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مديريت پرونده هاى قضائى

عوامل سازمانى موثر بر اطاله دادرسى در تشكيل 
پرونده هاى قضايى در كالنترى ها

مهرداد مرادخانى،1

چكيده:

اين تحقيق به دنبال پاسخگويى به اين سئوال است كه در كالنترى ها به عنوان يك مرجع عمومى انتظامى كه در اغلب 
پرونده هاى قضايى نقش مستقيم ايفاء مى نمايند، كداميك از عوامل درون سازمانى، در ايجاد اطاله در 
مرحله اى از مراحل دادرسى كيفرى(تشكيل پرونده مقدماتى قضايى)، تاثيرگذار مى باشند؟ متغيرهاى 
اصلى اين پژوهش، آموزش كاركنان ذي ربط در تشكيل پرونده هاى قضايى، ارزيابى عملكرد اين افراد، 
مديران  سوى  از  كنترل  اعمال  و  هدايت  نحوه  كالنترى ها،  قضايى  خدمات  معاونت  ساختارسازمانى 
كالنترى ها، مى باشند. روش تحقيق مورد استفاده، روش كتابخانه اى براى مطالعه مبانى نظرى و روش 
از  فرضيه ها  سنجش  منظور  به  مى باشد.  كالنترى ها  وكاركنان  مسئولين  نظرات  اخذ  براى  پيمايشى 
آورى  گرد  ابزار  است.  شده  استفاده  تست  تى  و   (χ2)اسكوئر كاى  مانند  مناسب  آمارى  آزمون هاى 
اطالعات، پرسشنامه محقق ساخته و فيش بردارى از منابع معتبر حقوقى ومديريتى است. جامعه آمارى 
تحقيق كليه كاركنان معاونت هاى خدمات قضايى كالنترى ها ومسئولين اين واحدها در قلمرو فرماندهى 
انتظامى تهران بزرگ ودرمحدوده زمانى سال 1385 مى باشد. نمونه مورد مطالعه 110 نفر بود كه با 
روش طبقه اى – تصادفى ساده و با استفاده از فرمول كوكران انتخاب شده اند. نتايج عمده اين پژوهش 
حكايت از تائيد فرضيه هاى پنج گانه تحقيق دارد و اين بدان معناست حسب مورد تاثير زياد و خيلى 
زياد عوامل درون سازمانى كه به آن ها اشاره شد در اطاله دادرسى در هنگام تشكيل پرونده هاى قضايى 
در كالنترى ها، مورد تائيد قرار گرفت. اين يافته ها، مديران وتصميم گيرندگان ذى ربط سازمان را به 

لزوم برنامه ريزى بهتر و بيشتر در خصوص آموزش هاى حقوقى كاركنان و. . .، توجه داده است. 

واژگان كليدى: 
سازمانى،  ساختار  عملكرد،  ارزيابى  كاركنان،  حقوقى  آموزش  كالنترى،  قضايى،  پرونده  دادرسى،  اطاله 

هدايت، كنترل. 
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مقدمه
يكي از مهمترين مشكالت سيستم قضايي و دادرسي كشورمان در حال حاضر اطاله دادرسي 
و  عمومي  نارضايتي  موجب  شكايات  و  دعاوي  به  رسيدگي  فرآيند  بودن  طوالني  است. 
كاهش اعتماد به دستگاه هاي قضايي و انتظامي، تراكم كار در محاكم قضايي و خستگي 
عوامل انساني و كم رنگ شدن عدالت و امنيت، كاهش قاطعيت و اقتدار قوه قضاييه و نيز 
نيروي انتظامي به عنوان عام ترين و اصلي ترين ضابط اين قوه و صرف هزينه هاي سنگين 
و غيرضروري گرديده است. اطاله دادرسي در امور كيفري، فاصله بين كيفر و ارتكاب عمل 
مجرمانه را آنقدر زياد مى نمايد كه اثر بازدارندگي مجازات را از بين برده و رعب و هراس 
مجرمان را از عواقب اعمالشان كاهش مى دهد. نتيجه چنين وضعيتي افزايش جرايم، نا امني 
و ازدياد پرونده ها در مراجع قضايي و انتظامي است (سهراب بيگ، 1380). جرم شناسان، 
دادرسي روان و سريع را كه متضمن حقوق فرد و جامعه به صورت توأمان باشد به نحوي كه 
در اين ميان هيچ كدام فداي ديگري نشده و عدالت را به طور متوازن تحقق بخشد، يكي از 

عوامل پيشگيري از جرم و حفظ سالمت جامعه مى دانند (آخوندى، 1373).
در طول رسيدگي ها و تشكيل و تكميل پرونده ها چه در مراجع انتظامي و چه در نزد 
قاضي، عواملي وجود دارند كه بر روند كار تأثير منفي به جاي مى گذارند و سبب كندي جريان 
و فرآيند رسيدگي ها مى شوند و پرونده ها را از روند عادي و طبيعي خود باز مى دارند و مانع 
از آن مى شوند كه يك دادرسي از مراحل اوليه تا مراحل پاياني، در مسيرى عادي و طبيعي 
پاسگاه هاي  و  كالنتري  خصوصًا  و  انتظامي  نيروي  اجرايي  واحد هاي  باشد.  داشته  جريان 
انتظامي به صورت مستقيم در مراحل متعدد (فرآيند) دادرسي كيفري و در برخي موارد در 
بديهي  است.  شده  پرداخته  آن ها  به  پژوهش  اين  در  كه  دارند  نقش  حقوقي،  دادرسي هاي 
است برخي عوامل و موجبات كه بر روند دادرسى تاثير سوء داشته و اطاله دادرسى را در 
پى دارند مربوط به تشكيالت نيروي انتظامي است گرچه تمامي علل اطاله دادرسي ناشي 
و مربوط به اين نيرو نيست و علل متعددي در اين زمينه نقش دارند. هدف اين پژوهش 
بررسى آن دسته از عواملى است كه مربوط به درون سازمان بوده وميتوانند اطاله دادرسى 

را در پى داشته باشند. 
فرضيه هاى تحقيق: 

1- آموزش مأمورين ذى ربط در تشكيل پرونده هاى قضايى در كالنترى ها ى تهران 
بزرگ، بر اطاله دادرسى موثر است. 

2- ارزيابى عملكرد مأمورين ذى ربط در تشكيل پرونده هاى قضايى در كالنترى ها ى 
تهران بزرگ بر اطاله دادرسى موثر است. 
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3- ساختار سازمانى معاونت قضايى كالنترى ها ى فوق بر اطاله دادرسى موثر است. 
4- هدايت رؤساى كالنترى هاى فوق بر مأمورين مربوط به تشكيل پرونده هاى قضايى، 

بر اطاله دادرسى موثر است. 
5- كنترل رؤساى كالنترى هاى فوق بر مأمورين مربوط به تشكيل پرونده هاى قضايى، 

بر اطاله دادرسى موثر است. 
پيشينه تحقيق: با توجه به اين كه معضل اطاله دادرسي از گذشته، اغلب در حوزه كاري 
دستگاه قضايي كشور مطرح بوده است، لذا چندان مورد توجه محققان داخلي نيروي انتظامي 
تحقيق و يا مقاله اى در اين خصوص و بدين شكل كه در اين  وتقريبًا  نگرفته است  قرار 
پژوهش مطرح است تهيه و تدوين نگرديده است. البته مطالبي در اين مورد درقالب پايان 
نامه هاى دوره كارشناسي ارشد رشته فرماندهى ومديريت انتظامى در مورد كارايي و عوامل 
متغيرهاي  كه  كنترل  و  هدايت  سازماني،  ساختار  عملكرد،  ارزيابي  آموزش،  آن،  بر  موثر 
مستقل اين تحقيق را شامل مى شوند. در خارج از سازمان تحقيقات مناسبى، خصوصًا توسط 
برخى قضات كه در مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسى  در دانشگاه هاي 
مختلف تحصيل نموده اند، در قالب پايان نامه، در مورد موضوع اطاله دادرسي انجام گرفته 
راه هاي  و  ايران  قضايي  نظام  در  دادرسي  اطاله  عنوان «علل  با  سامع(1383)  مانند  است: 
با  عبادي(1384)  و   ،81-82 سال  تهران  دانشگاه  در  قدمي(1382)  آن ها»،  كردن  مرتفع 

