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 چکیده
شناسایی ابعاد و  بنیاد بهداده ةحاضر درصدد است با استفاده از نظری ةمقال
ی هالفهمؤ)عناصر و مفاهیم( و تعیین روابط بین ابعاد و  هامؤلفه

های مشیبه طراحی مدل ارزیابی خط تاًینهاهای اقتصادی و خطمشی
یران شامل مجالس هفتم، هشتم اقتصادی مصوب مجلس شورای اسالمی ا

 ةبر روش کیفی، نظریمبتنی پژوهش( بپردازد. روش 9383-9313و نهم )
مصاحبه با  گیری گلوله برفی وبنیاد بوده و همچنین با استفاده از نمونهداده
در مجلس شورای اسالمی مصاحبه یگذارقانون ةنفر از خبرگان حوز 91

های انتخابیِ داده و محوری ،باز های صورت گرفت. پس از کدگذاری
اصلی  ةمقول 8فرعی و  ةمقول 41مفهوم اولیه،  911گردآوری شده تعداد 

بُعدی است که  1استخراج شدند. برآیند نهایی این مطالعه طراحی مدلی 
 و فرایندی هایمؤلفه ورودی، زمینه، رُکن چهار قالب آن در ةگانابعاد پنج
حکایت از تسلط فضای  پژوهشهای این شده و یافته بندیطبقه محصوالت

 گذاری، حاکمیت سیاست بر اقتصاد و مشیسیاسی کشور بر فضای خط
ها و با چالش ییو اجرا یادار ،گذاریقانون بخش بودنمواجه  دنبال آنبه

گذاری است. مشیی در فرایند خطو فرهنگ یساختاری، مشکالت نهاد
بر منافع  نگرانِ کلبا اتخاذ رویکردی  گذارانقانونشود پیشنهاد می ،بنابراین

گذاری مشیملی تأکید ورزند و از دخالت رویکردهای سیاسی در فرایند خط
ها با اسناد باالدستی مشیهمسوسازی خط منظوربه نیهمچنند. کاجتناب 
 ویژه در مجلس ضروری است. ییهائتیهتشکیل 
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Abstract 
The present paper seeks to identify the dimensions and 

components (elements and concepts) and determine the 

relationship between the dimensions and components of 

economic policies, and ultimately to design a model for 

assessing economic policies adopted by the Islamic 

Consultative Assembly of Iran, including the seventh, eighth 

and Ninth (1393-1383). The method of research is based on 

the qualitative method, the data theory of the foundation. 

Also, interviews with 16 experts from the legislature in the 

Islamic Consultative Assembly were conducted with deep 

snowball sampling. After coding the open, axial and selective 

data of the collected data, 159 primary concepts, 45 sub 

categories and 8 main categories were extracted. The final 

outcome of this study is the design of a 5-dimensional model, 

with its five dimensions in the form of four pillars, inputs, 

process components and classified products. The findings of 

this study indicate the domination of the political climate of 

the country over the policy environment, the rule of politics 

on the economy, followed by the confrontational legislative, 

administrative, and administrative aspects with the 

institutional, structural and cultural challenges in the policy 

making process. It is therefore proposed that legislators 

emphasize national interests by adopting a subjective 

approach and avoiding the involvement of political 

approaches in the policy-making process. Also, in order to 

align the policies with the upstream documents, it is essential 

to form special committees in Parliament. 
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 مقدمه

 نظاام در ،قاانون اساسای جمهاوری اساالمی ایارانمطابق 
. کنادیما تصاویب را قاوانین مقنناه ةقاو اسالمی جمهوری
 منتخااب نمایناادگان آن در کااه اسااالمی شااورای مجلااس

 و لیتعاد تهیاه، را کشاور ازیاموردن گوناگون مجلس، قوانین
رد یاا تصاویب  ةکنناد و شاورای نگهباان و یفامی تصویب

 عهاده بارتطبیق آن با قانون اساسی و شرع را  قوانین بعد از
 رد.دا

، یمشاخط یا  و برناماه تادوین از پاس در این میاان
 کاه دیاآیما وجاود باه و اجرا مشیخطتصویب  بین یئخال

 باین ةواساط کاه اسات ارزیاابی از الگویی شناسایی نیازمند
 شارایط ،گریدعبارتبه. باشد شدن ییاجرا و یمشخط تدوین
ها ساازمان در مساتمر کنتارل و ارزیاابی باا ار شدن ییاجرا
 عملیااتی توانادیم مشیخط ةمرحل این از پس و کرده تعیین
 (.9319متولی،  و مظلومی) شود

 در اقتصاادی یهاایمشاخط وها طرحها، برنامه اجرای 
 دهادیما نشان تحقیقات .نیست بخشتیرضا و موفق ایران
 اتفااا  یمشااخط یاا  اجاارای در متعااددی مسااائل گاااهی
 اگار البتاه) شاودمی اجارا آنچاه عمالً که یطوربه؛ افتدمی
 .اساسی دارد تفاوت، است شده تدوین آنچه با( بشود

ة ناایدرزمر اخیاا هااایدهااه یهاشاارفتیپبااه  بااا توجااه
اهمیاات آن باارای  یتااا حااد، اگرچااه مشاایخط «ارزیااابی»
هناوز نتوانساته جایگااه  اما روشن شده، مشیخط لگرانیتحل

آورد باه هماین  باه دساتگذاری مشیرا در خط واقعی خود
گذاری مشایدلیل است کاه کماکاان از ایان مرحلاه در خط

 .(2،4209)هیل و هوپ شودیاد می 9«حلقه مفقوده» عنوانبه
مجاااالس  واقعااای اوقاااات عملکااارد از بسااایاری در 
 داده وعاده هایمشخط تدوین هنگام در آنچه با یگذارقانون

 مصاوب یهامشایخط از بسیاری و اردد بسیار بودند، تفاوت
بارای پژوهشاگر  هماواره .خورنادیم شکست اجرا ةمرحل در
، فهم چگونگی عملکرد مکانیسم اجرا و ارزیاابی پژوهشاین 

هاای اقتصاادی مصاوب مشیموفقیت و یا عدم موفقیت خط
بوده چارا  زیبرانگچالشمجلس شورای اسالمی ایران مهم و 

معیارهاای مناسابی بارای  و هاشاخص ،مشیارزیابی خطکه 
عادم  ساببباه هماین  .دهادیماذاری بهتر ارائه گمشیخط

شاود کاه هاد  باعا  مایاز یا  طار   مشیخطاجرای 

                                                                      
1. Missing Link 

2. Hill & Hupe 

 ازیاری و از طار  دیگار بسا نشاود نیتاأم عماالً مشیخط
ق شارایط روز و نیازهاای طاابماا م های اقتصاادیمشیخط
 ها نیازمشایخطباروز نباودن  و ونداجتماعی بروز نشا مروزا

د ناخواه مشیخطبخشی اثرو عدم  ییکاراباع  فقدان  عمالً
 .شد

هاا و همچناین مشایاجارای خاط ةبا توجاه باه گساتر
 یهاحوزهگریز بودن دستاوردهای آن به خصوص در سنجش

هاا مشایغیراقتصادی، پرسش اساسی میزان کارآمادی خاط
مشاای قاارار دارد. اناادرکاران خااطهمااواره پاایش روی دساات

ها نیز مستلزم تدوین سازوکاری مشیدر اجرای خط بازنگری
 هااآنبارای رصاد وضاعیت اجارای  اتکاقابلجامع، دقیق و 
-هاایی کاه گاروهمشیدر رابطه با خط ژهیوبهاست. این امر 

