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چکيده
طرح ارائه خدمات الکترونیک قضایی ،از طرحهای بزرگ و مهم دستگاه قضاایی اسا

کاه مادرد جد اه و جأکیاد

مدیران عالی دستگاه قضایی اس  .ا رایی کردن این طرح ،گاامی مهام در جدسافه ورااوری اط عاات و ارجباطاات در
دستگاه قضایی و جدسفه دول

الکترونیک در کشدر ما به شمار مایآیاد .از ایان رو پیاادهساازی ضافی

راهبردی در بخش عمدمی مرجر به ارائه خدمات ضفی

برناماههاای

خداهد شد .هدف از این پژوهش ارائه الگدیی مفهدمی اسا

که بتداند در سازمانهای بخش عمدمی به کار گروته شدد جا شکاف بین جدوین و ا رای راهبرد پر شادد .امفاه مادرد
نظر پژوهش کلیه مدیران ،سرپرستان و مجریان و کارمردان درگیر در طرحهای ا رایی سازمان قده قضاییه اس  .به این
مرظدر با  42نفر از مدیران ارشد ،مدیران ا رایی و مفاونین و اوراد کلیدی ا رای طرح برونسپاری خدمات قضاایی کاه
در ا رای راهبرد مدرد نظر پژوهش مشارک

داشتهاند و اساجید دانشگاهی ،مصاحبه نیمه ساختاریاوته صدرت گروا

با کمک نرماوزار جحلیل اکتشاوی  MAXQUDAو بر اساس راهبرد نظریه داده بریاد و رهیاو

و

ظاهر شدنده گ سر به

کدگذاری باز و ثاندیه پرداخته شد؛ برابراین مطالفه پیش رو با استفاده از پژوهش کیفی و باا اجکاا بار پاارادایم جف ایری
ساخ گرای ا تماعی به دنبال استخراج چی تی و چرایی الگدی پیادهساازی راهبارد در بخاش عمادمی در نهااد قاده
قضاییه اس  .در نهای

ده مؤلفه مؤثر در قالب چهار مقدله اصلی شامل عدامل محتدایی ،ورایرادی ،زمیراهای و انطبااقی،

مفهدمسازی و طبقهبردی شده اس

که عدامل محتدایی شامل عدامل مربدط به جر مه و جدوین راهبرد ،عدامل ورایرادی

کلیه عملیات سازمان اعم از ارجباطات و هماهرگی و  ،...عدامل زمیرهای شامل عداملی همچدن سااختار و رهباری و در
نهای

عدامل انطباقی ،عداملی همچدن طرحهای آزمایشی و پایلدت را در برمیگیرد .سپس الگدی طراحیشده نهایی به

جأیید مشارک کرردگان و ناظرین بیرونی رسید.
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. 4دانشجدی دکتری دانشکده مدیری

و ح ابداری دانشگاه ع مه طباطبائی جهران.

))m.q.shams1368@gmail.com
.3دانشیار گروه مدیری

دانشگاه گی ن ،رش  ،ایران.





کليد واژهها :الگدی پیادهسازی راهبرد ،برونسپاری ،بخش عمدمی.
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مقدمه
جدوین و طراحی صحیح راهبرد از مله وفالی های اصالی جماام ساازمانهاا ،باهویاژه
سازمانهای پیشرو و جفالی د اس ؛ اما جدوین خدب و جدقیق راهبارد نمایجداناد ا ارای
مدوقی آمیز آن را در پی داشته باشد .مرحله ا رای راهبردها و پیادهسازی آنهاا باهمراجاب
دشدارجر از جدوین برنامه راهبرد اس  ،زیرا باید ایدهها و ه گیریهای راهبرد را به عمل
جبدیل کررد و چدن مدیران به اندازهای که به جادوین راهبارد جأکیاد و جد اه مایکرراد ،باه
ا رای راهبرد جد ه کاوی ندارند ،ب یاری از راهبردها روی کاغذ باقی مایمانراد و ا رایای
نمیشدند (شاه .)4112 ،1پیادهسازی راهبرد میجداند یک مربا قدرجمراد مزیا

که بیشتر مدیران ارشد در ارجبااط

با م ائل پیادهسازی راهبرد بیشتر از بیرون به قضیه نگاه میکررد (جدسه و همکااران .)4112،از ایان
رو گری 4و همکارانش ( )4112در مقاله خدد بیان میدارند که پیادهسازی مدوق راهبرد بایاد
در داخل سازمان ایجاد شدد و نیاز به ج شهای ساازمانی باهصادرت دساته مفای ،شاامل
اساس مطالفات متفددی که روی مباحث مرجبط با ا را انجام گروته ،از دالیل عدم مدوقیا

و

همچرین راکد ماندن برنامههای راهبردی ،وقدان الگد و نداشتن نگرشی ام به ا رایی شادن
برنامههای راهبردی عردان شده اس

(گددوین4111،3؛ اساپکدالند .)4112 ،پژوهش انجامشده جدساط

واحد اط عات اقتصادی 2نشان داد که جرها  21درصد از مادیران ،شارک هاای خادد را در

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

رهبری و مشارک

وفال مدیران سطدح باال و میاانی ساازمان دارد (گاری و همکااران .)4112،بار

مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

سازمان به ح اب آید .مشکل بیشتر سازمان ها آن اس

رقاابتی بارای

پیادهسازی راهبرد مدوق می دانرد .پژوهش دیگری نشان داد که شارک هاا جرهاا  21درصاد
ارزشهای بالقده راهبرد های خدد را به دلیل ضف  ،هم در جادوین و هام در پیاادهساازی
محقق میکررد (مک لران .)12 :4111،دلیل دیگر عدم جدویق برنامهها در ا رایی شدن به مادیران
سازمانها برمی گردد .مدیران ،زمان زیادی را به برنامهریزی عملیاجی اختصاص مایدهراد و
کمتر به ا را و کرترل راهبرد اهتمام میورزند ،زیرا مدیران در مدرد جدوین راهبارد بایش از
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ا رای آن میدانرد .آنها برای برنامهریزی آمدزش دیدهاناد؛ اماا بارای ا ارای برناماههاای
جدوینشده آمدزش نمیبیررد (ربیریاك .)2 :4112،برابراین پس از جدوین برنامه راهبردی خ ئای
بین جدوین برنامه راهبردی و عملیات به و دد میآید که نیازمرد شراسایی الگدیی اس

کاه

واسطه بین جدوین راهبرد سازمان و ک ب وکار و عملیات باشد .باه عباارت دیگار شارایط
ا رایی شدن برنامههای راهبردی را در سازمانها جفیین کرده و پس از ایان مرحلاه برناماه
وصلرامه علمی مطالفات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22پاییز 1211

راهبردی میجداند عملیاجی شدد؛ برابراین بدون یک رویکرد برنامهریزیشده باا دقا
ا را اهداف راهبردی به دس
پیش روی مدیران اس

بارای

نمیآیرد ،اما جدسفه چراین رویکارد مرطقای چاالش بزرگای

(مظلادمی و کرباسای .)1332،از طروای اماروزه ،م اائلی چادن اوازایش

وشارهای رقابتی ،دشداری های ک ب وکاار ،محادودی

مرااب  ،پیچیادگیهاای وراوراناه و

جخصصی جر شدن کارها ،شتاب جحدالت محیطی ،عدم اطمیران به آیرده ،اوازایش هزیراههاا،
بزرگ شدن بیش از اندازه برخی از سازمانهای بخش عمدمی و نیز محدودی های قااندنی
سبب شده اس

جا سازمان ها در الگدهای مدیریتی خدد ججدید نظر کرده و برای پیروزی و

بقا به راهبردهای دیدی روی آورند .برونسپاری نمدنهای از ایان راهباردهاا اسا  .ایان
راهبرد بهعردان ابزاری کارآمد (اما جدأم با ری ک های بالقده) جدسط ب یاری از سازمانهاای
عمدمی و خصدصی به کار گروته شده اس  .برونسپاری از مقدلههایی اس

که در دهاهی

 1321می دی مطرح و در حال حاضر بهعردان مطرحجارین راهباردهاای مادرد اساتفاده در
بخااش عماادمی باارای روا و کاااهش برخاای بحاارانهااای پاایش رو ماادرد اسااتفاده قاارار
میگیرد(رهردرد .)1322 ،در این راستا در کشدر ما اگرچه وکر اولیه بارونساپاری خادمات باا
الگدبرداری از نظام هاای پیشاروته مادیریتی بادده و جادریج قا در قالاب قادانین و مقاررات
خصدصیسازی جثبی

و بفضاق به دستگاه های دولتی جکلی

گردیده اس  ،اما این طارح باا

شتاب از م یر اصلی مرحارف شاده و جبفاات مرفای و حتای مفضا جی باه دنباال داشاته
اس (احمدی و الدانی .)1332 ،یکی از نمدنههای برونسپاری گ اترده کاه در چراد ساال اخیار
بهطدر چشمگیری روند رو به رشدی داشته اس

برونساپاری خادمات قضاایی باه دوااجر

خدمات الکترونیک اس  .ارائه خدمات الکترونیاک قضاایی ،از طارحهاای بازرگ و مهام
32



دستگاه قضایی و مدرد جد ه و جأکید مدیران عالی اس ؛ اما باید اذعان کرد که برونساپاری


نیز مانرد هار مقدلاهی دیگاری مداوقاان و مخالفاانی دارد؛ اماا بررسایهاا نشاان مایدهاد
سازمانهایی که از ا رای نادرس