عنوان علل اطاله دادرسي و راهكارهاي جلوگيري. 
تعريف اصطالحات تخصصى: «اطاله دادرسي در معناي لغوي آن عبارت است از طول دادن 
چيزي را، دراز كردن و يا به درازا كشيدن » (معين، 1378، ص6). «اطاله دادرسي، طوالني 
شدن نامعقول و نامتعارف جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي (و ضابطين) است و 
يا هر آن چيزي كه به صورت غيرطبيعي موجب شود دادرسي بيش از موعد مناسب خود به 
طول انجامد.(هدايتى، 1381، ص6). «اطاله دادرسي يعني طوالني شدن غيرمعقول جريان 
رسيدگي به پرونده هاي قضايي در محاكم و نزد ضابطين دادگستري» (سامع، 1384، ص4). 
و «پرونده قضايى عبارت است از مجموع اسناد و گزارش هاى جمع آورى شده در يك جا كه 
موضوع آن اسناد وگزارش ها در خصوص دعاوى كيفرى وحقوقى بوده و رسيدگى به آن در 
صالحيت مراجع قضايى مى باشد. پرونده هاى متشكله در كالنترى ها از نوع كيفرى هستند 
و پرونده هاى حقوقى مستلزم تهيه تنظيم وت قديم دادخواست و طى تشريفات قانونى در 

مراجع قضايى است.»(بارانى، 1385، ص 72).
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مبانى نظرى: 
دادرسى  نظام  و  آئين  يك  ويژگى هاى  جمله  از  كيفرى:  دادرسى هاى  در  سرعت  اهميت 
كيفرى مطلوب موارد ذيل است: 1) از اطاله دادرسى بكاهد؛ 2) حقوق وتكاليف ومسئوليت هاى 
مراجع انتظامى وقضايى را بدون ابهام و دقيق و روشن بيان نمايد؛ 3) حقوق و تكاليف و 
مسئوليت هاى متهمين، مجرمين و شاكيان را بدون ابهام بيان نمايد؛ 4) حتى االمكان ثابت 
و التغيير باشد و كمتر در معرض تغيير قرار گيرد چون تغيير مداوم در آن موجب سرگردانى 
اصحاب دعوى مى گردد.»(ترابى، 1379، ص 6). دادرسى كيفرى براى جامعه كه به وسيله 
جرم آسيب مى بيند و براى فردى كه به حق يا ناحق مرتكب تلقى مى شود، اهميت زيادى 
دارد. براى دفاع موثر جامعه، پيش بينى ومجازات نسبتا شديد جرايم از طريق قانونگذارى 
كافى نيست. تجربه ثابت نموده كه وجود يك مجموعه جزايى و تهديد به يك مجازات به 
تنهايى براى تامين نظم وامنيت و شرافت و تقوى و تضمين حيات و اموال افراد كفايت 
نمى كند و عالوه بر اين مجموعه جزايى بايد مقرراتى را تاسيس كند كه كشف سريع و 
نمايد.  ممكن  كرده اند  نقض  را  كيفرى  قانون  كه  را  كسانى  مجازات  به  قطعى  محكوميت 
مجرمين  قطعى  و  سريع  مجازات  در  جامعه  مصلحت  بولوك، 1377).  و  لواسور  (استفانى، 
است. دادرسى كيفرى با قواعد خود بايد دقيقا هدف سرعت و قطعيت را دنبال نمايد. مقررات 
آئين دادرسى كيفرى بايد به گونه اى باشد كه بزه ارتكابى در حداقل زمان ممكن كشف و 
مورد تعقيب و رسيدگى قرار گيرد ؛ تا اثر جرم در جامعه باقى است بايد بزهكار به مجازات 

برسد تا به نتيجه اعمال مجازات در جامعه اميدوار بود . (آخوندى، 1373)  
تحقيقات مقدماتى و لزوم رعايت اصل سرعت: تحقيقات مقدماتى عبارت است از مجموعه 
اقدامات و تحقيقاتى است كه از سوى ضابطان راسا و يا به دستور و حسب ارجاع مقامات 
قضايى و يا از سوى قضات تحقيق و نيز سايرمقامات صالحه قضايى به منظور تسجيل و 
تمهيد داليل، اعم از داليل اثبات جرم و داليل مفيد به حال متهم، با توجه به اصل برائت، 
صورت مى پذيرد و هدف اصلى آن آماده سازى پرونده و تسهيل و تسريع رسيدگى در دادگاه 

است. »(آشورى، 1383، ص 10) . 
سريع بودن تحقيقات مقدماتى: تحقيقات مقدماتى بايد با سرعت انجام گيرد. هر كسى كه 
اين تحقيقات را انجام مى دهد نبايد در جمع آورى و تحصيل اسناد و مدارك و داليل جرم 
مرتكب تاخير شود و مكلف به انجام اقدامات بدون از دست دادن زمان مى باشد. قاضى يا هر 
مقام ديگر كه مسئول تحقيقات مقدماتى است بايد تالش نمايد كه در پيشگيرى از امحاى 
آثار جرم و جلوگيرى از فرار متهم، اخالل و تاخيرى ايجاد و تعللى صورت نگيرد. هرگونه 
تاخير در تحقيقات مقدماتى امكان محو آثار و عاليم جرم و فرار متهم و يا مخفى شدن او 
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را تا حد زيادى افزايش مى دهد به نحويكه جبران اين لطمات به جريان دادرسى در مرحله 
و  عمومى  دادگاه هاى  دادرسى  آيين  ماده 40  مى گردد. «  دشوار  بسيار  مقدماتى،  تحقيقات 
انقالب در امور كيفرى مقرر مى دارد:» دادرسان و قضات تحقيق مكلفند اقدامات فورى براى 
جلوگيرى از امحاى آثار و عاليم جرم به عمل آورده و در تحصيل و جمع آورى اسباب و 