ها و انتظارات متفااوت نفع متعدد و همراه با خواستههای ذی
یاده یاباد. ماهیات پیچچندان میگیرند اهمیتی دورا دربر می
اقتصادی مصاوب  یهایمشخط رینظ هایمشاز خطبسیاری 

ای از این موارد است باا توجاه نمونهمجلس شورای اسالمی 
در مشروعیت دولت نزد عموم ماردم، بررسای  هاآنبه نقش 

 .سازدیمرا ناگزیر  هاآندقیق و جامع ابعاد 
 

 پژوهش هایپیشینه
تاً ثابت و پایدار ای از اقدامات نسبمجموعه عمومی، مشیخط

 یهادغدغااهحاال معضااالت یااا  قصاادبهو هدفمنااد دولاات، 
عاام ف تعری  در ی. (2094، 3)آندرسون عمومی جامعه است

ت کاه عمومی را تصمیمی دانسا یمشخط توانیم و خالصه
 (.9381،پور )قلی شودیممشکل عمومی اتخاذ در قبال ی  

، هااسااتیسدر کتاااب تحلیاال  یلیااام جنکیناازو طبااق نظاار
 هام باه یهاایریگمیتصاماز  یامجموعهمشی عمومی خط
بازیگران سیاسی با هد  یا  هاگروه لهیوسبهاست که  وابسته

آوردن ابازار مناساب یا باه دسات دستیابی به اهدا  خاص 
، 4)جنکیناز شاودیماباه آن اهادا  اتخااذ  یاابیبرای دست
عباارت اسات از عمومی  مشیخطدر پژوهش حاضر  .(9187
 یبخااش عمااوممراجااع مختلااف  لهیوساابهکااه اتی تصاامیم
 مناافع حفا  ةنمایناد کاه( …و  قوای ساه گاناه )مجلس،
، راه و روش دارهاد شاود یاا اقادامات می اتخاذ اندعمومی
نظام، بایادها و نبایادها و راهنماای عمال،  یهاهد انجام 

 .عمومی جامعه است مشیقلمرو خط
 مشاخص ندر آ کاه اساتی دینافرا، مشایارزیابی خط

                                                                      
3. Anderson 

4. Jenkins 
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مشی در عمل از چه ابزارهایی استفاده کرده خط ی  شودیم
تحقق چه اهادافی باوده و تاا چاه میازان باه  درصدداست، 
)هولات، راماش و  دسات پیادا کارده اسات موردنظراهدا  
. هد  کلای ارزیاابی، فاراهم آوردن باازخوری (2001، 9پرل

 گذارمشایگیری و ارائه بازخور باه خاطسودمند برای تصمیم
مشی موجود و اداماه یا خط هابرنامهکم  به بهبود  منظوربه

یاابی بهتار باه اهادا  ، در جهت دستهاآنیا توقف اجرای 
 (.9319پور، تعیین شده است )قلی

 بررسی زمانی مورد ةرا با توجه به مرحل مشیارزیابی خط
 :به سه دسته عمده تقسیم کرد مشیدر چرخه خط

 مشایدر زمان تدوین خط ینیبشیپر یا نگآینده ارزیابی( الف
 مشیخط و طی آن عقالنیت و دالیل توجیهی شودیمانجام 

در این ارزیابی، روش کار و الگاوی . شودیمیا برنامه بررسی 
بارای حصاول نتاایج  مشایخاط یهااتیفعالمنطقی انجام 

بارآورد  مشایترسیم شده و زمان و میزان تحقق نتاایج خاط
 .(2099، 2رز)فونل و روگ شودیم
نظارتی است که طی عمر اجرایی ی   :اجرا نیحارزیابی ب( 
تاا باا  شاودیماانجام  یامرحلهمستمر و  طوربهو  مشیخط

 اعالم هشدار سریع به مجریان، اصالحات الزم حین اجارای
 (.2001، 3و همکاران )مایلز دمشی، انجام پذیرخط
اجاارای پااس از اتمااام  نگاار یااا پسااین،ارزیااابی گذشااته(  ج
بالفصال، پیامادها و  یهاایخروجو  شودیمانجام  مشیخط
و درخصوص کارآمدی خط کندیمبررسی را  مشیخطاثرات 
و  )ماایلز دهادیمادر تحقاق اهادا  قضااوت انجاام  مشی

 دربردارنادههای اقتصاادی نیاز مشایخط(. 2001، همکاران
مجموعااه تصاامیماتی اساات کااه از سااوی مجلااس باارای 

و  اشاتاال تأمین رشد، ازجملهاری از اهدا  یابی به شمدست
شااود. محورهااای بااه کااار گرفتااه می هااامتیقثبااات 
 دارانساکانتفکر حااکم بار  ةهای اقتصادی بر پایمشیخط

به کشاور خاود و جهاان  هاآنحاکمیتی و نگاه  یهادستگاه
 (.9314زاده، الوانی و شریف) ردیگیمشکل 

 مشایخط، ارزیاابی و چریکاو ریارو در مطالعه برانسون،
باوده  مشایخطمحتاوا، اجارا و پیامادهای  ةشامل سه مرحل

بااار یکااای از مراحااال فرایناااد  هااااآناسااات. هریااا  از 
 .استگذاری متمرکز مشیخط
 

                                                                      
1. Howlett, Ramesh & Perl 

2. Funnell & Rogers 

3. Miles & al el.   

 مشیخط 4ارزيابی محتوای
ایاان نااوع ارزیااابی دربردارنااده مراحاال مهماای از فراینااد  
مشای و و تادوین خط لیاتحل ،مسائلهتعریف ) یگذارمشیخط

 ساؤالبوده و درصدد پاسخ به ایان  مشی(خط ةانتخاب و توسع
بیااانگر اهاادا   وضااوحبه مشاای،اساات کااه آیااا محتااوای خااط

مشی، اجرای آن و منطق اساسی برای بررسی آثار احتماالی خط
 مشی هست؟خط
 

 مشیخط 5ارزيابی اجرای
مشی طبق برنامه و این نوع ارزیابی دال بر آن است که آیا خط 

 به اجرا در آمده است یا خیر؟ رفتیمکه انتظار طور همان
 

 مشیخط 1ارزيابی پیامد
مشای این نوع ارزیابی نیز دال بر این مهم اسات کاه آیاا خاط 

توانسته است نتایج و پیامدهای ماورد انتظاار را حاصال  مدنظر
 کند؟

 
 گذاری و انواع ارزیابیمشیارتباط مراحل فرایند خط .6شکل 

 

 برناماه یاا یمشاخط ارزیاابی یهامدل از رخایب باه اداماه در
 :شودیم اشاره

ایان مادل  بیر هیدف(:مبتنیی) گراهدفالف( مدل ارزيابی 
 یساؤال نیترمهماست.  کاملی از سادگی و وضوح ةارزیابی نمون

آن است کاه آیاا نتاایج اجارای  شودیمکه در این مدل مطرح 
، 7دونا )و مشی با اهدا  آن تطاابق و همخاوانی دارناد؟خط
2001.) 

