرادی  مهم های  مالی   یهای 

همه  می  همه    سازگاری داشتند که    نظر اتفاق گرفتند.  است.  داشتند که    نظر اتفاق مطلوب 
و تا   بدون قاعده[ و  ]   صوری غیر باشند، چون    [ منسجم سازگار ]و  ها کاماًل  شود این قضاوت نمی 

 زناپذیر است. اند. مقداری از نویز گری ی ذهن حدی  

. مدیران تردید داشتند  رسید به وسعت و گستردگی نویز    که بحث   وقتی آغاز شد   اختالف نظر 
نویز   اعتبارشان ،  حال بااین باشد.    شان مشکالت اساسی   جزو که  تا  ،  به خاطر  با  موافقت کردند 

آزمایش باعث    ۀ نتیج جواب این سؤال را بیابیم.    ، گوییم می   نویزرسی آزمایشی ساده که به آن  
 .  شد نویز    ۀ توصیفی عالی از مسئل   گزارش این کار آنکه  . ضمن  ها شد آن حیرت  
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 که موجب نویز است   ای قرعه 

مقید به هایی کنند که شرکت  دارند قضاوت   اجازه های بزرگ  خیلی از کارشناسان در شرکت 
 ۀ کند که حق بیم گرهای زیادی را استخدام می شرکت بیمه ، این  نمونه . برای  تبعیت از آن است 

می ریسک  برآورد  را  مالی  بیم   ، کنند های  یا   ۀمثل  از کالهبرداری  ناشی  ضرر  مقابل  در  بانک 
همچنین   ۀ استفاد ء سو  بیمه   مالی کارکنان.  در    شرکت  را  خسارت  زیادی کارشناس  تعداد 

آن  و  دارد  پ خسارت   ۀ ها هزین استخدام خود  را  آتی  و  بینی می یش های  بروز  در صورت  کنند 
 شوند.  اختالف با مدعِی خواهان خسارت وارد مذاکره می 

هر    خواهند، می هزینه  کفایت دارد. وقتی از شرکت برآورد    گر با بزرگ چندین بیمه   ۀ هر شعب 
گر خاصی که در نتیجه، بیمه آماده کند.  یابد تا آن را  یت می حاضر باشد مسئول تصادفًا  کسی که  

 شود.  قید قرعه انتخاب می کند به د حق بیمه را تعیین می برآور 

باال در صورتی   ۀ توجهی برای شرکت دارد. حق بیم پیامدهای قابل  ، رقم دقیق برآورد هزینه 
 به همراه  را   مشتری   دادن از دست  ای ریسک  که پذیرفته شود مزیت است، اما چنین حق بیمه 

 کمتر آن هم برای شرکت  ، اما منفعت  دارد   ی بیشتر   شدن   پذیرفته پایین احتمال    ۀ دارد. حق بیم 
 خیلینه  - که دقیقًا مناسب است    وجود دارد   1. برای هر سطح ریسک، مبلغ گلدیالکسی است 

و احتمالش زیاد است که میانگین قضاوت گروه بزرگی از کارشناسان چندان   - کم   خیلی زیاد و نه  
  -   بر است تر باشد هزینه قم باالتر یا پایین از این رقم گلدیالکس دور نباشد. مبلغی که از این ر 

 زند. های نویزی به اصل موضوع آسیب می ثباتی قضاوت ین ترتیب بی ه ا ب 

گذارد. برای مثال، فرض  تعیین خسارت نیز بر وضع مالی شرکت تأثیر می   کارشناسانِ   کارِ 
صنعتی برای همیشه از   ۀ حادث یک در  ش دست راست کند که شده ادعا می بیمه  کارگر یک  کنید 

انتخاب شده    ای به همان شیوه   پرونده هم این  در  تعیین خسارت    کارشناِس کار افتاده است.  
. کارشناس  است  حاضر بوده تصادف صرفًا چون بر حسب  یعنی  ؛ شدند گرها مأمور می که بیمه 

ای برای  ینه چه هز   در نهایت زند که  کند و تخمین می واقعیات مربوط به پرونده را گردآوری می 
شود تا در عین  مدعِی خسارت می   ۀ مذاکره با نمایند   وارد سپس همین کارشناس  شرکت دارد.  