این راهبرد آسیب دیدهاناد از عمادهجارین مرتقادان ایان

راهبرد ه ترد (رهرادرد .)1322 ،درواق ح اسی

به م ائل مختل

سازمانهای عمدمی ن ب

عمدمی امفه محلی و جد ه به جبفاات مرفای جصامیمات و اقادامات ساازمانی در امفاه
مذکدر مقدله قابل ارزشی اس

که باید همداره مدرد جد ه قرار گیرد (احمادی و الادانی.)1332 ،

در یک بخش عمدمی راهبرد مطابق با زمیره مرحصربهورد آن بخش عمادمی طراحای شاده
اس

و حتی اگر بین بخش خصدصی و عمدمی  21درصد شباه

 41درصد جفاوت ب یار با اهمی

اس

و دد داشاته باشاد ،آن

بهطدری که عدم پرداختن به آن ممکن اس

باعاث

جد ه در اهداف ،مالکی  ،سیاس ها ،رهبری ،م ئدلی پذیری و پاسخگدیی ،اخ ق کاری،
شفاوی  ،انگیزش ،مشدق ها و ورهرا ،،رویکاردی متفااوت را ن اب

باه برناماهریازی و

پیادهسازی راهبرد میطلبد .جفااوت بررسایشاده باین دو بخاش عمادمی و خصدصای در
ب یار اندکی بر روی زمیره مرحصربهورد بخش عمدمی مربدط به پیادهسازی راهبرد متمرکاز
شدهاند (الیدر . )4112،1برای رهایی از شک

در ا رای راهبرد مدرد بحث ،لزوم داشتن نگااه

علمی و آشرایی به ابفاد و مفاهیم و ایجاد الگدیی اثربخش و یکپارچه ه

پیادهسازی این

راهبرد ضروری اس  .در این راستا الگدهای مختلفی برای ا رای راهبرد طراحای گردیاده
اس

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

مطالفات مختل

بیشتر در مدرد جدوین راهبردی اس

جا ا رای آن .با این حاال جحقیقاات

مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

ایجاد  21درصد آسیب به روند پیادهسازی راهبرد شدد .بهعرادان نمدناه جفااوتهاای قابال

که عمدجاق متفلق به بخش خصدصی اناد ،اماا باا جرییراجای انادك در الگاد و محتادای

ا زای جشکیلدهرده الگد ،میجدان الگدی مراسب ا رای راهبرد در بخش عمادمی باهویاژه
ا رای پروژههای برونسپاری همچدن دواجر خدمات قضایی در قده قضاییه طراحی کرد.
از آنجا که طرحهای بزرگ اینچریری نیازمرد ج شی همه انباه و هماهرا ،در راساتای
ارائه خدماجی بهتر در راستای رضایتمردی عمدم مردم دارد و همداره جد ه نکردن به نحده
ا رایی شدن این طرحهای بزرگ و صرف جمرکز بر مرحله ورمدلهبردی و ایجاد برنامههاای
راهبردی مشک ت عدیدهای را به همراه دارد و ممکان اسا

حتای در شارایطی از هادف

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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اولیه این دس

نهادهای عمدمی همچدن قده قضائیه که ارائاه خادمات بهتار باه عاماه و

اوزایش رضایتمردی و به دنبال آن اوازایش روااه امفاه بادده اسا  ،دورجار شادد و اثار
مفکدسی بر این نتایج مدرد انتظار بگذارد ،این پژوهش برا دارد جا ضمن شراسایی خألهای
ا رایی همچدن عدم همراستایی برنامههای عملیاجی و طرحهاا باا برناماههاای راهباردی و
اسراد باالدستی ،بخشی نگری در مدیران و عدم جد ه به جفامل و همگرایی در ا رایی شدن
وصلرامه علمی مطالفات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22پاییز 1211

برنامه های راهبردی ،عدم امکان نظارت کامل رؤسای قده و حدزهها بر برنامههای عملیااجی
و ا رایی ،جداخل و ناهماهرگی وظاای
نظارجی و  ...که ممکن اس

و وقادان سیاسا گاذاری و برناماهریازی اام

ضمن عملیاجیسازی برنامههاا و پاروژههاای راهباردی باا آن

مدا ه شدند ،با ارائه الگدیی ام با جد ه به شرایط خااص زمیراهای در بخاش عمادمی،
ضمن جأکید بر مشک ت و مدان ا رایی که در خ ل گفتمانها و ججربیاات ا رایای اواراد
درگیر در این ورایرد اح اس میشدد ،بتداند مؤلفههای اثربخش و مقدلههای مؤثر را در این
زمیره شراسایی نماید.
از این رو مبرای چارچدب نظری و بررسی الگدهای سایر پژوهشگران ،الگدی مفهدمی
این پژوهش جرکیبی از الگدهای ا رایی راهبرد اکدمدس ( ،)4113پدرسان ( )4112و ندبال
( )1333و با اعمال جرییراجی در سااختار و شاکل آنهاا بار مبراای پاارادایم سااخ گارای
ا تماعی وراهم شده اس .

مباني نظری و پيشينهشناسي تحقيق
الگوهاي اجراي راهبرد
در کل برخی از پژوهشگران در قالب الگد ،عدامل ماؤثر در ا ارای راهبارد را مادرد
بررسی قرار داده اند .الگد های عدامل مؤثر در ا رای راهبرد را می جدان به دو گاروه کلای
الگد های مفهدمی و ورایردی جق یم کرد .الگد های ورایردی :مراحل مختلفای کاه ساازمان
باید برای ا رای مدوقی آمیز راهبرد های جدوین شده طی کرد را نشان میدهد .الگادهاای
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پژوهشگرانی چدن ندبل (،) 1333

ان ن و دیفید ( ،) 4111کااپ ن و ندرجادن (،)4112


پدرسن ( )4112و مک لران ( )4111بهعردان الگد های ورایردی در نظار گروتاه مایشادد.
به عردان مثال مک لران ( )4111در الگدی خدد به عردان چارچدب هارم واروناه مراحال
ا را را به دو مرحله جبدیل اهداف مفهدمی و راهبردی به وفالیا هاای حیااجی و مرحلاه
هم دسازی طرح ها و ورایردها جق یم می کرد که به جرجیاب از نادك هارم کاه از اهاداف
راهبردی شروع شده و در نهایا

باه مفیا رهاای عملکاردی و قابلیا هاا و جفهادات و

ظروی ها ختم میشدد (مک لراان .)41 :4111،الگد های مفهدمی :الگد هایی ه ترد کاه عدامال
مؤثر در ا رای راهبرد را عردان کرده یا ایان عدامال را طبقاه برادی مای کرراد .بفضای از
الگد های مفهدمی ع وه بر طبقه بردی عدامل ماؤثر در ا ارای راهبارد ،رواباط باین ایان
ربیریاك ( ،)1334اکدمادس ( )4113و میلار ( )1332در گاروه الگاد هاای مفهادمی قارار
می گیرند .به عردان مثال ربیریاك ( )1334برای پیاده ساازی راهبارد برگااه اقتصاادی ،ابتادا
راهب رد برگاه اقتصادی به استراجژی واحدهای ک ب وکار و اهاداف عملیااجی کدجااهمادت
یکپارچگی ما بین واحدهای ک ب وکار ایجاد می شدد .سپس ه

پیاده سازی اساتراجژی

واحدهای ک ب وکار ،بررسی هر یک از این استراجژی ها و اهداف عملیااجی کدجااهمادت
ه

پیاده سازی سدی دیگر ساختار واحاد ک اب وکاار ها

ا ارای اساتراجژیهاا و

دستیابی به اهداف کدجاه مدت شکل می گیرد و در عین حال هماهرگی نیز با ساختار کلای

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

شک ته می شدد و ساختار سازمان مدرد نیاز در سطح برگاه بر این اساس شکل می گیرد و

مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

عدامل را هم مدرد بررسی قرار می دهرد .الگد های پژوهشاگرانی مانراد واجارمن (،)1321

برگاه اقتصادی انجام میپذیرد(ربیریاك .)42 :4114،اکدمدس ( )4111عدامل ا را را در چهاار
دسته جق یم می کرد :ال ) محتدای راهبردی؛ شامل عدامل مربادط باه جادوین و جدسافه
راهبرد اس  .ب) زمیره راهبردی که می جداند به دو حدزه داخلی و خار ی جق یم شدد و
شامل عدم اطمیران محیطی و ساختار سازمانی ،ورهر ،و رهبری اس  .ج) ورایراد؛ کلیاه
عملیات سازمان شامل برنامه ریزی عملیاجی ،جخصیص مرااب  ،اواراد ،ارجباطاات و کرتارل
اس  .د) برونداد؛ که شامل نتایج حاصل از ورایراد ا ارا اسا

(اکدمادس .)4111،پدرسان

1

( ) 4112مرکزی به نام مرکز کرترل پیاده سازی راهبرد را در سازمان به مرظدر ایجاد سی تم
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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پشتیبانی مرکزی در سازمان و راهرمایی و ج هیل پیاده سازی راهبرد پیشرهاد مای دهاد .از
نظر وی این سی تم همانرد سی تم کرترل مرکزی ناسا باید عمل بکراد .درواقا پیشارهاد
می شدد سازمان به ای جفکیک م ئدلی های ا رایی و پیاده ساازی راهبارد باین چرادین
بخش و ارگان و به دلیل دشداری مدیری
پیاده سازی راهبرد 1را ه

