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Abstract 

Policy research as one of the most important stages of policymaking brings policymakers' 

actions closer to policy knowledge. Policy research is the process of conducting research 

on social issues in order to provide scientific advice to policymakers. The purpose of this 

study was to determine the factors affecting the policy research in the Iranian legislature. 

Given that the policy research arm of the legislative branch of the government is the 

research center of the Parliament, research data have been gathered from experts and 

managers of this organization. In this regard, by combining two methods of content 

analysis based on interviews with experts and interpretive structural modeling (ISM), the 

factors influencing legislative policy research were attempted to be identified and 

classified. The findings of the study suggest a four-level model. The first level includes the 

themes of "influential stakeholder groups" and “the objection to the internal regulations of 

the Islamic Consultative Assembly (Parliament)", the second level includes the theme of 

"ambiguity in prioritizing a plan or a bill", and the third level includes the themes of 

“utilitarianism in some of the representatives” and “the political interests of 

representatives". Finally, the fourth level contains various themes such as the " total 

knowledge approach of representatives" and the "difference in the viewpoint of the 

research center of government and parliament". 
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 چکیده
 گذارانیمشکردن عمل خط کیدر نزد یادیز تیاز اهم یارگذیمشمراحل خط نیتریاز اساس یکیبه عنوان  یپژوهمشیخط

به منظور ارائه  یدر باب مسئله اجتماع پژوهشانجام  ندیفرآ یپژوهیمشبرخوردار است. خط یگذاریمشبه دانش رشته خط
مقننه ةقودر  یپژوهیمشثر بر خطؤبه عوامل م یابیاست. پژوهش حاضر با هدف دست گذارانیمشبه خط یعلم یهاهیتوص

است،  یاسالم یمجلس شورا یهاقوه مقنّنه، مرکز پژوهش یپژوهیمشخط یانجام شده است. طبعاً با توجه به آنکه بازو رانیا
 لیدو روش تحل قیو با تلف ستارا نیشده است. در ا ینهاد گردآور نیا رانیاز خبرگان، کارشناسان و مد پژوهش یهاداده

یمشبر خط رگذاری( تالش شده است تا عوامل تأثISM) یریتفس یساختار یسازبر مصاحبه با خبرگان و مدل یمضمون مبتن
است. سطح اول مدل  یمدل چهارسطح کی انگریب پژوهش یهاافتهیگردند.  یبندو سپس سطح ییقوه مقنّنه شناسا یپژوه

سطح دوم شامل مضمون  ،«یاسالم یمجلس شورا یداخل نامهنییدر آ رادیا» ،«بانفوذ نفعیذ یهاگروه» نیشامل مضام
 یاسیس قیسال»و  «ندگانینما یبرخ ییگرامنفعت» نیسطح سوم شامل مضام ،«حهیال ایبه طرح  یدهتیابهام در اولو»

مرکز  دگاهیتفاوت در نوع د»و  «ندگانینما کلّ یدانا کردیرو» رینظ یمختلف نیسطح چهارم شامل مضام تاًیو نها «ندگانینما
 است. « ها دولت و مجلسپژوهش

 

 .یریتفس یساختار یسازقوه مقنّنه ، مدل ،یپژوهمشیخط ،یعموم یگذارمشیخط :های کلیدیواژه
 

بر  یمبتن یپژوهیمشثر بر خطؤبر عوامل م یلیتحل»(. 1400) مانیسل، یاضیّفو   یهاد ،یمحمّدخان ؛نیحس پور،یاصل :استناد

  .72-61(، 2)9، یدولت هایسازمان تیریمد. «قوّه مقنّنه یمطالعه مورد ،یریتفس یختارسا یسازمدل کردیرو
-------------------------- 

(DOI): 10.30473/IPOM.2021.53801.4127 

 دولتی یهامدیریت سازمانفصلنامه علمی 

 (61-72) 1400(، بهار 34، )پیاپی 2شماره   ،9دوره 
    (07/04/1399) تاریخ دریافت:
 (29/11/1399) :تاریخ پذیرش

 



   تفسیری ... -سازی ساختاریپژوهی مبتنی بر رویکرد مدلمشیثر بر خطؤپور و همکاران: تحلیلی بر عوامل ماصلی      26

 مقدمه
یک حوزة علمی و  عنوانبهمشی، تحلیل و پژوهش در مورد خط 

 مشی با مبنایی که دیوید لرنر و هارولد السولای، از علوم خطحرفه
بنا گذاشتند، آغاز شد. این اندیشمندان، تحلیل و پژوهش در  0990در 

کنند: ارائه اطالعات مشی را به این صورت تعریف میمورد خط
مسئله »، «کنندهبینیپیش»، «ایرشتهسجم و میانمن»مرتبط که 
های است. این اصول از طریق پژوهش« شهروند محور»و « محور

پژوهان، مشیاند؛ چراکه خطنیم قرن اخیر مورد تأکید قرار گرفته
، کنند )برکلندپژوهی اشاره میمشیامروزه صراحتاً به این اهداف خط

2110 :02). 
هایی وضع مشیوهی آن است که خطپژمشیالش خطت تمام

آمده به بهترین وجه  به وجودشود که در قالب آن، مسئله اجتماعی 
ممکن حل شود. با توجه به اینکه کشور ما در مسیر پیشرفت قرار دارد 

( و نیز منابع در دسترس 0491)مرکز الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، 
فعالیت خطیر اند تا نهادهایی ایجاد شده ،لذا .محدود است

از:  اندعبارت هاآنکه برخی از  پژوهی را در کشور انجام دهندمشیخط
های های مجلس شورای اسالمی، مرکز بررسیمرکز پژوهش

مجمع  استراتژیکاستراتژیک ریاست جمهوری، مرکز تحقیقات 
تشخیص مصلحت نظام، پژوهشگاه قوه قضاییه و پژوهشگاه شورای 

 نگهبان قانون اساسی.
به دلیل  یاسالم یشورامجلس  یهامرکز پژوهشاین میان  در

گذاری مشیترین نهاد خطتأثیرگذاری مستقیم بر تصمیمات اصلی
های نقش مرکز پژوهش. کشور )قوه مقنّنه( حائز اهمیت فراوان است

پشتوانه علمی و کارشناسی در امر  کنندهنیتأمسازمان  عنوانبهمجلس 
های تخصّصی مجلس شورای سیونها برای کمیمشیخطتدوین 

حال ممکن است در این  اسالمی، جایگاهی کلیدی و راهبردی است.
بین، عواملی در ایفای نقش راهبردی این نهاد تأثیرگذار بوده و بعضاً 

دار میان یآن را دچار خدشه سازند. وجود فاصله معن مؤثرایفای نقش 
پور و قلی ر پژوهشپژوهی قوّه مقنّنه دمشیخطوضع موجود و مطلوب 