کند، تضمین کند مدعی مزایای تعهدشده در های اضافی حفظ می شرکت را از پرداخت آنکه  
   نامه را دریافت خواهد کرد. بیمه 

ت آتی با مدعی تعیین  در مذاکرا   را   تخمین اولیه مهم است چون هدف ضمنِی کارشناس 
هر دعوی خسارت را    ۀ شد بینی پیش   ۀ که شرکت بیمه قانونًا موظف است هزین ضمن این   ، کند می 

 
1 Goldilocks م. - یحد تعادلو  . اصل گلدیالکس یا اصل مقدار درست 
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از منظر شرکت رقمی گلدیالکسی در کار است. اطمینانی وجود ندارد که   اینجا دوباره، در  بپردازد. 
مبلغ پیشنهادی ناچیز باشد ممکن است تصمیم    اگر توافق حاصل شود، چون مدعی وکیلی دارد و  

ازحد سخاوتمندانه هم ممکن است  از آن طرف، مبلغ بیش دعوی کند.    ۀ بگیرد که در دادگاه اقام 
هم موافقت کند.    ۀ بعدی با مطالبات احمقان   مجبور شود رت  کارشناس تعیین خسا   باعث شود 

 تر است.  و برای مدعِی خسارت از آن هم مهم   - قضاوت کارشناس برای شرکت مهم است  

 گر یا کارشناس تعیینِ کنیم تا بر نقش شانس در انتخاب بیمه »قرعه« استفاده می   ۀاز کلم ما  
قرار   واحد  یک کارشناس  اختیار  در  پرونده  شرکت،  عادی  عملکرد  در  تأکید کنیم.  خسارت 

 داد.  شد چه رخ می می داند اگر همکار دیگری برای آن کار انتخاب  گیرد و حتی کسی نمی می 

های پذیرفتنی برای توزیع  البته قرعه جایگاه خودش را دارد و لزومًا ناعادالنه نیست. از قرعه 
ها( یا »بد« )مثل اعزام به خدمت در چیزهای »خوب« )مثل واحدهای درسی در بعضی دانشگاه 

اش صحبت  ای که ما درباره ه اما قرع کند.  شود. قرعه هدفی را برآورده می ارتش( استفاده می 
شرکت    شود. دهد و فقط باعث ایجاد عدم قطعیت می یم، هیچ چیزی را تخصیص نمی کرد 
کنند، اما یک بهینه را تعیین می   ۀ ند و حق بیم ندار گرهای آن نویز  ای را تصور کنید که بیمه بیمه 

برآورد مبلغی را که مشتری می مداخله می   دستگاه شانس  دهد. واضح  بیند تغییر می کند و 
آن بسته به    خروجی قرعه هیچ توجیهی ندارد. به همین ترتیب، سیستمی که    است که این نوع 

ای الزم را انجام شود تا قضاوت حرفه انتخاب می تصادف  هویت شخصی است که برحسب  
 فاقد هر گونه توجیهی است.    ، بدهد 

 کند نویز سیستم را آشکار می   ، نویزرسی 

قاضی  قرعه  یک  ی   خاص ای که  حکم کیفری  تعیین  برای  برای  یک  ا  را  را  خاص  تیرانداز 
. ماند می ثباتی از نظر پنهان  ثباتی است، اما این بی کند موجب بی نمایندگی از تیم انتخاب می 

راهی برای آشکارسازی   - های فدرال انجام شد طور که در مورد کیفردهی قاضی همان - نویزسنجی  
ین ه ا گیرد و ب واحدی در اختیار افراد مختلف قرار می   ۀ نویز است. در این نوع بررسی، پروند 

 ها را ببینیم.  های آن ثباتی پاسخ توانیم بی ترتیب می 

برای چنین کاری بسیار مناسب است،    گرها و کارشناسان تعیین خسارت های بیمه قضاوت 
ت  ، مدیران شرک ی ها بر اساس اطالعات مکتوب است. برای تدارک نویزرس های آن تصمیم چون 

از    [ 1] گر و کارشناس خسارت( آماده کردند. گویا را برای هر گروه )بیمه   ۀ شرح تفصیلی پنج نمون 
ها نگفته بودند  کارکنان خواستند تا مستقل از یکدیگر، به ارزیابی دو یا سه نمونه بپردازند. به آن 
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 است.  شان  های ثباتی قضاوت هدف از این مطالعه سنجش بی 