این مدل، نخستین بار توسط  :8ب( مدل ارزيابی آزاد از هدف
با عنوان روش ارزیابی ارائه شد. در ایان  یامقالهدر  9اسکریون

شاوند و ارزیاباان مشی نادیده گرفته مینوع ارزیابی، اهدا  خط
واقعای  جیبر نتامشی، خط ةکنند قضاوت خود را دربارتالش می

کاااه تماااایالت و تصااامیمات ون ایااانمبتنااای ساااازند، باااد
 .(9110، 10)ورسن گذاران را مدنظر قرار دهندمشیخط

                                                                      
4. Content Evaluation 
5. Implementation Evaluation 

6. Impact Evaluation 

7. Vedung 

8. Goal Free Evaluation 
9. Screven 

1. Worthen 
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تأکید ایان مادل بار  :6بر همکاریج( مدل ارزيابی مبتنی
مشی در صاحبان و کاربران اصلی برنامه/خط یمساع یتشر

برناماه را بهتار شاناخته و باا  هاآنفرایند ارزیابی است. زیرا 
ها گیریباه دسات آماده بارای تصامیمارزیابی آن، از نتایج 

که ارزیابی باید کنند آغاز می و با این فرض کنندیماستفاده 
 (.2008، 2)کاهانکاربرد واقعی داشته باشد 

ایان مادل کاه توساط اساتافل  :3د( مدل ارزيیابی ییی 
چاارچوب جاامعی را بارای هادایت  ( معرفی شد،2002)4بیم
هاا، کارکناان، پاروهههاا، ، برناماههاایمشخطارزیابی  ةنحو

. مفااهیم آن دهادیماارائاه  هاستمیسمحصوالت، نهادها و 
 ،رونیاازاتجربی دارد.  یهاطرحو  هاآزمونریشه در اهدا ، 

مادل  نیترمعرو ترین و عملی منزلهبهدر بسیاری از مراکز 
مفاهیم اصلی مادل در واهه  ارزیابی به کار گرفته شده است.

CIIP را  ارزیاابیسیپ چهاار ناوع  ارزیابی الگوی. اندنهفته
کلماات اول  ( از حر Cipp) سیپ چون عنوانکند می ارائه
(، فرآینااد inputرونااداد )د(. contextیااا زمینااه ) تیااموقع
(process( و فاارآورده )productبااه دساات آمااده اساات ) .

محصااول ایاان واهه بااه زمینااه، درونااداد، فراینااد و  ،درواقااع
 .کنادیماداللات  هااآنو بار ارزیاابی  خروجی( اشااره دارد)

هااد  ایاان ماادل، ارزیااابی، بهبااود و اصااالح  نیتاارمهم
)استافیل بایم  ( استهاآنو نه اثبات ها )برنامهها و مشیخط

 .(2094، 5و کورین
 

 
 مدل سیپ .2شکل 

 
باه های مصوب در جمهوری اسالمی ایران مشیخطارزیابی 

 :صورت گیرد سه طریق زیر
از  معموالًاز نوع ارزیابی درونی بوده و  بی اداری:الف( ارزيا
 از طریاقیا ممکن است  شودیممجریان رسمی اجرا  طریف

 انجام شود. هایبوروکراسنهادها و مقامات رسمی و حتی 
 مشیخطاین نوع ارزیابی بر ابزارهای  :يیقضا یابيارزب( 

کاه از صاحت  ردیاگیممتمرکز است و سازوکاری را به کار 

                                                                      
1. Collaborative Evaluation 

3. Kahan 

3. SIIP Evaluation Model 

5. Stufflebeam 

6. Stufflebeam & Coryn 

مشی اطمینان حاصال شاود. نظاارت بار رعایات ی خطاجرا
از موضوع این  هانامهنییآو  هادستورالعملقوانین و مقررات، 
 شود.ارزیابی محسوب می

 کاهنیانمایندگان مجلس با توجه باه  :یاییی یابيارزج( 
با خواست و نیاز جامعه، آشنایی دارند، ممکن است ضارورت 

س کنناد و باا طارح تصویب قاانونی را بارای کشاور احساا
در مجلااس تمایاال  مااوردنظرموضااوع از طریااق ارائااه مااتن 
ناوع  نیاا د.کنا تصاویبآن را سیاسی خود را ابراز کارده و 

حاکمیات و ملات متمرکاز اسات و  ةارزیابی بیشتر بار رابطا
یاا تکاذیب  دییاتأتجلی آن در رفتارهاای جمعای ماردم در 

 کناادیمااد پیاادا کااراقتصااادی مصااوب  یهااایمشااخط
 (.9312فرد،)دانش
 دیاادگاه جااامع مطالعااة و پااژوهش ادبیااات بررساای بااا
 یهاشاخص و متایرها عمومی، یمشخط حوزة نظرانصاحب
آنجاا کاه تحقیاق حاضار  و از احصاتحقیق  نظری چارچوب
دلیال فراینادی باودن بنیااد اسات و باهداده ةبر نظریامبتنی
اقتصادی در مجلس شاورای اساالمی ایاران و  یگذارقانون
 از طریاقگذاری مشایخط مرحله به مرحلهت ارزیابی ضرور
عادم مااایرت تخصصای مجلاس و بررسای  یهاونیسیکم
با احکام شرعی و قاانون  شورای اسالمی مجلس هایهمصوب

نگهباان و تشاابه شورای  وسیلهبهاساسی جمهوری اسالمی 
و نزدیاا  بااودن ساایپ( گذاری )مشاایماادل ارزیااابی خااط

های اقتصادی مشیخطة نیدرزمهای سیاسی و اداری ارزیابی
 ترکیبای ازبرای چارچوب نظاری،  با موضوع پژوهش حاضر،

اداری اساتفاده و از  -و رویکارد ارزیاابی سیاسایسیپ مدل 
قیاق راهنماای مفهاومی و عملایِ تح عنوانباهالگوی ذیال 

 .استفاده شده است
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پژوهشارچوب نظری هچ. 3شکل 

 

http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3.html
http://tebyan-zn.ir/tags/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3.html
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های اقتصادی مصوب مجلس مشیدر باب موضوع ارزیابی خط
مشی خطشورای اسالمی ایران و مفاهیم ارزیابی و رابطه آن با 

تحقیقاتی به زبان فارسی و خارجی صورت پذیرفته که به برخی 
 :شودیماز آنان اشاره 
( در تحقیقی تحت عنوان 9317) همکارانو  فردییدانا
های عمومی در ایران: مشیچگونگی ارزشیابی کیفیت خط»

دند کرا هار  «ترکیبی یشناسروشبر پژوهشی اکتشافی مبتنی
 ةهای عمومی نقش مهمی در پیشرفت و توسعمشیخط

که تحقق اهدا  توسعه و رفاه  یطوربهکنند کشورها ایفا می
 های عمومی آن بستگی دارد.مشییت خطهر کشوری به کیف

گذاری مشیکه بر اساس فرایند خطآنان به این نتیجه رسیدند 
های مشیترین مراحل تأثیرگذار در کیفیت خطعمومی، مهم
مشی عمومی و مرحله مشروعیت تدوین خط ةعمومی مرحل
 .مشی عمومی هستندبخشی به خط
عنوان تحت ( در پژوهشی 9311) همکارانپور و حسنقلی

 اعضای اثربخش نگهداشت مشیخط ارزشیابی مدل ةتوسع»
درصدد توسعة مدلی برای  «یعال آموزش در یعلمئتیه
در  یعلمئتیهمشی نگهداشت اثربخش اعضای ارزشیابی خط»

از لحاظ هد ،  هاآن . نوع پژوهشبرآمدند «یآموزش عال
 .ستکاربردی و از جنبة روش پژوهش، آمیخته )کیفی ا کمی( ا

الگویی »عنوان ( در تحقیقی با 9311) همکاراناسعدی و 
های عمومی در وزارت امور مشیبرای اجرای اثربخش خط
 اسالمی جمهوری گمرک: موردی ةاقتصادی و دارایی )مطالع

