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 49/4/31تاريخ پذيرش:                         7/2/31تاريخ دريافت: 

 چکیده
وکیل، تئوری نمایندگی و  -مانند تئوری اصیلدر دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی 

گذاری حمایت تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صالحیت نمایندگان مردم در امر قانون
، نه به نمایندگی از مردمکند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز قوه مقنمی

. با این حال اختیارات گذاری در نظام جمهوری اسالمی ایران استمشیرین نهاد خطتاصلی
ویژه قوه مجریه در عمل دچار قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به

کارگیری روش متاسنتز ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تالش است تا از طریق بهچالش
های معتبر در نظریه عنوان یکی از مدلبه CATWOEنی بر چارچوب نظری )فراترکیب( و مبت

های تحقیق بیانگر آن است که ها بپردازد. یافتهها، به تبیین برخی از این چالشبنیادین سیستم
ویژه نفعان؛ بهتعامل با ذی»مفهومی،  توان در شش دستههای اختیارات قوه مقننه را میچالش

های مرتبط با نمایندگان مجلس چالش»ها(، عدم توازن اختیارات با مسئولیت )نظیر« قوه مجریه
ها در ساختار و فرایند داخلی چالش»)مانند تخصص و رشته تحصیلی(، « شورای اسالمی

هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن(، )نظیر عدم جامعیت بخش« مجلس
)مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع « بینی و نحوه نگرش کنشگرانچالش جهان»

)همچون نبود ساختار نظارتی مناسب( و در نهایت « های مرتبط با رفتار مردمچالش»ملی(، 
  بندی کرد.ها( طبقهها و فراکسیونجایی نقش کمیسیون)مانند جابه« ایهای زمینهچالش»
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 مقدمه
استوار « استقالل قوا»بر  1قانون اساسی ۷۵نظام حقوقی جمهوری اسالمی ایران بر مبنای اصل 

ترین قوه مردمی ارتباط میان قوای حکومتی است. قوه مقننه کننده نحوهاست که این امر تعیین
صورت گیرد و آحاد جامعه از طریق آن به، زیرا با آرای مستقیم مردم شکل میآیدحساب میبه

 شوند. غیرمستقیم در قانونگذاری و سرنوشت کشور خویش سهیم می
ای دارد و متصدی سه کارکرد در ساختار قانون اساسی، مجلس شورای اسالمی اهمیت ویژه

مهم یعنی قانونگذاری، تفسیر قوانین عادی و اعمال نظارت بر حسن اجرای قانون است )مرکز 
ها، اهمیت آن را روشن (. توجه به این کارکرد2، 13۳2های مجلس شورای اسالمی، پژوهش

تر راهگشایی و هموار ساختن راه رشد بر تبیین حق و تکلیف، وظیفه مهمسازد، زیرا افزونمی
نظران، جایگاه قوه و تکامل انسانی در گرو قانونگذاری است. بر همین اساس برخی صاحب

کنند که زندگی بدون آن دچار رکود است ایگاهی فکری در بدن انسان تشبیه میمقننه را به ج
(. در کنار 33۳-22۳، 13۳۵، به نقل از عمید زنجانی، 2۷۲، 13۳۵پور، )ملک، میرنبی و رضی

شرایط و » گونه تعریف کرد:توان اینرا می 2هایی نیز دارد. چالشدستاوردها، قوه مقننه چالش
یر آینده جامعه را از بیرون مورد هجوم قرار داده و حفظ تعادل آن را وضعیت جدیدی که مس

(. به بیان 3۲ ،13۳4)ذوعلم،  «سازدساز میدچار مشکل و مستلزم تالشی سخت و سرنوشت
ها حلحل متصور است، ولی میزان اثربخشی راهرفت از مشکالت، چند راهدیگر، برای برون
 مشخص نیست. 