از   ا آنکه  پیش  خواندن  پاسخ به  به  بخواهید  شاید  دهید،  خودتان  دامه  مورد های    در 
، اگر برحسب  ی دارد مناسب و  بسامان  وضعیت    ه که های زیر فکر کنید: در یک شرکت بیم پرسش 
ها گر یا کارشناس خسارت باصالحیت را انتخاب کنید، انتظار دارید تخمین آن دو بیمه تصادف  
اختالف دو تخمین بر حسب درصِد   مشخصاً های واحد تا چه حد متفاوت باشد؟  از پرونده 

 ها چقدر خواهد بود؟ آن   ن ی انگ ی م 

وسیعی    ۀ های بعد هم تخمین گستر پاسخ تعدادی از مدیران شرکت را جویا شدیم و طی سال 
افراد  حرفه   را   از  مختلف  در  به آوری کرد جمع های  حیرت یم.  یک  طرز  به انگیزی  وضوح  پاسخ 
٪ یا کمتر بود. وقتی  10بیمه    بیشتر مدیران شرکت حدس  های دیگر است.  پاسخ   ۀ تر از هم محبوب 

های  مدیرعامل و مدیر ارشد در صنایع مختلف پرسیدیم که انتظار دارند در میان قضاوت   8۲8از  
بود )و  ٪  10و پرتکرارترین پاسخ   متوسط ثباتی بیابند، مجددًا پاسخ  تخصصی مشابه چه مقدار بی 

گر  ٪ تفاوت به این معناست که برای مثال، یکی از دو بیمه 10ترین بود(.  ٪ محبوب 15بعد از آن  
شود نادیده گرفت،  دالر. این اختالف را نمی  10.500دالر تعیین کند و دیگری  ۹.500حق بیمه را 

 کنار بیاید.  شود انتظار داشت سازمان با آن  اما در حدی است که می 

متوسط اختالف در بررسی ما،    طبق تر داشت.  اما نویزسنجی نشان از اختالفی بسیار بزرگ 
انتظار  ، از جمله مدیران شرکت،  افراد   اغلب برابر بیش از چیزی که  حدود پنج   ؛ ٪ بود 55گری  بیمه 

دالر تعیین   ۹.500گر حق بیمه را  وقتی یک بیمه   مثاًل معنای آن است که  داشتند. این نتیجه به 
را  می  آن  دیگری  نمی   10.500کند،  برآوردش  - کند  تعیین  مورد   16.۷00بلکه  در  است.  دالر 

  1هامتوسط   ، که این نتایج   م کنی ٪ بود. تأکید می ۴3کارشناسان تعیین خسارت، نسبت متوسط  
 اختالف بین دو قضاوت از این هم بیشتر است.    ، در نیمی از موارد یعنی  هستند:  

  بیانگِر متوجه شدند که این حجم نویز  ،  نتایج نویزرسی پس از مشاهدۀ  اصله  بالف مدیران  
نویز در بخش    ۀ ساالن   ۀ . یکی از مدیران ارشد تخمین زد که هزین است   مشکلی بسیار پرهزینه 

از - شرکت  گری  بیمه  ضرر  معامله    دست   شامل  خاطر  دادن  از  به  ناشی  ضرر  و  باال  برآورد 
 صدها میلیون دالر است.    - قراردادهای زیر قیمت 

  زیرا ،  دهد رخ می دقیقًا چقدر خطا )یا چقدر سوگیری(   مشخص کند توانست  نمی   کس هیچ 
بدون نیاز به . اما  چقدر است رقم گلدیالکس در هر مورد  که    گفت شد با اطمینان  نمی   اصاًل 

مقدار پراکندگی به پشت سیبل نگاه    سنجیدنِ برای  توانیم  می اینکه بدانیم قلب هدف کجاست،  

 
1 Median 
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ها نشان دادند مبلغی که به مشتری است. داده   شده   ساز ثباتی مشکل که بی   بفهمیم کنیم و  
کدام کارمند مسئول  کند  می   تعیین ای است که  بسته به قرعه   ای آزارنده   به نحو شود  اعالم می 

بفهمند بدون رضایتشان در چنین مشتریان  اگر  حداقل ماجرا این است که  .  باشد آن معامله  
طور .  نخواهند شد خوشحال  اصالً    ، اند ای شرکت کرده قرعه  سازمان کسانی  کلی،    به  با  ها که 
ی  و سازگار   های منسجم اعتمادی قضاوت قابل    به طور که  دارند    ی را سیستم انتظار  دارند،  کار  سرو 

 .  توقع ندارند که سیستم نویز داشته باشد ارائه کند.  