داليل جرم به هيچ وجه نبايد تاخير نمايند». 
ارتباط آموزش كاركنان با بهره وري و كارايي: آموزش كارمند يك تجربه فراگرفتني است 
كه در آن تغيير نسبتًا دائمي در كارمندان ايجاد و جستجو مى شود، به گونه اى كه توانايي 
آنان در انجام كار بهبود يابد. بنابراين آموزش شامل تغيير مهارت ها، دانش، نگرش ها و يا 
رفتارها مى شود. در مواقعي كه نشانه هايي مبني بر نزول عملكرد شغلي وجود داشته باشد 
مانند كاهش شمار توليدات، كيفيت پايين تر، حوادث بيشتر، دعواي زيادتر يا ميزان محصول 
رد شده زيادتر، اين عالئم مى توانند نشانگر اين باشند كه كارگر يا كارمند به اموزش نياز 
 .(1998 سنزو،  دي  و  (رابينز  مى شوند.  مربوط  وري  بهره  به  مستقيمًا  نشانه ها  اين  دارد، 
سعادت (1383) مى نويسد : « يكي ديگراز وظايف اصلي و حياتي در هر سازماني، آموزش 
و  كارايي  ميزان  در  عوامل  مهمترين  از  يكي  ورزيده  كاركنان  داشتن  زيرا   . است  كاركنان 
كارآمدي سازمان است. آموزش عبارت است از كوشش در جهت بهبود عملكرد شاغل در 
ارتباط با انجام كار و مسائل مربوط به آن، برنامه هاي آموزشي براي كمك به افراد، گروه ها 
و تمام سازمان به منظور اثربخشي بيشتر و افزايش كارايي طراحي شده است و از جمله 
فوايد آموزش كاركنان سودمندي سازمان از طريق ارتقاء كارايي است. (جزني، 1375). به 
و  تحصيلي  مدرك  بودن  دارا  انساني،  نيروي  وري  بهره  در  عامل  اولين  كارشناسان  عقيده 
دانش علمي قابل قبول با توجه به سطح وظايف و مسئوليت هاي شغلي است، داشتن مدرك 
تحصيلي مناسب براي شناخت كلي كار و زواياي تخصصي مربوط به شغل، يكي از نيازهاي 

اوليه براي ايجاد بهره وري در عملكرد نيروي انساني است. (صالحي زاده، 1379) . 
ساختار سازماني و ارتباط آن با بهره وري و كارايي: در بررسى ساختار سازمانى مباحثى 
مانند تقسيم كار، رسميت و. . . مطرح است. تقسيم كاربدين معناست، به جاي اين كه تمام 
كار به وسيلة يك نفر انجام شود، بايد آن را به مراحل متعدد تقسيم كرد و هر مرحله را بر 
عهده فرد خاصى گذاشت. اگركارها تقسيم شوند سازمان مى تواند در بسيارى از موارد كارائى 
خود را باال ببرد ويا مانع از عدم كارائى شود و سرانجام اين كه از طريق تشويق به ابتكار 
عمل و اختراع دستگاه هاي جديد، تقسيم كار مى تواند موجب افزايش كارايي گردد. مقصود 
از رسميت درجه يا ميزان استاندارد بودن كارهاي سازمان است، از نظر رابينز در حال حاضر 
ساالري (بوروكراسي)  ديوان  ساده2)-  ساختار  سازمان ها به سه شكل است : 1)-  ساختار 
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3) – ساختار ماتريسي
ارزيابي عملكرد و ارتباط آن با كارايي و بهره وري: «اصل بنيادي براي استفاده از ارزيابي 
عملكرد به حداكثر رسانيدن كارايي كاركنان است از طريق شناسايي و سرمايه گذاري بر 
تواناييهاي آنان. » (جزني، 1375، ص 194) رابينز (1998) معتقد است : ارزيابي عملكرد 
موجب انگيزش وانگيزه موجب كارايي ميگردد . « شناخت كاركنان قوي و اعطاي پاداش به 
آن ها و از اين طريق، ايجاد انگيزه براي بهبود عملكرد آنان و ساير كاركنان، از جمله علل 
اصلي ارزيابي عملكرد است و هدف نهايي از ارزيابي عملكرد، افزايش كارايي و اثر بخشي 

سازمان است نه توبيخ و تنبيه كاركنان ضعيف. (سعادت، 1383، ص 284) 
رابطه سبك رهبري و كارايي: الف) بليك و موتن، با ارائه سبك سنج مديريت، درجات 
نشان  تركيبي  حالت  در81  را  گرايي  وظيفه  و  گرايي  انسان  به  رهبر  تمايل  ميزان  مختلف 

دادند . 

نمودار1. سبك سنج مديريت بليك وموتن (رضائيان، 1383)
                                                    زياد

9/9                      9/1

5/5

                                
9/11/1

             زياد        عالقه به توليد          كم    عالقه به افراد 

در اين شبكه پنج حالت ايجاد مى گردد : 1 - در حالت 1/1، تالش در حداقل ممكن 
است وكاركنان فقط تا حدي كه به عضويت او در سازمان لطمه وارد نشود، براي انجام كار 
محوله تالش مى كند. 2– در حالت 1/9، به وظيفه و كارايي بسيار زياد توجه شده و سعي 
گردد كه دخالت و تأثير عواطف و روابط انساني در كارايي سازمان به حداقل برسد. 3– در 
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حالت 5/5، سعي براين است كه با ايجاد توازن بين انجام وظايف و حفظ روحيه كاركنان، در 
حد مطلوب و مناسبي بازدهي سازمان ايجاد و تامين گردد. 4– درحالت 1/9، نيروي انساني 
و نيازها و روحيات وي مورد توجه زياد هستند و در سازمان براي ايجاد حسن رابطه تالش 
مى شود تا محيطي دوستانه اى به وجود آيد ولي كار ها با صبر و حوصله انجام مى گيرند. 5– 
در حالت 9/9، روابط دوستانه و مبتني بر اعتماد و احترام متقابل بين كاركنان ايجاد مى شود 
و در نتيجه، به دليل معاونت و مشاركت صميمانه افرادي متعهد، اهداف سازمان در حدي 

بسيار مطلوب تحقق مى يابد. 
ب) – نظريه فرد فيدلر (جاسبي، 1376): فرد فيدلر در سال 1967 با تهيه برگ سئوالي، 
نظر مديران يا رهبران را نسبت به همكاران و كاركنان از طريق دادن امتياز به آن ها جويا 
و  امتياز  بيشترين  با  همكاران  كه  بود  شده  خواسته  رهبران  از  نامه  پرسش  اين  در  شد، 
همكاران با كمترين امتياز را مشخص كنند و آن ها را به ترتيب با mpc و lpc نشان داده 
مى شدند. فيدلر در ابتدا معقتد بود كه رهبران با lpc باال، كارايي بيشتري دارند، اما تحقيقات 
بعدي نتايج متفاوتي داد و لذا وي رابطة بين سبك رهبري و كارايي را وابسته به چند عامل 

دانست : 1- ساخت وظايف 2-رابطه رهبر- پيرو 3- قدرت موقعيت 
ارتباط كنترل با بهره وري و كارايي در سازمان: جي. اي. بي هيل (1377) در اين باره 
مى نويسد : اطالعات گردآوري شده از سازمان هاي مختلف و نيز اطالعات حاصله از مطالعه 
موردي، اين بحث را تأييد كرد كه اكثر مشاغل كارمندي تنها پنجاه درصد اثربخش است. 
تكنيك هاي  بكارگيري  مى گيرد،  انجام  كاركنان  توسط ٪25  كار  وي ٪75  مطالعات  طبق 
افزايش  تا ٪25  كم  دست  را  كلي  اثربخشي  ناپذير،  تغيير  طور  به  تقريبًا  نظارت  و  كنترل 
مى دهد و عدم توازن باركاري را از بين مى برد و موجب افزايش بهره وري مى گردد، ضمن 
اينكه كنترل در مواردي موجب كاهش هزينه هاي كاركنان اداري سازمان از طريق شناسايي 
بخش هايي كه بيش از حد كارمند دارند، مى گردد و اين خود در ارتقاء بهره وري سازمان موثر 
است. فيدلر و چمرز (1984) معتقدند : مديراني كه انگيزه اصلي شان كار است و كمتر به 
نيروي انساني توجه دارند در شرايط بسيار خوب كنترل، بهترين راندمان را در كار دارند ليكن 
مديراني كه در فكر حسن رابطه با كاركنان هستند در شرايط اعتدالي كنترل وضعيت، داراي 
باالترين كارايي هستند. مديراني كه در كنترل اوضاع ضعيف عمل مى كنند به سبب عدم 
وجود دستورالعملها و روش هاي اجرائي، سازمان كار نيز ضعيف بوده و مدير نيز از حمايت 
كاركنان و قدرت اجرايي برخوردار نيست و معموًال در چنين وضعيتي بهره وري و كارايي 
چندان قابل قبول نيست و عملكردها مطلوب نمى باشد همان طوري كه در كنترل بسيار شديد 