و پیچیدگی سازمان ،بایاد یاک مرکاز کرتارل

ج هیل و راهرمای پیاده ساازی راهبارد در سرجاسار ساازمان

وصلرامه علمی مطالفات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22پاییز 1211

ایجاد نماید .البته در این راستا ابتدا این مرکز کرتارل پیااده ساازی اساتراجژی 4،باه عرادان
شبیه سازی پیاده سازی عمل می کرد و نقش شابیه ساازی شاده انطبااق ورضایات ،باورهاا،
برآوردها ،پیش بیری ها و ورضیه های راهبرد را برای اطمیران از ایرکه جا ش هاای ا رایای
متزلزل نشدند مدرد آزمدن قارار مای دهاد .ایان مرکاز پاروژه هاا ،نمدناه هاای آزمایشای
(پایلدت ها) را در مقیاس کدچک به ا را درمی آورد .ایان شابیه ساازی بخاش اساسای از
ورایرد انطباق در پیاده سازی راهبرد برای اطمیراان از ایرکاه واقفیا

و باوا

شارک

در

راهبرد مدنظر قرار گروته شده اس  .در آخر ناه جرهاا پیااده ساازی راهبارد را در ساازمان
نهادیره می سازد ،بلکه ورهر ،سازمانی حمایتی از پیااده ساازی راهبارد جدساط جرییارات
آرامی که به جدریج ایجاد می نماید و برانگیز ش روتار جدسط از بین بردن مدان آسایب زای
ورایرد ،ایجاد می نماید .درواق وفالی هاای پیااده ساازی راهبارد باهعرادان وفالیا هاای
انفکاسی یاد شده اند که ورایردهای آماده سازی ،جف یر و ارجبااطی مربادط باه راهبارد را
شامل می شدد و مفمدالق به دلیل عجله مدیری

ه

دس

یاوتن به نتایج و پاداش هاای

ملمدس این وفالیا هاا نادیاده گروتاه مای شادند؛ چراکاه ایان وفالیا هاای انفکاسای
نامح دس اند و برای مدیران نتایج مح دس بیشاتر مادرد نظار اسا  .باهزعام پدرسان
( )4112پیاده سازی بیشتر با روتار هماهرگی ،جبدیل و جر مه ،ارجباطات و جخصیص مراب
ماارجبط اس ا  .درواق ا پیاااده سااازی راهباارد ورایرااد آماااده سااازی سااازمان باارای ا اارا
اس (پدرسن.)4112،
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ماهيت و بافت بخش عمومي
قبل از پرداختن به مدضدع اصلی بهتر اس

که در مدرد ماهی

و باو

بخاش عمادمی

که مرجر به ایجاد الزامات ا رایی و عملیاجی خاص میشدد جدضیحاجی ارائاه شادد .هادف
اصلی بخش عمدمی در شکل اولیه خدد خدم رسانی به عمدم اس  .گزاره ارزشای آنهاا
این اس

که به ارجقای سطح ثروت ا تماعی و اقتصاادی هماه شاهروندان خادد باه نحاد

شای ته بپردازند .سازمانهای بخش عمدمی بهمانرد سایر سازمانها بهعردان یک سی تم بااز
دیده میشدند که با محیط خدد از طریق جفدادی عدامل جأثیرگذار و ذیرففاان شاامل اواراد،
گروهها و دیگر سازمانها در ارجباط اس

(استرلیر.)4111،1،

اخ قی و اثربخش و مدیری

مؤس ات خدمات عمادمی ها

ارائاه خادمات حرواهای

میداند که یکی از سخ جرین چالشهای عصر ما جلقی میکرد .این چاالشهاا باهویاژه در
ارجباط با وفالی های جدسفه ای که در آن ارائه خدمات عمدمی اغلب در شرایط پیچیدگی و
شهروندان به خدمات باکیفی  ،جح

محدودی ها و کمبادد امکاناات صادرت مایگیارد،

سخ جر و دشدارجر نیز اس (الیدر.)4112،4
در ایرجا برنامه ریزی راهبردی بهترین ابزار برای پرداختن به این م ائل و چاالشهاا در
یک م یر نظاممرد و یکپارچه اس  .با جد ه به پیچیدگیهای روزاوزون مادیری
ابزار استانداردی برای مدیران بخش عمدمی ه

خلق ارزش و شکل دادن به سازمانشاان

اس  .با این حال حتی عالیجرین برنامههای راهبردی بدون پیادهسازی درس
بینتیجه خداهرد ماند

(مک بین و اشمی

راهباردی

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

جردع باال اجفاق میاوتد و در ایی که ارائه خدمات م تلزم امکان ایجاد دسترسی برای هماه

مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

استرلیر )4111( ،چالش های مد دد در مدیری

مؤس ات خدمات عمدمی را رهباری

این برنامههاا

.)4111 ،3

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1.Starling.
2.Olivier.
3.McBain and Smith.
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تفاوتها در عناصر اجرايي بخش خصوصي و عمومي
بخش خصدصی با بخش عمدمی جفااوتهاای واحشای دارناد .از ساال  1322مای دی
ج ش شده اس
و مک بین و اشامی

که این جفاوتهای مختل

را طبقهبردی کررد

(مانرد ریری ،بک آف و لادین1322،1

 .)4111 ،استراف )4112( 4جفاوتهای عمیقای را از نظار هادف ،ورهرا ،و

مدان مد دد در زمیرهها و باو های بخش عمدمی و خصدصی در نظر میگیرد .وی اذعان
وصلرامه علمی مطالفات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22پاییز 1211

می دارد که برخی از این مدان مرحصربه وارد شاامل ماهیا

رهباری ،زماان محادود بارای

جرییرات به خاطر چرخه انتخابات ،قدانین ساخ گیراناه در ورایرادهای حااکمیتی و ایجااد
محیط کاری با انفطافپذیری کمتر و دمدکراجیکجر که کاام ق قابال مشااهده و در مفار
دید و مدشکاوی عمدم قارار دارد ،اسا

(اساتراف)4112،؛ براابراین در مجمادع باا جد اه باه

مطالفات ادبیات و پیشیره در این پژوهش میجدان این جفاوتها را در چرد مقدلاه باه شارح
زیر مطرح کرد :هدف ،حاکمی  ،رهبری ،ورهر ،،ساختار و مراب ان انی ،مدیری
ـ از نظر هدف :هادف دولا

در بخاش خادمات عمادمی ارجقاای ساطح اقتصاادی،

ا تماعی و جدسفه زیرساخ ها اس
اس

پروژه.

که شامل رواه عمدمی ،ایجااد اشاترال و کااهش وقار

(استراف . )4112،درواق برخ ف بخش خصدصی که بازگش

سرمایه مدرد جد ه اس ،

در بخش عمدمی جدانایی پاسخگدیی عمدمی مبرا قارار دارد (راس .)4111،3درواقا در بخاش
عمدمی نگرانی وسی جری ن ب
جفاوت در اهداف در ق م
عمدمی باید طی

به مراو عمدمی و دد دارد (ریرای ،بکااف ،لادین .)1322،2ایان

برنامهریزی راهبردی مشخص میشدد .برنامه راهبردی بخاش

وسی جری از مشتریان (ارباب ر دع) را در نظر بگیارد و بایاد مبترای بار

مشتری و ارباب ر دع باشد و در نهای

همه اینها بایاد بار اسااس مرااب مد ادد ،مانراد

کارکران ،مهارتها و سرمایهها باشد؛ زیرا درآماد و مرااب جاأمین ماالی محادودی در ارائاه
خدمات بخش عمدمی و دد دارد.
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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ـ از نظر حاکميت :در بخش عمدمی عملکرد مدیران نهادهاای عمادمی بایاد باا جماام
قدانین و مقررات و سیاس ها و دستدرالفملها مطابق
ارشد برای حاکمی
طبق آن حاکمی
دان

داشته باشد و هیئ مدیره و مدیران
مبتری بر مفهدم دمدکراسی اس

عمدمی م ئدل ه ترد .حاکمی

و بار

را میجدان اعمال قدرت در راستای روشنسازی نقشهاا و م ائدلی هاا

و همچرین اصادل راهرماایی را در راساتای ایجااد قادانین و رویاههاایی در مادرد

ورایردهای جصمیمگیری و برنامهریزی های سیاسی و ا رایی ،مدیری

روابط و همکاری باا

دیگر بازیگران و ذیرففان ،کرترل شهروندان ،کرترل بر وفالی هاا ها
مطلااادب و باااهجبا ا خلاااق ارزش و در نهایااا
عدال

عمدمی بیشتر م ائل دمدکراسی و مشارک

و برابری و و اد و شفاوی

مدرد جد اه اسا

بخش خصدصی ب یار واضحجر از بخش عمادمی اسا
خدب سطحی از امری

و پاساخگدیی نیاز در

(هماان) .در زمیراه ا ارا حاکمیا

پیشبیری بددن را در پیادهسازی راهبرد واراهم ماینمایاد.