 ثباتی ناخواسته در مقابل تنوع خواسته بی 

جا تأکید کنیم است و باید همین   بودنش   ناخواسته   می، نویز سیست کنندۀ  یک ویژگی تعیین 
 همیشه هم ناخواسته نیست.    ها ثباتی در قضاوت که بی 

ای را در نظر بگیرید. اگر ده منتقد فیلم به تماشای یک فیلم واحد  سلیقه امور ترجیحی یا 
گر به نوشیدنی واحدی امتیاز بدهند یا اگر ده نفر رمان واحدی را بخوانند،  بنشینند، اگر ده مزه 
انتظار آن را  و است د. تنوع سالیق مبارک ن داشته باش  یکسانی ها نظر آن  ۀ انتظار نداریم که هم 

یکسان  خواهد در جهانی زندگی کند که همه خوشایندها و بدایندهای  کس نمی یچ . ه هم داریم 
ای اشتباه  شخصی با قضاوت حرفه   ۀاما در صورتی که سلیق   . کس( هیچ   باً ی تقر البته  دارند )خب،  
را )مثاًل   ی نامتعارف   ۀ فیلم تصمیم بگیرد که پروژ   ۀ کنند . اگر یک تهیه افتیم به خطا می   گرفته شود 

( جلو ببرد چون شخصًا از متن کار دارند   گیر چرخشی شماره   که   ی های ز و فرود تلفن فرا   ۀ دربار 
ممکن است مرتکب اشتباه   ، را نپسندد   آن کس دیگری  خوشش آمده است، در صورتی که هیچ 

 بزرگی شده باشد.  

موقعیت  در  قضاوت همچنین  بهترین  رقابتی که  می های  پاداش  در  بی   ، گیرند ها  ثباتی 
های مختلف یک سازمان( های مختلف )یا تیم قضاوت قابل انتظار و مبارک است. وقتی شرکت 

خواهیم همه بر کنند، نمی واحدی رقابت می   برای مشکل   ه های نوآوران حل یافتن راه منظور  به 
 ای علمی مثل های مختلف پژوهشگران سراغ مسئله رویکرد یکسانی متمرکز شوند. وقتی گروه 

خواهیم که از زوایای مختلفی حتمًا می همین وضعیت را داریم:    روند نیز ساخت واکسن می 
پیش  حتی  بنگرند.  موضوع  می کننده بینی به  رفتار  رقیب  بازیکنان  مثل  نیز گاهی  کنند.  ها 

کس دیگری انتظار آن را نداشته  درستی اعالم کند رکودی در راه است و هیچ تحلیلگری که به 
گیرد  گاه از اجماع فاصله نمی اما کسی که هیچ   . کند می   وپا دست ًا شهرتی برای خود  مطمئن   ، باشد 

ها مبارک است، چون  ها و قضاوت ثباتی در ایده در چنین اوضاعی بی مجددًا،    ماند. ناشناخته می 
گیرند ها مقابل یکدیگر قرار می دوم نتایج این قضاوت   ۀ ثباتی فقط اولین گام است. در مرحل بی 
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 بازار یک  در  افتد،  می   اتفاق طبیعت  درست مانند چیزی که در  ها پیروز خواهد شد.  رین آن و بهت 
 ثباتی و تنوع ممکن نیست.  انتخاب بدون بی هم  

کشند. اما تمرکز ما قضاوت پیش می   ۀای و اوضاع رقابتی مسائل جالبی را دربار امور سلیقه 
قضاوت  بی بر  است که  آن هایی  در  مشکالت ثباتی  از  سیستمی  نویز  است.  نامطلوب  ها 

