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 مقدمه
اند. در واقع تالش شده است تا  کوشیده  آنها  بهسازی  برای  ها، همواره سازمان  از بدو پیدایش  مدیران 

  پیشـرفت  حاصـل  حاضـر کـه  هـای علمـی و روش  ، فنـون گذشته  های علمی از تجربه  گیری با بهره
ها را  سـازمان  و اثربخشـی  بتواننـد کـارایی  اسـت  مدیریت  مکاتب  و دستاوردهای  علمی  های نظریه
 هاسـت. بهبـود و  سازمان  و اثربخشـی  کـارایی  افزایش  مدیریت  بیشتر مکاتب  هدف دهند.   افزایش
  بـه  کمـک  بـرای  رفتاری  علوم  و عملکردهای  دانش  آن  از طریق  که  است  سازمان، فرایندی  بازسازی

  رفـاه) افـزایش  (بـاالرفتن  زنـدگی  بهبود شرایط  بیشتر، از قبیل  اثربخشی  به  در دستیابی  سازماندهی
  از بهبـود و بازسـازی  گیـرد. هـدف قـرار می  مورد اسـتفاده  کاال و خدمات  و بهبود کیفیت  وری بهره

  است. از سـوی  سازمانی  مشکالت  لو ح  ارزیابی  برای  سازمان  ها و امکانات بهبود توانایی  سازمان
و   آن  هـای تابعـه و بخش  خود سـازمان  سیستم، یعنی  بهبود کل  برای  سازمان  دیگر بهبود و بازسازی

  شود. می  طراحی  با محیط  ارتباط
بسـط، توسـعه و  −دار اسالم ناب محمدی عنوان پرچم به−در نظام جمهوری اسالمی ایران 

شود. ضمن آنکه ایجاد و برقراری  های بارز کارآمدی محسوب می از مصداقبرقراری عدالت، یکی 
ایـران بـر عهـده قـوه قضـائیه  ترین رسالت نظام مقدس جمهوری اسالمی  عنوان محوری عدالت به

تـرین ارکـان  عنوان یکـی از مهم رو نیـل بـه کارآمـدی در قـوه قضـائیه بـه واگذار شده است. از این
  . شود آفرین محسوب می مزیت

گانه، قوه قضائیه نقش بـه سـزایی در ارتقـای کارآمـدی و یـا ناکارآمـدی نظـام  در بین قوای سه
  جمهوری اسالمی ایران دارد. 
گونـه تبیـین  العالی) آثار ناکارآمدی و ناسالم بودن قوه قضـائیه را این ظله مقام معظم رهبری (مد

  فرمایند: می
های کشور به تدریج به سمت خرابی خواهـد  دستگاهاگر قوه قضائیه ناکارآمد باشد، کارهای  −

 )؛٠٧/٠۴/١٣٧٧( رفت
نظمی در این دستگاه، خبردهنـده از وجـود فسـاد و  کاری و بی ضعف و فساد و اختالل و کم −

عدالتی در جامعه است و این، بدان جهت است که سالمت دستگاه قضا، همۀ  ناامنی و بی
دهـد و بیمـاری و نـاتوانی آن، راه را بـر  سوق می های دولتی و مردمی را به سالمت دستگاه

 ).٢٠/٠۶/١٣۶٨( گذارد فساد عمومی باز می
  فرمایند: در قوه قضائیه می» کارآمدی و کارایی«حضرت ایشان در خصوص اهمیت و نقش 

 )؛٠۵/٠۴/١٣٨١تضمین تحّقق عدالت، با سالمت و کارآمدی قوه قضائیه میّسر است ( −
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  )؛٠۵/٠۴/١٣٩٢وظیفه مسئوالن قوه قضائیه تحقق اهداف (سالمت و کارآمدی) است ( −
  )؛٢٣/٠۵/١٣٧٨قوه قضائیه مظهر کارایی و اقتدار کشور است ( −
ها اثر خواهد گذاشت و آنهـا را  اگر قوه قضائیه کارآمد باشد، این کارآمدی روی همه دستگاه −

  )؛٠٧/٠۴/١٣٧٧به تدریج اصالح خواهد کرد (
بخش عظیمی از مقاصد نظام جمهوری اسالمی بستگی به کارایی و کارکرد قوه قضـائیه دارد  −

)٠٧/٠۴/١٣٨۶ .(  
گذار جمهوری اسالمی و مقـام  های بنیان باید اذعان نمود که بیانات، تدابیر، منوّیات و رهنمود

تـه اسـت و شکل گرف مبتنی بر مبانی دینی و اسالم ناب محمدیالعالی)  ظله (مد معظم رهبری
هـا و  با توجه به مسئولیت تشکیل، هـدایت و رهبـری نظـام اسـالمی، همـواره مقتضـیات، واقعیت

  های زمانی، در بیانات، تدابیر و منویات ایشان منعکس شده است.  ضرورت
پیامدهای کارآمدی در قـوه «با در نظر گرفتن مالحظات یادشده سؤال تحقیق عبارت است از: 

 ».العالی) چیست؟ ظله ای (مد و امام خامنه  های امام خمینی دقضائیه براساس رهنمو
  

  مبانی نظری تحقیق
  پیشینه و سوابق

و   )، رحیمـی١٣٩١)، اردالن و همکـاران (١٣٩١آقـائی و همکـاران ( پژوهشگران داخلـی از جملـه؛
 و )، تـوفیقی١٣٩١پور و همکـاران ( )، نیـک١٣٩١)، امینی فسـخودی و همکـاران (١٣٩١همکاران (
همکـاران  و ) و محققـان خـارجی شـامل؛ لسـی١٣٩٢همکـاران ( و )، سـیدنقوی١٣٩٢همکاران (

)، ٢٠٠٢دیگـران ( و )، کـیم٢٠١١( کار و )، شارما٢٠١١)، مانزور (٢٠١٢( دامودار و )، شیوا٢٠١٢(
  اند.  ) هر کدام به نوعی عوامل مؤثر بر اثربخشی را در سازمان مورد بررسی قرار داده٢٠٠۴براندا (

های غربی را بدون توجـه بـه مقتضـیات  های داخلی و خارجی محققان، نظریه در همه پژوهش
با یـک یـا دو متغیـر بـه روش کمـی مـورد  −شود تأثیرگذار محسوب میو که عاملی مهم −محیطی 