این پژوهش در پی آن قرار گرفته است.  د  یتأک( مورد 0439همکاران )
مشی پژوهی بندی عوامل مؤثر بر خطاست تا با شناسایی و نیز سطح

های مرتبط را شناسایی کند و از این رهگذر در قوه مقننه، برخی چالش
ه قوّه های تدوین شدمشیمسیر نزدیک شدن مسائل اجتماعی به خط

 مقنّنه تا حدّی اثرگذار باشد.
 از: اندعبارتهای اصلی پژوهش حاضر پرسش ،رونیازا

 مشی پژوهی در قوه مقننه ایران کدام است؟عوامل مؤثر بر خط .0

                                                                   
1. Lasswell 

2. Birkland 

پژوهی در قوه مقننه ایران مشیبندی عوامل مؤثر بر خطسطح .2
 چگونه است؟

شافی با توجه به آنکه پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع اکت
قابل  پژوهشهای فرضیه مشخصی در پاسخ به پرسش ،لذا. است

 طرح نیست.

 پژوهش مبانی نظری
مشی )برخالف علوم سیاسی که فرآیند کلی، ظهور علوم خط طوربه

دهد( بر این باور است که مشکالت سیاسی را مورد مطالعه قرار می
لیل قرار توان به صورت سیستماتیک مورد مطالعه و تحاجتماعی را می

گذاری را به مشیخطتوان می ،داد )یک رویکرد منطقی( و بنابراین
 .(2112، صورت سیستماتیک بهبود داد )آنتس

در باب مسئله اجتماعی   پژوهشپژوهی فرآیند انجام مشیخط
های عملی و معطوف ارائه توصیه منظوربهدارای اهمیت و یا تحلیل آن 

 دیگر،عبارتبهحل مسئله است. گذاران جهت مشیبه عمل به خط
های مختلف برای کاهش مسئله پیدا مشیپژوهی، خطمشیخط ضمن
هایی رسد. فعالیتگذاران میمشیشود و این شقوق به اطالع خطمی

از لحاظ  تنهانهگیرد، پژوهی صورت میمشیکه تحت عنوان خط
قق مسئله مورد بررسی، بلکه از لحاظ سبک و خالقیت و قضاوت مح

 .(0492، 3نیز متنوع است )ماژرزاک
ترین ( پژوهش اجتماعی را در وسیع0929) لیندبلوم و کوهن
هر چیزی که ممکن است به دانش یا »کنند: مفهوم خود معرفی می

تعریف دیگر، « حل برای مشکالت اجتماعی کمک کند.راه
ی هایاطالعات و یا داده»دهد: توضیح می گونهاینپژوهی را مشیخط

و ابالغ شده است تا به حل  دهیسازمانآوری، تحلیل، که جمع
 .(34: 0929)لیندبلوم و کوهن، « مشکالت عمومی کمک کند.

پنج  بهپژوهی براساس مدل ماژرزاک مشیکلی فرایند خط طوربه
. تحلیل 4؛ یسازمفهوم. 2؛ یسازآماده. 0 شود:مرحله زیر تقسیم می

بودن  زیآمتیموفقبرای . . انتقال نتایج9و  ها. تحلیل توصیه3؛ تکنیکی
 ابتدا باید .ضروری استهمه این پنج مرحله  توجه به مشیخط

اطالعات مقدماتی درباره مسئله اجتماعی و محیط اجتماعی سیاسی 
 سازیمفهوم پژوهشهای مسئله و پرسشسپس وری شود؛ آگرد

ها از لحاظ صیهشوند؛ رویکرد تحلیلی باید انتخاب شده و اعمال شود؛ تو
عملی بودنشان باید مورد تحلیل قرار گیرند و در صورت اقتضا جرح و 

در شکل طور مناسبی منتقل شود. هتعدیل شوند و نتایج مطالعه باید ب
 تزیر چهار نوع شیوه پرداختن به مسائل اجتماعی ارائه شده اس

 .(0492)ماژرزاک، 

                                                                   
3. Anthes 
4  . Majchrzak 

5. Lindblom & Cohen 



 26          0311، بهار 2، شماره 9های دولتی، دوره فصلنامه علمی مدیریت سازمان

 اجتماعی مسائل دربارة پژوهشهای انواع شیوه .1جدول 
 تمرکز

ش  اساسی تکنيکی  
گراي

 

به 
ع

مل
 

 مشیتحلیل خط کم
 بنیادی پژوهش
 مشیتحلیل خط

 پژوهیمشیخط تکنیکی پژوهش زیاد

 

 پیشینه پژوهش
 جهژت الگژویی طراحژی»( در پژژوهش 0493همکاران ) و پورقلی

 کیفژژی، رویکژژرد کژژارگیریبژژه طریژژق از «پژوهیسیاسژژت ارزیژابی
 پژوهژی راسیاسژت نتایج کیفیت سطح ارتقای در مؤثر هایشاخص
 .اندکرده بندیدسته نهایتاً و طراحی

 بژژژر تحلیلژژژی»( در پژژژژوهش 0499فرد )ییدانژژژا و شژژژهائی
گیری چنین نتیجژه« ایران در عمومی مشیخط فرآیند پژوهیدانش
 رشژژته در جدیژژد رویکردهژژای ظهژژور رغژژمانژژد کژژه علژژیکرده
 در همچنژژان ایژژران در حژوزه نای پژوهاندانش گذاری،مشیخط

توجژه چنژدانی بژه  و دارنژدبرمی قژژدم فرآیندی رویکژرد راسژتای
 رویکردهای نظری جدید ندارند.

( در پژژژژژوهش 0499همکژژژژاران ) و آبژژژژادیفرح امیژژژژری
« ایژران عالی آموزش نظام در پژوهیسیاست فرآیند شناسیآسیب»
 و گژذارانسژتسیا با مرتبط کارکردی و ساختاری هایآسیب وجود
 فرآینژژد در کنشژژگران سژژایر بژژا تعژژاملی و ارتبژژاطی عوامژژل
 .اندرا شناسایی کرده پژوهیمشیخط

 در گمشژده الیه پژوهیسیاست»( در پژوهش 0492جاودانی )
انژد کژه چنین بیژان کرده« عالی آموزش نظام گیریتصمیم فرآیند
 یژانم در مفاهمژه و آگژاهی ایجژاد نوین نیازمنژد نهادهای موفقیت
 عملیژژات پنداشژژتن محرمانژژه ترتیژژب ایژژن بژژه. اسژژت نفعژژانذی

 تنهانژه تواندمی عمومی، افکار از آن داشتننگه دور و گذاریسیاست
 افژزایش نوعیبژه بلکژه پژوهی،مشیخط اثربخشی رفتن میان از به