معامله   ، هاست سیستم  وقتی  بازار.  نه  از چون سازمان هستند  متفاوتی  ارزیابی  بورس  گران 
بازار را   ف نظر اختال آورند و بعضی نه.  ها پولی به دست می ارزش یک سهم دارند، بعضی از آن 

انتخاب شده باشد تا از طرف شرکت تصادف گران برحسب سازد. اما اگر یکی از آن معامله می 
شویم همکار او در همان شرکت ارزیابی بسیار متفاوتی وقتی متوجه می و    سهم را ارزیابی کند 

 ز است. سا گاه شرکت با نویز سیستمی مواجه است و این مشکل از سهم ارائه خواهد کرد، آن 

مدیران ارشد یک شرکت    هایمان را به توصیف دقیقی از این موضوع وقتی رخ داد که یافته 
ها  نویزرسی کنند. آن آزمایشی  به صورت  کردیم که    تشویق ها را  مدیریت سرمایه ارائه کردیم و آن 

ی  سهمی را تخمین بزنند )یعن   ۀ گذار متبحر در شرکت خواستند ارزش منصفان دو سرمایه و از چهل 
گذاران اساس  ند(. سرمایه ا تفاوت گذاران نسبت به خرید یا فروش بی قیمتی که در آن سرمایه 

ها شامل سود و زیان،  کار گذاشتند؛ داده و ای از آن کسب صفحه تحلیل خود را بر توصیف یک 
ها برای دو سال آینده بود.  حساب جریان نقدینگی طی سه سال اخیر و تخمین ترازنامه، صورت 

نویز که مشابه مورد شرکت بیمه سنجیده شد،   بود. چنین اختالف بزرگی میان    ٪ ۴1متوسط 
 گذاری واحد اصاًل خبر خوبی نیست.  های ارزش گذاران یک شرکت واحد با استفاده از روش سرمایه 

باکفایت هستند  تصادف  رحسب  ب   کننده هرگاه شخص قضاوت  از میان جمعی که همگی 
مانند آنچه در مورد شرکت مدیریت سرمایه، نظام عدالت کیفری و شرکت بیمه  - شود  انتخاب می 
هاست:  سیستمی بیماری مهلک بسیاری از سازمان   یک مشکل است. نویِز ز  بینیم نوی می   - گفته شد 

گیرد که چه پزشکی در  تصمیم می   - است   تصادفی که عماًل  - گماشتن    کار   به فرایند  نوعی    غالباً 
دفاعیات شما را بشنود، کدام کارشناس  بیمارستان شما را معالجه کند، کدام قاضی در دادگاه  
خدمات مشتریان شکایت شما را دریافت    ۀ ثبت اختراع درخواست شما را بررسی کند، کدام نمایند 

  تواند به مشکالتی اساسی منجر شود، از ا می ه ثباتی ناخواسته در این قضاوت الی آخر. بی و    کند 
 گسترده.    عدالتی جمله ضرر مالی و بی 

ناخواسته در قضاوت بی   ۀدربار   تصور غلط و پرتکراری گوید این  هست که می  هاثباتی 
  ی مطمئنًا خطاهاکنند. می  خنثییکدیگر را  تصادفیخطاهای چرا که  ،موضوع اهمیتی ندارد

کنند و ما به طور مفصل  ی م   یرا خنث  گر ی کدی ،  مورد ]واحد[  کی   بارۀقضاوت در   یِ مثبت و منف
خواه م   می بحث  چگونه  ا ی کرد که  از  نو   یبرا  یژگ یو  نیتوان  اما استفاده کرد.    ز یکاهش 
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دربارۀ موارد د. بلکه  کنن نمی   قضاوتچندین بار    یک مورد ]واحد[  ۀنویزی دربار های  سیستم 
تر از  کم  دیگریازحد و  نامه بیش د. اگر یک بیمه ن دهانجام میهای نویزی  قضاوت مختلف،  

]در گذاری درست به نظر برسد، اما  قیمت در مجموع  ، شاید  گذاری شودچیزی که باید قیمت 
دو تبهکار که هر کدام  از  دو خطای پرهزینه شده است. اگر  مرتکب  شرکت بیمه  حقیقت[  

توان  ال حکم بگیرد و دیگری هفت سال، نمی باید پنج سال را در زندان بگذرانند، یکی سه س
های نویزی خطاها یکدیگر را خنثی  میانگین عدالت اجرا شده است. در سیستم   به طور گفت  
 شوند. بلکه انباشته می ،کنندنمی 