اند؛ اما تحقیق حاضر با اتخـاذ رویکـردی جدیـد، بـا اسـتفاده از روش  سنجش و ارزیابی قرار داده
های امـامین انقـالب اسـالمی کـه  های رایج، بر مبنای اندیشه به نظریه ییاد، بدون ابتنابن کیفی داده

های اسالمی، درک شرایط محیطی جمهوری اسالمی ایران و متناسب با موقعیـت و  برگرفته از آموزه
جایگاه فعلی قوه قضائیه، براساس اسناد دست اول ضمن گردآوری اطالعات دقیق، کارکردهایی بـه 

تر داده و پیامدهای کارآمدی را در سازمان مورد مطالعه، شناسایی نموده است؛ لیکن  واقعی مراتب
 برداری شده است. از تحقیقات انجام شده برای نیل به حساسیت نظری بهره
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  شناسی کارآمدی مفهوم
خـورد؛ برخـی آن را بـا واژه  ابهامات زیادی بین مؤلفـان بـه چشـم می» کارآمدی«در تعریف واژۀ 

اند. برای نمونه کارآمدی به معنای  اند و برخی با واژه اثربخشی یکسان پنداشته رایی مترادف گرفتهکا
شـده و مشـخص  استفاده مطلوب از منابع تولید یا قابلیت توانایی رسیدن به اهـداف از پـیش تعیین

  ).۴٢٨و  ١٧١، ص١٣٨۶تعریف شده است (گلریز، 
مدی، ادعای رسیدن به یک تعریف همگـانی بـرای آن، پذیر بودن عنوان کارآ با توجه به قضاوت

های  طور کلـی تعریـف پدیـده رسد، بلکـه در آن اخـتالف نظـر وجـود دارد. بـه منطقی به نظر نمی
توان در تعریف آنها به توافق رسید. کارآمدی معموًال همراه بـا کـارآیی  اجتماعی دشوار است و نمی

متـرادف اسـت. » تقـرب بـه هـدف«و » اثربخشـی«مانند شود. کارآمدی با واژگانی  کار برده می به
) کارآمــد آن اســت کــه کارهــا را بــه نیکــویی انجــام دهــد. ١١١، ص١٣٧٩(زاهــدی و همکــاران، 

). کارآمـد ١٣٧٧کارآمدی، درخور بودن، به کار آمدن، مفید بودن و خدمت کردن است (دهخـدا، 
ست که کارها را به خوبی انجام دهـد و به معنای کاردان، کارآزموده و شایسته است. کارآمد کسی ا

). در فرهنـگ اصـطالحات ١۶٠٢، ص١٣٨٣یا چیزی است که به کار آید و سودمند باشد (عمید، 
اسـت کـه » ها و یـا انجـام مأموریـت میزان موفقیت در تحقق هدف«مدیریت، کارآمدی به مفهوم 

). در علم مدیریت ١۵۵ا، صت باشد (زاهدی و همکاران، بی دهنده درجه رسیدن به اهداف می نشان
کارآمـدی شایسـتگی و کـاردانی در تـأمین «اند:  اند و گفته بین کارآمدی و کارآیی تفاوت قائل شده

، ١٣٨٠(رضـائیان، » برداری بهینـه از آن اسـت اهداف و کارایی، شایستگی در مصرف منابع و بهره
قابلیت و توانـایی «اند:  ه و گفته) اما در تعریفی دیگر، کارآمدی مترادف با کارآیی دانسته شد١٩ص

سـنجش مقـدار کـارآیی، از طریـق مقایسـه مقـدار ». شـده و مشـخص های تعیین رسیدن به هدف
گیرد. مثًال تولید واقعی با تولید  دست آمده صورت می استاندارد با هدف یا مقدار کیفیتی که عمًال به

، ١٣٧٩شـود (آقابخشـی،  سـه میبینـی شـده مقای شده بـا زمـان پیش مورد هدف و یا زمان مصرف
تحقق عینـی یـا تـوان نظـام در تحقـق «کند:  گونه تعریف می کارآمدی را این» لیپست). «۴۴۶ص

هـای قدرتمنـد درون نظـام آن را  ای که بیشتر مردم و گروه گونه کارکردهای اساسی یک حکومت، به
  ).١١، ص١٣٧۴(لیپست، » مشاهده کنند

نظـام،   کارآمـدی«فرماینـد:  می» کارآمـدی«در رابطـه بـا  (مدظله العالی) مقام معظم رهبری
  ).١٠/٠٨/١٣٨٣» (های نظام دارند ای است که دستگاه  مجموعۀ عملکرد مثبت و منفی

همچون کارآیی، پاسخگویی و مشروعیت ارتبـاط نزدیکـی دارد.   بنابراین کارآمدی با مفاهیمی
یی یک نظام اجتمـاعی در رسـیدن بـه اهـداف توان بیانگر قابلیت و توانا در حقیقت کارآمدی را می
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شده و حل مشکالت جامعه دانست؛ آن هم با وجود امکانات و موانعی که در هـر جامعـه بـا  تعیین
توجه به اهداف آن متفاوت است. بر این اساس کارآمدی بر پایـه مقـوالتی از قبیـل توانـایی تحقـق 

شـود. در ایـن  جوامع مختلـف تعریـف می گیری از امکانات و برطرف کردن موانع در اهداف، بهره
 شود. پژوهش کارآمدی مشتمل بر کارایی و اثربخشی تعریف می

  
  مبانی کارآمدی سازمانی

های مشترک اجتماعی، و احساس ظرفیت جمعی و بـر محـور  کارآمدی سازمانی بر مبنای شناخت
کید گیرد و بر زمینه رسالت سازمان و نگاه به آینده، شکل می   ورزد: می های زیر تأ

های مشترک اجتماعی: محور اصلی بحث سنجش کارآمدی سازمانی، این است که  شناخت −
رو  افراد درون سازمان، دارای حس خاصی نسبت به قابلیت و شایستگی سازمان برای روبـه

  های الزم هستند؛ حل ها و تولید راه شدن با چالش
اعضای یک گروه مبنی بر اینکه گروه آنان کارآمدی جمعی عبارت است از باور مشترک میان  −