یا عدم جطابق با الزامات حاکمی

پروژهها و راهبردها را جح

و م ائدلی

و همکااری و

مایجداناد باهطادر ادی پیاادهساازی
خدب پاسخگدیی و م ئدلی پاذیری

جأثیر قرار دهد .حاکمی

روشری را همراه با کرترلهای مقتضی وراهم میکراد .از ایان رو حاکمیا

عمادمی خادب

زمیره و ب تری ایدهآل را برای پیادهسازی راهبرد ایجاد میکرد و محیطی ن بتاق امن ،پایدار و
م اعد برای جدسفه ،جصدیب و ا رای راهبارد باهصادرت مشاارکتی در روشای شافاف و
م ئدالنه که مرجر به خلق ارزش و مرفف

عمدمی خداهاد شاد ،مایشادد (اساترلیر)4111،،؛

برابراین اقدامات پیادهسازی راهبرد جدسافه یاوتاه بایاد شاامل جدسافه حاکمیا

عمادمی و

با جد ه به عراصر یا اصدل مختلا

باشاد .در

همچرین آگاهی از نقاط ضف

در حاکمی

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

حاکمی

ضفی

و قابلی

و پاساااخگدیی را واااراهم
مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

مینماید(الیادر .)4112،در حاکمی

شااافاوی

رسایدن باه نتیجاه

این راستا پیاده سازی راهبرد باید آگاهی ،مشارک

و قدرت کمیتههای نظارجی و شاهروندان

در کرار وشار آوردن بر روی انفطافپاذیری و سارع

را باهطادر کلیادی در نظار داشاته

باشد(الیدر.)4112،
ـ از نظر رهبري :در ارجباط با جفاوت رهبری در بخش عمدمی و خصدصی بایاد گفا
که رهبری در بخش عمدمی سیاسیجر از بخش خصدصای اسا

(ریرای ،بکااف و لادین.)1322 ،
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استراف ( )4112میگدید که مفیار انتخاب رهبری در بخش خصدصی بر مبراای شای اتگی
و جفهد اس

اما در بخش عمدمی بیشتر بر مبرای واب تگی و وواداری اسا  .در ارجبااط باا

ا رای راهبرد ،ویژگیهای رهبری (همچدن ارزش ها ،صداق  ،اعتماد ،مراب نفدذ و قدرت،
سبک و شخصی

و اولدی ها) بهشدت بر روی پیادهسازی راهبرد میجداند جأثیر بگذارد.

ـ از نظر فرهنگ :جفاوتهای ورهرگی در سازمانهای بخاش عمادمی بیشاتر اح ااس
وصلرامه علمی مطالفات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22پاییز 1211

میشدد .انگیزه ها در بخش عمادمی نیاز کمتار اسا

و رضاای

کاار کمتاری نیاز و ادد

دارد(ریری ،بکاف و لادین .)1322،ورهرا ،در بخاش عمادمی اغلاب در ها
مد دد ،مبتری بر سر

و مقاوم

حفاظ وضافی

در مقابل جرییرات و جفقیاب ورایرادهای رسامی در یاک

محیط کرترل شده اس  .در بخش عمدمی بیشتر مدضدع در مدرد کرترل امدر و اوراد اسا ،
اما در ک بوکار اغلب مدضدع ک بوکار خدب بددن اس  .بخش عمدمی بهطدر مفمادل
جأکید کمتری بر اثربخشی دارد و بیشتر بر کاارایی جأکیاد ماینمایاد (ریرا ،و پاری .)1322،1در
ارجباط با پیادهسازی راهبرد همانطدر که ارزشها ،اولدی ها و جصامیمگیاریهاا را جفیاین
میکررد ،درك و در نظر گروتن ارزشهای اساسی و اصدل راهرماا در ساازمانهاای بخاش
عمدمی قبل از پیادهسازی راهبرد حیاجی اس  .اهداوی که بهصدرت ضفی
جفری

یا ب یار مفصال

شدند ،می جدانرد مرجر به در ا زدن سازمان در ورایرد ا ارا شادند؛ براابراین روش

ا رای راهبرد در بخش عمدمی باید متراسب با ورهر ،در نظر گروته شادد .بادون جفریا
درس

ارزش های اساسی ،سازمان م یر اصلی خدد را از دس

خدد را از دس

میدهد و رهبری اعتبار و اعتماد خدد را از دس

ـ از نظر ذينفعان :جفداد و ماهی

مایدهاد ،مرااب ارزشامرد
خداهد داد(کیر.)4114،4،

و اثرگذاری ذیرففان بخش عمدمی متفاوت از بخاش

خصدصی اس  .بخش عمدمی ذیرففان بیشتری دارد و با روابط پیچیدهجاری ساروکار دارد.
به دلیل دارا بددن ذیرففان بیشتر برای ک ب رضای
ورایرد مدیری

راهبردی باید مراو بیشتری را در نظر بگیرد که اغلب مرطبق شادن باا ایان

شاارایط دشاادار اسا
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همه آنها ،باهویاژه ذیرففاان بیرونای،

(ریراا ،و پااری .)1322 ،ب اایاری از ذیرففااان در بخااش عماادمی شااامل
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1.Ring & Perry.
2.King.


سیاستمداران با ایدئدلدژیهای متفاوت در هر سطح از دول

از سطدح ملای جاا مرطقاهای،

گااروههااای قاادمی و نااژادی مختلاا  ،طاارف قراردادهااای بااینالمللاای و اجحادیااههااا
ه ترد(مکی . )4113،1از مرظر ا را در بخش عمدمی جفداد ب یار زیاد ذیرففان و مراب مترادع و
راهبردی را باا چاالش بیشاتری در ایان بخاش

پیچیدگیهای اوزایش یاوته ،ورایرد مدیری

مدا ه ساخته اس  .در پیادهسازی راهبرد میجدان رویکاردی محتاطاناهجار و گاامباهگاام و
جدریجی انتظار داش  .در ایرجاا باه مادیری

ذیرففاان و ادراکاجشاان ها

جحریمها ،جظاهرات و دیگر جأثیرات مرفی نیازی شدید اس  .مادیری

لادگیری از

ذیرففاان و مادیری

ری ک برای پیاده سازی راهبرد در چرین محیطی ضروری اس  .جمام این چالشها نیااز باه
با مشکل و دشداری مدا ه میسازد .مشارک های با ذیرففان یا قراردادهای برونسپاری نیز
میجداند پیادهسازی ابتکارات راهبرد را پیچیدهجر سازد (الیدر.)4112،
ـ از نظر ساختار و منابع انساني :بخش عمدمی ب یار بزرگجر اس

به بخش خصدصی در اساتخدام دارد کاه اغلاب از ورهرا،هاای مختلفای ه اترد.

سل لهمراجب سازمانی در بخش خصدصی جخ جر اس

و در بخاش عمادمی عمیاقجار و

بلردجر .ارجباطات و هماهرگیها اغلب در بخش عمدمی با چاالش بیشاتری مدا اه اسا

و

اغلب در مقای ه با بخش خصدصی ب یار ضفی جر صدرت میگیرد .در بخاش خصدصای
برای انتصاب کارکران انفطافپذیرجر عمل میکررد ،اما بخش عمدمی به عل
در به کار گروتن کارکران ،محدودی

ساخ گیاری

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

ن ب

و اوراد بیشاتری را

مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

زمان و ج ش بیشتری دارد .در طدل پیادهسازی راهبرد ،و دد این چالشها جصمیمگیری را

بیشتری را در انتصاب کارمردان ایجاد میکرد .انتخاب

کارکران در بخش خصدصی بر مبرای شای تگی اس

در حالی که در بخش عمادمی بیشاتر

بر مبرای وواداری و روابط اس  .از مرظر پیادهسازی راهبرد این جفاوتها باید در نظر گروته
شدند (اساترلیر .)4111،،در سازمانهای بزرگ و دارای سل لهمراجاب بیشاتر ،همچادن بخاش
عمدمی ،زمان بیشتری را بایاد بارای برقاراری ارجباطاات و همااهرگی صارف کارد .جماام
م ئدلی ها و پاسخگدیی ها بهتر اس

از طریق گفتگد جفیین شدند .در این سازمانها زماان

بیشتری برای جصمیمگیریها به خاطر ساختار بزرگجر الزم اس  .باهطادر خااص رهباران
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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بخش عمدمی باید مهارت مدیری

پروژه (کاه شاامل داناش ذیرففاان ،مادیری

ری ک) را ک ب نمایرد .مهارتهای مدیری
مختل

برونسپاری اس

قرارداد عمدجاق نیازمراد مادیری

خریاد و
قراردادهاای

(ریری ،بکاف و لدین.)1322 ،

ـ از نظر مديريت پروژه :انادازه ،ارزش و پیچیادگی ب ایاری از پاروژه و برناماههاای
عمدمی وراجر از بخش خصدصی اس  .پروژهها در بخش عمدمی اغلاب باه خااطر و ادد
وصلرامه علمی مطالفات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22پاییز 1211

مجمدعه همپدشانی از ذیرففان ،ممکن اس
مدا ه یا متدق

به طدر م تقیم یا غیرم تقیم پروژه را با کرادی

نماید؛ برابراین الیههای بیشتری از ذیرففان با مراو متفاوت باید در هرگاام

پاسخ به مراو سیاسی و راضی نمددن اذهان رسانهای درگیر شادند .از آنجاا کاه در بخاش
عمدمی ذیرففان بیشتری و دد دارد ،مدیران پاروژه بخاش عمادمی اغلاب اختیاار کمتاری
دارند(ورك .)4113،1جر مه خط مشی به پروژه یا برنامههای با وظای
بخشها ،پیچیده اس

و با م ائل مدیری

قابال ا ارا در سراسار

ذیرففان زیادی روبهرو اس

(هرمان.)4113،4

از مرظر پیاده سازی راهبرد به دلیال پیچیادگی و بازرگ باددن پاروژه هاا در بخاش
عمدمی اول ایرکه باید از ایرکه پروژه های درس

به درستی به ا را درمی آیراد اطمیراان

حاصل کرد که این امر نیازمرد سی تم هاای مادیریتی ،قادانین و رواباط و سااختارهای
مدرد نظر اس

(مانرد دوتر مدیری

پروژه یا مدیری

راهبردی) .دوم ایرکه یک ساختار

خاص پروژه با اختصاص عراصری چدن حامی پروژه ،قهرماان پاروژه ،مادیر پاروژه و
اعضای جیم و با قادانین و م ائدلی هاای شافاف الزم اسا
پاسخگدیی و ارجباطات در داخل ساختار پروژه جفری
پروژه به ویژه مهارت های نرم جر همچدن مدیری
انتظارات ذیرففان مدرد نیاز اس  .در نهای
الزامات کامل و شفاف پروژه نیاز اس

جفار

جاا خطادط م ائدلی

و

شدد .سدم مهارت های مدیری
 ،مذاکره ،دیپلماسی و مدیری

برنامه های زئی و دقیق جر پروژه همراه با

جا برای مراب جأمین ماالی کااوی و دیگار مرااب

پروژه ها اطمیران حاصل شدد (الیدر.)4112،
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اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1.Wirick.
2.Herman.