 توافق توهم  

ای را مستند  گردد نویز در قضاوت حرفهقبل برمی   ۀای که به چندین ده تحقیق گسترده 
تعجب  نویزرسی در شرکت بیمه    ۀنتیج از  مطلع بودیم،    تحقیقکرده است. چون ما از این  

این  نداشت  کس در شرکت انتظار  متعجب شدیم: هیچ آن    اما از واکنش مدیران  ،نکردیم
نویز را   از  که    ادعا نکردکس  و هیچ  بردن  سؤال   را زیر کس اعتبار بررسی  . هیچ یمببینمقدار 

  هنگفت   ۀو هزین-نویز    ۀمسئل]انگار[    ،حال بااین است.  قابل قبول  شده  ه مقدار نویز مشاهد
نظر می مشکل جدیدی  برای سازمان    -آن مثل  رسیدبه  نویز  بود یک  .  زیرزمین  در    ؛ نشتی 

خاطر که مورد شد، بلکه به این  کردند نه به این خاطر که قابل قبول انگاشته می تحملش می
 توجه قرار نگرفته بود. 

در یک نقش و  یک  ای در  چطور ممکن است افراد حرفه چنین چیزی ممکن است؟  چطور  
ولی متوجه آن نشوند؟ چطور ممکن است    ، تا این حد با یکدیگر اختالف داشته باشند   کار   دفتر 

  . بود   شرکتشان چیزی که تهدیدی اساسی برای عملکرد و شهرت    ؛ مدیران چنین چیزی را نبینند 
  رایج   توجهیِ بی این  ماند و  ها از نظر دور می نویز سیستمی در سازمان   ۀ که مسئل   متوجه شدیم 
و  - دهد کارشناسان خبره می  قدر جالب توجه است که شیوع آن. نویزرسی نشان به نویز همان 

 ۀای هرروز های حرفه در عین حال که در قضاوت   - کنند ها را استخدام می هایی که آن سازمان 
 هستند.    1توافق توهم  دچار نوعی    ، دارند   اختالف نظر خود  

گر در یک  خود را در جایگاه یک بیمه   ، شود ایجاد می   توافق که چگونه توهم  این   درک برای  
  تان به شما دانید که همکاران کار دارید، می   ۀ روز کاری معمولی قرار دهید. بیش از پنج سال سابق 

را بلدید. از   تان دانید کار گذارید. می ها عالقه دارید و احترام می و شما نیز به آن  گذارند می احترام 

 
1 The Illusion of Agreement 



 نویز||      36

گیرید که حق  ش روی یک شرکت مالی است، نتیجه می ای که پی های پیچیده تحلیل کامل ریسک 
زنید اما فرق خاصی با مسائلی  سختی سروکله می   ۀ دالری مناسب است. با مسئل   ۲00.000  ۀ بیم 

 پردازید.  ها می ندارد که هر روز به حل آن 

ها نیز اطالعات یکسانی داده  گویند که شرکت به آن حاال تصور کنید همکاران به شما می 
کم نصف  توانستید باور کنید دست می  آیا  اند. های یکسانی را سنجیده ها هم ریسک است و آن 

پذیرش  اند؟  دالر تعیین کرده   1۴5.000از    کمتر دالر یا    ۲55.000را یا بیش از    حق بیمه ها  آن 
بیمه ، گمان می در واقع چنین چیزی سخت است.   دربار کنیم  و    ۀگرانی که  نویزرسی شنیدند 

 ! کند صدق می شخص خودشان هم    ۀ دربار اعتبار آن را هم پذیرفتند، هرگز حقیقتًا باور نکردند  

رسد چون  می  طور به نظر کنیم که جهان این زندگی میبا این باور نسنجیده    اغلببیشتر ما  
شبیه به   رسیم: »دیگران جهان را بسیار می   یطور است. با یک گام کوچک به باور دیگر این 

 ت ی واقعاز    یدرک   یبرا  شوند،می  دهینام   1انگارانه ساده   ییگراواقع باورها که    نی بینند.« امن می
. در  بریم زیر سؤال میاین باورها را    تندر . به اندی اساس  می در آن مشترک هست  گرانیکه با د

عادی برای تولید   تو در حال   گیریممیهر لحظه یک تفسیر واحد از جهان اطراف خود را  
کنیم. یک تفسیر کافی است و آن را همچون  های محتمل سعی و تالش خاصی نمی بدیل 

بینیم در دیدِن آنچه می  های بدیلِ کنیم. چنین نیست که با تصور راهتفسیر درست تجربه می
  زندگی پیش برویم.