  هـا، ای اثـربخش و کارآمـد بـا نیازهـا، چالش گونه شان، قابلیت این را دارد که به یا سازمان
  ها مواجه شود؛ آفرین و فرصت عوامل نقش

کارآمدی جمعی بازتاب احساس مشترک اعضای گـروه در قالـب ظرفیـت گـروه بـرای کـار  −
بار آورد و از نتایج نامطلوب اجتناب  نتایج مطلوب و دلخواه را بهای است که  گونه جمعی به

 )؛١٩٩٨ورزد (بندورا، 
های سـازمانی از اهمیـت وافـری برخـوردار  کارآمدی جمعی برای کسب و کـار و مجموعـه −

تک  که ارزیابی اعضای گروه این باشد که کارآمدی جمعی آنها پایین است، تک  است. زیرا هنگامی
 یهای آنها برای رسیدن به هدف مطلوب تـأثیر انـدک رسند که تالش وه به این باور میاعضای آن گر

  )؛١٩٩٠: شایر،  به نقل از ٩١، ص١٣٩٣در پی دارد (سلطانی، 
 ٩١، ص١٣٩٣بینی عملکرد جمعی یک گروه دارد (سـلطانی،  کارآمدی جمعی نشان از پیش −

 ). ٢٠٠٧: سکا،  به نقل از
 

  آن (فردی، گروهی و سازمانی)  کارآمدی کارکنان و ابعاد
ها اشاره  های خود در انجام وظایف و مسئولیت های فرد به توانایی کارآمدی کارکنان، به باورها یا قضاوت

شناس مشهور مشتق شده اسـت.  دارد. خودکارآمدی از نظریۀ شناخت اجتماعی آلبرت بندورا روان
 ی و عوامل فردی (عوامل شناختی، عاطفی و زیسـتی)الگو، به رابطۀ متقابل بین رفتار، اثرات محیط این
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کید می که به ادراک فرد برای توصیف کارکردهای روان ، ١٩٨٢کنـد (بنـدورا،  شناختی اشاره دارد، تأ
هـای  ای است که بدان وسیله، مهارت کند که خودکارآمدی، توان سازنده ). بندورا مطرح می٧۵ص

ای کارآمـد  گونـه بـرای تحقـق اهـداف مختلـف، بهشناختی، اجتماعی، عـاطفی و رفتـاری انسـان 
ــامان ــش، مهارت دهی می س ــتن دان ــر وی، داش ــه نظ ــود. ب ــراد  ش ــی اف ــتاوردهای قبل ــا و دس ه
هـای  های مناسبی برای عملکرد آیندۀ افراد نیستند؛ بلکه بـاور انسـان دربـارۀ توانایی کننده بینی پیش

  ت (همان). نها بر چگونگی عملکرد خویش مؤثر اس خود در انجام آ
های خویش اسـت.  های فرد در مورد توانایی مبادالت با محیط تا حدودی تأثیرپذیر از قضاوت

تواننـد وظـایف خـود را انجـام دهنـد.  بدین معنا که افراد باور داشته باشند که در شرایط خاص، می
فرد بـه های شخصی نیست؛ بلکه بدین معنا است که  شده، معیار داشتن مهارت خودکارآمدی درک

  تواند در شرایط مختلف با هر نوع مهارتی که داشته باشد، وظایف را بـه این باور رسیده باشد که می
  نحو احسن انجام دهد. 

برد. در  بردن به وضعی است که سازمان در آن به سر می نخستین گام در کارآمدی سازمانی، پی
شود. در نتیجۀ به کـار  ار مشغولند، توجه میهایی که در آن به ک نظام گام نخست، به همۀ نظام و پاره
هـای  گردنـد؛ سـپس طـرح کنش های نظـام آشـکار می ها و دشـواری بستن گام نخست، نیرومندی
آید. طرح کنش، بنـا بـه  ها فراهم می داشتن نیرومندی ها و پایدار نگه ضروری برای گشودن دشواری

های موجــود در تــراز  رد تــا دشــواریگیــ هــای کارآمــدی ســازمانی بهــره می روال از انــواع دخالت
ها را  نظام های نهفته در پاره گروهی و همچنین دشواری های فردی، گروهی، پیوندهای میان کارآمدی

هـای اصـالحی  درست کند و از میان بردارد؛ گام سـوم، بـه بررسـی و جسـتجوی پیامـدهای کنش
هــا و  کاربسـتن کنش واه از بهشـود کـه آیـا پیامـدهای دلخـ پـردازد. در ایـن مرحلـه، آشـکار می می

شده و منظم که بر پایۀ آنها برخی از واحدهای  ریزی های برنامه ای از کوشش های (مجموعه دخالت
پردازند که هدف آنها کارآمدی سازمانی پیوسته است) کارآمـدی  مشخص سازمانی به کارهایی می

شـد، آنگـاه سـازمان بـه سـوی سازمانی پدید آمده است یا نه؟ اگر پاسخ چنین جستجویی مثبت با
آوردن   منطقۀ دشوار دیگری روی خواهد آورد؛ ولی اگر پاسخ منفی باشد، اعضای سازمان به فراهم

هـای بایسـته،  کاربسـتن کنش که بـا به پردازند. هنگامی ای برای گشودن همان دشواری می کنش تازه
های اصـالحی  آید و در پی آن گام دشواری از میان برداشته نشد، نیاز به بازتعریف دشواری پیش می

ها برای ایجاد  ). بنابراین، سازمان١٣٨٣شود (صالحیان،  ریزی می صورت کنش یا دخالت تازه پی به
های بنیادی این  هر نوع برنامۀ کارآمدی سازمانی، ضمن در نظر گرفتن اهداف، موضوعات و ارزش

پردازند و  ی کارآمدی سازمانی میها برنامه، به تشخیص وضعیت موجود سازمان از لحاظ شاخص
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سوی بالندگی و کارآمدی روزافزون سوق دهنـد  های منسجم و مستمر، سازمان را به  با انجام برنامه
  ).١٣٨٨(سیدجوادین، 

 
  رویکردهای کارآمدی

های  مـدیریتی اسـت، در سـطح−شـناختی های روان رویکردهای نظری تلفیقی که برگرفته از نظریه
 شوند. دی، گروهی و سازمانی مطرح میمختلف کارآمدی فر