 .شود منجر دولتمردان خودبسندگی
 تژژژأثیر بررسژژژی» ( در مقالژژژه0439همکژژژاران ) و پژژژورقلی
 نهادهژای تأثیر به بررسی« گذاریسیاست فضای در پژوهیاستسی
 .اندپرداخته گذاریمشیخط فضای در پژوهمشیخط
 پژوهیمشیخط داده پایگاه افق بررسی»( در پژوهش 2103) کیم
 در هژا،دولت چنین گفتژه اسژت کژه« احتمالی موضوع مدل یک با

بژرده و  هژرهب جمعژی هژوش از بینیپیش فرآیندهای انجام هنگام

 .کنندمی درک تخصصی، نظرات طریق از را ظهور حال در مسائل

                                                                   
. Kim 

 استراتژی یسنجامکان پژوهیمشیخط»( در پژوهش 2103) یون
 مطالعژات اند که دولژت،بیان کرده« دولت توسعه و پژوهش نوآوری
 یافتژه اختصژا  مقادیر تعیین برای راهی عنوانبه را سنجیامکان
 رابطژه در گژذاران مشیخط هایاولویت و داده انجام خود بودجه در
 کننژد،می دریافت را بسیاری هایبودجه را که جدید هایپژوهش با

 .کنندمی تنظیم
 بژرای آمیختژه هایروش»( در پژوهش 2101) هنریچ و رچبو
 بژرای کژار دسژتور یژک ارائه به« برنامه ارزیابی و پژوهیمشیخط
 اند.پرداخته بر رویکرد آمیختهمشی مبتنی خط ارزیابی و برنامه

 طراحژی مهژم مسژائل»( در پژژوهش 2102) مژوس و برانن
 انژژد کژژه درچنژژین یافته« پژوهیمشژژیخط در آمیختژژه هژژایروش
 تژیم، ترکیژب کژه رسژدیمژ نظژر بژه مشیخط با مرتبط تحقیقات
 .است گرفته قرار توجه مورد کمتر تیمی کار و سازمان
 ظرفیژژژت سژژژنجش و ارزیژژابی»( در پژژژژوهش 2100) ریمونژژد
 توسژعه بژرای کلژی نکژات از برخژی «پژوهمشژیخط هایسازمان
 بژژرای را عینژژی هژژایروش و کژژرده تشژژریح را مژژؤثر یهابرنامژژه
 و تحقیقژات ظرفیژت بهبود: کندمی تبیین مهم پیامد دو گیریاندازه

 .گذاریمشیخط عرصه در بیشتر اثربخشی
 

 پژوهش شناسیروش
گرایی کثرت پژوهشپژوهش، راهبرد اصلی این  تسؤاالبا توجه به 
گیری از دو راهبرد کیفی و کمّی به صورت شناختی با بهرهروش
است. با توجه به تقدّم روش کیفی بر کّمی در این  زمانهم

آمیخته »توان استراتژی اصلی پژوهش را از نوع می ،لذا پژوهش
راهبرد  دانست. برای پاسخ به پرسش اول پژوهش از« اکتشافی
و برای پاسخ به پرسش دوم از راهبرد « تحلیل مضمون»
علت  استفاده شده است.« ساختاری تفسیری سازیمدل»
 عنوانبهآن است که این روش « 2تحلیل مضمون»گیری کاربه

                                                                   
. Yoon 

3. Burch &  Heinrich 
4. Brannen &  Moss 
5. Raymond 
6 .  Thematic Analysis 
7 .   ISM 
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های مند در تحلیل دادهنظام کامالًهای متعارف و یکی از روش
هشگران در راستای پژو ،لذا .گیردکیفی مورد استفاده قرار می

ساختاریافته در مورد عوامل مؤثر بر های نیمهتحلیل مصاحبه
پژوهی قوه مقننه از این روش بهره گرفتند. همچنین مشیخط
بندی و ساختاری تفسیری در راستای سطح سازیمدلروش 
و تأثّر مضامین اصلی شناسایی شده مورد استفاده  تأثیرشناسایی 

 قرار گرفته است.

مضمون، روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش  تحلیل
های کیفی است. این روش، فرآیندی برای تحلیل الگوهای داده

های پراکنده و گوناگون را به های متنی است و دادهداده
کند. )براون و کالرک، هایی غنی و تفصیلی تبدیل میداده
 کلی، تحلیل مضمون، روشی است برای: طوربه( 2111

 دیدن متن 
 رداشت و درک مناسب از اطالعات ظاهراً نامرتبطب 
 تحلیل اطالعات کیفی 
 مند شخص، تعامل، گروه، موقعیت، سازمان و یا مشاهده نظام

 .(0993فرهنگ )بویاتزیس، 

ساختاری تفسیری فرآیند یادگیری  سازیمدلاز سوی دیگر 
ای از عناصر مختلف و مرتبط با تعاملی است که در آن مجموعه

این روش در  .یابندر یک الگوی مشخص سامان مییکدیگر د
کند و شیوة مناسب تشخیص روابط درونی متغیرها کمک می

هر متغیر بر متغیرهای دیگر است. این روش از آن  تأثیربررسی 
جهت جنبه تفسیری دارد که قضاوتی از تصمیم گروهی درباره 

 .(0439نماید )تیزرو، ارتباطات متغیرها ارائه می
 ای بینآیا رابطه»آن است که  ISMحوری روش م سؤال

 هاآنعناصر وجود دارد؟ و در صورت مثبت بودن جواب، ارتباط 
 (.211: 0490)یاوری، « چگونه است؟

ای، های این پژوهش بررسی کتابخانهآوری دادهروش جمع
ساختاریافته و سپس توزیع های نیمهانجام مصاحبه

در این پژوهش در  ردنظرمونمونه  .است ISMهای پرسشنامه
 3گیری قضاوتی یا هدفمند، بخش کیفی مطابق با روش نمونه

در مرکز  علمیهیئتنفر از مدیران، کارشناسان و یا اعضای 
 مجلس شورای اسالمی بوده است. هایپژوهش

 پژوهشمشخصات نمونه  .6جدول 

 ويژگی سمت سازمانی
 ساله 92 -مرد ی مجلس شورای اسالمیمرکز و مشاور کمیسیون اقتصاد علمیهیئتعضو 

 ساله 90 -مرد های زیربنایی و امور تولیدیمعاون سابق پژوهش

 ساله 43 -مرد ها و کارشناس دفتر حقوقی مرکزاستادیار مرکز پژوهش

 ساله 49 -مرد ها و کارشناس پولی و بانکی مرکزاستادیار مرکز پژوهش

 لهسا 49 -مرد کارشناس دفتر اقتصادی مرکز

 ساله 31 -مرد مدیر گروه اقتصاد کالن مرکز

 ساله 43 -مرد کارشناس تحریم و اقتصاد مقاومتی مرکز

 ساله 93 -مرد های زیربنایی و امور تولیدیمعاون فعلی پژوهش
 

ورودی بخژش کمّژی  عنوانبهبا توجه به آنکه خروجی بخش کیفی 
ی حژائز اهمیژت سنجش اعتبار و پایایی بخش کیف ،لذا .رودبکار می