بندی عوامل مؤثر بر اجرای اثربخش رتبهبه  «ایران(
های عمومی و ارائة الگویی برای اجرای اثربخش مشیخط
های عمومی در گمرک جمهوری اسالمی ایران شیمخط

. این تحقیق از نظر هد ، اکتشافی و از نظر روش، پرداختند
، درمجموعآمیخته( است. )های کیفی و کمی تلفیقی از روش

مشی این تحقیق الگوی جدیدی برای اجرای اثربخش خط
  .عمومی در گمرک جمهوری اسالمی ایران معرفی کرده است

عنوان تحت  پژوهشی( در 9311) همکاران زاده وشریف
گذاری در صنعت نفت و مشیهای مؤثر بر خطارزیابی مؤلفه»

گذاری در مشیخطکه  سندینویم« گاز از منظر کارآفرینی
مثابه مدیریت کالن و ملی نگرانه مدیریتی بهچارچوب هر 

 هایطرح ارزیابی و اجرا ریزی،برنامه است که دربرگیرنده 
اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، برای  هایحوزه در ن،گوناگو

 پژوهش .استدستیابی به اهدا  متنوع در جارافیای هد  
مذکور به لحاظ کاربرد از نوع کاربردی و به لحاظ هد  از نوع 

و تجزیه و تحلیل  یآورجمعاکتشافی و به لحاظ شیوه 

 .است یانهیزماطالعات پیمایشی یا 
عنوان خود تحت  پژوهش در( 9314) همکارانواعظی و 

 «عمومی مشیالگوهای ارزیابی خط یبندتیاولوشناسایی و »
مشی، کارکردهای ضروری و متنوعی در رزیابی خطبه بررسی ا

 آنان معتقدند ؛اندپرداختهحاکمیت و مدیریت دولتی  ةعرص
ن ایرانی در این حوزه کمتر به تحقیق ارغم اهمیت، محققعلی

مشی آشنایی کمتری با الگوهای ارزیابی خط. لذا، اندپرداخته
احصاء معیارهای مطلوبیت و  منظوربهوجود دارد. محققین 

 در رامشی بهینگی الگوها، هجده الگوی رایج ارزیابی خط
خبرگان نمونه پژوهش قرار دادند تا معرفتی نو و  دید معرض
 شده ایجاد کنند. جامع از الگوهای یاد نسبتاً

( در پژوهش خود تحت عنوان 9314) رانهمکاپور و جباری
های های مبارزه با فساد در برنامهمشیبررسی و ارزیابی خط»

از د که کنبیان می «جمهوری اسالمی ایران ةچهارگانه توسع
های رسیدن به ترین گامهای توسعه، اصلیکه برنامه آنجا
های آینده، تجزیه مشی، برای اصالح خطاست 9404انداز چشم
در آنان ها ضروری است. های آنحلیل و ارزیابی سیاستو ت

با استفاده از روش تحلیل محتوا و تکنی  تجزیه  خودپژوهش 
و تحلیل مضمون به ارزیابی و تجزیه و تحلیل محتوای 

گذشته در ابعاد چهارگانه اقتصادی،  ةچهار برنام یهایمشخط
 .اندداختهپرمبارزه با فساد  ةنیدرزماداری، اجتماعی و سیاسی 

( با پژوهشی 9310) همکارانمعمارزاده طهران، غالمرضا و 
های مشیارائه مدل برای ارزیابی اثربخشی اجرای خط»نام به 

 در .«درمان بهداشت و ةعمومی جمهوری اسالمی ایران در حوز
های مصوب مشیاین تحقیق ارزیابی اثربخشی اجرای خط

پردازد. درمان میبهداشت و  ةمجلس شورای اسالمی در حوز
مورد استفاده در این تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی  روش
دهد که میزان اثربخشی انواع اجرا می تحقیق نشان جینتا است.

با یکدیگر متفاوت است و برای افزایش اثربخشی هر نوع اجرا 
 د.کرهای مختلف توجه باید به شاخص

(، درخصوص 2092) 1تحقیقات آلکین و کریستی
 ترمتفاوتشناسی الگوهای ارزیابی از نظر اعتبار و جامعیت هگون

نیز با ارائه بازخورد به  پردازانهینظرمابقی است. چراکه خود 
 .اندداشتهیاد شده  یبندطبقهایشان سهمی در تکمیل و بهبود 

کلی الگوهای ارزیابی  طوربهآلکین و کریستی،  نظرنقطه از
دسته، روش محور، ارزش توان به سه عمومی می مشیخط
 د.کرو کاربردی تقسیم  محور

                                                                      
1. Alkin & Christie 
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 (، ارزیابی2001) 1و استاماکاتیس در مطالعه برانسون، چریکو
مشی محتوا، اجرا و پیامدهای خط ةشامل سه مرحلمشی خط

بر یکی از مراحل فرایند  هاآنبوده است. هری  از 
مشی، : ارزیابی محتوای خطاستگذاری متمرکز مشیخط

فیشر و مشی. پیامد خط یابیارز ،مشیخطرای اج ارزیابی
(، بر این باورند که مطالعات ارزیابی، به مرحله 9720) 2میلر

شود که گذاری عمومی محدود نمیمشیخط ةخاصی از چرخ
مشی، به کار مشی یا طراحی مجدد چرخه خطخط ةبا خاتم

 برده شده از مشکل و دستور جدد به پایان برسد، بلکه بر
مشی، برای کل فرایند خط ةی نگرش چرخمبنا
گذاری و بر مبنای نگرش کل فرایند مشیخط
گذاری و بر مبنای نگرش زمانی، قبل و بعد از مشیخط

 .شودیمبه کار برده مشی خطاجرای 
(، انواع گوناگون ارزیابی را چنین متمایز 2003) 3ولمن

که دو  : ارزیابی پیشین، ارزیابی جاری، ارزیابی پسینکندیم
فعالیت عمده را در بر دارند. اول، سنجش اینکه اهدا  مورد 

؟ دوم، پاسخ به این اندشدهتا چه حد محقق مشی خطانتظار 
شده تا چه حد به برنامه یا  که آثار و تاییرات مشاهده سؤال
 اجرا شده مرتبط هستند؟.مشی خط

الگوهای ارزیابی را  تحول ریس(، 9181) 4گوبا و لینکلن
. نسل اول ارزیابی از سال کندچهار نسل تقسیم میبه 
تأثیر و تحتمشی خطکمی  یریگاندازهتأکید بر  با 9100

آمد. نسل دوم  به وجودمدیریت علمی تیلور  ةفضای نظری
کیفی  –کمی  یفگریتوصبا تمرکز بر  9142ارزیابی از سال 

با  9117آغاز شد. نسل سوم، در سال  یریگاندازه یجابه
گری تحقق اهدا  به قضاوت ةنگاه از توصیف نحو چرخش

، شروع شد و نسل مشیخطمیزان ارزشمندی و شایستگی 
با معرفی ارزیابی ساختارگرا، با  9181چهارم ارزیابی از سال 

 یجابه نفعیذ یهاگروهترویج مدل تعاملی ارزیاب 
پسامدرن، آغاز  یشناسمعرفتبر گری فردی و مبتنیقضاوت
 شد.