موج بیداری در جامعه، تعامل قوا با یکدیگر، مشارکت همگانی و ها خواستار رفع چالش
مسیری در جامعه اسالمی است. آنچه مطلوب است دقت نمایندگان در آگاهی از وظایف و هم

بودن را « اسالمی»های مناسب این وظایف است. مجلس شورای اسالمی پسوند توجه به زمینه
های نماینده مسلمان را با خود نمونه کاملی از ویژگی رو یک نماینده بایدهمراه دارد، ازاینبه

درستی عمل کند، احساس امنیت و اعتماد بر اگر سیستم به(. 31۳، 13۳3حمل کند )آجیلی، 
المللی حکومت و کل کشور حاکم خواهد بود و همین امر موجب افزایش اعتبار و وجهه بین

  .(1۳۷: 1 ، ج13۳۵میرمحمدی، )شود دولت می
های واقعی مردم های مرتبط با مجلس شورای اسالمی به عدم انعکاس نظربرخی چالش وجود 

گیری روش فراترکیب به کاردر تصمیمات عمومی کشور منجر خواهد شد. این پژوهش با به
ها و البته شده توسط خبرگان پرداخته است. طبعاً شناسایی این چالشهای مطرحبررسی چالش

های گیریها زمینه بهبود انعکاس نظرهای مردم در تصمیمن آناقدام برای مرتفع ساخت
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گذاری عمومی کشور را مشیگیری و خطتبع آن بهبود وضعیت تصمیمنمایندگان مجلس و به
 فراهم خواهد کرد.

ها مانند تئوری در این زمینه در مجموعه نظریات مطرح در رشته مدیریت دولتی، برخی نظریه
نظریه موازنه و کنترل قدرت قوا پشتوانه  وکیل، نظریه نمایندگی و -لاصینظریه  ها،سیستم

حمایتی برای صالحیت نمایندگان در امر قانونگذاری است. این نظریات در واقع به مسائلی 
شهروندان اشاره  3«منفعت عمومی»همانند نمایندگی آرای مردم و دفاع از مقوله بسیار مهم 

ترین شمولعنوان یکی از جهانبه« هاتئوری عمومی سیستم» بر نظریات مذکور،دارند. عالوه
که در تالش برای واکاوی اجزا و نیز شیوه -های رشته مدیریت نظریات در عموم گرایش

اند. سؤاالت های تئوریک تحقیق استفاده شدهعنوان پایهبه -ارتباط عناصر یک سیستم است
 اند از:کلیدی این تحقیق عبارت

 شده توسط خبرگان مرتبط با عملکرد مجلس شورای اسالمی های مطرحشترین چالمهم
 کدام است؟

 ها ذیل مدل توان مبتنی بر تئوری سیستمهای مذکور را چگونه میچالش CATWOE  
 بندی کرد؟طبقه

 مبانی نظری .1
 تئوری اصیل وکیل  .1-1

ت مطرح را در رشته مدیری 4وکیل -اندیشمندان مختلف دیدگاهی تحت عنوان تئوری اصیل
زاده، و شریف است )کاوسی شدهر استفاده صورت مکراند که در بخش دولتی نیز بهکرده

کار بردن این تئوری در بخش دولتی به شفاف شدن نظام پاسخگویی منجر (. به13، 13۵۳
« اصیل»توان تشخیص داد که خواسته واقعی صاحبان اصلی یا همان سختی میشود و بهمی

روابطی بین دو »گونه بیان شده است:  (. این تئوری این24: 2، ج13۳4، چیست )هیوز و آون
ها شود و به نمایندگی از آنعنوان نماینده مردم منصوب میطرف وجود دارد که یک نفر به

را  مطابق با این تئوری در حقیقت مردم یا شهروندان (.Tan, 2008, vol. 175, 29)« کندعمل می
« وکیل»عنوان بهها در دولت یا مجلس را و نمایندگان آن خش دولتیتوان صاحبان اصلی بمی

ها وکیل. مطابق با این تئوری مردم وظیفه تلقی کرد. بنابراین مردم، اصیل هستند و نمایندگان آن
(. تئوری اصیل وکیل مبتنی 13، 13۵۳زاده، کنترل و نظارت بر دولت را دارند )کاوسی و شریف

گیرد که اصیل بخشی از تصمیمات و ن روابط وقتی شکل میبر تقسیم کار است، ای
های اجرایی را به طرف دیگر )وکیل( واگذار کند. براساس این نظریه سه نوع مسئله صالحیت
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 قابل تشخیص است:

 ها با مشخصات شود، یعنی اصیلهای پنهان: پیش از دستیابی به توافق ایجاد میویژگی
دهند، آشنایی ندارند و این مسئله به بروز خطر انتخاب مینمایندگان یا خدماتی که انجام 

 شود؛منجر می
 شوند، ولی ها فقط از اقدامات نمایندگان آگاه میعمل پنهان: پس از بسته شدن قرارداد، اصیل