  
  شناختی . رویکرد روان١

ها به جز از نیازهای فیزیولوژیک، نیازهای دیگری از جملـه نیازهـای  شناسان، انسان از دیدگاه روان
شـده در  های ارائـه  ترین نظریه شود. مهم ها می شناختی دارند که موجب تحرک و پویایی انسان روان

های محتـوایی؛ نظریـه  باشـند کـه در نظریـه ای محتوایی و فرایندی انگیـزش میه این زمینه، نظریه
های برابری و انتظـار  های فرایندی به نظریه مراتب نیازهای مازلو و آلدرفر و در قسمت نظریه سلسله 

توانـد بـر  شناختی می پردازان تأمین نیازهای روان ). از دید این نظریه١٣٨١شوند (هومن،  تقسیم می
 مدی افراد اثرگذار باشند.کارآ

  
  . رویکرد مدیریتی٢

های مـدیریتی رنسـیس  بهداشتی فردریک هرتزبرگ، سبک−های انگیزشی در این رویکرد، به نظریه
  شود.  لیکرت و کانتر اشاره می

  هرتزبرگ به دو دسـته از نیازهـا یعنـی نیازهـای بهداشـتی (پیشـگیری از نارضـایتی نسـبت بـه 
کند و معتقد است کـه ارضـای  نگیزشی (عوامل خشنودی شغلی) اشاره میمحیط کار) و نیازهای ا

آورند؛ اگرچـه عـدم ارضـای  وجود می تفاوتی نسبت به شغل در فرد به نیازهای بهداشتی، نگرش بی
این نیازها، نارضایتی را به دنبال دارد. او معتقد است که ارضای نیازهای انگیزشی توانایی فـرد را در 

ها،  گیرند که انسـان های برابری و اختالف فرض را بر این می هند. همچنین، نظریهد کار افزایش می
پردازند و بر حسب ایـن  های خود می کنشگرانی فعال و با اراده هستند که به ارزیابی نتایج و فعالیت

  ). ١٣٨٠کنند (هرسی و همکاران،  ها، احساس رضایت یا ناخشنودی می ارزیابی
  ت کـه نـوع و سـبک مـدیریتی هـر سـازمان بـر روی رفتـار اعضـای رنسیس لیکرت معتقد اس

دهـد. همچنـین، براسـاس  گذارد و به این طریق به رفتار اعضای سـازمان شـکل می سازمان اثر می
   −کـه نـوعی نگـرش مثبـت بـه کـار اسـت−نظریۀ اثربخشی رنسیس لیکرت، ارتقای کارآمـدی 
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  ر یـک نظـام مـدیریت مشـارکتی ممکـن اسـت.هـای عملیـاتی د ای از ویژگی با در نظر گرفتن پاره
های ساختاری نظیر: فرصت شغلی  کننده های کار) متأثر از تعیین رفتار اعضا در سازمان (محیط      

یا سازمانی، قدرت رهبری، میزان مشابهت نسـبی نیـروی کـار از نظـر وضـعیت اجتمـاعی اسـت. 
دیگری در داخل سـازمان یـا خـارج از آن در هریک از این متغیرها یا عوامل و متغیرهای ساختاری 

 ).١٣٧۵زنند (رضاییان،  باشند و در مجموع، رفتار افراد را در محیط کار رقم می رابطه می
  
  شناسی تحقیق روش

بنیـاد  کاربردی است و از لحاظ روش؛ کیفـی و از نظریـه داده−تحقیق حاضر از نظر هدف؛ بنیادی
  تبعیت نموده است. 

و   های امام خمینی ها، احکام و فرمان پژوهش پیش رو مشتمل بر بیانات، نامهجامعه آماری 
العالی) است که به صورت تمام شمار، متمرکز بـر موضـوع تحقیـق  ای (مدظله حضرت امام خامنه

  ها انتخاب شده است. بررسی شده و از بین آنها گزاره
بـرداری،  اسـتفاده از ابزارهـای؛ فیشای بـا  اطالعات مورد نیاز در این تحقیق با روش کتابخانه

  اند. آوری شده و پژوهشی، جمع  و تخصصی، مقاالت علمی های علمی  کتاب
است. قلمرو زمـانی، معطـوف بـه » پیامدهای کارآمدی«قلمرو موضوعی پژوهش، معطوف به 

 ها ایران سازمان است و قلمرو مکانی شامل، قوه قضائیه جمهوری اسالمی  ١٣٩٣−١٣۵٧های  سال
  و ادارات تابعه است. 

  به دالیل زیر روایی پژوهش محقق شده است:
ها، تجزیه و تحلیل به صورت رفت و برگشـتی بـه  آوری داده زمان با جمع در طی تحقیق، هم −

  دفعات انجام شده است؛ 
  مقوله شناسایی؛ ۵مفهوم و  ۴٧زیرمفهوم،  ٧٧کد،  ۶٣٧رسیدن به اشباع نظری با احصاء؛  −
  1ویکرد تحلیل جزء به جزء؛انتخاب ر −
نفر خبرگان و ِاعمال نظرهای اصالحی آنان در فرایند تجزیه  ١٠ارجاع کدگذاری باز به تعداد  −

 و تحلیل.
کید بر پای  و پـارکر معـروف معیـار چهـار بندی به پایایی، برای دستیابی به آن با استفاده از با تأ

 اند: )، به شرح تأیید گردیده١٩٩٧( 2رافی
                                                           

 اند.  ها خط به خط و کلمه به کلمه تحلیل شده . در این رویکرد، متون و داده١
2. Parker & Roffey 
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   شـده، بررسـی هـای داده از مفـاهیم گرفتـه انجـام رونـد مطـابق تطبیق، معیار سنجش برای −
 اند؛ شده تولید

 پیوندهای میان آنها و اند شده مرتبط هم به مند نظام شکلی به مفاهیم کردن، فهم قابلیت برای −
 شوند؛ استخراج وسیله آنها به ها مقوله تا برقرار شده مفهومی

و   گفتمـان امـام خمینـی براسـاس الگـو سـاختار تـا شد سعی بودن، تعمیم قابلیت برای −
 گیرد؛ العالی)، شکل ظله ای (مد خامنه حضرت امام

  فرآیند. کنترل −
 ها مقولـه ارائـه به آوری شده، منتج های جمع داده اطمینان حاصل کرد که توان به دالیل زیر می
 شده است:

 دارد؛ وجود خام های داده و ها مقوله بین روشنی تطبیق یا اتصال −
  ؛١٣٩٣تا سال  ١٣۵٧ها، از سال  آوری داده گسترش دامنه جمع −
  احصاء شده است؛ واقعی (دست اول) متون مطالعه براساس ها یافته −
  های مختلف. ها (کفایت نظری) در اثر رفت و برگشت نیل به اشباع مقوله −
 

  های تحقیق ها و یافته تجزیه و تحلیل داده
شـده اسـت. در  انجـام  1هـا، تجزیـه و تحلیـل از طریـق کدگـذاری بـاز زمان با گـردآوری داده هم

طور  کدگذاری باز اقدام به احصاء کدها، زیرمفاهیم، مفاهیم (تحلیل مضمون) از متون گردید و بـه
اند.  دائم، به متون بیانات مراجعه شد و برخی از کدها را حـذف یـا کـدهای جدیـدی اضـافه شـده

ذاری باز از طریق درک مفهوم یک پیشامد و انتخاب یک نام (برچسب) برای آن و از طریق فـن کدگ
مقایسه مستمر انجام گردیده است. در واقع فرآیند تحلیلی است که از طریق آن، مفاهیم شناسـایی 

  قدر ادامه یافت تا اشباع نظری حاصل شد.  اند. این روش به صورت رفت و برگشتی آن شده
شود و مشخص شدن نسبت  فراهم سهل و سریع ای شیوه به دهی ارجاع قابلیت نکه بتوانبرای ای

) ١) از نشانگر شش رقمی استفاده و در جدول شـماره (٣کدها با متون منتخب، در جدول شماره (
  های اختصاری تحقیق نشان داده شده است. کارگیری نشانگر نحوۀ به

 
  

                                                           
1. Open Coding 



                        ١٣٩۵ ابستانتهار و ب/ ٩و  ٨ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ١٧٠
  یق: نشانگرهای اختصاری منابع تحق١جدول 

  اعداد نشانگر معنای نشانگر نوع نشانگر

  شش رقمی
  ٩٣تا  ۵٧اعداد   دو رقم اول نمایانگر سال ایراد بیانات
  ١٢تا  ٠١اعداد  دو رقم دوم نمایانگر ماه ایراد بیانات
  ٣١تا  ٠١اعداد  دو رقم سوم نمایانگر روز ایراد بیانات

  )١٣٩۴(نگارندگان، 
  

 جدول زیر آورده شده است:مثالی از نحوه کدگذاری در 
 

  سازی) : مثال کدگذاری (تحلیل مضامین و مفهوم٢جدول 
  مقوله  مفهوم  کد نشانگر متن منتخب

پیشگیری از وقوع مفسده هم به عهدۀ قوه 
قضائیه است. به قانون اساسی مراجعه کنید، 
مالحظه کنید، یکی از وظائف قوه قضائیه در 

خوب، قانون اساسی همین پیشگیری است. 
پیشگیری ابزارهای الزم خودش را دارد، 

های متناسب خودش را دارد. پیشگیری  دستگاه
با استفاده از ضابطین قضائی هم احیانًا خواهد 

های امنیتی، از جمله  بود؛ از جمله دستگاه
  ٠۵/٠۴/١٣٨٧اطالعاتی   های دستگاه

یکی از وظائف قوۀ قضائیه در قانون  ٨٧٠۴٠۵
وظیفه قوه   استاساسی همین پیشگیری 

  قضائیه

جرم
 از 
ری
شگی

پی
  

پیشگیری از وقوع مفسده هم به  ٨٧٠۴٠۵
  عهدۀ قوۀ قضائیه است

  های امنیتی استفاده از دستگاه ٨٧٠۴٠۵

های  ظرفیت
  فراسازمانی

  از ضابطین قضائی  استفاده ٨٧٠۴٠۵

  های اطالعاتی استفاده از دستگاه ٨٧٠۴٠۵

  )١٣٩۴(نگارندگان، 
 

هـا، تحلیـل مضـامین مقولـه  هـای منتخـب و تجزیـه و تحلیـل داده علت کثرت حجـم متنبه 
سازی سایر مقوالت  ارائه ولی در ادامه فقط به خالصه تحلیل مضامین و مفهوم »پیشگیری از جرم«

 ۵مفهـوم و  ۴٧زیرمفهـوم،  ٧٧کـد،  ۶٣٧بسنده شده است. با عنایت به توضـیحات اخیـر تعـداد 
  .دشدنمقوله شناسایی 

سـازی مقولـه  )، تحلیـل مضـامین و مفهوم٣در جدول شـماره (الف) مقوله پیشگیری از جرم: 
  ده است.شپیشگیری از جرم ارائه 

  
  
  
 
 



 ١٧١                                                                          و مقام معظم رهبری  پیامدهای کارآمدی در قوه قضائیه از منظر امام خمینی

 

  سازی مقوله پیشگیری از جرم : تحلیل مضامین و مفهوم٣جدول 
  مفهوم کد نشانگر  ردیف
  اقتدارتواند جلوی پیدایش و رشد جرایم را سد کند قوه قضائیه؛ با صالبت، با اقتدار می٧٩٠۴٠٧  ١
 تواند جلوی پیدایش و رشد جرایم را سد کندگیری درست و بهنگام میقوه قضائیه؛ با تصمیم٧٩٠۴٠٧  ٢

  تواند جلوی جرم را بگیردکار و تالش مسئوالن قوه قضائیه می٧٧٠۴٠٧  ٣  مدیریت
  تواند جلوی جرم را بگیردپیگیری مسئوالن قوه قضائیه می٧٧٠۴٠٧  ۴
  وسیله قضاوتپیشگیری از جرم به ٧١١٠٢٣  ۵

  قاضی
  قضات باید با تمام جدیدت جلوی تخلفات را بگیرند ۵٩٠١٠١  ۶
 جلوگیری از ظلم به مظلومان٧٩٠۴٠٧  ٧

  های مختلف دستگاهجلوی پیدایش و رشد جرایم و توسعه خالف در ٧٩٠۴٠٧  ٨  پیامد
  نمایی کسانی که به زر و زور مسلحندجلوگیری از قدرت٧٩٠۴٠٧  ٩
  کنداحساس امید در مردم که قوه قضائیه احقاق حق می٧١١٠٢٣  ١٠
 یکی از وظائف قوه قضائیه در قانون اساسی همین پیشگیری است٨٧٠۴٠۵  ١١