فراوان است. بدین منظور در این پژوهش از روش محاسژبه پایژایی 
است؛ مطابق فرمژول  بازآزمون در بین دو فاصله زمانی، استفاده شده

 (0433زیر: )خواستار، 
 
 
تلقژی شژده و « توافق»هایی که با یکدیگر مشابه بوده با عنوان کد
شژوند. بژر ایژن مینامیده « عدم توافق»با عنوان  رمشابهیغهای کد

نصژاب پایژایی در فرمژول  عنوانبژهدرصد  21 حداقلاساس مقدار 
( برای اطمینان از پایژایی 013  است. )همان،  قبولقابلبازآزمون 

، مجژدداً یادوهفتژهتحلیل مضمون، پس از گذشت فاصژله زمژانی 
ها صورت گرفته و درصژد توافژق حاصژل شژده گذاری مصاحبهکد

 درصد بوده است. 23مطابق فرمول فوق، 

ساختاری تفسیری از  سازیمدلهمچنین برای اجرای روش 
گیری بخش کمّی نیز پرسشنامه استفاده شده است. در نمونه

بهره گرفته شده  هدفمندگیری از نمونه ISMمطابق با مراحل 
بندی میان خبرگان جهت سطح پرسشنامه 02منظور  است و بدین
حلیل مضمون، توزیع شد و آمده در روش ت به دستعوامل 
پرسشنامه اخذ و مبنای این  09 های الزم،پس از پیگیری تیدرنها

پیروی  909ها از قاعده پژوهش قرار گرفت. تعداد پرسشنامه
 .(0493کرده است )آذر و خسروانی، 

ساختاری و تفسیری به  سازیمدل یشناسروشمراحل اجرایی 
 شرح زیر دنبال شده است:

 

 تعیین ابعاد/ عناصرمرحله نخست: 

از روش  موردنظرر این پژوهش، برای استخراج ابعاد و عناصر د

 



 26          0311، بهار 2، شماره 9های دولتی، دوره فصلنامه علمی مدیریت سازمان

ساختاریافته )بخش کیفی های نیمهیل مضمون و انجام مصاحبهتحل
( استفاده شده است. براساس این خروجی روش تحلیل پژوهش

پژوهی قوه مقننه به صورت مشیمضمون، عوامل مؤثر بر خط
آمده است. از آنجا که روند  به دسته( گان 00)عوامل  4جدول 

های ستقرایی و از بطن مصاحبهساخت مضامین به صورت ا
 هاآنتوضیح هریک از  منظوربه ،لذا .ساختاریافته بوده استنیمه

 ارائه شده است. شوندگانمصاحبهاز  قولنقلچند عبارت یا 
بندی شناسی مضمون در این پژوهش مطابق با دستهضمناً نوع

بندی خود برای یان و برنارد صورت گرفته است. این دو در طبقهرا
 دودستهتفکیک مضامین در قالب  یدوسطحانواع مضامین، نوع 

اند )رایان و برنارد، دهکرمضامین اصلی و مضامین فرعی را پیشنهاد 
2114). 

 

 مرحله دوم: به دست آوردن ماتريس خودتعاملی ساختاري

یس مربعی به همان تعداد مضامین تعداد سطر و ستون این ماتر
متغیرها توسط  یدودوبهگاه روابط استخراج شده است؛ آن
شود. برای تعیین روابط بین عناصر از یک نمادهایی مشخص می

 (2119طیف چهارتایی به صورت زیر استفاده شده است: )بوالنس، 

 سه: عامل سطر i  روی عامل ستونj ًتأثیرمؤثر است. ) کامال 
 زیاد(

 و: عامل سطرد i روی عامل ستون j  ( .تأثیرمؤثر است 
 متوسط(

 :عامل سطر یک i روی عامل ستون j  ناچیزی دارد  تأثیر
 اندک( تأثیر)
  صفر: عامل سطرi  روی عامل ستونj تأثیراست. )بدون بی

 (تأثیر
و اعداد حاصله در  با هم جمع شده هاپرسشنامهنتایج 
های این جدول اعدادی هآمده است. در هریک از خان 3جدول 
به این  00مثال عدد  عنوانبهقرار خواهند گرفت؛  43تا  3بین 

نفر خبره )هرکدام بین عدد صفر تا  09معناست که جمع امتیاز 
مؤلفه اول بر مؤلفه دوم  تأثیرتوانند امتیاز دهند( برای سه می
های جدول، مجموع این تک خانه، است. برای تک00امتیاز 
بیانگر حاصل مجموع  3محاسبه گردیده و جدول  امتیازها

 امتیازات خبرگان است.

  

 (ISMخروجی روش تحلیل مضمون )شناسایی ابعاد در مرحله اول . 6جدول  

 شوندگانمصاحبهنمونه عبارات  عنوان مضمون فرعی عنوان مضمون اصلی

ایژژژژژراد در فرآینژژژژژد  .0
گذاری و مشژژژیخط
داخلژژژی  نامژژژهنییآ

 مجلس

گذاری مشژژژینژژدی خطمشژژکالت فرآی
 عمومی

 ها در دستور کارگذاریجابجایی اولویت

های مرکز بسیار مهم نامه داخلی مجلس در اهمیت یافتن گزارشاصالح آیین
 است.
کژه آنچژه مهژم  شودیمشناسایی نشود، نتیجه این  یدرستبه هاتیاولووقتی 

ا بژه فراموشژی داری اهمیت بژوده ر آنچهایم و نبوده را مورد بررسی قرار داده
 ایم.سپرده

« دانژای کژل»رویکرد  .2
 نمایندگان مجلس

ها های مرکز پژوهشعدم مطالعه گزارش
 توسط نمایندگان

نیاز دانستن نماینژده از کمژک علمژی بی
 هامرکز پژوهش

و در موضژوعات  تژوان علمژی و دانژش دارد قژدرآنکه  کندیمنماینده تصور 
گرفتن از هیچ شخص یژا نهژادی است که نیازمند کمک  نظرصاحبمختلف 
 نیست.