 

 شناسی پژوهشروش
از آنجا که این  پیازی است. مدلپژوهش در این  کار یمبنا

 ،لذا .مطالعه بر مبنای پارادایم تفسیری و غیر اثباتی است

                                                                      
1. Brownson, Chriqui & Stamatakis 

2. Fischer & Miller 

3. Wollmann 

4. Guba & Lincoln 

درک و تفسیر افراد  ةبرای تبیین موضوع مورد مطالعه نحو
کنندگان در تحقیق مینای عمل مورد مصاحبه و یا مشارکت

محقق درصدد استفاده از ، گریدیعبارتبهقرار گرفته است. 
 نگاه گر نوعپارادایم( مدل پیازی است که بیاناول ) ةیال

 ، یعنی استفاده ازلعهمطا مورد به موضوع پژوهشگر
همچنین براساس مدل  .است محور، تفسیررویکردهای 
 ،استقراییدوم آن، یعنی رویکرد  ةالیبر  مذکور در ادامه
سوم مدل پیازی  ةالی با توجه به ،است. بنابراین تأکید شده

 که به انتخاب استراتژی توسط محقق اشاره دارد استراتژی
توان گفت ، میرونیازا بنیاد انتخاب شده است.داده ةنظری

چهارم مدل  که در الیة گیری حاکم بر این پژوهشکه جهت
بر  ،است. لذا گیری کیفیپیازی به آن اشاره شده ی  جهت

 کشف منظوربهی یاستقرا گیری مذکور رویکرداساس جهت
این  رویکرد استقرایی .استاتخاذ شده  بنیادداده ةنظری ی 

آورد تا گزارشی نظری از ژوهشگر فراهم میبرای پامکان را 
، زمانهم طوربه وعمومی موضوع پرورش دهد  یهایژگیو

محکم  هادادهپایه این گزارش را در مشاهدات تجربی 
حرکت  راهبرددر این  نظریهری گییعنی روند شکل. سازدیم

 .کل است از جز به
های های الف( روشآوری اطالعات از روشبرای جمع

ها و مجالت ها: مطالعه مقالهها و مجلهمقاله) یاکتابخانه
مقاالت مرتبط با مدیریت  ژهیوبهپژوهش، ة مرتبط با حوز

مصاحبه با ) یدانیمهای ( روشب دولتی و پاسخگویی.
گذاری مشیخط ةفعالیت و خبرگان حوز ةسابق اشخاص با

مورد مطالعه این پژوهش  افراد اقتصادی( استفاده شده است.
گذاری،  مشیخط ةاشخاص با سابقه فعالیت و خبرگان حوز

نمایندگان فعلی و ادوار مجلس شورای اسالمی در مجلس 
های برنامه و بودجه و شورای اسالمی از کمیسیون

قضایی، اقتصاد، صنایع و معادن و ، 10محاسبات، اصل 
مدیران و کارشناسان اجرایی دیوان محاسبات و سازمان 

مجلس شورای اسالمی  یهاپژوهشبرنامه و بودجه و مرکز 
به  توجه با در این راستا، دهد.( تشکیل می9313-9383)

گلوله برفی یا  یریگنمونههد  پژوهش، از روش 
پس  درمجموع .ده استبرای مصاحبه استفاده ش 1یارهیزنج

گردآوری شده به  یهادادهمصاحبه با خبرگان،  91از انجام 
جدید وجود  یهامصاحبهنقطه اشباع رسیده و نیازی به 

 یبرا صرفاًبنیاد داده ةاین پژوهش از نظری در نداشت.

                                                                      
5. Snwball or Chain Sampling 
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 استفاده شده است. «هاتحلیل داده»
همواره دو معیار اصلی روایی و پایایی برای ارزیابی 

، نیباوجوداده است. شهای کمی و کیفی مطرح ژوهشپ
این دو معیار برای  یریکارگبهبا  کوربین و استراوس

مخالفت  دبنیاداده یپردازهینظربر های کیفی مبتنیپژوهش
)کوربین،  انددادهرا پیشنهاد  مقبولیتورزیده و معیار 
 (.2094، 1اشتراوس و اشتراوس

تحقیق تا چه  یهاتهافیمقبولیت بدین معنی است که 
، محقق و خواننده کنندگانمشارکتحد در انعکاس تجارب 

است. در  باورقابلمورد مطالعه موثق و  ةدر رابطه با پدید
ها حاصل از مصاحبه یهاداده پژوهش حاضر پس از تحلیل

اعتباربخشی به مدل  منظوربه، گانهسهگذاری به روش کد
ها و نتایج مصاحبه تحقیق، متایرهای استخراج شده از

نفر از  4) یگذارقانوننظران نفر از صاحب 7حاصل، به 
نفر از  3مصاحبه شده بود و  هاآنبا  قبالًاشخاصی که 

در مصاحبه شرکت نداشتند( ارائه  قبالًنظرانی که صاحب
شاخص  90 یمبناشده و مورد پاالیش قرار گرفت. بر 

شرح زیر  مقبولیت کوربین و استراوس پژوهش حاضر به
 د:شارزیابی 

پژوهش حاضر  یهاافتهیتحقق این معیار  منظوربه: تنایب

 ةنفر از متخصصان حوز 7پس از ارزیابی و پاالیش 
 گذاری به تأیید رسید.قانون

: در این باره باید گفت هاکاربردی يا مفید بودن يافته

فرایند  ةنیدرزمتحقیق حاضر در بعد عملی  یهاافتهیکه 
مفید  تواندیمگذاری در مجلس شورای اسالمی ایران قانون
 باشد.

 های بازرگانی،مشیمفاهیمی نظیر خط مفاهیم:
های اقتصاد بومی مشیهای اقتصاد مقاومتی و خطمشیخط

 از مفاهیم جدید پژوهش هستند.

از  بر خواستههای پژوهش حاضر یافته مفاهیم: ةزمین
گذاری بوده و قانون تجارب، وقایع و رویدادهای مربوط به
بر بستر، زمینه و فرهن  مفاهیم پدیدار شده آن نیز مبتنی
 مجلس شورای اسالمی ایران است.

گذاری مشیبرای تحقق این معیار در فرایند خط منطق:
اقتصادی تالش شد تا روایت مدنظر از آهن  منظم و 

 یکپارچه و توالی مناسبی برخوردار باشد.

در  پژوهش یهاافتهیالش شد در پژوهش حاضر ت عمق:

                                                                      
1. Corbin, Strauss & Strauss 

مبسوط، همراه با  طوربهپدیدار شده  ةفرایند روایت نظری
 و ابعاد ارائه شوند. هامشخصهجزئیات و توجه به 

پژوهش  یهادادهدر این رابطه باید گفت که در  انحراف:
گذاری حاضر موارد متعددی وجود دارد که همسو با قانون

 یگر قرار گرفتند.های دنبوده و در مجموعه مشخصه

های باید اشاره کرد که یافته اریمع نیا در مورد: نوآوری
 ة، برای ارائه مدل نسبتاً جامعی در حوزپژوهش حاضر
اقتصادی در مجلس شورای اسالمی هایمشیارزیابی خط

 ایران از نوآوری برخوردار است.

، پژوهشگر تالش پژوهش حاضر: طی فرایند حساییت

را مهم بداند و با جدیت تمام به اجرای  کرد موضوع مطالعه
 پژوهش با جدیت اقدام کند.