وظیفه قوه 
  قضائیه

 هم به عهده قوه قضائیه استپیشگیری از وقوع مفسده٨٧٠۴٠۵  ١٢
  پیشگیری از جرم اولویت قوه قضائیه٩٣٠۴٠١  ١٣
  پیشگیری از جرم هدف قوه قضائیه است٧١١٠٢٣  ١۴
  های ناشی از جرمپذیریشناسایی آسیب٩٣٠۴٠١  ١۵

 شناسایی عوامل جرم٩٣٠۴٠١  ١۶  شناسی آسیب
  کارشناساننظران وصاحبمشورت و همکاری با٩٣٠۴٠١  ١٧
  جلوگیری از کاهش جرم تحقیق الزم دارد٧٧٠۴٠٧  ١٨
 اجرایی شدن موازین و قسط٧٧٠۴٠٧  ١٩

اگر مجرم کما هو حقه تعقیب شد و ُمّر حق و عدل دربارۀ او جاری شد، کسی به جرم ٧١١٠٢٣  ٢٠  اجرای عدالت
 کندگرایش پیدا نمی

  افتد گرفت، ظلم در جامعه اتفاق نمیاگر اجرای عدالت به شکل دقیق انجام٧١١٠٢٣  ٢١
  های امنیتیاستفاده از دستگاه٨٧٠۴٠۵  ٢٢

های  ظرفیت
  فراسازمانی

 از ضابطین قضائیاستفاده ٨٧٠۴٠۵  ٢٣
  های اطالعاتیاستفاده از دستگاه٨٧٠۴٠۵  ٢۴
  های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرمتقویت ارتباط با دستگاه٩٣٠۴٠١  ٢۵
  شوداگر قصاص کردید، قتل واقع نمی٧١١٠٢٣  ٢۶

اجرای حدود 
  الهی

  گیرد اجرای حدود الهی جلوی افزایش جرم را می٧٧٠۴٠٧  ٢٧
  کند اجرای حدود الهی از افزایش مجرم جلوگیری می ۵٨٠٢٢۵  ٢٨

اند، اگر این کند و در شرع برایش فالن جزا را قرار دادهاگر آن آدمی که فالن کار را می  ۵٨٠٢٢۵  ٢٩
  شودجزا نباشد امثالش زیاد می

  اجرای حدود الهی مانع رشد فساد در جامعه۶١٠١١۴  ٣٠
  برخورد با فرد فاسد برای جلوگیری از رشد فساد در جامعه۶١٠١١۴  ٣١

  مفهوم ٩ کد٣١  جمع
  )١٣٩۴(نگارندگان، 

 
کد است. مفهـوم  ٣١مفهوم و  ٩دارای » مقوله پیشگیری از جرم«دهد که،  جدول فوق نشان می

» پیامـد«کد، مفهوم  ٢دارای » قاضی«کد، مفهوم  ٣دارای » مدیریت«کد، مفهوم  ١دارای » اقتدار«



                        ١٣٩۵ ابستانتهار و ب/ ٩و  ٨ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ١٧٢

کـد، مفهـوم  ۴دارای » شناسی آسیب«کد، مفهوم  ۴دارای » وظیفه قوه قضائیه«کد، مفهوم  ۴دارای 
اجـرای «کـد و مفهـوم  ۴دارای » هـای فراسـازمانی ظرفیت«کد، مفهوم  ٣ دارای» اجرای عدالت«

   ؛کد است ۶دارای » حدود الهی
)، خالصه تحلیل مضـامین و ۴برابر مفاد مندرج در جدول شماره (ب) مقوله احساس امنیت: 

  ه است. شدسازی مقوله احساس امنیت ارائه  مفهوم
 

  قوله احساس امنیتسازی م : خالصه تحلیل مضامین و مفهوم۴جدول 
  تعداد کد زیرمفهوم مفهوم

  شرایط احساس امنیت

  ٢ قاطعیت
  ١ استقالل قضائی
  ۵ اجرای عدالت

  ١ نظارت
  ٨ گراییاسالم

  ٧ برخورد قضائی
  ٢ سرعت عمل قضائی
  ١ دقت در رسیدگی

  ٨ ساالریشایسته
  ٢ سالمت قوه قضائیه

  ٣ رسیدن به وضع مطلوب
 ۴  

  ۵  امنیت ضرورت
  ٢٠  نقش قوه قضائیه
  ٨  آثار امنیت

  اقسام امنیت

  ١ امنیت اجتماعی
  ١ امنیت قضائی
  ٣ امنیت روانی
  ٢ امنیت جانی

  ٣ امنیت اقتصادی
  ١٠امنیت حیثیتی
  ۴امنیت اخالقی

  ۶ حریم خصوصی
  ٨  شرایط مصادره اموال

  کد ١١۵ زیر مفهوم١٨ مفهوم ٧
  )١٣٩۴(نگارندگان، 

 
جدول باال بیانگر این است که مفاهیم: شرایط احساس امنیـت، ضـرورت امنیـت، نقـش قـوه 
قضائیه، آثار امنیت، اقسام امنیت، حریم خصوصی و شرایط مصادره اموال، مقوله احساس امنیـت 

  ؛دهند را پوشش می



 ١٧٣                                                                          و مقام معظم رهبری  پیامدهای کارآمدی در قوه قضائیه از منظر امام خمینی

 

سـازی مقولـه  )، خالصه تحلیل مضـامین و مفهوم۵در جدول شماره (پ) مقوله اعتماد مردم: 
 ده است. شاعتماد مردم ارائه 