برون سپاري خدمات قضايي قوه قضاييه به دفاتر خدمات الکترونيک قضايي
برونسپاری خدمات یکی از شیدههای ندین مدیری

در ساازمانهاا اسا

کاه ساالیان

متمادی در کشدرهای جدسفهیاوته ا را و نتایج آن بهطدر دائمی برای اص ح روشها مادرد
ارزیابی قرار گروته اس  .درواق برونساپاری را مایجادان واگاذاری برخای وفالیا هاای
جکراری و متراوب داخلی و نیز اختیارات جصمیم گیری سازمان باه پیمانکااران خاارج از آن
در قالب یک قرارداد یا جفاهمنامه جفری

کرد .به این مفرا که نهجرها خدد وفالی هاا واگاذار

می گردند ،بلکه اغلب عدامل جدلیدی و اختیارات جصامیمگیاری مارجبط باا آن نیاز واگاذار
میگردد (گریدر .)1333،1در جفری

دیگری آمده اس

که برونسپاری عباارت اسا

از :یاک

جأمینکرردهی خار ی اس

(اندرجدن و برانتادن .)1333،4نتاایج یاک بررسای کاه در ساال 1332

می دی جدسط استروبیر ،انجام شد ،نشان داد که  22درصد از سازمانهاای عمادمی مادرد
بررسی ،جمام یا بخشی از حداقل یک وظیفهی خدد را بارونساپاری کارده بددناد .در ایان
اط عات کامپیدجری  32درصد ،جدلید و ساخ

 32درصد و امادر ماالی شارک هاا باا 42

درصد ،وفالی های برونسپاری شده از سدی شرک ها عردان گردیدند (لرفدرد و پارساا.)1333،3
یکی از نمدنههای برونسپاری گ ترده که در چرد سال اخیر بهطدر چشمگیری روند رو باه
رشدی داشته اس

برون سپاری خدمات قضایی به دواجر خادمات الکترونیاک اسا  .ارائاه

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

بررسی ،به جرجیب امدر حقدقی با  23درصد ،حملونقال دریاایی  21درصاد ،سی اتمهاای

مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

جصمیم آگاهانه و مبتری بر وکر و جفکر برای انتقال (واگذاری) امدر داخلی سازمان باه یاک

خدمات الکترونیک قضایی ،از طرح های بزرگ و مهم دستگاه قضایی و مدرد جد ه و جأکید
طارح دعااوی حقادقی،

مدیران عالی اس  .در طرح خادمات الکترونیاک قضاایی ها

خانداده ،ججدیدنظر ،واخداهی و در آیراده نزدیاک دعااوی در صا حی
اخت ف و همچرین ارسال اظهارنامه (اخطار قاندنی) می بای

شادراهای حال

بدون مرا فه به محااکم یاا

دادسراها ،از طریق مرا فه به دواجر خدمات الکترونیک قضایی ن ب

به طارح دعادا اقادام

شدد .قده قضاییه با جدسل به ماده  2سیاس های قضایی پرجساله و برد «ج» مااده  22قااندن

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
1.Greaver.
2.Anderton, & Brenton.
3.Lanhford& Parsa.
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نظام اداری و مقابله باا و ااد مصادب

جدسفه پرجم و برد «ج» ماده  11قاندن ارجقاء س م

 1331در مدرخه  1331 / 13 /44آئیننامه خدمات الکترونیک قضاایی را جصادیب کارده و
ضمن قاندنگذاری که از ص حی های ذاجی قده مقرره اسا

(اصادل  22و  21از قااندن

اساسی) انجام برخی از امادر حکادمتی را کاه در صا حی

باه جفاداد

دادگ اتری اسا

محدودی از دواجر اسراد رسمی و سایر اشخاص واگذار کرده اس  .مدضادعی کاه بفاداق در
وصلرامه علمی مطالفات بینرشتهای دانش راهبردی ،سال یازدهم ،شماره  ،22پاییز 1211

جبصره  4ماده  222قاندن آئین دادرسی کیفری مصادب  1334بیاان مایدارد« :قاده قضااییه
می جداند ه
ن ب

طرح و پیگیری امدر قضایی مرا فان مدضدع این قاندن در وضاای مجاازی

به ایجاد دواجر خدمات الکترونیک قضایی و ه

هماهرگی وفالی

ایجاد کاندن دواجر خدمات الکترونیک قضایی با استفاده از ظروی

دواجر ن اب

باه

بخاش خصدصای اقادام

نماید .»...مدضدع به جصدیب مجلس شدرای اسا می رساید و از آن جااریخ طارح جشاکیل
دواجر خدمات قضایی صبره قاندنی به خدد گرو

(

ففری و همکاران .)1333،بهرغم حرکا

رو

به رشد و جدسفه ای در عملیاجی سازی این راهبرد در این بخش عمدمی و مزایای حاصل
از آن همچدن سایر برون سپاری ها ،پیاده سازی این راهبرد با مدان و مشک ت عدیده ای
به ویژه در آغاز راه مدا ه اس  .در کل جمام مفایبی که برای برون سپاری برشمرده اناد؛
از مله آسیب پذیری در امری

اط عات راهبردی ،وقفه احتماالی در ارائاه خادمات و

ثبااات سااازمانی ،ایجاااد واب ااتگی و اواازای ش مخاااطرات سااازمانی در ناحیااه وفالی ا
برون سپاری شده ،از دس

دادن دانش ججمی شده در سازمان و جضفی

قابلیا هاای

ندآوری سازمانی(رهردرد ، )1322 ،در این نمدنه مدرد بررسی پژوهش نیز صادق اس .
روششناسي تحقيق
پژوهش حاضر از ندع کیفی و اکتشاوی اس  .باهمرظادر اساتخراج الگادی پیاادهساازی
راهبرد در بخش عمدمی از راهبرد نظریه پردازی داده بریاد استفاده شده اس  .بار پایاه ایان
رویکرد ،کار کلیدی پژوهشگر نخ
ا تماعی اس
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کش

راههای دید بهمرظادر مفراا دادن باه دنیاای

و دوم ایجاد یک نظریه اس  .هادف ایان راهبارد ،پررنا ،کاردن رویکارد

استقرایی در پژوهش بدده اس ؛ زیرا در پی ایجاد نظریه از طریق دادههای م شده اس ،


نه از طریق بررسی ادبیات پژوهش و سپس آزمدن نظریه جدوین شاده .ساه رهیاوا
م لط در نظریه پردازی داده بریاد قابل جمیز اس

که عبارت اس

که با استراوس و کدربین شراخته میشدد .ب) رهیاو
اس

و ج) رهیاو

از :ال ) رهیاو

کلای
نظاممرد

ظاهرشدنده کاه مربادط باه گ سار

ساخ گرایانه که چارمز از آن حمای

میکردند

(کری

دل و میلر .)4111 ،از

آنجا که هدف پژوهش حاضر خلق و پرورش یک نظریاه باهمرظادر ارائاه الگادیی ها
پیاده سازی راهبرد در بخش عمدمی اس  ،پژوهشگران راهبرد نظریه داده بریاد با اساتفاده از
رهیاو

ظاهرشدنده گ سر را به عردان روش پژوهش این مطالفه انتخاب نمددند .اط عات

با روش مطالفه کتابخانهای و مصااحبههاای عمیاق و نیماه سااختاریاوته از مادیران ارشاد،
در ا رای راهبرد مدرد نظر پژوهش مشارک

داشتهاند و اسااجید دانشاگاهی گاردآوری شاده

اس  .در این مرحله ابتدا با استفاده از نمدنهگیری نظری باا  42نفار از مادیران و کارشراساان
مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمرد انجام شد .نمدنهگیری نظری ،ندعی نمدنهگیری هدومرد غیار
نظریه در حال

کلی اثبات شده ،یاری میرساند (رنجبران و همکاران .)1331 ،راهرمای نمدنهگیاری

نظری ،پرسشها و مقای ههایی ه ترد که در خ ل ججزیهوجحلیل بروز مییابراد و مد اب
میشدند مقدلههای مراسب ،خصدصیات و ابفاد آنها کش