سژژژژژالیق سیاسژژژژژی  .4
 نمایندگان مجلس

های کالن کشور در نظر نگرفتن سیاست
در نظر نگرفتن ، توسط نمایندگان مجلس

 منفعت عمومی توسط نمایندگان مجلس

ز آثار دیگر کمبود مطالعه در نمایندگان مجلس، عدم آشنایی نماینده به راهبرد ا
عمژل کژردن بژرای  یاقهیسژلدر این حالت، راه  و و نقشه کالن کشور است

 شود.نماینده باز می

هژژای گروه نفوذاعمژژال .3
 نفع بانفوذذی

 هایی متضرر از طرح یا الیحهگروه
مشژاوران  عنوانبژهنفعان بانفوذ ورود ذی

های به وجود آمدن البی، هامرکز پژوهش
 هابد در نظر کارشناسی مرکز پژوهش

 خبرگان بیرونی بهژره یبعضاز کارشناسان داخلی و  انزمهمها، مرکز پژوهش
ای از این افراد بیرونی از ذینفعانی هسژتند آید که عدهپیش می یگاه برد.می

مشژی نهژایی را بژه سژمت خواهند به این طریق، گزارش و حتژی خطکه می
 مقاصد خود سوق دهند.

دهی به ابهام در اولویت .9
 طرح یا الیحه

 حه در ایراناولویت طرح بر الی
 اولویت الیحه بر طرح در جهان

 اصول علمی رفتار کردن برخالف

نماینده مجلس، برای اینکه دولت را مجبور بژه کژاری کنژد، طرحژی تژدوین 
اندازد حتی اگر دولت هم الیحه بدهد، بژاز ، طرح خود را به جریان میکندیم

ر کار قرار دهند، هم نمایندگان بر این پافشاری دارند که طرح خود را در دستو
فارغ از اینکه ممکن است الیحه دولت همخوانی بیشتری با واقعیت مسائل و 

 مصلحت عمومی داشته باشد.
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 شوندگانمصاحبهنمونه عبارات  عنوان مضمون فرعی عنوان مضمون اصلی

تفاوت در نژوع دیژدگاه  .1
هژژا، مرکژژز پژوهش
 مجلس و دولت

مژدت در مرکژز مژدت و بلنددیدگاه میان
 هاپژوهش
 مدت در دولتو کوتاه مدتانیمدیدگاه 

 مجلسدیدگاه مبهم نماینده 

مدت است. اگر بخواهد کژار تر و افق کوتاهدولت معموالً به دنبال مسیر راحت
. باید ساختار خود را تغییر دهد و شودیمسخت انجام دهد با مشکالتی مواجه 

همچنین باید در بلندمدت و بعضاً خارج از بازه زمانی آن دولت به نتیجه برسد 
 نیست. گونهاین وجهچیهبهدر حالی که نوع نگاه در مرکز 

گرایی برخژژژی منفعژژژت .2
 نمایندگان

ردّ نظر کارشناسی مرکز از سوی نماینژده 
و  یسازمانتیموقعبه خطر افتادن ، مجلس

 رفاهی نماینده مجلس

با تأسف بسیار باید گفت که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس درگیر فعالیژت 
رای همین اگر قوانین کننده است. باقتصادی هستند و این موضوع بسیار نگران

 شفافی وضع شود، بعضاً به ضرر این گروه از نمایندگان خواهد بود.

های عدم تناسب اولویت .3
 دولت با مجلس

 فقدان سیستم ارتباطی مردم با دولت
 درگیری نماینده در کارهای اجرایی

های مشیخطنمایندگان مجلس، بیشتر از آنکه به رفع مشکالت قانون و وضع 
 مردم بپردازند، درگیر امور اجرایی هستند. ازیموردن

هژژای فشژژار گروه تژژأثیر .9
 مخرب بر نمایندگان

 انگیز به نمایندههای وسوسهپیشنهاد رانت
 تمایل نماینده به انتخاب در دور بعدی

های آتی مجلس، ویالی پیشنهاد اخذ مجوزها، پیشنهاد انتخاب شدن در دوره
به نماینژدگان  زیانگوسوسههادهای شمال و خودروهای لوکس همگی از پیشن

 مجلس است.

سژژازی جایگژاه تصمیم .01
هژژا و مرکژژز پژوهش
 گیرینه تصمیم

پیشژنهاددهنده  عنوانبژهها مرکز پژوهش
 گیرتصمیم و نه تصمیم

 هاشأن علمی و کارشناسی مرکز پژوهش

هاسژت، نظر نماینده مجلس همواره غالب بر نظژر کارشناسژی مرکژز پژوهش
هژا مشورت را برای مرکز پژوهش جزجایگاهی  توانینماختیار،  الجرم از بعد
 متصور شد.

تعلق سژازمانی مرکژز  .00
هژژژژا بژژژژه پژوهش
 مجلس

هژا از امژور جدایی ساختار مرکژز پژوهش
 اجرایی و قوه مجریه

دور شدن از اطالعات اجرایی بژه جهژت 
 قرار گرفتن ذیل قوه مقننه

، امژا خیلژی کژم. اینکژه مرکژز کنژدها استفاده میدولت از نظر مرکز پژوهش
 ها به لحاظ ساختاری به مجلس شورای اسالمی وصل شده است.پژوهش
به دلیژل وابسژتگی  یبعضنیاز به اطالعات اجرایی دارد، ولی  هاپژوهشمرکز 

ساختاری به مجلس در موضوع جلب همکاری سژایر نهادهژای حکژومتی بژا 
 مشکل مواجه است.

 
 (ISMاختاری مضامین )مرحله دوم ماتریس خودتعاملی س .6جدول 
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 29 23 32 49 41 21 23 42 32 31  0مضمون 

 09 42 34 41 49 09 43 42 42  44 2مضمون 

 32 29 41 42 30 03 42 31  30 49 4مضمون 

 31 43 42 49 43 02 21  49 30 49 3مضمون 

 43 40 22 30 24 21  22 24 29 44 9مضمون 

 22 42 29 29 44  30 43 32 31 32 1مضمون 

 24 21 42 49  44 40 49 42 32 31 2مضمون 

 22 01 03  32 32 49 41 49 42 43 3مضمون 

 02 22  21 34 44 33 42 43 29 42 9مضمون 

 23  23 42 34 09 41 43 42 23 43 01مضمون 

  42 34 22 41 24 44 49 41 42 21 00مضمون 
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 يابیاتريس دستمرحله سوم: طراحی م

یابی با تعیین روابط به صورت صفر و یک از ماتریس دست
روی ماتریس مرحله قبل 
و طی دو مرحله به دست 

آید. در مرحله اول ابتدا می
و اعداد جدول  گرفته شدهیک مقیاس عددی واحد در نظر 

. در صورتی که عدد مربوط شودمیمرحله قبل با آن مقایسه 
باشد در جدول جدید از عدد یک  ترزرگبدر جدول از مقیاس 
 .(2119، شود )بوالنسز صفر استفاده میو در غیر این صورت ا

بوالنس و همکارانش برای یافتن عدد مقیاس از فرمول زیر 
 استفاده می کنند:
 آید.به دست می 41عدد مقیاس  پژوهشبرای این 

m = 2×n 
m عدد مقیاس = 

n  شده ی جمع آوریهاپرسشنامه= تعداد 
m = 2 * 15 = 30 

یابی است در که ماتریس دست حاصل این محاسبات
 جدول زیر آمده است.