ها از دانش دهد که اصیلها آشنایی ندارند. این امر در صورتی رخ میبا جنس اقدامات آن
رد رفتار فرد برخوردار نباشند و همچنین شناخت استراتژی مناسب الزم برای قضاوت در مو

ها یا نتایج ها بر نتیجه منفی ناشی از اقدامات وکیلبرای آنان غیرممکن باشد. بنابراین اصیل
 حاصل از شرایط محیطی نامساعد، آگاه نیستند؛

 شده اشاره یلهای تحمها یا هزینهناپذیر اصیلهای برگشتقصد و نیت پنهان: به ورودی
شوند و ها وابسته میگذاری به وکیلواسطه سرمایهها بهدارد. در پایان انعقاد قرارداد، اصیل

-Picot, Reichwald, Wigand, 2008, vol. 36, 47)دهد میاستفاده را افزایش این خطر سوء

با واقع چالش اصلی این تئوری آن است که احتمال دارد اهداف مشخص وکیل در . (53

اهداف اصیل همراستا نباشد، همچنین اصیل، اطالعات ناقصی در مورد اجرای توافقات 

در دیدگاه نظری و (. Tan, 2008, vol. 175, 29)گرفته با وکیل داشته باشد صورت
اند که در عنوان خادمان مردم معرفی شدههای نظام جمهوری اسالمی، مدیران بهمشیخط

کنند. البته گاهی مسئوالن در خالف جهت این دیدگاه حرکت می جهت منافع جامعه حرکت
دهند. به همین دلیل بعضاً کنند و سازمان یا تشکیالت مربوط را در خدمت خود قرار میمی

آفرین شده و به تناقض شود که عدم تطبیق بین دیدگاه نظری و عملی چالشمالحظه می
شود )کاوسی و ا مجلس )وکیل( منجر میمیان منافع مردم )اصیل( و منافع مسئوالن دولت ی

 (.13، 13۵۳زاده، شریف

نعمت و مالک اصلی حکومت را آحاد مردم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز ولی
با توجه به »کند. در مقدمه قانون اساسی در این باره چنین آمده است: مسلمان قلمداد می

نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و  گرماهیت این نهضت بزرگ، قانون اساسی تضمین
 باشد و در خط گسستن از سیستم استبدادی، و سپردن انحصار اقتصادی می

 (.1۷۵)اعراف:  ۷«کندسرنوشت مردم به دست خودشان تالش می
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 تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا .1-2
گذاری، انونهای قسیستمسیستمی است برای حفظ سالمت خرده ۲تئوری موازنه و کنترل قوا 

طور متوازن و عادالنه ای که قوای اساسی حاکمیتی در کشور بهگونهاجرایی و قضایی کشور، به
 های حکمرانی با کلیههای مختلف فعالیت کنند. در چنین حکومتی، هریک از شاخهدر عرصه

رد گیصورت متوازن تحت نظارت دو شاخه دیگر قرار مینهادها و واحدهای تحت امر خود، به
 (. 1۳4، 13۳۵)میرمحمدی، 

دهد تا اعمال یک شاخه دیگر را نظریه تعامل و توازن قوا، به هر شاخه از دولت اجازه می
اصالح یا وتو کند تا مانع از اعمال قدرت بیش از حد آن شاخه )قوه( شود. چالش عمده 

ن را دهند قوانیای که ترجیح میدر آن است که بعضاً قوانین توسط نخبگان سیاسی
گیرد. یک متناسب با منافع خویش نه منافع توده مردم تفسیر و اجرا کنند، صورت می
گانه( نیاز سیستم کنترل و توازن به تفکیک اختیارات در ساختار حکومت )اعم از قوای سه

های یک از شاخهدارد. بررسی و توازن به این معناست که همراه با تفکیک قدرت، هیچ
های شاخه طور یکجانبه عمل کنند.کامالً بدون توافق دیگری بهتوانند حکومت نمی

ای طراحی شوند که منافع متضاد داشته باشند، اما برای انجام اقدامات گونهحکومت باید به
جای بررسی و متعادل ها بهها یکسان باشد، آناگر منافع آن جمعی باید به توافق برسند.