زمینه، پژوهشگر تالش کرد  در این :هاایتناد به يادنوشت
تجربه  یتگریرواهای مختلف فرایند در بخش

های مستخرج از گذاری و برحسب لزوم به یادنوشتمشیخط
 ها استناد کند.داده
 

 های پژوهشیافته
انجام شده،  یهامصاحبهتحلیل تم  جهیدرنت ،در این پژوهش

استخراج شدند، فرایند شناسایی  ةمفهوم اولی 911تعداد 
مفاهیم، به صورت رفت و برگشتی بود، به این معنا که ابتدا 
با بررسی ادبیات موضوع، مفاهیم اولیه و کلی استخراج 

و مطرح شدن مفاهیم جدید  هامصاحبهشدند. سپس با انجام 
، بار دیگر به ادبیات مراجعه شد تا معادل تریجزئو 
، در ادبیات نیز جستجو هامصاحبهمطرح شده در  یهابح 
 شود.

متون، تحلیل، ترکیب و  یکدگذارگام بعدی پس از 
بود. در این گام کدهای  هامؤلفهتلفیق کدها در قالب 

و  یبنددستهشناسایی شده براساس میزان تشابه مفهومی، 
شاخص( و ) یفرعمقوله  41مقوله اصلی،  8ترکیب شدند و 

 دند.شبُعد، برای طراحی مدل، استخراج  1
، مفاهیم شناسایی شده یکدگذاردر رویکرد  ،درواقع

 از موضوع مورد بررسی و با براساس شهود و درک پژوهشگر
برحسب ) هامقولهتوجه به وجه اشتراک مفاهیم، در قالب 

اصلی(  یهامقوله فرعی و سپس یهامقولهنیاز در قالب 
 شدند. یبنددسته
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 کدگذاری محوری .6جدول 

 مفهوم / کد اولیه ها(شاخص) یفرع یهامقوله

 مافول ماندن شرایط اقتصادی

 س یری، اقتصاد طیبه شرا یتوجهکم
 ونیسیکم گاهینقش و جا ،گذارییهسرما
، گذارقانون یراقتصادیغ التیتحصی، اقتصاد

 نیینقش پا، دعدم نگرش مثبت به اقتصا
 یصادعدم تفکر کالن اقت ی،اقتصاد ونیفراکس
 ی،اداقتص ونیسیکم فینقش ضعر، گذاقانون

یداخل گذارییهسرمااز  یتحماعدم  

 عدم تناسب قوانین با شرایط اقتصادی

صادین به عضویت در کمیسیون اقتاعدم گرایش متخصص  

اقتصادی هاییونفراکسعملکرد ضعیف   

ار مالی قوانینعدم توجه به ب  

یلگرتسهعدم توجه به تصویب قوانین   

یناقتصادی در تصویب قوان یهابنگاهترجیح دولت بر   

 عدم توجه به توان مالی مردم

 عدم تأکید بر قوانین صادرات محور

نعدم حاکمیت کمیسیون اقتصادی در تصویب قوانی  

 گرایش مجلس، بر حاکم سیاسی گفتمان تقدم گرایش سیاسی بر گرایش اقتصادی
 نقش بودن کمرن  ،جمهوریسرئ فکری
 ارجحیت قوانین، تصویب در مستقل نمایندگان
 در حزبی گرایش اولویت سیاسی، هایشگرا

 مصوبات فرهنگی ابعاد به توجه عدم مصوبات،

 اثرگذاری گفتمان سیاسی بر تصویب قوانین

یارذگقانون درروندگرایش رئیس مجلس به تأثیرگذاری   

اقتصادی در مقابل  هاییونفراکسمنفعل بودن 
سیاسی هاییونفراکس  

جلسحاکمیت سیاست بر ساختار کمیسیون اقتصادی م  

 اولویت مجلس، رئیس فکری گرایش عدم اولویت حاکمیت حزبی
 حزبی منافع اولویت مذهبی، و دینی گرایش
 قوانین، مذهبی ابعاد بودن پررن  مصوبات،
 قانون تدوین در صخا قشری منفعت

 حاکمیت مذهبی

 عدم اثرگذاری حزبی نمایندگان بر قوانین

محور نبودن تفسیر قوانیندولت  

های کالن نظامتوجه به سیاست  
رفع ، کشور هاییت رفعدم توجه به 

عدالت  یرقرار، باقشار جامعه نیب ضیتبع
عدم توجه ، عدم توجه به راهبرد نظام ی،اجتماع

، 44 اصل هاییاستستوجه به ، وزبه مطالبات ر
، عدم تدوین جامعه ازیمجلس به ن عدم توجه
 نیعدم توجه به قوان، بازار محورمصوبات 
 بودن مصوبات یبر مل دیتأکی، فرادست

 داشتن رویکرد کالن

 توجه به شرایط جامعه

 اجماع در تصویب قوانین

محور بودن قوانینجامعه  

محورتصویب قوانین عدالت  

بودن قوانین گراعام  

محور بودن قوانینفرهن   

 نظام وجود عدم مجلس، یرساناطالع ضعف کاربردی بودن سیستم نظارت
قانون، مشاله  از مجری انحرا  روتین، نظارت

 نمایندگان ازحدیشب
 ضرورت سیستم نظارت

گذاریاختصاص زمان مناسب برای قانون  

ابین قو یکار یموازعدم وجود   نمایندگان فعال حضور قانون، بازنگری قابلیت 
 دولت، در متعارض مصوبات دولت، در نا ر

 به توجه عدم مجلس، و دولت بین ناهماهنگی
 نیاز به مجلس توجه عدم کشور، هاییت رف
 بوروکراسی ،هایسیونکم بین نظراختال  جامعه،

 نظارت در بوروکراسی اجرا، در

هاهماهنگی بین کمیسیون  

 عدم حاکمیت بروکراسی در اجرا

نظرات کارشناسی یریکارگبه  ندادن اختصاص گذار،قانون محدود دانش 
 قوانین به توجه عدم تدوین، برای کافی وقت
 ضعیف تفسیر مناسب، نظارت رویه عدم فرادست،

 توجه به تخصص کاری

گذاراجرامحور نشدن قانون  
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 مشاوره علمی، مشاورین نداشتن قانون، اجرای در ضرورت تناسب رشته اعضای کمیسیون اقتصادی
 فرایند رعایت مجلس، یهاپژوهش مرکز با
 نظارت، نظام وجود عدم مشی،خط ویبتص

 تخصص و دانش به توجهییب

 اشرا  به قوانین فرادستی

 ضرورت تطابق لوایح با قوانین

گذاریضرورت رعایت فرایند قانون  

هاگذار و مطالبات آنانطبا  خاستگاه قانون  منافع بر تأکید عدم نمایندگان، محلی مطالبات 
 عدم مصوبات، بودن یامنطقه بر تأکید ملی،
 در گذارقانون دخالت محلی، نمایندگان خودباوری
 نگریجزئی نمایندگان، نگریجزئی اجرا،

 نماینده ملی تفکر نداشتن نمایندگان،

محلی منافععدم تأکید بر   

ال نمایندگان محلیعدم انفع  

 عدم رویکرد ابزاری نمایندگان

 عدم تقدم منافع فردی بر منافع جمعی

 