 یابیماتریس دست. 6جدول 

 قدرت نفوذ 00 01 9 3 2 1 9 3 4 2 0 مضامين کليدي

0  0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 

2 0  0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 

4 0 0  0 0 1 0 0 0 1 0 3 

3 0 0 0  1 1 0 0 0 0 0 3 

9 0 1 1 1  1 1 0 1 0 0 3 

1 0 0 0 0 0  0 1 1 0 1 2 

2 0 0 0 0 0 0  0 0 1 1 3 

3 0 0 0 0 0 0 0  1 1 1 2 

9 0 1 0 0 0 0 0 1  1 1 1 

01 0 1 0 0 0 1 0 0 1  1 1 

00 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0  2 

  4 9 1 2 9 4 3 9 9 2 9 وابستگی

 
ای ین معناست که رابطهاعداد صفر و یک به ا ،دیگرعبارتبه

بین دو مؤلفه وجود دارد یا خیر. اگر عدد صفر باشد یعنی 
ای بین دو مؤلفه برقرار نیست. چنانچه عدد یک باشد رابطه

 یعنی این دو مؤلفه با همدیگر رابطه دارند.
 

 مرحله چهارم: تعيين سطح عوامل

در این مرحله به دنبال این هستیم که بدانیم کدام عوامل 
یرهای وابسته، میانجی و مستقل است. برای شناسایی متغ

بندی شوند. قطعاً عوامل سطح چنین روابطی باید عوامل سطح
یک در زمره متغیرهای وابسته است و آخرین سطح جزء 

بندی نیز باید رود. برای سطحمتغیرهای مستقل به شمار می
نیاز یابی و مجموعه پیشتک عوامل، مجموعه دستبرای تک

یابی هر عامل، شامل عواملی اسایی شوند. مجموعه دستشن
نیاز پذیرد و مجموعه پیشمی تأثیرشود که از این عامل می

شود که بر این عامل تأثیرگذار است. این شامل عواملی می
 آید.یابی به دست میو تأثرها با استفاده از ماتریس دست تأثیر

هر عامل، نیاز یابی و پیشپس از تعیین مجموعه دست
عناصر مشترک این دو مجموعه برای هر عامل شناسایی 

رسد. در اولین شود. سپس نوبت به تعیین سطح عوامل میمی
جدول، عاملی دارای باالترین سطح است که مجموعه 

یکسان باشد. پس از  کامالًیابی و عناصر مشترک آن دست
 از جدول حذف شده و با هاآنتعیین این عامل یا عوامل، 

مانده جدول بعدی تشکیل خواهد شد. در دیگر عناصر باقی
جدول دوم نیز همانند جدول اول متغیر سطح دوم مشخص 
یابد. شده و این فرآیند تا تعیین سطح همه متغیرها ادامه می

انجام شده  9الی  1در پژوهش حاضر این کار طی جداول 
 است.
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 تعیین سطح عوامل )سطح اول( .2جدول  

 سطح مشترک ازينشيپمجموعه  مجموعه دريافتنی عوامل

 یک 2-4-3-2-3-9 2-4-3-9-1-2-3-9-01 2-4-3-2-3-9 0

2 0-4-3-9-2-3-9-01 0-4-3-1-2-3-00 0-4-3-2-3-  

4 0-2-3-9-2-3-9-00 0-2-3-1-2-3-9-01-00 0-2-3-2-3-9-00  

 یک 0-2-4-2-3-9-01-00 0-2-4-1-2-3-9-01-00 0-2-4-2-3-9-01-00 3

9 0-3-01-00 2-4-1-2-3-9-01-00 3-01-00  

1 0-2-4-3-9-2-01 2-3-9 2  

2 0-2-4-3-9-1-3-9 0-2-4-3-1-3-9-01-00 0-2-4-3-1-3-9  

3 0-2-4-3-9-1-2 0-2-4-3-9-2-01 0-2-4-3-9-2  

9 0-4-3-9-1-2 0-2-4-3-2-00 0-4-3-2  

01 0-4-3-9-2-3 2-3-9-1-00 3-9  

00 2-4-3-9-2-9-01 4-3-9 4-3-9  

 
شود که تنها دو عامل اول و براساس توضیحات پیشین مشاهده می

نامه گذاری و آیینمشیایراد در فرآیند خط»چهارم یعنی مضمون 
، «نفع بانفوذهای ذیگروه نفوذاعمال»و نیز « داخلی مجلس

کامل یکسان است؛ یعنی این  طوربهمجموعه دریافتنی و مشترک 
یشترین تأثیرپذیری را از دیگر عوامل و کمترین عاملی است که ب

در مدل نهایی دارد و به همین دلیل باالترین  هاآنتأثیرگذاری را بر 
 دهد.سطح مدل را به خود اختصا  می

با حذف عامل نخست و چهارم جدول زیر نیز سطح دوم 
 دهد.عوامل را نشان می

 تعیین سطح عوامل )سطح دوم(. 6جدول 

 سطح مشترک ازينشيپمجموعه  عه دريافتنیمجمو عوامل

2 4-9-2-3-9-01 4-1-2-3-00 4-2-3  

4 2-9-2-3-9-00 2-1-2-3-9-01-00 2-2-3-9-00  

 دوم 3-01-00 2-4-1-2-3-9-01-00 3-01-00 9

1 2-4-9-2-01 2-3-9 2-01  

2 2-4-9-1-3-9 2-4-1-3-9-01-00 2-4-1-3-9  

3 2-4-9-1-2 2-4-9-2-01 2-4-9-2  

9 4-9-1-2 2-4-2-00 4-2  

01 4-9-2-3 2-9-1-00 9  

00 2-4-9-2-9-01 4-9 4-9  

 
شود و در سطح ، عامل پنجم حذف میفوق با توجه به جدول

گیرد. با حذف عوامل سطح دوم در جدول قرار می مدلدوم 
 آید.بعدی، عوامل سطح سوم به دست می