شدند .طبق گفتاه پژوهشاگران

در پژوهش های کیفی و اساتفاده از کدگاذاریهاای حاصال از مصااحبههاای بااز و نیماه

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

جصادوی اس

که پژوهشگر را در خلق یا کش

نظریه یا مفاهیمی که ارجباط نظاری آنهاا باا

مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

مدیران ا رایی و مفاونین و اوراد کلیدی ا راییسازی طرح برونسپاری خدمات قضاایی کاه

ساختاریاوته ،نمدنهگیری جا زمانی که مقدلهها به اشباع برسرد اداماه ماییاباد .اشاباع نظاری
یفری مرحلهای که در آن دادهای باه مقدلاه قبلای اضااوه نگاردد و رواباط میاان مقدلاههاا
دس خدش جرییر نگردد (استراووس و کادربین .)1332 ،اط عات م آوریشده از مصاحبههاای
باز و نیمه ساختاریاوته جدسط نرماوزار  MAXQDAن خه ده مدرد جحلیل و کدگاذاری قارار
گرو

و در مرحله بفد با استفاده از کدهای باز در ورایرد کدگاذاری محادری ،مقدلاههاا و

ابفاد الگد جبیین شد که در دول شماره ( )4وراهم شده اس .
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جدول شماره  -0معرفي نوع تحقيق
رويکرد

ارتباط نظريه

نوع تشکيل

و داده

دادهها

استقرایی

کدگذاری

کیفی
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پارادايم

تحقيق

جف یری ساخ گرای

نظریه داده

ا تماعی

بریاد

نظری

يافتهها و تجزيهوتحليل دادهها
الف .يافتههاي تحقيق
در این بخش ابتدا مشخصات مفی

شراختی مصاحبهشدندگان و ساپس کادهای بااز

اولیه و ثاندیه به همراه مقدلههای استخراجشده از پرسشهاای نیماه سااختاریاوته و بااز باا
استفاده از نرماوزار

MAXQDA

در قالب داول شماره  4و  3ارائه شده اس .

جدول .2خالصه نتايج حاصل از اطالعات جمعيت شناختي
ويژگيهای جمعيت شناختي

ر ی
جحصی ت

سابقه خدم

22

استراتژی

نمونهگيری

فراواني

درصد
فراواني

مرد

41

22/2

زن

3

14/2

کارشراسی

11

21/22

کارشراسی ارشد

3

32/2

دکتری

2

41/23

زیر پرج سال

1

2/12

پرج جا ده سال

3

32/2

ده سال به باال

12

22/33


جدول شماره  -1يافتههاي کدگذاري
عبارت
در ق م
درس

حدزه های کدچک اط ع رسانی و شافافساازی
در ارجباط با نحاده جبادیل ایاده و طارح اصالی باه

عملیااات و اقاادامات در بااین کارمراادان مجااری و بخااش
کارمردان خدمات قضایی صدرت نگروته اس .

کدگذاری باز

کدگذاری

(اوليه)

ثانويه

مقولهها

شفافسازی در
جر مه اهداف و
راهبرد به اقدامات

متأسفانه در بفضی مدارد مراحل انجام و عراصر اولدیا دار
پروژه برون سپاری خدمات قضایی باه روشاری مشاخص و

اولدی بردی امدر

قابل وهم و اط عرسانی دقیقی صدرت نگروته اس .
با مدیران ا رایی و عملیاجی و کارکران کلیادی در ا رایای کاردن

مشارک

مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

عدم جفامل و مشارک و نظرخداهی ارائه دهردگان طارح و برناماه
نیروی

این طرح ،اگر این جفامل و مشارک در حین طرح ریزی و قبال از

ان انی در جدوین و

ا رایی شدن طرح می بدد سبب بروز مشک ت کمتار و اطا ع از

طرحریزی

زیرساخ ها و امکانات متراسب با ا رای طرحها میشد.
طرح و برنامه ریزی اولیه بهتر اس به صدرت واق بیرانه ای هماه
ها و واقفیا و ادد و حتای مشاک ت

احتمالی را پیش بیری نماید و راه حل های برخدرد با م اائل باه-

جدوین درس

راهبرد

و ددآمده در این سطح بزرگ ملی خصدصاق در بخش قضاایی

راهبرد به

عدامل

وفالی های

محتدایی

عملیاجی

که انتظار روتار مرصفانه و عادالنه میرود را پیشرهاد دهد.
قبل از ارائه و ا رایی کردن طرح برون سپاری خادمات قضاایی
ه مشارک بیشتر و همراهی بیشتر و جفهد باالجر از نتاایج و

جداوق همه کارمردان

اهداف مدرد انتظار ،دا از اب غ های کتبای و بخشارامه ای بهتار

و عام ن و مجریان

اس با برگزاری سمیرارها و همایش ها یا ک س های آمدزشای،

کلیدی بر روی

هدف اساسی از ا رایی کردن و نتایج مدرد انتظار را در راساتای

چشمانداز مشترك

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

امکانات و محدودی

جر مه

ایجاد چشمانداز مشترك وراهم نمینماید.
مفهدمسازی راهبرد و طرح اولیه و شیدهنامه ا رایای کاردن
طرح در بفضی حدزهها به شیدهای متفاوت و غیر هماهرا،
و سلیقه ای ممکن اس

صدرت بگیرد .چراکه درك درس

و مشترکی از برنامه مدرد نظر صدرت نگروته و نحده انجاام
و ارائه اقدامات عملی و قابل مدیری

ه

ا رایی کاردن

طرح بهطدر شفاف و واضح ارائه نشده اس .

ا هماهرگی در
جفری

و مفهدم

مشترك از راهبرد
ا سلیقهای عمل
نکردن در ا را
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عبارت
بهرغم جدوین راهبرد به صدرت مادون ،در خصادص ا ارا
شدن برنامه راهبرد طرح عملیاجی و ا رایی به جفصیل ارائاه
نشده اس .
در بفضی حدزه ها از آنجا که مدیری
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دچار ضف

ممکان اسا

طرح به دلیل مشرله های سرگین شادند و حتای از حمایا

اساسی در عدم ساردرگمی اربااب ر ادع و شافافساازی

ساخ

و رویههای مد دد اس .
باه نتاایج ا ارای ایان راهبارد آگااه

و برنامهها و راهبردها را باهخادبی جفهایم و جد یاه

بین بازیگران اصلی و
اورادی که م تقیماق با
ا رای راهبرد در

کرد.

آگاهسازی اوراد درگیر
در ورایرد ا رای
راهبرد از نتایج

عدم م ئدلی پذیری هر یک از اورادی که درگیری م اتقیم

شفاف بددن

با طرح داشترد باه دلیال عادم اط عاات کااوی و مراساب.

م ئدلی پذیری و

درواقاا بااه دلیاال روشاان نبااددن نقااشهااا م اائدلی

و

پاسخگدیی روشری در این ارجباط و دد ندارد.
ایجااد همکااری و

ج هیم اط عات چه در بین کارمرادان در داخال ساازمان و
چه بین سازمان و دواجر خدمات قضایی باید ایجاد کرد.
بین مادیران رده بااال و کارمرادان زیردسا

نیاز در ها

ا رایی کردن طرح مدرد نظر باید ارجباط دو انبه باشد.
به دلیل کمبدد آگاهی ممکن اس



هماهرگی و جفامل

ارجباط ه ترد

برنامه های هماهرگی را بایاد در ها

21

شدرای راهبردی

گزیررد.

حدزه های قضایی و ضابطان دادگ تری در این مدرد عامال

باید کارکران را ن ب

برای انجام وفالی ها

ا رایی

لاازوم هماااهرگی و جفاماال بااین دواااجر خاادمات قضااایی،

وظای

داشتن طرح مشخص

جشکیل کمیته و

مجمدعاه و ا رایای کاردن

کل ورایرد ا رایی کردن طرح غفل

(اوليه)

ثانويه

مجمدعاه بار عهاده

قضات درگیر در پرونده های قضاایی اسا
بیرشی در هدای

کدگذاری باز

کدگذاری

مقولهها

برخدردهاای شخصای و

جضاد مراو بین کارکران چه در بخش داخلی حدزهها و چاه
بین کارکران حدزهها و دواجر خدمات پیش آید.

پاسخگدیی هر یک از

ارجباطات و

عدامل

کارکران

هماهرگی

ورایردی

هم دیی ارجباطات
در داخل و خارج
سازمان
هم دیی ارجباطات
بین ردههای مدیریتی
و عملیاجی
لدگیری از جضاد
مراو بین کارکران در
حین ا را


عبارت

کدگذاری باز

کدگذاری

(اوليه)

ثانويه

کمی ب ایار بااالی دعااوی مطارح و کمبادد دوااجر قضاایی

جفیین امکانات

مد دد در حدزه ها باعث عدم دسترسای مراساب باه خادمات

مراسب و کاوی ه

قضایی ،مفطلی و سرگردانی مرا فین به این دواجر شده اس .

مقولهها

ا رای طرح

نحده انجام کار در ابتدای ا رایی سازی طرح به طدر واضح
و ایرکه با چه امکانات و بدد های باشد ب یار مهم اس .

