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قوه بــازویعلمی قوهقضاییه، پژوهشگاه
برایتحققهدفتحول

خمسه  علی  حاجی  دکتر  نشست  این  آغاز  در 
درباره نقش پژوهشگاه قوه در تحقق اهداف تحولی 
از  گفت: »پژوهشگاه قوه قضائیه یکی  قوه قضاییه 
آقای  دوره  در  که  است  قضائیه  قوه  مجموعه های 
در  را  آنجا  جوان گرایی،  و  تحولی  رویکرد  با  رئیسی 
کلی تحول دیده اند. شروع این تحول با همان  پازل 

جوان گرایی در پژوهشگاه قوه قضائیه آغاز شد.«
وی در ادامه افزود: »جنس فعالیت پژوهشی 
قـــوه قضائیه  پــژوهــشــگــاه  فــعــالــیــت هــای  ــژه  ــه وی ب و 
به گونه ای است برای تحول، نباید منتظر یک اقدام 
محصول  یک  منتظر  درکــوتــاه مــدت،  یا  شــتــاب زده 
کار  جنس  باشیم.  منحصربه فردی  و  ویــژه  خیلی 
پژوهش با این شتاب زدگی به معنای منفی خیلی 

کارها به صورت شبانه روزی و  سازگاری ندارد وگرنه 
تحولی و جهادی در حال پیگیری است ولی ثمره 
شاید  سال  سه  دو  ظرف  بیرونی  دید  از  تحول  این 

زمان ببرد تا عماًل دیده شود.«

نقشپژوهشگاهقوهقضائیهدرتدوینسند
راهبردیتحول

راهــبــردی  سند  دربــــاره  خمسه  علی  حــاجــی 
اضافه  آن  تدوین  قوه در  پژوهشگاه  و نقش  تحول 
در  تحول  پیشبرد  در  پژوهشگاه  که  »نقشی  کــرد: 
قوه قضائیه می تواند داشته باشد به صورت خاص، 
که  دو نقش محوری است. نقش اول نقشی است 
پژوهشگاه در تدوین و تصویب این سند راهبردی 
که در  تحول، می تواند داشته باشد. ثمرات زحماتی 
کشیده شده؛ به اضافه  دوره هــای قبلی پژوهشگاه 

ثمره پژوهش های در این حوزه، می تواند به تدوین 
کند.« کمک  این سند 

کارویژهاصلیپژوهشگاه،اتاقفکرقوه
قضاییه  ــوه  ق پــژوهــشــگــاه  علمی  هــیــات  عضو 
کار ویــژه پژوهشگاه  ــادآور شد: »مــورد دوم، خــوِد  ی
که در تحول قوه قضائیه می تواند مؤثر واقع  است 
یا  که در بخش های ستادی  کسانی  شود. طبیعتًا 
سازمانی قوه مشغول هستند این را به عینه حس 
گستردگی اش  و  فشار  و  کــار  حجم  ایــن  کــه  کــردنــد 
از  )خیلی  شاید  طبیعی  بــه صــورت  کــه  اســت  زیـــاد 
این  که  روزمرگی  آن(  غیرمنفی  معنای  به  روزمرگی 
که آن ها  بخش ها درگیر آن هستند مانع از این شود 
موضوع  به  بیرونی  ــه  زاوی از  فراغتی  یک  با  بتوانند 
کنند،راهکار و ایده تحولی را نه در حد انجام  نگاه 

 مدیریت تحولی، 
تحول مدیریتی
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گروه حقوق پژوهشکده تحقیقات راهبردی   گزارش نشست 
با موضوع تحول در قوه قضائیه