نيز عملكردها معموًال ضعيف است. 
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مواد و روش ها
استفاده  توصيفى  تحقيق،  روش  حيث  كاربردى واز  تحقيق  حيث نوع يك  پژوهش از  اين 
شده و براى استخراج نظريات جامعه آمارى از روش پيمايشى استفاده شده است. در ادبيات 
ومباحث نظرى، از طريق فيش بردارى از كتب و مقاالت و پايان نامه ها،اينترنت اطالعات 
جمع آورى شد ه است. داده هاى مربوط به تأثير متغيرهاى مستقل بر متغير وابسته با استفاده 
قلمرو  است.  گرفته  قرار  تحليل  و  تجزيه  مورد  و  گردآورى  ساخته،  محقق  نامه  پرسش  از 
ودر  شهر  اين  سركالنترى هاى  زيرمجموعه  كالنترى هاى  و  تهران  شهر  پژوهش،  مكانى 
محدوده زمانى سال 85 است. به منظور بررسى وتجزيه وتحليل آمارى داده ها از بسته نرم 
افزارى Spss و آزمون هاى آمارى كاى اسكوئر(χ2) و نيز آزمون (T) استفاده گرديده است. 

خدمات  معاونت هاى  كاركنان  نيز  و  مسئولين  و  رؤسا  كليه  پژوهش  اين  آمارى  جامعه 
نمونه  روش  مى باشد.  نفر   890 آن ها  تعداد  كه  است  بزرگ  تهران  كالنترى هاى  قضايى 
گيرى تصادفى ساده طبقه اى است كه شامل رؤسا ومسئولين كالنترى ها و كاركنان معاونت 
خدمات قضايى اين واحدها است. حجم نمونه و روش تعيين آن با استفاده از فرمول كوكران 
به  نامه  پرسش  عدد  كه 122  است  نفر  الزم 110  نمونه  تعداد  گرديد،  تعيين  نمونه  حجم 
پاسخ  را  پرسشنامه ها  نفر  و 110  گرديد  توزيع  نمونه گيرى  صحت  و  دقت  افزايش  منظور 
دادند(87 نفركاركنان 23 نفر روسا ومسئولين) . براى تعيين روايى پرسش نامه، با كارشناسان 
نظريات  براساس  و  آمد  عمل  به  الزم  مشورت  مشاور،  و  راهنما  اساتيد  و  متخصصين  و 
پيشنهادى، اصالحات الزم انجام شد. در بررسى پايايى پرسشنامه ها، تحليل آلفاى كرونباخ 
انجام كه در نتيجه ميزان ضريب آلفاى مذكور، براى پرسشنامه كاركنان (0/834) و براى 
پرسشنامه رؤسا و مسئولين كالنترى ها (0/796) برآورد گرديد كه بيانگر پايايى قابل قبولى 
وابسته  ومتغير  مستقل  متغيرهاى  عملياتى  تعريف  براى  مى باشد.  پرسشنامه ها  اين  براى 

تحقيق شاخص هايى به شرح جدول 1 در نظر گرفته شده است. 

جدول 1. تعيين شاخص هاى متغيرهاى تحقيق
شاخص و معرفمتغييرهافرضيه

الف-آموزش هاى حقوقى ب-آشنايى با فن آورى هاى جديد ج-تناسب رشته تحصيلى وشغل آموزش كاركنان1
مربوطه

ارزيابى 2
عملكرد

شايسته  كاركنان  ب-شناسائى  آن  رفع  و  عملكرد  در  احتمالى  نقص  و  عيب  الف-شناسايى 
وارتقاء آنان ج-معيار ارزيابى، تعدادپرونده هاى تحويل شده به مقام قضايى، كه اعاده نشده اند 

د-معيار ارزيابى، تعداد دستورات قضايى اجراءشده در مهلت مقرره

ساختار 3
سازمانى

الف-نحوه تقسيم كار در ساختار فعلى ب-مشخص و صريح بودن استانداردها و دستورالعمل ها 
ج- پاسخگوبودن كاركنان قضايى كالنترى در مقابل دو رئيس (ادارى، قضايى)
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هدايت 4
كاركنان

الف-استفاده از تنبيه وتشويق ب-ارتباط كارى مناسب و دوستانه با كاركنان ج-مشورت با 
كاركنان د-حضور منظم رئيس كالنترى در برخى مراحل تحقيقات پرونده هاى قضايى 

ه-حضور ناگهانى رئيس كالنترى در برخى مراحل تحقيقات
كنترل 5

 

الف-كنترل نحوه تهيه و تنظيم گزارشات قضايى كاركنان ب-كنترل رعايت قوانين و مقررات 
كالنترى  در  شده  معطل  پرونده هاى  د-كنترل  بازجويى ها  كيفيت  ج-كنترل  پرونده ها  در 

ه-كنترل همكارى اطالعاتى ساير قسمت ها با معاونت قضايى

              
يافته ها

داده هاى توصيفى: تحصيالت 14/9٪ از پاسخگويان در گروه كاركنان، زير ديپلم، ٪33/3 
ديپلم، 32/2٪ فوق ديپلم و 19/5٪ ليسانس مى باشند. و بدين ترتيب بيشترين حجم نمونه 
ديپلم مى باشند واز نظر سنى،  كمترين حجم آن داراى مدارك زير  ديپلم و  داراى مدرك 
بيشتر پاسخگويان با 69٪ فراوانى در فاصله سنى 40-30 سال قرار داشته و 20/7٪ آنان در 
فاصله سنى 30-20 سال و 10/3٪ در فاصله سنى 50-40 سال قرار گرفته بودند. ٪70/1 
پاسخگويان از گروه كاركنان، بين 20-10 سال سنوات خدمت دارند و نيز 16/1٪ درصد 
اين افراد با سنوات بين 10-1 سال و 13/8٪ با سنوات 30-20 سال در نيروى انتظامى 
كه  بوده  تحقيق  افسر  كاركنان  درگروه  پاسخگويان  از  هستند. ٪70/1  خدمت  به  مشغول 
بيشترين حجم نمونه را تشكيل داده ومشاغلى ديگر مانند مأمور دايره قضايى، مأمور بدرقه، 
كمك افسر تحقيق، مأمور ابالغ و ارجاعات در رتبه هاى بعدى بودند. بيش از نيمى از رؤسا 
و مسئولين كه به پرسش نامه پاسخ داده اند داراى مدرك ليسانس و 4/3٪ درصد آن ها نيز 
تحصيالت دانشگاهى نداشته و همچنين 34/8٪ آنان داراى مدرك تحصيلى فوق ديپلم و 
رؤسا  گروه  در  پاسخگويان  بيشتر  بودند.  باالتر  و  ارشد  كارشناسى  مدرك  داراى  نيز   ٪4/3
و مسئولين در فاصله سنى 40-30 سال قرار داشته و درصد فراوانى در اين فاصله سنى 
47/8٪ كل پاسخگويان بود. در فاصله سنى30-20 سال، 13٪ و در فاصله سنى 40-50 
سال، 39/1٪ از پاسخگويان قرار گرفتند. 47/8٪ پاسخگويان درگروه رؤسا و مسئولين داراى 
سابقه خدمت 20-10 سال، و 13٪ آنان داراى سنوات خدمتى بين 10-1 سال و ٪39/1 
آن ها نيز داراى سابقه خدمتى بين 30-20 سال بودند. در اين گروه بيشتر حجم نمونه آمارى 
 ٪17/4 قضايى،  معاون   ٪30/4 شامل  بقيه  و  داده  تشكيل  كالنترى ها  رؤساى   ٪47/8 با 
معاون قضايى در عين حال افسر تحقيق و 4/3درصد معاون كالنترى بودند. در همين گروه 
بيشتر پاسخگويان با 47/8٪ حجم نمونه داراى سابقة مديريتى بين 5-1 سال مى باشند و 
30/4٪ آنان بين 10-5 سال و 17/4٪ اين افراد بين 15-10 سال و بقيه (4/3٪) داراى 

سابقه مديريتى بين 20-15 سال بودند. 
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آزمون فرضيه ها: 
 فرضيه اول: آموزش مأمورين ذى ربط در تشكيل پرونده هاى قضايى در كالنترى ها ى تهران بزرگ 

براطاله دادرسى مؤثر است. 