  
   سازی مقوله اعتماد مردم : خالصه تحلیل مضامین و مفهوم۵جدول 

  تعداد کد زیرمفهوم مفهوم
  ١٩  ضرورت اعتماد مردم
  ۵  مأموریت قوه قضائیه

  گرمی مردم های دل راه

  ١٣ احقاق حق
  ۶ حمایت از مظلوم
  ١٢ تحقق عدالت

  ٧ رسانیاطالع
  ۴ رسانیخدمت

  ۴ رسانیالزامات خدمت
  ۵ مندیقانون
  ٢ ریزیبرنامه

  ۴ برخورد قضائی
  ۶ گراییاسالم

  ٢ قاطعیت
  ٢ آموزش قضائی
  ۶ کارآمدی
  ۴ اصالحات

 ۴  
  ٧  حقوق بشر

  ٢  اعتمادی عوامل بی
  ۴  آثار قصاص

  ٣ ویژگی افراد دفتر شکایت مردمی
  کد ١٢١ مفهومزیر١۵ مفهوم ٧
  )١٣٩۴(نگارندگان، 

 
جدول باال حاکی از آن است که مقوله اعتماد مردم از مفاهیم: ضرورت اعتماد مردم، مأموریت 

اعتمادی، آثار قصـاص و دفتـر شـکایت  یگرمی مردم، حقوق بشر، عوامل ب های دل قوه قضائیه، راه
  ؛مردمی، تشکیل شده است

)، خالصه تحلیل ۶مطابق مفاد مندرج در جدول شماره (ت) مقوله توسعه و تعالی قوه قضائیه: 
  سازی مقوله توسعه و تعالی قوه قضائیه ارائه گردیده است. مضامین و مفهوم

  
  



                        ١٣٩۵ ابستانتهار و ب/ ٩و  ٨ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ١٧۴
  سازی مقوله توسعه و تعالی قوه قضائیه : خالصه تحلیل مضامین و مفهوم۶جدول 

  تعداد کد زیرمفهوم مفهوم

  دستگاه قضائیویژگی 

  ٨ صالبت
  ٣ علم و معرفت

  ٢ گوییحق
  ٣ سالمت

 ۴  
  ۵ اعتماد به نفس باور به خود

  ٢۶ باور به خدا  بند به اسالم پای
 ٩  

  ٢ نوآوری  آفرینی مزیت
  ٢ ابتکار

  ١٩  های قوه قضائیهظرفیت جوشش از درون

  ها ئی توانا  توسعه

  ۵ اصالحات
  ٣ گراییتحول

  ١١ پیشرفت
  ١٣ مطلوبیت

  ٢٢ بهبود مستمر
  ٨ انداز روشنچشم

  ٣ توانمندسازی
  ٣  ویژگی طرح کلی قوه قضائیه

  ١٠  ویژگی طراحان طرح کلی قوه قضائیه
  ۵  نتیجه ویژگی طرح کلی قوه قضائیه

  ١۶ تعلیم و تربیت

  پشتیبانی

  ۶ تقویت
  ۴ همکاری
  ۶ کمک
  ٧ حمایت
  ٨ تأمین نیرو

 ۴  
  ٩  محوری  برنامه

  احقاق حق
  ۶ احقاق حق
  ٢ ابطال باطل
  ۶ عدالت قضائی

  ١٣  حاکمیت قانون
  ٣  رسانیاطالع

  اقتدار

  ۶ استحکام
  ٢  عدم تضعیف قوه قضائیه
  ٣  آثار تضعیف قوه قضائیه
  ۶  آثار ضعف قوه قضائیه

 ١١  



 ١٧۵                                                                          و مقام معظم رهبری  پیامدهای کارآمدی در قوه قضائیه از منظر امام خمینی

 

  تعداد کد زیرمفهوم مفهوم
  ۵  قاطعیت

  ١۴  استقالل قضائی
  ۵  نظارت

  ٩  تحقق اهداف
  ٣  زداییحبس
  کد ٣٢٠ زیرمفهوم٣٢ مفهوم ١٧

  )١٣٩۴(نگارندگان، 
 

بنـد بـه  ی دستگاه قضائی، باور به خود، پـا  دهنده این است که مفاهیم: ویژگی جدول باال نشان
محـور، احقـاق حـق،  ها، پشـتیبانی، برنامـه آفرینی، جوشش از درون، توسعه توانائی اسالم، مزیت

سـانی، اقتـدار، قاطعیـت، اسـتقالل قضـائی، نظـارت، تحقـق اهـداف و ر حاکمیت قـانون، اطالع
  ؛دهند زدایی، مقوله توسعه و تعالی قوه قضائیه را پوشش می حبس

)، خالصـه تحلیـل مضـامین و ٧در جـدول شـماره (ث) مقوله توسـعه و تعـالی نظـام ج.ا.ا.: 
  ده است. شسازی مقوله توسعه و تعالی نظام ج.ا.ا ارائه  مفهوم
  

  سازی مقوله توسعه و تعالی نظام ج.ا.ا. : خالصه تحلیل مضامین و مفهوم٧جدول 
  تعداد کد  مفهومزیر مفهوم
  ١٢   سالمت
  ٢   نظارت

  تحقق اهداف

  ٣  مبارزه با فساد
  ١  پیشگیری از جرم
  ۵  اجرای عدالت

  ٣  
  ١   استقالل قضائی
  ١۴   تأثیر قوه قضائیه

  ٢   گراییاسالم
  ٧   تأثیر قضاوت

  کد ۵٠  مفهومزیر ٣ مفهوم٧
  )١٣٩۴(نگارندگان، 

 
دهنده این است که مقوله توسـعه و تعـالی نظـام ج.ا.ا. از مفـاهیم: سـالمت،  جدول باال نشان

گرایی و تـأثیر قضـاوت، تشـکیل  نظارت، تحقق اهداف، استقالل قضائی، تأثیر قوه قضائیه، اسـالم
 یافته است.