 تعیین سطح عوامل )سطح سوم(. 6جدول 

 سطح مشترک ازينشيپمجموعه  مجموعه دريافتنی ملعوا

2 4-2-3-9-01 4-1-2-3-00 4-2-3  

 سوم 2-2-3-9-00 2-1-2-3-9-01-00 2-2-3-9-00 4

1 2-4-2-01 2-3-9 2  

 سوم 2-4-1-3-9 2-4-1-3-9-01-00 2-4-1-3-9 2



 26          0311، بهار 2، شماره 9های دولتی، دوره فصلنامه علمی مدیریت سازمان

 سطح مشترک ازينشيپمجموعه  مجموعه دريافتنی ملعوا

3 2-4-1-2 2-4-2-01 2-4-2  

9 4-1-2-00 2-4-2-00 4-2-00  

01 4-2-3 2-1-2-00 2  

00 2-4-2-9-01 2-4 2-4  

 
 .گیرداقدام برای تعیین سطح بعدی صورت میو  شدهدر این مرحله عوامل سوم و هفتم حذف مطابق جدول فوق، 

 

 تعیین سطح عوامل )سطح چهارم(. 6جدول 

 سطح مشترک ازينشيپمجموعه  مجموعه دريافتنی عوامل

 چهارم 3 1-3-00 3-9-01 2

 چهارم 3 3-9 3-2-01 1

 چهارم 2 2-01 2-1 3

 چهارم 00 2-00 1-00 9

 چهارم 2 2-1-00 3-2 01

 چهارم 2 2 2-9-01 00
 
 

 در ایژن سژطح، عژاملی شژود،می مالحظژه کژه طورهمان

 یابیدسژت عوامژل بژا مشژترک عوامل که شودنمی یافت

باشژد. لژذا، کلیژه عوامژل باقیمانژده در سژطح  هژا یکژیآن
 شوند.میبندی چهارم دسته

 

 هاي پژوهشيافته
پژوهی، مشیپس از تعیین سطح عوامل مؤثر بر فرآیند خط

با یکدیگر در قالب یک مدل به نمایش در  هاآنرابطه 
)ایراد در  0آید. براساس جداول تعیین سطح، دو عامل می

 نفوذاعمال) 3پژوهی قوه مقننه( و عامل مشیفرآیند خط
ر سطح اول، یعنی باالی مدل نفع با نفوذ( دهای ذیگروه
ها خواهند بود. تر از آنو سایر عوامل پایین رندیگیمقرار 
شوند. دیگر، همه عوامل منجر به این دو عامل میعبارتبه

)ابهام در  9در سطح دوم فقط یک عامل یعنی عامل 
دهی به طرح یا الیحه( قرار دارد. این عامل، با اولویت

با عوامل سطح سوم در تماس عوامل سطح یک و همچنین 
 4گیرند، عامل است. در سطح سوم، دو عامل قرار می
گرایی )منفعت 2)سالیق سیاسی نمایندگان مجلس( و عامل 

برخی نمایندگان مجلس(. در آخرین سطح، یعنی سطح 
اند گیرند که عبارتمانده قرار میچهارم، سایر عوامل باقی

، عامل ایندگان مجلس(نم« دانای کل»)رویکرد  2از: عامل 
ها، مجلس و دولت(، مرکز پژوهش دگاهی)تفاوت در نوع د 1

 9دولت با مجلس(، عامل  یهاتی)عدم تناسب اولو 3عامل 
 01(، عامل ندگانیفشار مخرب بر نما یهاگروه ری)تأث
( و یریگمیها و نه تصممرکز پژوهش یسازمیتصم گاهی)جا
 ها به مجلس(.مرکز پژوهش ی)تعلق سازمان 00عامل 
 دهیکش ریبه تصو 0عوامل در شکل  یبندسطح جهینت

عوامل  ژهیوشده است. عوامل سطح باالتر در شکل )به
ملموس در  یهایو خروج یرونیعوارض ب انگری( بکیسطح 
قوه مقنّنه و عوامل  یپژوهیمشعوامل مؤثر بر خط انیم

 یهاشهیعلل و ر انگریسطح چهارم ب ژهیوبه نیریسطح ز
 هستند. یرونیب یهاو نشانه رضبروز عوا یاصل
مک را انجام کیم لیو تحل هیتجز توانیم زیادامه ن در

 یو وابستگ تیقدرت هدا لیو تحل صیداد که درواقع، تشخ
عوامل بر اساس  لیتحل نیاست. در ا نیهرکدام از مضام

 میخود به چهار دسته تقس یقدرت نفوذ و وابستگ زانیم
 یوابستگ زانیقدرت و م زانیم 01جدول که در  شوندیم
 ار،یدو مع نیا زانیداده شده است. براساس م انها نشآن

 (.212: 0490 ،یاوری) رندیگیقرار م تیعوامل در چهار وضع
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 پژوهی قوه مقننه ایرانمشیی اصلی عوامل مؤثر بر فرآیند خطهامضمونشبکه روابط بین  .1شکل 

 
 مکتحلیل میک. 17جدول 

 11 17 6 6 6 2 6 6 6 6 1 واملع

 2 1 1 2 3 2 3 3 3 3 1 قدرت نفوذ

 4 9 1 2 9 4 3 9 9 2 9 ميزان وابستگی

 

 تجزيه و تحليل قدرت نفوذ و ميزان وابستگی
از این مرحله، تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ و میزان  هدف

بر  مؤثرهاست. در این مرحله، عوامل ک از عاملوابستگی هر ی
پژوهی قوه مقننه ایران در چهار گروه مشیطفرآیند خ
 شوند.بندی میطبقه
 

 ناحيه اول: عوامل مستقل
نخستین ناحیه، دربرگیرنده عوامل مستقل )خود مختار( است که 
قدرت نفود و وابستگی ناچیزی دارند. این گروه تا حدودی از 

دارد. در این  هاآنجداست و ارتباطات کمی با  عواملدیگر 
 هیچ عاملی در این گروه جای ندارد.پژوهش، 
 

 ناحيه دوم: عوامل وابسته
گیرد که قدرت نفوذ ناچیز، وابسته را در بر می عواملناحیه دوم، 

کمتر  دیگرعبارتبهدارند.  به سایر مضامین اما وابستگی زیادی
)تفاوت  1تأثیرگذار و بیشتر تأثیرپذیرند. در این پژوهش عامل 

 01ها، مجلس و دولت( و عامل ژوهشدر نوع دیدگاه مرکز پ

( در یریگمیتصمها و نه سازی مرکز پژوهش)جایگاه تصمیم
 این ناحیه جای دارند.