   جدول 2. خالصه اطالعات آزمون T مربوط به فرضيه شماره 1
تعداد متغيير

آماره
اختالف 
ميانگين 

مشاهده شده 
و مورد انتظار

t درجه مقدار
آزادى 

f .d

سطح 
معنادارى

ضريب اطمينان ٪95

پائينباال

باال870/7433010/974860/000آموزش
0/8779

پائين
0/6087

 (p ≤/05) در سطح معنادارى (d. f = 86)محاسبه شده بادرجه آزادى t با توجه به اينكه
برابر با 10/974 مى باشد كه از t جدول (t = 1/96) بزرگتر است لذا مى توان نتيجه گرفت 
كه آموزش كاركنان ذى ربط بر ارتقآى سرعت وكيفيت در تشكيل پرونده هاى قضايى در 
كالنترى ها تأثير دارد و به عبارتى آموزش براطاله دادرسى تأثير دارد و فرضيه تحقيق تائيد 

مى گردد. 

 فرضيه دوم: ارزيابى عملكرد مأمورين ذى ربط در تشكيل پرونده هاى قضايى براطاله دادرسى مؤثر 
است.  

        جدول 3. خالصه اطالعات تى تست مربوط به فرضيه شماره 2
تعداد متغيير

آماره
اختالف ميانگين 
مشاهده شده و 
مورد انتظار

t درجه مقدار
آزادى 

f .d

سطح 
معنادارى

ضريب اطمينان ٪95

پائينباال

ارزيابى 
870/8405213/060860/0000/96860/7126عملكرد

 (p≤ /05) محاسبه شده با درجه آزادى (86) و سطح معنادارى tباتوجه به اينكه مقدار
برابر (13/060) مى باشد و اين مقدار از t جدول (t =1/96) بزرگتر است بنابراين مى توان 
در  قضايى  پرونده هاى  تشكيل  در  ربط  ذى  مأمورين  عملكرد  ارزيابى  كه  گرفت  نتيجه 
و  دارد  تأثير  دادرسى  براطاله  عبارتى  به  و  پرونده ها  اين  تشكيل  در  برسرعت  كالنترى ها، 

فرضيه تحقيق تائيد مى گردد. 
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 فرضيه سوم: ساختار سازمانى معاونت قضايى كالنترى ها ى تهران بزرگ بر اطاله دادرسى تأثير 
دارد. 

جدول 4. خالصه اطالعات تى تست مربوط به فرضيه شماره 3
تعداد متغيير

آماره
اختالف ميانگين 
مشاهده شده و 
مورد انتظار

t درجه مقدار
آزادى 

f .d

سطح 
معنادارى

ضريب اطمينان ٪95

پائينباال

ساختار 
870/7758611/587860/0000/0900/6428سازمانى

مقدار T محاسبه شده با درجه آزادى (d. f =86) در سطح معنا دار (p≤ /05) برابر 
11/587 مى باشد كه از t جدول (t = 186) بزرگتر مى باشد. بنابراين مى توان نتيجه گرفت 
عبارتى  به  و  دارد  تأثير  دادرسى  براطاله  كالنترى ها  قضايى  معاونت  سازمانى  ساختار  كه 

فرضيه شماره 3 تائيد مى شود. 

 فرضيه چهارم: هدايت رؤساى كالنترى ها برمأمورين مربوط به تشكيل پرونده هاى قضايى در 
كالنترى ها، براطاله دادرسى تأثير دارد. 

    
 جدول 5 . خالصه اطالعات تى تست مربوط به فرضيه شماره 4

تعداد متغيير
آماره

اختالف ميانگين 
مشاهده شده و 
مورد انتظار

t درجه مقدار
آزادى 

f .d

سطح 
معنادارى

ضريب اطمينان ٪95
پائينباال

هدايت 
رؤساى 

كالنترى ها 
230/9608711/746220/001/13020/7915

 ،(p≤ /05) و سطح معنادار (d. f =22) محاسبه شده با درجه آزادى t با توجه به اينكه
بيشتر از T جدول(T = 1/96) مى باشد لذا چنين نتيجه گرفته مى شود كه هدايت رؤساى 
كالنترى ها بر مأمورين مربوط به تشكيل پرونده هاى قضايى، براطاله دادرسى موثر است و 

فرضيه تحقيق تائيد مى شود. 

 فرضيه پنجم: كنترل رؤساى كالنترى ها برمأمورين ذى ربط در تشكيل پرونده هاى قضايى، براطاله 
دادرسى مؤثر است. 
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         جدول 6. خالصه اطالعات تى تست مربوط به فرضيه شماره 5
تعداد متغيير

آماره
اختالف ميانگين 
مشاهده شده و 
مورد انتظار

t درجه مقدار
آزادى 

f .d

سطح 
معنادارى

ضريب اطمينان ٪95

پايينباال

كنترل 
رؤساى 

كالنترى ها 
231/1217418/407220/0001/24810/9954

 (p≤ /05) در سطح معنا دار (d. f =22) محاسبه شده با درجه آزادى t با توجه به اينكه مقدار
برابر 18/407 مى باشد و از t جدول(t = 1/96) بزرگتر است لذا مى توان نتيجه گرفت كه كنترل 
اطاله  بر  دارند،  فعاليت  قضايى  پرونده  تشكيل  امر  در  كه  مأمورينى  بر  كالنترى ها  رؤساى 

دادرسى تأثير دارد و فرضيه پنجم تحقيق تائيد مى شود. 
جمع بندى آزمون فرضيه ها: مطابق آزمون هاى كاى اسكوئر (χ2) فرضيه هاى اين تحقيق، 
 (T) آزمون هاى  حسب  و  مى باشد  باال  به  رو  متوسط  نامه ها،  پرسش  سئواالت   χ2 مقدار 
هريك از اين فرضيه ها، مقادير t كه بدست آمده بزرگتر از t جدول (t = 1/96) بوده اند 
و لذا هر پنج فرضيه پژوهش به استناد آزمون هاى صورت گرفته با ضريب 95٪ اطمينان 

تأييدگرديده اند. 