 ابعاد تأکید شده در مدل نهایی های اصلی وهای فرعی، مقولهقولهمفاهیم م. 2جدول 

 (هاشاخص) یفرع یهامقوله اصلی یهامقوله ابعاد

 رویکرد اقتصادی
کمرن  بودن بُعد 

 یناقتصادی قوان

 مافول ماندن شرایط اقتصادی

 عدم تناسب قوانین با شرایط اقتصادی

 ن به عضویت در کمیسیون اقتصادیاعدم گرایش متخصص

 اقتصادی هاییونفراکسعملکرد ضعیف 

 عدم توجه به بار مالی قوانین

 یلگرتسهعدم توجه به تصویب قوانین 

 تصویب قوانیناقتصادی در  یهابنگاهترجیح دولت بر 

 عدم توجه به توان مالی مردم

 عدم تأکید بر قوانین صادرات محور

 عدم حاکمیت کمیسیون اقتصادی در تصویب قوانین

 رویکرد سیاسی

حاکمیت سیاست بر 
 اقتصاد

 تقدم گرایش سیاسی بر گرایش اقتصادی

 اثرگذاری گفتمان سیاسی بر تصویب قوانین

 یگذارقانونه تأثیرگذاری در روند گرایش رئیس مجلس ب

اقتصادی در مقابل  هاییونفراکسمنفعل بودن 
 سیاسی هاییونفراکس

 حاکمیت سیاست بر ساختار کمیسیون اقتصادی مجلس

حاکمیت ایدئولوهی بر 
 قوانین

 اولویت حاکمیت حزبی

 حاکمیت مذهبی

 اثرگذاری حزبی نمایندگان بر قوانین

 نبودن تفسیر قوانین محوردولت

ساختاری و  یکار یمواز
 نهادی

 بین قوا یکار یموازوجود 

 هاگروههماهنگی بین 

 حاکمیت بروکراسی در اجرا

 فنی و اجرایی

 توجه به نظام ارزیابی

 کاربردی بودن سیستم ارزیابی
 ضرورت سیستم ارزیابی

 یگذارقانوناختصاص زمان مناسب برای 

 انش و تخصصضرورت د

 نظرات کارشناسی یریکارگبه

 توجه به تخصص کاری

 گذارقانوناجرامحور نشدن 

 ضرورت تناسب رشته اعضای کمیسیون اقتصادی
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 اشرا  به قوانین فرادستی

 ضرورت تطابق لوایح با قوانین

یگذارقانونضرورت رعایت فرایند   

 یگذارقانوندامنه 
 

در نگر رویکرد کالن
 تصویب قوانین

 

های کالن نظامتوجه به سیاست  

 داشتن رویکرد کالن

 توجه به شرایط جامعه

 اجماع در تصویب قوانین

محور بودن قوانینجامعه  

محورتصویب قوانین عدالت  

بودن قوانین گراعام  

محور بودن قوانینفرهن   

 گذارقانونرویکرد 
 عدم تقابل منافع ملی و

 محلی

هاو مطالبات آن گذارقانونانطبا  خاستگاه   

محلی منافعتأکید بر   

 انفعال نمایندگان محلی

 رویکرد ابزاری نمایندگان

 تقدم منافع فردی بر منافع جمعی

 

 
 یاسالم یشورامصوب مجلس  یاقتصاد هاییمشخط یابیعوامل مؤثر بر ارز  یشمات ینما .4شکل 

 الش شده است تا نمایی شماتی  از مقوالتت 4شکل در 
شده ارائه شود. هد  از ارائه شکل زیر ارائه تصویری  استخراج

های تحقیق با ترین یافتهمهم ارتباط یشماتی  از نحوه
و  اصلی ةمقول 8 بُعد، 1پژوهش با  مدل تیدرنهایکدیگر است. 

به دست آمده که در قالب چهار  (شاخص) یفرع ةمقول 41
فرایندی و محصوالت مطابق  یهامؤلفهزمینه، ورودی،  رکن،
شدند که مدل نهایی در ادامه مشاهده  یبنددستهسیپ( مدل )
 (.1شکل ) شودیم نییتبو 
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 یاسالم یمصوب مجلس شورا یاقتصاد یهایمشخط یابیمدل ارز .5شکل 

 گیریبحث و نتیجه
ت اسات دنبال پاسخ به این ساؤاالپژوهش، پژوهشگر به این در
 یمجلس شورا مصوب یاقتصادی هایمشخط یابیمدل ارزکه 

ی ماادل ارزیااابی هامؤلفااهچیساات؟ ابعاااد و  ی ایااراناسااالم
های اقتصادی مصوب مجلس شورای اساالمی ایاران مشیخط

های مشیی مدل ارزیابی خطهامؤلفهبین ابعاد و  روابط چیست؟
 ت؟ایران چگونه اس یاسالم یمجلس شورااقتصادی مصوب 

که موضاوع ارزیاابی  دهدیمبررسی مطالعات پیشین نشان 
گذاری در مشای، یا  مبحا  کلیادی در فرایناد خطمشیخط

و مطالعاتی هم که صاورت  استایران  یاسالم یمجلس شورا
های عماومی مشیتدوین و اجرای خط ةپذیرفته، بیشتر در حوز
های اقتصادی مجلاس کمتار توجاه مشیبوده و به ارزیابی خط
( ضامن 9317) همکاارانو  فاردییدانااشده است. برای مثاال 

هاای عماومی در مشایخطچگونگی ارزشیابی کیفیات بررسی 
با مدل پیشنهادی این پاژوهش  یمفهوم یالگوو طراحی  ایران

همنوایی دارد. مقوالت استخراج شاده در ایان پاژوهش نشاان 
 ةباا ساه عارضا یگاذارقانوندر نظاام  حال حاضردر دهد، می
 مراجاع داتعاد تاورم قاانون و مقاررات، صلی مواجاه هساتیم:ا

ساه منشاأ ایان  قاانون. اجرایای مادیریت تنوعو  یگذارقانون
کشااور باار فضااای  یاساایس یفضاااحکایاات از تساالط  ةعارضاا
و  هاساازمانتاییر  ،تاییر شرایط اجرایی کشور گذاری،مشیخط

 نباودن یندها و تعارض قوانین واساختارهای اداری و اصالح فر
اجرایی  یهانامهنییآاجرایی و یا عدم تصویب  یهادستورالعمل
 عماالًکه در برخی از موارد  شده امر سبببوده و همین قوانین 

مصوبات مجلس و قوانین موجود کشور امکاان اجرایای نیاباد و 
های یافته .و کارآمدی قوانین یاثربخشاین موضوع یعنی فقدان 
نگراناه و دم اتخاذ رویکردهای کالناین مطالعه نشان داد که ع

به روز نبودن نمایندگان مجلاس شاورای اساالمی در تصاویب 
نظار  بادون در های اقتصادیمشیخط قوانین منجر به تصویب

ماوانعی در  نیچنا شاده اسات. ایگرفتن نظام جامع و منظومه
و « محور نباودن قاوانینجامعاه»های اصلی تحت عنوان مقوله
اساتخراج و « ن با شارایط اقتصاادی جامعاهعدم تناسب قوانی»

 شناسایی شدند.
اتاال  مناابع، گر آن است کاه پیام نهایی این پژوهش بیان

های اصالی کاری از مشخصاه، پوپولیسم و سیاسینگریبخشی
و اصالح ساختار مجلس و نظام انتخابات  استمجالس در ایران 

. اساتت برای برون رفت از این مشکالناپذیر اجتنابراهکاری 
گیرناد، نمایندگانی که مجوز ورود به مجلس را با رأی مردم می

ها و گرایی داشته باشند و فقاط باه خواساتهحلینباید رویکرد م
انتخابی خودشاان اهمیات دهناد بلکاه  ةمطالبات مردم در حوز

کشاور و مناافع هماه جامعاه را در نظار  ةتوساع ضروری است
ند که چرخه اقتصاادی را بگیرند و قوانین و ضوابطی را وضع کن
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 به حرکت در آورد.
ارائه مدل نسبتاً جاامعی در  یبرا های پژوهش حاضر،یافته
گذاری اقتصاادی در مجلاس شاورای مشایارزیاابی خطة حوز

 اسالمی ایران از نوآوری برخوردار است.