جفیین نحده انجام کار

ا رایی کردن چرین طرح های بزرگی در مقیاس وسای درسا
اس که با هدف کاهش هزیره های عمدمی برای این سازمان هاا
مراب

در راستای کاهش استفاده از کاغذها ،کااهش اساتفاده از مکاان
نمی جدان مراحل طارح را باه خادبی باا ارائاه زیرسااخ هاای
مراسااب ،بااهکااارگیری متخصصااین و مجریااان درساا و

مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

ویزیکی و  ...صدرت می گیرد ،اما بدون سرمایه و بدد اه کااوی
جخصیص بهیره و
درس

بدد ه

سازوکارهای سی تم اط عاجی مراسبی به ا را درآورد.
قبل از ا رایی شدن طرح خدمات الکترونیک و برون ساپاری از

ایجاد جراسب طرح و

نحده و دد سی تم هاای وراوراناه مراساب ها ب ترساازی

پروژهها با وراوری

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

مراسب اقدامات اطمیران حاصل نشده اس .

مراسب و بهروز

ما در امر نظارت و بازرسی ها بار آمادزشهاا جأکیاد مؤکاد
داریم و مفتقدیم جا آمدزش ها نباشاد بازرسای هاا اثاربخش
 .با جد ه به ایجاد کمی ایدن آ مادزش آمادزش هاای

نی

ارائه آمدزشهای الزم

خدبی به مدیران دواجر داده خداهد شد.
ه

ا رایی سازی طرح برون سپاری خدمات قضایی باید

اورادی آشرا و دل دز و م ئدل و با صبر و حدصاله واراوان

جفیین اوراد مراسب

به دلیل جازگی و در مقیاس بزرگ بددن طرح انتخاب شدند.

ا را

در ب یاری از مدارد ممکن اس

دواجر خدمات الکترونیاک

قضاایی یک ااری اواراد واقااد آگااهی و اط عااات و دارای
شای تگی های الزم را به کار گیرناد کاه ایان خادد ممکان
اس

اوراد

مرجر به سردرگمی ارباب ر دع و ارائه راهرمایی های

نیروی ان انی مراسب
و شای ته

غیر صحیح و بدون آشرا به م ائل حقدقی گردد.
به دلیل عادم اطا ع مجریاان و نیاروی ان اانی در ساطح
عملیاجی انگیزه باالیی برای مشاارک
ا رای صحیح آن شاید صدرت نگیرد

در طارح و جفهاد باه

ایجاد جفهد به ا رای
صحیح و درس
برنامه
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عبارت

کدگذاری باز

کدگذاری

(اوليه)

ثانويه

مقولهها

دادن مجدز باه مادیران دوااجر خادمات الکترونیاک قضاایی
به عردان یکی از مشارک کرردگان و مجریان اصلی طرح بهتار
اس بر مبرای پایش شای اتگی و انگیازه و دارا باددن ساطح
سداد و جخصص مراسب بر مبرای بررسی های دقیق و اصادلی
صدرت گیارد جاا باا قادرت و جادان مراسابی بتداناد جفامال،

انتخاب اصدلی
مجریان کلیدی
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اط ع رسانی مراسب و ارجباط بین ارباب ر دع و حادزه هاای
قضایی را برقرار نماید.
سازوکارهای درستی برای ارائه جشدیق و پاداش ه اوازایش
انگیزش کارکران در همراهی با این طرح و پروژه و هم مقاوم

ارائه مشدقها و
انگیزشها

در برابر این جرییرات ایجادشده الزم و ضروری اس .
بحث بازرسی از دواجر را در استان هاا مفاونا آماار و ورااوری
اط عات هر دادگ تری خددش انجام دهد یفری پاس از ایرکاه
این اوراد آمدزشهای الزم را دیدند بر اساس چکلی ا هاایی
که در اختیارشان قرار میگیرد کار نظارت را انجام دهرد.

و دد نظام پایش و
کرترل از طریق مرکز
وراوری اط عات

در زمیره ا ارای ایان پاروژه بازرگ و واگاذاری خادمات
الکترونیک باید سافی شادد جاا کرتارل مقتضای ن اب

باه

سدءاستفاده های احتمالی از قدرت ایجادشده و پاسخگدیی

سازوکارهای
حاکمیتی

و م ئدلی پذیری روشری وراهم شدد.

کرترل و
پایش

در ورایرد ارائه خدمات الکترونیک از اناب دوااجر بایاد
کیفی

خدمات ارائه شده به صدرت م تمر مدرد پاایش و

نظارت قرار گیرد و بدین مرظدر کاندنی باه عرادان کااندن
نظااارت باار

ایجاد مرکز کرترل

دواااجر خاادمات الکترونیااک قضااایی ه ا

کاندن های استانی و جدوین و گزارش عملکرد کاندن های

پیادهسازی راهبرد

استانی و جادوین برناماه هاای آمدزشای بارای مادیران و
کارکران دواجر و بازرسای دوره ای و مادردی ایجااد شاده
اس .
به دلیل ایجاد رویه های دید و جازه در رویه ها و پروسه هاا
و و دد عدم اطمیران و حتی در مداقفی مقاوما
24



در برابار

جرییرات ایجاد شده و دد رهباری در نقاش مربای گاری و
ج هیلکررده و حامی ب یار حائز اهمی

اس .

هم دسازی عدامل

رهبری

زمیره

روتاری

اثربخش

داخلی


عبارت
بهتر اسا

کدگذاری باز

کدگذاری

(اوليه)

ثانويه

مقولهها

در هار ساطح حادزه قضاایی شاخص کلیادی

به صدرت دقیق و رسامی مشاخص گاردد جاا مشاک ت و

انتصاب قهرمان پروژه

م اااائل و جراقضاااات و جفارضاااات باااه و ااادد آماااده،

بهعردان رهبر

سردرگمی های مد دد و مشک ت ا رایی دیگر باه وسایله

ج هیلکررده

او حلووصل گردد.
در بفضی حدزه ها از آنجا که مدیری

مجمدعاه بار عهاده

قضات درگیر در پرونده های قضاایی اسا
دچار ضف

بیرشی در هدای

ممکان اسا

مجمدعاه و ا رایای کاردن

کل ورایرد ا رایی کردن طرح غفل

گزیررد.

ا جقدی
مدیری
ا حمای

مدیری

از

ا رایی سازی طرح

در ورایرد ا رایی کردن این طرح سفی شده اس جا پدساترها و

ا استفاده از

اع میااههااایی ه ا اواازایش آگاااهی و اع ا م آدرس دواااجر

اط عرسانی رسانهای

خدماجی چاپ و جدزی شدد که البته در این زمیره میزان آگااهی-
سازی رسانهای ب یار محدود و ضفی

بدده اس .
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طرح به دلیل مشرله های سرگین شادند و حتای از حمایا

بیرش

ا استفاده از ظروی
روابط عمدمی مراسب

ضفیفی در حدزه های قضایی ایجاد شد به صادرجی کاه قبال از
ا رایی کاردن طارح ار ااع از طریاق شابکههاای رایاناهای و
به صدرت الکترونیک به حدزه قضایی ه ار ااع مجادد باه
ضابطین از و ادد سی اتم هاا و ساازوکارهای بررسای دقیقای
صدرت نگرو و بادین خااطر اربااب ر ادع و کارمرادان باا

زیرسازی سی تمها و
سازوکارهای مراسب
ساختاری و
نرماوزاری

ساختاری

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

روند و نحده آمادهسازی زیرساخ ها و سی تمهاا باهصادرت

سردرگمی شدیدی مدا ه میشدند.
از آنجا که با ا رایی سازی این طرح و محدل ساختن بخشای از
خدمات که قب ق جدساط کارمرادان اصالی حادزه هاای قضاایی
صدرت می گرو  ،می جدان جفری

دید از مشاغل و وظاای

در سازمان ایجاد کرد و نیروهای مد دد را در ساایر بخاش هاا
ه ج ری روند امدر به کار گرو و وظای

دید همچدن

نظارت بر وا خداس ها و دادخداسا هاای ارساالی از اناب
این دواجر ه نظارت و کرترل بیشتر و پاساخگدیی در مقابال

جفری

مجدد

وظای

دید با

جد ه به جرییر
رویههای مد دد

مشک ت پیش آمده از انب دوتر ایجاد نمادد کاه ایان امار جاا
حدودی جقریباق ا رایی شده اس .
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عبارت
در مداردی بهتار اسا

کدگذاری باز

کدگذاری

(اوليه)

ثانويه

مقولهها

در خصادص ضاابطان دادگ اتری

همچدن نیروی انتظامی و اداره زندان ها و سایر ارگاان هاای
ه ترد و زء ذیرففان این طارح

مشابه که در یک سر طی

مح دب می شدند جفامل و ارجباطات صحیحی با حدزه های
قضایی و دواجر خدمات الکترونیاک و ادد داشاته باشاد و
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مشارک

با ذیرففان و

مشارک

جفامل با آنها

مدیری
ذیرففان

آن ها در ا رای جفاملی طرح ب یار حاائز اهمیا

خداهد بدد.
در ا رایی سازی این طرح ها جدقفات و انتظاارات ذیرففاان
بیرونی مؤثر در ا رایی سازی باید مدرد جد ه قرار گیرند.

مدیری

ادراك

ذیرففان

زمیره

در خصاادص عداماال سیاساای و ا تماااعی و وراورانااه و
اقتصادی با جد ه به روند جریر و جحدالت باید پاساخگدیی
مراسبی جفبیه شدد و مرجر به جحمیل هزیره های ا تمااعی و
اقتصادی به عامه مردم در روند ا رایای ساازی ایان طارح

خار ی
عدامل سیاسی
ا تماعی و اقتصادی

نگردد.