بحث و نتيجه گيرى
طولى  دوره هاى  طى  در  تاكنون  كه  حقوقى  آموزشهاى  كردندكه  تائيد  دهندگان  1-پاسخ 
وعرضى توسط سازمان به آن ها ارائه شده است در سرعت بخشيدن و نيز ارتقاء كيفيت 
انجام امور مربوط به تشكيل پرونده هاى قضائى تأثير دارند. پاسخ دهندگان اين امر را 
كه آشنايى با فن آوريهاى جديد مانند رايانه و سيستم هاى نرم افزارى و . . . در سرعت 
دادن به روند انجام مأموريت و اقدامات مربوط به تشكيل پرونده هاى قضايى ونيز ارتقاء 

كيفيت پرونده ها، مؤثر است، تائيد نموده اند. 
2-. پاسخگويان به اين سئوال كه«وقتى معيار ارزيابى عملكرد شما تعداد پرونده هاى قضايى 
باشد كه در يك دوره زمانى خاص (مثًال يك هفته، يك ماه) توسط يك فرد، تشكيل 
و به مرجع قضايى ارسال و به علت نقض تحقيقات اعاده نشده باشند»، اين امر تا چه 
ميزانى بر سرعت و كيفيت انجام امور مربوط به اينگونه پرونده ها مى تواند مؤثر باشد؟ 
اغلب اظهار نظر نموده اند تأثير اين امر تا حد زياد و بسيار زيادى است و به عبارتى بهتر، 
وقتى يكى از معيارهاى ارزيابى عملكرد كاركنانى كه در بخش قضايى كالنترى فعاليت 
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دارند، تعداد پرونده هايى كه بدون نقص تشكيل داده و به قاضى تحويل مى دهد، باشد، 
چنين معيارى درسطح زياد و بسيار زيادى در اطاله دادرسى مؤثر است، واضح است كه 
اين تأثير در جهت مثبت وكاهش اطاله دادرسى است. با توجه به اينكه پاسخ دهندگان 
ميزان تأثير اين موضوع كه«چنانچه يكى از معيارهاى ارزيابى عملكرد كاركنان معاونت 
قضايى كالنترى ها، تعداددستورات قضايى اجراء شده در مهلت مقرره در طى يك دوره 
زمانى خاص»، باشد، اكثرا تا حد زياد و بسيار زياد ارزيابى كرده اند، لذا مى توان نتيجه 
گرفت كه با لحاظ كردن اين امر در سيستم و فرمهاى ارزيابى عملكرد كاركنانى كه در 
واحد قضايى كالنترى ها انجام وظيفه مى نمايند، اين انگيزه را ايجاد كه اينگونه مأمورين 
با توجه بيشتر به لزوم اجراى دستورات قضايى در مهلتى كه قانون و قاضى مشخص 
كرده است، از معطل ماندن پرونده ها در كالنترى تا حد زياد وبسيار زيادى جلوگيرى و 

اطاله دادرسى بكاهد. 
3- درخصوص اينكه نحوه تقسيم كار در ساختار فعلى معاونت قضايى كالنترى ها تا چه 
ميزانى بر سرعت و ارتقاء كيفيت انجام امور مربوط به تشكيل پرونده هاى قضايى، مؤثر 
تأثير  اين  زيادى،  خيلى  و  زياد  حد  تا  دهندگان  پاسخ  اتفاق  به  قريب  ديدگاه  از  است؟ 
موردتائيد قرار گرفته است، يعنى اينكه در حال حاضر چگونگى تقسيم كارها در ساختار 
فعلى معاونت خدمات قضايى كالنترى ها كه متولى اصلى تشكيل پرونده هاى قضايى 
در كالنترى است، در ايجاد سرعت و نيز ارتقاء كيفى امورى كه بايستى براى تشكيل 
بودن  وصريح  مشخص  ساختار،  اين  در  است.  بوده  مؤثر  گيرد،  انجام  فوق  پرونده هاى 
استانداردها و دستورالعملهاى كارى نيز براى ديدگاه اغلب پاسخ دهندگان تا حد زياد و 
بسيار زيادى در ايجاد سرعت و افزايش كيفيت در پرونده هاى متشكله در معاونت قضايى 
كالنترى ها، مؤثر شناخته شده است و لذا مى توان چنين نتيجه گرفت كه روشن وصريح 
بودن دستورالعملها و روش هاى اجرايى و آنچه كه بايد انجام گيرد وچگونه بايد مأموريت 
انجام شود، در اطاله دادرسى در تشكيل پرونده هاى قضايى در كالنترى ها مؤثر است. 
از ديدگاه پاسخ دهندگان، ماتريسى بودن اين ساختار از اين لحاظ كه مأمورين تشكيل 
پرونده هاى قضايى بايستى به جهت وظايف ادارى و سازمانى در مقابل مديران درون 
سازمانى، و به جهت فعاليت هاى قضايى كه براى انجام پرونده انجام ميدهند، در مقابل 
قاضى بايد پاسخگو باشند، را نيز در ايجادسرعت و ارتقاء كيفيت در انجام امور مربوط به 

تشكيل پرونده هاى قضايى، مؤثر دانسته اند. 
4- اغلب پاسخگويان استفاده از تنبيه وتشويق توسط مديران را در حد متوسط تا زياد در 
ايجاد سرعت و ارتقاء كيفيت در انجام امور مربوط به تشكيل پرونده هاى قضايى، مؤثر 
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دانسته اند. اين بدان معناست كه استفاده از سبك مديريتى كه در آن تأكيد بر بكارگيرى 
اهرمهاى تنبيه و تشويق براى افزايش كارايى كاركنان دارد تا حدودى مى تواند در اطاله 
دادرسى(كاهش آن) درجريان تشكيل پرونده هاى قضايى در كالنترى ها، مؤثر باشد. اكثر 
پاسخگويان ارتباط كارى مناسب و دوستانه مدير با كاركنان را در حد زياد و خيلى زياد، 
قضايى،  پرونده هاى  تشكيل  به  مربوط  امور  انجام  كيفيت  ارتقاء  و  سرعت  باالبردن  در 
مؤثر دانسته اند. اين پاسخ حكايت از اين موضوع دارد كه چنانچه مديران كالنترى ها، 
از سبك مديريتى استفاده نمايند كه در آن برداشتن ارتباطات كارى مناسب و دوستانه 
در  را  كاركنان  كارايى  مى توانند  زيادى  خيلى  و  زياد  حدود  تا  دارد،  تأكيد  زيردستان  با 
رسيدگى به پرونده هاى قضايى(باالبردن سرعت و كيفيت كار)افزايش دهند. مشورت با 
كاركنان كه در دو مورد از سئواالت براى سنجش فرضيه چهارم بكار رفته بود، حسب 
ديدگاه اغلب رؤسا ومسئولين كالنترى، تا حدود زياد و خيلى زيادى بر ارتقاء سرعت و 
كيفيت تشكيل پرونده هاى قضايى و انجام امور مربوطه، مؤثر شناخته شده است. از اين 
مسئله مى توان نتيجه گرفت كه مشورت با كاركنان در امور كارى كه در برخى سبكهاى 
مديريتى بر آن تأكيد شده است تا سطح زياد و خيلى زيادى قابليت تأثيرگذارى بر تسريع 
و كيفيت انجام امور قضايى كالنترى و درنتيجه كاهش اطاله دادرسى را دارد. ازديدگاه 
برخى  در  كالنترى  رئيس  اى)  منظم(برنامه  حضور  كالنترى،  مسئولين  و  رؤسا  اغلب 
سرعت  در  زيادى  خيلى  و  زياد  حد  تا  كالنترى،  قضايى  پرونده هاى  تحقيقات  مراحل 
بخشيدن و نيز كيفى سازى اقدامات و عمليات مربوط به تشكيل پرونده هاى فوق الذكر 
چنين  مى تواند  امر  اين  از  حاصل  يافته  است.  مؤثر  دادرسى  اطاله  كاهش  نتيجه  در  و 
باشد: «رؤساى كالنترى ها يى كه تأكيد برارتباطات رو در رو در هدايت كاركنان دارند 
و در امور اجرايى نيز دخالت مستقيم مى نمايند تا حدود زياد و خيلى زيادى در كاهش 
زمان رسيدگى به امورات قضايى و نيز ارتقاء كيفيت انجام اين امور موفق تر هستند» 
و بدينوسيله مى توانند در كاهش اطاله دادرسى در هنگام تشكيل پرونده هاى قضايى در 
نموده اند  تائيد  كالنترى،  مسئولين  و  رؤسا  اغلب  باشند.  مؤثر  نظرشان،  تحت  كالنترى 
كه حضور ناگهانى(غير مترقبه) رئيس كالنترى در برخى مراحل تحقيقات پرونده هاى 
قضايى، در تسريع بخشيدن به روند انجام امور مربوط به تشكيل پرونده هاى قضايى و 