 

 ناحيه سوم: عوامل پيوندي
و وابستگی باالیی دارند. درواقع  نفوذقدرت عوامل این ناحیه، 

شود. ، سبب تغییر دیگر عوامل میهاآنهرگونه عملی بر روی 
گذاری و مشی)ایراد در فرآیند خط 0، عامل در این پژوهش

« دانای کل»)رویکرد  2داخلی مجلس(، عامل  نامهنییآ
)سالیق سیاسی نمایندگان(، عامل  4نمایندگان مجلس(، عامل 

نفع اقتصادی بودن )ذی 2نفع با نفوذ(، عامل های ذی)گروه 3
 با دولت هایاولویت تناسب )عدم 3برخی نمایندگان(، عامل 

های فشار مخرب بر نمایندگان( گروه تأثیر) 9( و عامل جلسم
 گیرند.در این ناحیه جای می

 

 ناحيه چهارم: عوامل کليدي
قدرت نفوذ زیاد و ناحیه چهارم شامل عوامل کلیدی است که 

)ابهام در  9وابستگی کمی دارند. در این پژوهش عامل 
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یرد. آشکار گدهی طرح یا الیحه( در این ناحیه قرار میاولویت
با قدرت نفوذ و تأثیرگذاری زیاد در یکی از  عواملاست که 
 .گیرندقرار میهای پیوندی یا کلیدی های عاملگروه
 

 گیریو نتیجه حثب
مشی خط»های صورت گرفته در ادبیات موضوع پژوهش
عموماً در  اگرچهبیانگر این نکته است که  عمدتاً  «پژوهی

عمومی جامعه و  میان مسائلگسست عرصه جهانی 
 ها قابل مشاهده است،های وضع شده توسط حکومتمشیخط
تر ژرف مراتببهدر کشورهای در حال توسعه  این واگراییاما 
( یکی از علل شدت گرفتن این واگرایی 0492. )جاودانی، است

های نمایندگان ایران، ضعف در کنش گذاریمشیخطدر فضای 
ها نمایندگان مجلس ژوهشنفع اصلی مرکز پمجلس است. ذی

شورای اسالمی است، اما شاهد آن هستیم که نمایندگان بعضاً 
دهند و یا های کارشناسی مرکز را مورد مطالعه قرار نمیگزارش

قائل نیستند. وقتی گزارش از سوی  هاآنحتی اهمیتی برای 
ت ها به شدّنماینده خوانده نشود، اثربخشی مرکز پژوهش

نیاز از ای از نمایندگان، خود را بیگیرد. عدهمیالشعاع قرار تحت
بینند و یا به دلیل اشتغال ها میهای مرکز پژوهشگزارش
به امور اجرایی یا حتی اقتصادی، فرصت مطالعه و  ازحدشیب

های مرکز را ندارند. داشتن نگاه جامع به تأمل در خروجی
عت ملّی اولویت دادن منف ،مسائل کالن کشور و به عبارت بهتر

بر منفعت محلّی )حوزه انتخابیه( توسط نمایندگان مجلس از 
که  این مهم نیازمند آن استاهمیت باالیی برخوردار است. 
ها و نمایندگان مجلس شورای تعامل بهتری بین مرکز پژوهش

مثال، بحث بر سر موضوع اولویت  عنوانبهاسالمی برقرار شود. 
دی شناسایی شده در تحلیل عامل کلی عنوانبهالیحه بر طرح )

 گیرد.مک(، در بیشتر اوقات صورت نمیمیک
پور و های قلیبا نتایج پژوهش پژوهشهای این یافته
( و نیز 0499آبادی و همکاران )(، امیری فرح0439همکاران )
های ( همخوانی دارد. در پژوهش0499) فردییداناشهائی و 

ار میان وضع موجود مذکور موضوعاتی نظیر وجود فاصله معناد
پژوهی در کشور و وضع مطلوب آن در بعد پشتیبانی از مشیخط

فرآیند انتخاب تصمیم در مجلس شورای اسالمی و نیز بعد 
ارزیابی و فرآیند کنترل مورد تأکید قرار گرفته است. به همین 

های وضع شده، پاسخگوی مشیدلیل شاهد آن هستیم که خط
نظر  کنندهمنعکس (0439توزیان، نبوده؛ )کانیازهای جامعه 

( و حتی منفعت عموم 092: 0423)کاتوزیان،  ستیناکثریت 

هایی از قوه کنند. چنین خروجی)عامّه( را تأمین نمی
عدالت اجتماعی  دار شدنخدشهیک کشور، موجب  یگذارقانون

 .خواهد شد
پژوهی این است که محور مشیهای خطیکی از ویژگی
که  استنیازمند آن  این مهماست.  یدبعدچنتحقیقات در آن 
و در عین  شوداعمال  پژوهشاستقرایی در -رویکردهای تجربی

پژوهی مشی. خطپژوهش لحاظ گرددها در فرآیند حال ارزش
پرسشگری اجتماعی » عنوانبهباید به صورت گسترده 

این در حالی است که  (2112آنتس، تعریف شود؛ )« ایحرفه
به  و استقرایی ها از رویکرد تجربیژوهشبرخورداری مرکز پ

های ت میدانی دستگاهعادلیل محدودیت در دسترسی به اطال
اجرایی، کنش پرسشگری اجتماعی این نهاد را با چالش مواجه 

 کرده است.
های پژوهش، پیشنهادهای کاربردی زیر در براساس یافته

های پژوهی در مرکز پژوهشمشیراستای بهبود عملکرد خط
 گردد:جلس شورای اسالمی ارائه میم
  نماینژدگان مجلژس بژا مرکژز  مؤثرتعامل »قرار گرفتن معیار

عملکژژرد  بیدر زمژژره معیارهژژای کلیژژدی ارزیژژا« هژژاپژوهش
 نمایندگان مجلس توسط هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان.

  نماینژدگان مجلژس « مدیریت تعارض منافع»تدوین گزارش
 یهابیآس مدیریت منظوربههای مجلس توسط مرکز پژوهش

و ارائژژه آن بژژه  نفژژع اقتصژژادی بژژودن برخژژی نماینژژدگانذی
 ربط.نهادهای نظارتی ذی

 های هیئت مشاورانی از بدنه کارشناسی کمیسیون یریکارگبه
هژای هژای کارشناسژی مرکژز پژوهشدولت در تهیه گزارش

پژوهی مشژیمیژان خط مژؤثربرقراری تعامل  منظوربهمجلس 
 پژوهی قوّه مقنّنه.مشیریه و خطقوّه مج

 های مجلژس در برخژی از استقرار دفاتر استانی مرکز پژوهش
های منتخب به صورت آزمایشی جهت پایش ملموس و استان

 عملیاتی مسائل مردم.

  های تحقیقژاتی و یافتژه تژأثیرارزیابی مستمر و سالیانه میزان
ایی هژا در مصژوّبات نهژهای کارشناسی مرکز پژوهشگزارش

ها و نیژژز صژژحن علنژژی مجلژژس و ارائژژه آن بژژه کمیسژژیون
 مجلس شورای اسالمی. سهیرئئتیه

 هژا و های آموزش ضمن خژدمت مژدیران گروهبرگزاری دوره
ی ارگذمشیها با موضوع مباحث خطکارشناسان مرکز پژوهش

 پژوهی از منظر علم مدیریت دولتی.مشیو خط
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