قضاوت  مورد  حرفه در  را  های  جهان  دیگران  باور که  این  می همان ای،  ما بینند که  گونه 
زبان مشترک و    مان شود. نخست، ما و همکاران های مختلف تقویت می هر روزه از راه   ، بینیم می 

گیری لحاظ شوند. همچنین  قواعد مشترکی در این باره داریم که چه مالحظاتی باید در تصمیم 
کنند  هایی که این قواعد را نقض می پوچی قضاوت   ۀ بخش را داریم که دربار اطمینان   ۀ این تجرب 

این کنیم که  خود مواجه شویم، فکر می   با همکاران   اختالف نظر   اکه ب گاه  به داریم. گاه   نظر اتفاق 
که توجه    کنیم پیدا نمی . فرصت خاصی  است   همکاران   های قضاوِت لغزش به خاطر    ها اختالف 
اما کافی هستند  برای حذف بعضی احتماالت  آن قواعد  ند؛  ا قواعد مورد اتفاق ما مبهم کنیم  

به کنند. می موارد مشخص تعیین نمی   خصوص پاسخ ایجابی مشترکی را در   با توانیم  راحتی 
 بینند.  ها جهان را مانند ما نمی همکاران خود روزگار بگذرانیم و اصالً توجه نکنیم که در واقع آن 

طور  را این   ش شدن در کار   کارکشته   از خود    ۀ گرانی که با او مصاحبه کردیم تجرب از بیمه یکی  
کردم ... ها با مافوق خودم بحث می چهارِم پرونده سه   ۀ دربار کار بودم،  توصیف کرد: »وقتی تازه 
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سال  را  دیگر  ،  که گذشت   چند  این کار  نبودم  محسوب  - کنم  ب مجبور  متخصص  دیگر  االن 
مرور زمان، اطمینانم به قضاوت خودم بیشتر و بیشتر شد.« این شخص، همانند  شوم ... به می 

 قضاوت خود اعتماد بیشتری به آن پیدا کرده است.    استفاده از   ۀ به واسط بسیاری از ما، عمدتًا  

به   شناسیِ روان  را  فرایند  می این  اطمینان خوبی  واسط   ، شناسیم.  شخصی    ۀ تجرب   ۀ به 
انجام می تر و راحت مرور روان که به شود  تغذیه می هایی  قضاوت  بهتر   شوند و این تا حدی 

طور که این  مرور زمان، همان موارد مشابه است. به دربارۀ  گذشته    ی ها سبب شباهت به قضاوت 
  هایش افزایش یافت. نظر برسد، اطمینان او به قضاوت ق  گر آموخت با خوِد سابقش به اتفا بیمه 

نظر    یاد گرفته باشد با دیگران به اتفاق   - کارآموزی   ۀ اولی   ۀ بعد از دور - ای نبود که  در او هیچ نشانه 
نظر دارد، یا حتی تالش کرده باشد از    برسد، یا بررسی کرده باشد تا چه حد با دیگران اتفاق 

 فعالیت همکارانش فاصله نگیرد.

نویزرسی انجام شد. چطور  فقط وقتی فرو ریخت که   توافقتوهم در مورد شرکت بیمه، 
است، اما   محتمل نویز آگاه نشده بودند؟ چندین پاسخ    ۀ تا آن موقع رهبران شرکت از مسئل

از آن  به نظر مییکی  ایفا میای در موقعیت رسد نقش عمده ها که  کند صرفاً های مختلف 
های جاری علنًا برای این طراحی  رسد فرایندنظر است. اغلب به نظر می  ناخوشایندی اختالف

بروز  شده  وقوع، آن را  در صورت  و    برسانند  حداقلبه  واقعی را    اختالف نظر اند که بسامد 
 .  کنندبرطرف  