عدامل

در روند ا رایی کردن طرح برون ساپاری خادمات قضاایی
دول

PESTEL

نیز با جصدیب قدانین و نظاارت بار نحاده انجاام آن

نقش بهسزایی ایفا می نماید .جد ه به قدانین و بخشرامه های
مصدب شاده ها
غیراصدلی از اهمی
سفی شده اس

نظارت دول

لادگیری از اقادامات غیرقااندنی و
ب یاری برخدردار اس .

که با راه اندازی دواجر خادمات الکترونیاک

قضایی به صدرت آزمایشی ،اشکاالت و نداقص ایان طارح
استخراج و برطرف شدد.

انجام طرحها
بهصدرت پایلدت
پدیش م تمر

از آنجااا کااه حاادزههااای قضااایی دارای طیا
ارباب ر دع و مرا فان مختل

وساایفی از

اس ؛ براابراین در ا رایای



انطباقی

زیرساختی و رواهی و

امکاان

سرجش پیدسته

عاماه مادرد بررسای و در صادرت

امکانپذیری ه

و سازگاری

امکان ب تر ارائه امکانات رواهی بیشتر وراهم گردد.
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وضای
هم دسازی

کردن این گدنه طرح های جازه و دیاد مای بای ا
دسترسی و محدودی

مطلدبی

عدامل

بازنگری در راهبرد
اولیه



نتيجهگيری و پيشنهاد
خرد و مدضفی الگدیی مراسب ه

پیادهسازی برنامهها و طرحهای سازمانهاای عمادمی

به ویژه در بخش برون سپاری خدمات قضایی ارائه شادد .الگاد جرکیبای ارائاهشاده در ایان
پژوهش چهار عامل را همچدن عدامل زمیرهای ،عدامل محتدایی ،عدامل ورایرادی و عدامال
انطباقی مفروی میکرد.
عدامل محتدایی شامل عدامل مربدط به جدوین و جدسفه راهبرد اس


شفافسازی در جر مه اهداف و راهبرد



اولدی بردی امدر



مشارک



جداوق همه عام ن و مجریان کلیدی در چشمانداز مشترك

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

در این پژوهش سفی شد که با استفاده از راهبرد داده بریاد از دل گفتمانها و جفاملهای

مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

شکل شماره  :0الگوي نهايي پيادهسازي راهبرد در بخش عمومي (منبع :نگارنده)

که شامل

نیروی ان انی در جدوین



هماهرگی در جفری



داشتن طرح مشخص ه



جشکیل کمیته و شدرای راهبردی

و ایجاد مفهدم مشترك از راهبرد و طرحهای عملیاجی
انجام وفالی ها
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عدامل زمیره ای که مربدط به باو

و ب تر سازمان اس  ،به دو حدزه داخلی و خاار ی

جق یم میشدد و شامل


عدامل زمیرهای خار ی:
 مدیری

ذیرففان

 رهبری
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 عدامل .PESTEL


عدامل زمیرهای داخلی:


ساختاری



رهبری اثربخش

عدامل ورایردی؛ کلیه عملیات سازمان را شامل


ارجباطات و هماهرگی:
 همراهسازی اوراد و ا ماع
 شفاف بددن م ئدلی پذیری و پاسخگدیی هر یک از کارکران
 هم دیی ارجباطات در داخل و خارج سازمان




لدگیری از جضاد مراو بین کارکران در حین ا را

مراب :


جفیین نیروی کار و امکانات مراسب و کاوی ه

 جفیین نحده انجام کار



جخصیص و مراسب بدد ه

اوراد:
 جفیین اوراد مراسب ا را
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ارائه آمدزشهای الزم



ایجاد جفهد به ا رای

کرترل و پایش:
 ارائه مشدقها و انگیزشها

ا رای طرح


 و دد نظام پایش و کرترل از طریق مرکز وراوری اط عات
 سازوکارهای حاکمیتی
اما در نهای  ،عاملی که در ایرجا از اهمی
درواق جطابق ورایردی م تمر اس

زیادی برخدردار اس

عدامل انطباقی اسا .

کاه باا ورایراد جر ماه شاروع مایشادد و زماانی کاه

استراجژی ا را میشدد و جحقق میباید ،پایان میپاذیرد .جطاابق باه ورایراد هامجاراز کاردن
راهبرد با باو

شرک

یا واقفیا

و ایجااد جفادیلهاای ماداوم باا راهبارد در ورایرادهای

پیادهسازی گفته میشدد و این نیازمرد آن اس
مبرای آن اس

که ساازمانهاا ورضایاجی کاه اساتراجژی بار

را مدرد آزمایش قرار دهرد و از این آزمایشها در راستای جفدیل راهباردهاا

و پروسههای محدری انجام میگیرد .مقدلههای عدامل انطبااقی شاامل جراساب طارحهاا و
پروژهها با وراوری مراسب و بهروز ،انجام طرحها بهصدرت پایلدت ،جرییارات سااختاری و
ججدید ساختار و ...اس  .با جد ه به نتایج حاصلشده از مصاحبهها و گفتمانها به مادیران
راهبرد به برنامههای عملیاجی و وفالی ها و اقدامات جد ه بیشتری مبذول دارناد .همچراین
از مهمجرین عداملی که از خ ل مصاحبهها و وفالی

کرشگران بهوضدح مایجادان اساترباط

کرد مشک ت ارجباطی و هماهرگی در ساطدح پاایین ساازمان اسا  .از ایان رو گرجانادن
برنامه های اوزایش ارجباطات اثربخش حین ا را و جفام ت م تمر بین سطدح بااال و پاایین

پیادهسازی راهبرد در بخش عمدمی

سازمانهای عمدمی پیشرهاد میشدد که اول در بخش عدامال محتادایی باه ورایراد جر ماه

مقاله پژوهشی :طراحی الگدیی ه

یاد بگیرند .این کار هم اغلب با انجام بررسیها ،جحلیلها و آزمایشهایی با مقیاس کدچاک

سازمان و همچرین رو ابهامات بهو ددآمده حین ا را و مشاخص کاردن م ائدلی هاای
واضح اوراد درگیر در ا را قبل از عملی کردن برنامههای راهبردی و در نهایا

اساتفاده از

جیم های ا رایی وفال و ج هیلگر به دلیل بزرگمقیاس بددن چراین طارحهاایی باهویاژه در
شهرستانها و حدزه های جابفه ضروری اس  .در این راستا پیشرهاد میشدد جا مرکزی به نام
مرکز کرترل پیادهسازی راهبرد را در این سازمانها بهمرظدر ایجاد سی تم پشاتیبانی مرکازی
در سازمان و راهرمایی و ج هیل پیادهسازی راهبرد و همچرین سی تمی یکپارچهکررده ایجاد
نمایرد؛ در این ارجباط استفاده از کمیتهها و شدراهای راهبردی جخصصی نیز میجداند مفیاد
واق شدد .همچرین به دلیل نقش اساسی کارکران در بخاش عملیااجی کاه هماان کارمرادان
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دواجر خدمات قضایی ه ترد و به دلیل استفاده از وارغالتحصی ن رشته مراساب و انتصااب
شای تهجرین آن ها و آمدزش مراسب این کارکران قبل از به خادم گیاری آنهاا مایجداناد
برخی از مشک ت مذکدر را رو نماید.
در مجمدع با جد ه به نتایج پژوهش پیشرهادهای کاربردی زیر ارائه میگردد:
ا ایجاد م ئدلی

هماهرگی بین مراکز اصلی و سازمانهاای جابفاه در راساتای ا رایای
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سازی برنامههای راهبردی و همراستایی درك مشترك از اهداف راهبردی اصلی
ا ایجاد مراکز کرترل پیادهسازی راهباردی در نهااد قاده قضااییه باهمرظادر پشاتیبانی از
طرحهای مهم راهبردی و ج هیل در امر پیادهسازی آن.
ا طراحی و ا رای دورههای آمدزشی مدیری

و رهبری ها

آماادهساازی م ائدلین

قضایی و مدیران اداری قبل از انتصاب پ ا هاای مادیریتی در راساتای اوازایش جادان و
از نحده ا رای طرح های راهبردی و مدیری

مهارت حمای

نحده عملیاتسازی درس

صحیح اوراد پااییندساتی در

طرحها.

ا ایجاد سازوکار نظارجی بر عملکرد مدیران قضایی و ستادی در همراستایی و هماهرگی
با برنامههای راهبردی.
ا برنامه ریزی و اقدام ه

ارجقاای ساطدح مشاارک

کلیاه کارکراان قاده قضااییه و

ج هیل در گروتن بازخدرد از کارکران ا رایی سطدح پایین سازمان.
ا طراحی و ا رای نظام بدد هبردی خااص عملیااجی و هزیراهای و جخصایص بهیراه
بدد ه متراسب با طرحهای راهبردی.
ا ایجاد کمیتههای ویژه برنامه ریزی و جصدیب بدد ه قده قضاییه و جخصیص امکاناات
و اوراد مراسب با جد ه به در ه اهمی
ا جقدی

برنامههای راهبردی قده.

سامانههای اط عاجی و وراوری اط عات در قده قضاییه ها

ج اهیل نحاده

ا رایی شدن برنامهها و همچرین ب ترسازی ساامانههاای گازارشگیاری و ارائاه باازخدرد
آن ین و برخط.
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