نيز ارتقاء كيفى اين امور در حد زياد و بسيار زيادى مؤثر است. 
5- اغلب پاسخ دهندگان، كنترل گزارشات قضايى كه توسط مأمورين مربوطه، تهيه و تنظيم 
افزايش  زيادى در  خيلى  و  زياد  حد  تا  كالنترى،  مسئولين  و  رؤسا  طريق  از  مى شوندرا 
كيفيت وسرعت در انجام امور مربوط به تشكيل پرونده هاى قضايى، تأثير گذار دانسته اند 
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و لذا با توجه به اين ديدگاه، مى توان نتيجه گرفت كه رؤسا و مديران كالنترى، در صورت 
اعمال كنترل بركيفيت و چگونگى گزارشهايى مانند گزارش تحقيقات محلى، معاينه و 
خواهند  آنها،  احتمالى در  نواقص  نارسائيها و  رفع  . و   . جرم و.  صحنه  بررسى  محل و 
و  بخشيده  سرعت  كالنترى  در  قضايى  پرونده هاى  تكميل  و  تشكيل  روند  به  توانست 
بدينوسيله از اطاله  جلوگيرى و نيز كيفيت اينگونه پرونده ها را ارتقاء و  از اتالف زمان 
در رسيدگى ها بكاهند. كنترل رعايت قوانين و مقررات و دستورالعملها توسط مأمورين 
تشكيل پرونده هاى قضايى، از طريق رؤسا و مديران كالنترى، تا حد زياد و بسيار زيادى 
در ايجاد سرعت و نيز ارتقاء كيفيت در انجام امور مربوط به تشكيل پرونده هاى فوق 
الذكر تأثير دارد. مضافا اينكه كنترل كيفيت وچگونگى بازجوئيهاى صورت گرفته توسط 
مأمورين در پرونده هاى قضايى، از طريق رؤسا و مديران كالنترى، تا حد زياد و بسيار 
زيادى در ارتقاء سرعت كيفيت پرونده هاى قضايى و در نتيجه كاهش اطاله دادرسى مؤثر 
است. حسب نتايج به دست آمده چنانچه رؤسا و مديران كالنترى، به صورت مستمر و 
منظم، آن دسته از پرونده هاى قضايى كه مدت زمان نسبتًاطوالنى در كالنترى، معطل 
مانده اند و به هر علت در تحويل آن ها به مقام قضايى تأخير زياد و غير متعارف، ايجاد 
شده است، را كنترل نمايند، اين امر تا حد زياد و خيلى زياد مى تواند در سرعت بخشيدن 
و حتى افزايش كيفيت اقدامات در روند رسيدگى به اينگونه پرونده ها مؤثر باشد و ازاطاله 
در رسيدگى بيشتر در آن ها جلوگيرى نمايند. و با توجه به اهميت كسب اخبار و اطالعات 
سريعتر  مسير  اين  در  اطالعات  تبادل  هرچه  اينكه  و  قضايى  پرونده هاى  تكميل  براى 
انجام شود، رسيدگى نيز سرعت گرفته وپرونده در مدت زمان كمترى به مرجع قضايى 
تحويل مى شود، لذا تأثير كنترل اين امر(نحوه همكارى اطالعاتى ساير قسمتها با معاونت 
قضايى كالنترى) از ديدگاه رؤسا و مسئولين كالنترى مورد ارزيابى و سنجش قرار گرفت 
قسمتهاى  ساير  اطالعاتى  همكارى  نحوه  كنترل  شده،  داده  پاسخ هاى  اكثر  برابر  كه 
كالنترى با معاونت قضايى كالنترى از طريق رؤسا و مديران كالنترى، مى تواند تا حد 
زياد و بسيار زيادى در ارتقاء سرعت و كيفيت پرونده هاى قضايى و در نتيجه كاهش 

اطاله دادرسى مؤثر باشد. 
پيشنهادها:

 1-با توجه به تأثير زيادى كه آموزش هاى تخصصى حقوقى در روند رسيدگى وكيفى سازى 
بيشترى  توجه  امر  اين  به  است  الزم  دارد  كالنترى ها،  در  متشكله  قضايى  پرونده هاى 
تغييرات  به  توجه  با  و  مبذول  انتظامى  علوم  دانشگاه  ونيز  ناجا  آموزش  معاونت  توسط 
مداوم در قوانين خصوصًا در قانون آئين دادرسى كيفرى، نياز است هرساله، يك كميته 
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دانشجويان  و  كاركنان  به  كه  قضايى  و  حقوقى  دروس  محتوى  در  بازنگرى  به  علمى 
مقاطع تحصيلى مختلف ارائه مى شوند، پرداخته تا سطح ونوع معلومات حقوقى كاركنان 
به طور نسبى با تغييرات در قوانين ومقررات، مطابقت داشته باشد. ضمن آنكه الزم است 
دادرسى هاى  خصوصًا  دادرسى  آئين  خصوص  در  كه  حقوقى  دروس  كيفيت  و  كميت 

كيفرى است مورد توجه بيشترى قرار گيرد. 
2ـ آموزش و تعليم فن آوريهاى جديد مانند كار با رايانه و انواع نرم افزارها و قابليت هاى 
رايانه اى به منظور ايجاد تغيير و تحول در روشهاى ادارى سنتى مانند نحوه بايگانى و 
دسترسى به سوابق و اطالعات، نحوه تبادل مكاتبات در كالنترى ها و. . . با سرعت و 

البته كيفيت مناسب تر، مد نظر متصديان امر قرار گيرد. 
3- با توجه به تائيد اين مطلب در نظريات انديشمندان علوم مديريت كه تناسب بين رشته 
تحصيلى و شغل فرد، كارايى او را افزايش مى دهد، و نيز تأثير تناسب رشته تحصيلى و 
شغل در كاهش اطاله دادرسى از ديدگاه پاسخ دهندگان پرسش نامه اين تحقيق، پيشنهاد 
مى گردد رشته پليس قضايى يا خدمات قضايى، در مقاطع كاردانى و كارشناسى دانشگاه 
علوم انتظامى تأسيس و فارغ التحصيالن صرفًا در مشاغل مرتبط با وظايف قضايى ناجا، 
بكارگيرى شوند. ضمن اينكه مى توان از فارغ التحصيالن رشته حقوق ساير دانشگاهها 

در مشاغل قضايى كالنترى ها استفاده بيشترى را به عمل آورد. 
4- سيستم ارزيابى عملكرد كاركنان، بايدتخصصى تر عمل نمايد و نتيجه ارزيابى مذكور 
براى  الزم  اقدامات  انجام  و  عملكردها  در  احتمالى  نقص  و  عيب  شناسايى  مى بايست 
مرتفع نمودن اينگونه نواقص باشد. هدايت سيستم ارزيابى عملكرد به اين سمت وسو به 