روان   1نتان کانسل،  در حوز   شناسیِ استاد  پیشرو  و محققی  مینسوتا  بینی  پیش   ۀ دانشگاه 
کشد. کانسل به بخش  به تصویر می ماجرایی را برای ما تعریف کرد که این مشکل را  عملکرد،  

در  مدرسه  یک  تصمیم   ۀ زمین   پذیرش  می گیری فرایند  پروند شان کمک  نفر  یک  ابتدا    ۀ کرد. 
داد تا او نیز به آن امتیاز خواند و آن را همراه با امتیاز خودش به نفر دوم می متقاضی را می 

بهتر    - کتاب روشن خواهند شد   بنا به دالیلی که در طول این - بدهد. پیشنهاد کانسل این بود که  
چنین    دوم تأثیر نگذارد. اما پاسخ مدرسه   ۀ اول پنهان شود تا بر خوانند   ۀ امتیاز خوانند   است 
شد که به سیستم فعلی می   اختالف نظر قدری باعث  ه  کردیم، اما ب : »ما قبالً این کار را می بود 

دا  رویه  تع د تغییر  از  پرهیز  نیست که  سازمانی  تنها  مدرسه  دست یم.«  را  انداز ارض  به    ۀ کم 
 .  داند می درست مهم    گیریِ تصمیم 

برند: کالبدشکافی  های مختلفی به آن پناه می م دیگری را در نظر بگیرید که شرکت ز مکانی
یادگیری مفید است. اما اگر واقعًا  م  ز مکانیعنوان یک  . کالبدشکافی بهنامعمول های  قضاوت 
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  دور بسیار  ای  از هنجارهای حرفه  مورد نظر  قضاوِت به این معنا که  -اشتباهی رخ داده باشد  
گیرند که آن  سادگی نتیجه می برانگیز نیست. متخصصان به چالش   دربارۀ آنبحث    -باشدشده  

افتاده است. )شاید هم آن را به  از اجماع دور  نادر کنار یک  عنوان  قضاوت بسیار  استثنای 
کردن   قضاوت خوب است. اما علنیتشخیص  تر از  بگذارند.( تشخیص قضاوت بد بسیار ساده 

که کند آگاه شوند  خطاهای فاحش و به حاشیه راندن همکاران بد به کارشناسان کمک نمی
بسا اجماع  دارند. برعکس، چه   اختالف نظر های عمومًا پذیرفتنی خود  تا چه حد در قضاوت 

را تقویت هم بکند. نهایتًا درس اصلی    توافقهای بد حتی توهم  قضاوت   ۀالوصول دربار سهل 
 آموزند.  راجع به شیوع نویز سیستمی را نمی

نویز سیستمی مشکلی جدی است. وجود آن جای  که    نظر شوید هم مرور با ما  امیدواریم به 
که در طول کتاب   ، چنان حال بااین است.  سرشت غیرصوری قضاوت تعجب ندارد؛ نویز پیامد 

اندازد، تقریبًا همیشه مقدار  سازمان نگاهی جدی به این موضوع می یک  خواهیم دید، وقتی  
گیری ما ساده است: هرجا قضاوت باشد، کننده است. نتیجه شود شوکه نویزی که مشاهده می 

 کنید. ش را ب فکر که    ؛ بیشتر از چیزی هست هم  نویز  

 در شرکت بیمه نویز سیستمی در باب  

ها آن   امثال گر، کارشناس تعیین خسارت و  »ما به کیفیت قضاوت کارشناسانی مثل بیمه 
رویم که سپاریم، اما با این فرض اشتباه پیش می ایم. هر پرونده را به یک متخصص می وابسته 

 قضاوت مشابهی خواهد داشت.« باشد،  هم    ی هر متخصص دیگر 

ز تصور ما یا حد قابل تحمل است. بدون نویزرسی راهی ا   تر برابر بیش »نویز سیستمی پنج 
 را در هم شکست.«    توافق . نویزرسی توهم  نداریم برای فهم این مطلب  

 دارد.« هزینه برمی دالر  »نویز سیستمی مشکلی جدی است: برای ما صدها میلیون  

 « کنید. ش را ب فکر که    ؛ بیشتر از چیزی هست هم  »هرجا قضاوت باشد، نویز  
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