 

 پژوهش هاشنهادیپ
ارائاه شاده ذیال  هاشانهادیپهای این پاژوهش، براساس یافته
اقتصادی  یهایمشخط یابیارزو نهایتاً  اجرا دوین،درخصوص ت

تواناد باه نماینادگان مصوب مجلس شورای اسالمی ایاران می
نظااارتی همچااون دیااوان محاساابات و  یهادسااتگاهمجلااس، 

 د:کنسازمان بازرسی کل کشور کم  
 

 بُعد ییایی
و مادیریتی  یشخصا یکردهاایرو هاا ودولتبر  گفتمان حاکم

های اجرایای و زمیناه ییکااراتای بهبود در راس جمهور یساؤر
کلی با رویکرد ملای همساو  یهااستیسهای کالن و مشیخط
 د.شو

د شاواستقالل مجلس و نمایندگان در تصویب قوانین حف  
و از اعماااال فشاااارهای سیاسااای و جنااااحی در تصاااویب 

 های کالن و ملی اقتصادی کاسته شود.مشیخط

غیردولتاای  یهااایابیااارزمکااانیزمی جهاات  فااراهم کااردن
های گروهی؛ افاراد و پژوهشاگران و مطبوعات؛ رسانه وسیلهبه
 دولتی.غیر یهاگروه

گاذاری در مجلاس شاورای مشایتمامی فراینادهای خاط
نهادهااای ناهمسااو، متضاااد و  دیگاارد و شااواسااالمی تجمیااع 

مشاور و همکار تحت نظارت و نهاد اصالی  عنوانبهناهماهن  
 .به فعالیت بپردازندیعنی مجلس شورای اسالمی 

 

 بُعد فنی و اداری

مانناد دولات،  ماؤثرهماهنگی و همکاری کامل نهادها و قوای 
مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظاام و شاورای نگهباان در 

 یهااایمشااخطبهبااود فراینااد و کااارایی و اثربخشاای برونااداد 
 اقتصادی.

 ها و تسهیلمشیرسانی در مورد خطبرقراری سیستم اطالع
 یهاتیساا یانادازراه بین ماردم و مسائولین از طریاقارتباط 
برای ارزیاابی  توسط نمایندگان مجلس شورای اسالمی اینترنت
 .استهای اقتصادی مشیخط

اجرای کامل قاانون انتشاار و دسترسای آزاد باه اطالعاات 
هاای ارزیاابی عملکارد و نتاایج اجارای قاوانین و شامل بخش

 ها.مشیمصوبات و خط

ای جلااوگیری از ورود نمایناادگان باادون الزم اساات باار
تخصص مرتبط به کمیسیون اقتصادی استانداردها و معیارهاای 

باارای نمایناادگان متقاضاای عضااویت در ایاان  یارانهیگسااخت
 د.شوکمیسیون اعمال 

و آشنایی با  یگذارقانونآموزشی فرایند  یهادورهبرگزاری 
کاار هار هب زهر آغامجموعه قوانین و اسناد فرادستی در ابتدای 

دوره مجلس شورای اسالمی جهت کاساتن از ضاعف داناش و 
 تخصص و اطالعات نمایندگان منتخب.

 

 بُعد اقتصادی

بازنگری در قوانین اقتصادی متناساب باا تاییارات و تحاوالت 
نگراناه کشاور بایاد در هاای آینادهو رویکرد وکارکسابمحیط 

 .دستور کار قوای مجریه و مقننه قرار گیرند

متناسب با نیازهای جامعه  بلندمدتت تصویب قوانین ضرور
 .اقتصادی ةو عدم تصویب قوانین متعدد و انبو

تعامل و همکاری بازوهای نظارتی قوای مقنناه، مجریاه و 
قضائیه مانند دیوان محاسابات، ساازمان حسابرسای و ساازمان 

ها و ارائه مشیخطارزیابی، ةنیدرزمبا یکدیگر  کل کشوربازرسی 
مشی برای شناسایی نقااط ضاعف و میزان موفقیت خط گزارش

 قوت اجرای آن.

ضروری اسات حاکمیات کمیسایون تخصصای اقتصاادی 
که به کمیسایون مربوطاه  ییهاطرحمجلس در بررسی لوایح و 

فاار  از اعماال فشاار  شاودیمکمیسیون اصلی ارجاع  عنوانبه
 سالیق سیاسی و جریانات حزبی باشد.

 

 یگذارقانون ةدامن
برای ارزیابی مستمر و  یاحرفهضرورت ایجاد نهادی مستقل و 

مند که بر اساس آخارین متادهای علمای فرایناد تادوین روش
 ییکاراسالمت و  ةکنندنیتضمرا زیر نظر داشته باشد  یمشخط

 .استگذاری اقتصادی مشیفرایند خط
 هااایاز مکانیزم بااا اسااتفادهمشاای در فراینااد تاادوین خط

ساازی و کااهش به کااهش بوروکراسای، رواننظارتی نسبت  
 د.شواقدام مشی خطو مؤثر  کارآمد یاجرانفوذ در راستای اعمال

داخلی مجلاس مبنای بار  ةنامنییآای به الحا  بند یا ماده
اولویت منافع ملی بر مناافع محلای در تصاویب قاانون بودجاه 

 کشور ةسالیان

 ها بااامشاایخطهمسااویی باارای تطبیااق  ئااتیه لیتشااک
باین هاا رفاع ناهماهنگی از منظوربهی باالدست ها و اسنادبرنامه

 دولت و مجلس.
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 گذارقانونبُعد 
 .وامدار کسی نباشندو در تدوین قانون آزاد باشند  گذارانقانون

ضروری است نمایندگان بر اساس مسئولیت و موقعیت خاود در 
های تخصصای عضاو و از نظار علمای و تخصصای کمیسیون
 باشند. یگذارقانونو مجهز به آخرین اطالعات  روزبه همیشه

منافع ملی را بر منافع جناحی و حزبی و محلی  دبای یگذارقانون
 ترجیح دهد.

 

 های پژوهشمحدویت
 اسات باوده مواجه ییهاتیمحدود با اجرا حین در پژوهش این
ماورد  متایرهاای باودن محاادود باه توانمی هاآن ازجمله که

 تاالش تمام محقق اگرچه که معنی این به .اره کرداش استفاده،
ئل مسا به مربوط متایرهایج ستخراا و شناسایی بارای را خاود

اقتصادی مصوب مجلس شورای اسالمی  هایمشیخطارزیابی 
 دیگری متایرهای است ممکن حال این باا اماا ،انجام داد ایران
 جاا همچناین .گیرند قرار توجه مورد باید که باشند داشته وجود
 ابعااادج اساتخرا و متایرهاا یبنددساته ازپاس  محقاق داشت

 از تعدادی در راابعاد  آن ،های اقتصادیمشیمسائل ارزیابی خط
 ایان انجاام که ندبگذار آزمون و سنجش مح  به هاوزارتخانه
 آیناده محققاان باه ،نیبنابرا .نبود ریپذامکانیلی دالبه بنا کاار
افازایش  منظورباه خاود هاایپاژوهش در کاه شودمی توصیه
 یهاایمشاخطمساائل ارزیاابی  سانجشابزار  محتوایی اعتبار

 متایرهااای به ،اقتصادی مصوب مجلس شورای اسالمی ایران
نیز  هاسازمان دیگر متایرهای جستجوی به و نکنند اکتفا فعلای
 بپردازند.
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