                        ١٣٩۵ ابستانتهار و ب/ ٩و  ٨ ش/ ۵س/ اسالم و مدیریت   ١٧۶

  های تحقیق یافته
و امــام خامنــه ای   رهنمودهــای امــام خمینــی براســاسپیامــدهای کارآمــدی در قــوه قضــائیه 

  :شود به شرح زیر ارائه می العالی) ظله (مد
اقتـدار، مـدیریت، قاضـی، پیامـد  :دهنـده آن عبارتنـد از عوامل شـکلالف) پیشگیری از جرم: 

و  هـای فراسـازمانی شناسـی، اجـرای عـدالت، ظرفیت پیشگیری از جرم، وظیفه قوه قضائیه، آسیب
  ؛اجرای حدود الهی

شـرایط احسـاس امنیـت (شـامل:  :دهنـده آن عبارتنـد از عوامـل شـکلب) احساس امنیـت: 
گرایی، برخـورد قضـائی، سـرعت عمـل  قاطعیت، استقالل قضائی، اجرای عدالت، نظارت، اسالم

ساالری، سـالمت قـوه قضـائیه و رسـیدن بـه وضـع مطلـوب)،  قضائی، دقت در رسیدگی، شایسته
امنیـت  ضرورت امنیت، نقش قوه قضائیه، آثار امنیت، اقسـام امنیـت (شـامل: امنیـت اجتمـاعی،

قضائی، امنیت قضائی، امنیت روانی، امنیت جـانی، امنیـت اقتصـادی، امنیـت حیثیتـی و امنیـت 
  ؛اخالقی)، حریم خصوصی و شرایط مصادره اموال

ضرورت اعتماد مردم، مأموریت قوه قضائیه،  :دهنده آن عبارتند از عوامل شکل ج) اعتماد مردم:
رسـانی،  ایـت از مظلـوم، تحقـق عـدالت، اطـالعگرمی مردم (شامل: احقاق حـق، حم های دل راه

  گرایی، قاطعیـت، آمـوزش ریزی، اسالم مندی، برنامه رسانی، قانون رسانی، الزامات خدمت خدمت
اعتمـادی، آثـار قصـاص و دفتـر شـکایت  قضائی، کارآمدی و اصالحات)، حقوق بشر، عوامل بی

  ؛ویژگی افراد) :مردمی (شامل
دسـتگاه قضـائی   ویژگـی :دهنـده آن عبارتنـد از عوامـل تشـکیل: د) توسعه و تعالی قوه قضائیه

اعتمـاد بـه نفـس)،  :گرایی و سالمت)، باور به خـود (شـامل صالبت، علم و معرفت، حق :(شامل
نـوآوری و ابتکـار)، جوشـش از درون  :آفرینی(شامل باور به خدا)، مزیت :بند به اسالم (شامل ی پا

گرایی، پیشـرفت،  اصـالحات، تحـول :هـا (شـامل سعه توانائیهای قوه قضائیه)، تو ظرفیت :(شامل
انداز روشن، توانمندسازی، ویژگی طرح کلی قـوه قضـائیه، ویژگـی  مطلوبیت، بهبود مستمر، چشم

 :طراحان طرح کلی قوه قضائیه، نتیجه طرح کلی قوه قضائیه و تعلـیم و تربیـت)، پشـتیبانی (شـامل
احقـاق حـق،  :محور، احقاق حق (شـامل رو)، برنامهتقویت، همکاری، کمک، حمایت و تأمین نی

اسـتحکام، عـدم  :رسـانی، اقتـدار (شـامل ابطال باطل و عدالت قضائی)، حاکمیت قـانون، اطالع
تضعیف قوه قضائیه، آثار تضعیف قوه قضائیه و آثار ضعف قوه قضائیه)، قاطعیت، استقالل قضائی، 

  ؛زدایی نظارت، تحقق اهداف و حبس
سـالمت، نظـارت، تحقـق  :دهنده آن عبارتند از عوامل تشکیل عالی نظام ج.ا.ا.:هـ) توسعه و ت



 ١٧٧                                                                          و مقام معظم رهبری  پیامدهای کارآمدی در قوه قضائیه از منظر امام خمینی

 

مبارزه با فساد، پیشگیری از جرم و اجرای عـدالت)، اسـتقالل قضـائی، تـأثیر قـوه  :اهداف (شامل
  گرایی و تأثیر قضاوت. قضائیه، اسالم

  
  گیری و پیشنهاد نتیجه

اسـت کـه امـروزه توجـه مـدیران و کارشناسـان  ترین موضـوعی ترین و کلیدی کارآمدی سازمانی مهم
کنند تا با طراحی سـازوکارهای الزم در  ها را به خود جلب کرده است. ایشان همواره تالش می سازمان

رو در مقاله پیش رو برای یافتن پاسخ  از این .های مؤثری بردارند راستای ارتقای کارآمدی سازمان، گام
ــه ســؤال تحقیــق؛ گفتمــان بنیان ــران و مقــام معظــم رهبــری از ســال   گــذار جمهــوری اســالمی ب ای

ویژه  بنیـاد بـه پردازی داده در حوزه موضوع تحقیق مطالعه شـد و از طریـق روش نظریـه ١٣٩٣−١٣۵٧
عنوان پیامـدهای کارآمـدی در  مقوله بـه ۵و  مفهوم ۴٧زیرمفهوم،  ٧٧کد،  ۶٣٧کدگذاری باز تعداد؛ 

ایران شناسائی شد. این پیامدها عبارتند از: پیشگیری از جـرم، احسـاس  قوه قضائیه جمهوری اسالمی 
  ایران.  امنیت، اعتماد مردم، توسعه و تعالی قوه قضائیه و توسعه و تعالی نظام جمهوری اسالمی

و در راسـتای اعـتال  العـالی) ظلـه (مـدای  خامنـهامـام  و برای تحقق انتظارات امام خمینـی
بخشیدن به روند حرکت موجود، مدیران ارشد و قضاِت قوه قضائیه بایستی پیامدهای اشاره شـده را 

 :های تحقیـق حاضـر، نتـایج مثبـت آن شـامل اجرایی نمایند. بدیهی است، با عملیاتی شدن یافتـه
  مردم، قوه قضائیه و کشور خواهد شد.

پیامـدهای کارآمـدی براسـاس «تیب، نتایج تحقیق به سؤال اصلی تحقیـق مبنـی بـر: به این تر
  پاسخ مناسب داده است. » چیست؟ العالی) ظله (مد ای و امام خامنه  رهنمودهای امام خمینی

  .شود های تحقیق پیشنهاد می با توجه به یافته
اب مدیران ارشـد و قضـات های تحقیق را جهت ارزیابی عملکرد و انتص قوه قضائیه رهیافت. ١

   ؛لحاظ نماید
ها و ادارات  ای از سوی قوه قضائیه تهیه و به سـازمان نامه های پژوهش، شیوه برای تحقق یافته. ٢

 ؛الغ نمایدبزیرمجموعه ا
مـورد   بندی پیامدها و میزان تـأثیر هریـک از عوامـل را بـه روش کمـی پژوهشگران اولویت .٣

  ارزیابی قرار دهند.
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