صورت عملى و اجرايى، ضرورى به نظر مى رسد. 
5-چنانچه پس از ارزيابى عملكرد كاركنان، افرادى شناسايى شدند كه از كارايى قابل قبول و 
مطلوبى برخوردار باشند بايستى نتيجه ارزيابى از عملكرد آنها، در سرنوشت شغلى، حقوق 
و مزايا، ارتقاء درجه و. . . به صورت واقعى وملموس، تأثير مثبت داشته باشد تا بدينوسيله 

انگيزه الزم در كاركنان ايجاد گردد. 
6- در ارزيابى عملكردكاركنانى كه در بخش قضايى مأموريت هاى ناجا انجام وظيفه مى نمايند، 
خصوصًا در كالنترى ها، تعيين معيارهايى عينى مانند «تعداد پرونده هاى تشكيل و ارسال 
شده توسط فرد به مرجع قضايى در يك دوره خاص زمانى كه به بهانه نقص تحقيقات 
توسط قاضى مجدداً اعاده نشده باشند» و يا «تعداد موارد دستورات قضايى كه در مهلت 
مقرر توسط فرد اجراء شده اند» و نظاير اينها مى تواند ارزيابى را واقع بينانه تر نمايد. و از 
طريق ايجاد انگيزه، كارايى را نيز ارتقاء دهد. و لذا پيشنهاد مى گردد، موارد فوق مد نظر 
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كارشناسان سازمان خصوصًا در بخش نيروى انسانى قرار گيرد ودر بازنگرى در سيستم 
ارزيابى عملكرد كاركنان لحاظ شوند. 

7-با تغييراتى كه از سال 81 و بعد از آن در ساختار كالنترى ها صورت گرفته است تقسيم كار 
و تخصص گرايى در اين واحدها به صورت ملموس ترى مدنظر مسئولين و كارشناسان 
اين  پيشنهاد  مورد  ساختار  اين  تثبيت  و  نهايى  تصويب  در  تسريع  است.  بوده  سازمان 

تحقيق است. 
8-پيشنهاد مى گردد مجموعه اى منسجم و منظم از كليه مقررات، دستورالعملها، استانداردها 
نيز  و  قضائى  پرونده هاى  تشكيل  براى  الزم  اقدامات  انجام  نحوه  خصوص  در  وروشها 
راه ها و طرق تسريع در رسيدگى به اين پرونده ها، توسط معاونين حقوقى و امور مجلس 
و معاونت آموزش ناجا تهيه و در اختيار كليه واحدهاى انجام امور قضايى ناجا خصوصًا 
كالنترى ها قرار گيرد و اين كار مى تواند از طريق بازنگرى در قفسه مستندات آموزشى 

كالنترى ها و ساير واحدهاى اجرايى نيز انجام گيرد. 
9-با توجه به اينكه در خصوص پرونده هاى قضايى متشكله در كالنترى ها، دو نوع مديريت 
سازمانى  برون  مديريت  و  كالنترى ها  رؤساى  و  فرماندهان  سازمانى  درون  (مديريت 
تبادل  و  هماهنگى  منظور  به  مى گردد  پيشنهاد  مى باشد،  گذار  تأثير  ربط)  ذى  قضات 
نظرات و پيشنهادات براى ايجاد تسريع در رسيدگى هاى انتظامى و قضايى به پرونده ها 
وكاهش اطاله دادرسى كارگروه كارشناسى مشترك«كاهش و رفع اطاله دادرسى» مابين 
ناجا و قوه قضائيه تشكيل گردد. اين پيشنهاد مى تواند در قالب كميته راهبردى هماهنگى 

ناجا و قوه قضائيه كه در معاونت حقوقى و قضايى نيرو فعال است، اجرايى گردد. 
موقع  به  و  هدفمند  و  مؤثر  بكارگيرى  با  كالنترى  مسئولين  و  رؤسا  مى گردد  10-پيشنهاد 
اهرمهاى تنبيه وتشويق در خصوص كاركنانى كه در قسمت قضايى كالنترى فعاليت 
دارند، در ايجاد انگيزش در آن ها به منظور تسريع در رسيدگى به پرونده هاى قضايى، به 

طور نسبى از طوالنى شدن روند رسيدگى ها در كالنترى ها جلوگيرى نمايند. 
نمودن  لحاظ  با  كاركنان،  با  كالنترى  مديريت  دوستانه  و  مناسب  كارى  رابطه  11-داشتن 
بيشتر  اطمينان  و  اعتماد  افزايش  منظور  به  مقررات،  و  قوانين  جمله  از  جهات  جميع 
بين مديريت و كاركنان و جلب مشاركت بيشتر آن ها در ايجاد سرعت و ارتقاء كيفيت 

پرونده هاى قضايى در كالنترى ها، از جمله پيشنهادات اين تحقيق است. 
12-پيشنهاد مى گردد بنا به مقتضيات زمانى و مكانى مثًال هر سه روز يا هر يك هفته يكبار 
با  كالنترى ها  در  قضايى  پرونده هاى  تشكيل  در  ذيمدخل  كاركنان  حضور  با  جلسه اى 
حضور رئيس كالنترى تشكيل و در خصوص پرونده هاى مطرح شده خصوصًا آن دسته 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 235 عوامل  سازمانى موثر بر اطاله دادرسى در تشكيل  پرونده هاى قضايى در كالنترى ها

از پرونده هايى كه نياز به توجه بيشتر دارند مشورت هاى الزم صورت و تصميمات مناسب 
اتخاذ گردد. 

وقت  از  سهمى  كارى،  مشغله هاى  تمام  عليرغم  كالنترى ها،  رياست  مى شود  13-پيشنهاد 
خود را صرف حضور با برنامه ويا حضور ناگهانى و غير مترقبه در برخى مراحل انجام 
تحقيقات مربوط به پرونده هاى قضايى مانند تحقيقات محلى و معاينات محلى، نمايند و 

از اين طريق بر سرعت و كيفيت كار بيفزايند. 
از  مأمورين  توسط  شده  تهيه  قضايى  گزارشات  كالنترى ها،  رؤساى  مى گردد  14-پيشنهاد 
حيث كيفى ونيز رعايت قوانين و مقررات و دستورالعملها توسط آنها، كيفيت وچگونگى 
بازجوئيها را بادقت بيشترى كنترل نمايند، تا از اين طريق گزارشات وپرونده هاى ارسالى 
تحقيقات و مانند آن توسط برخى از  به مراجع قضايى كمتر به واسطه يا بهانه نقض 

آقايان قضات، اعاده و موجبات اطاله دادرسى فراهم گردد. 
15-رؤساى كالنترى ها با تهيه يك برنامه منظم و در طى يك دوره خاص زمانى مثًال(يك 
مختلف  قسمت هاى  در  مطروحه  قضايى  پرونده هاى  كل  ماه)  يك  طى  در  يا  هفته اى 
كالنترى خصوصًا در دواير معاونت خدمات قضايى، كنترل و نسبت به اتخاذ تصميمات 
مناسب و تعيين تكليف در خصوص پرونده هايى كه بيش از حد در كالنترى معطل مانده 

ودچار تأخير و اطاله شده اند، اقدام نمايند. 
16-پيشنهاد مى گردد رؤساى كالنترى ها با اعمال مديريت صحيح، ساير قسمتهاى كالنترى 
قضايى  خدمات  معاونت  در  مطروحه  قضايى  پرونده هاى  از  اطالعاتى  پشتيبانى  به  را 
كالنترى، ترغيب و بر اين امر كنترل الزم را اعمال نمايند تا پرونده با سرعت و كيفيت 

مطلوبترى تشكيل و تحويل مقام قضايى شوند. 
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