کنند. با منافع متضاد، رک خود با یکدیگر عمل میکردن یکدیگر، برای تحقق اهداف مشت
تواند منافع شاخه دیگر را تنظیم کند. این تئوری بر آن است که هر منافع یک شاخه می

های دیگر های فردی حکومت از قدرت خود برای غصب توسط شاخهکدام از شاخه
ی قدرت دولت کنند. اگر عموم شهروندان دارای حداقل توانایی برای بررسمحافظت می

ها، نخبگان را به تواند مؤثر باشد که سازمانباشند، تنها هنگامی بررسی و توازن می
کنند میهایی با منافع رقیب تبدیل کنند که قدرت را نسبت به اعمال یکدیگر وتو گروه

(Holcombe, 2018, vol. 6, 7) . 

ها در نسبت با تعادل نسبی آناستقالل محدود قوا و  ایران، اسالمی جمهوری اساسی قانون در
 حق مواردی در کدام عبارت دیگر، هربه. هاستهر کدام از آن قدرت کنندهیکدیگر، کنترل

همچنین هر کدام از حق  نیازمندند؛ دیگری به و دارند را یکدیگر امور بر نظارت و دخالت
(. با توجه به آنکه ۷3، 13۳۲پیک و طالیی نیک، )آذر، رهبرخوردارند  متقابل نظارت وتداخل 

رو در ادامه کنترل و ازاین کانون تمرکز پژوهش حاضر اختیارات مجلس شورای اسالمی است،
موازنه قدرت قوه مقننه در مقایسه با قوه مجریه مطابق با اصول قانون اساسی در قالب دو 
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 جدول مرور شده است.

 و اختیارات قوه مقننه وظایف . حدود1جدول 

 ترین اختیارات قوه مقننه در قانون اساسیبرخی از مهم ون اساسی(مأخذ )اصول قان

 ۵۵اصل 
 و تصویب طریق از مقننه بر قوه مجریه قوه مالی نظارت

 کشور محاسبات دیوان توسط بودجه تفریغ

 ۱۷اصل 
وضع قانون در عموم مسائل و در حدود مقرر قانون 

 اساسی

 ۱۷اصل 
مذهب رسمی وضع قوانین متناسب با اصول و احکام 

 کشور و قانون اساسی

 ۱۷اصل 
 شورای مجلس در صالحیت عادی و تفسیر قوانین شرح

 اسالمی
 داشتن حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور ۱۷اصل 

 ۱۱اصل 
ها، قراردادها و نامههها، مقاولعهدنامهتصویب 

 المللیبین هاینامهموافقت
 قانونگذاری ۵۵اصل 
 جمهور و وزراسیدن سؤال از رئیسپر ۵۵اصل 
 جمهوررأی عدم کفایت به رئیس ۵۸اصل 
 جمهوراستیضاح وزرا و رئیس ۵۸اصل 

 رسیدگی به شکایات مردم ۸۹اصل 
 

 واختیارات قوه مجریه وظایف . حدود2جدول 

 ترین اختیارات قوه مجریه در قانون اساسیبرخی از مهم مأخذ )اصول قانون اساسی(

 ق شرکت اعضای قوه مجریه در جلسات قانونگذاریح ۱۹اصل 
 عنوان مسئول اجرای قانون اساسیجمهور بهرئیس ۷۷۷اصل 

 ۷۷۷اصل 
ها برای اجرایی پرسیابالغ مصوبات مجلس و نیز همه
 جمهورشدن توسط رئیس

 ۷۷۵اصل 
ها و نامهها، موافقتنامهها، مقاولهامضای عهدنامه

 قراردادهای دولت
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 ۷۷۷اصل
 و استخدامی و امور اداری و بودجه امور برنامه مسئولیت

 کشور

 ۷۷۱اصل 
 مشخص برحسب با اختیارات ویژه نمایندگانتعیین 

 جمهور، توسط رئیسوزیران هیات با تصویب ضرورت

 ۷۷۵اصل 
 توسط و خارجه امور وزیر پیشنهاد به تعیین و سفیران

رنامه سفریان توسط پذیرش و امضا استوا. جمهوررئیس
 جمهوررئیس

 عزل وزرا ۷۷۷اصل 
 

 تئوری نمایندگی  .1-3
ها با عالیق متفاوت و سهیم موضوع نمایندگی با افزایش جمعیت مردم و لزوم توجه به گروه

ها، متشکل از آرای مردمی در گیری، شدت بیشتری گرفت. پارلمانها در تصمیمکردن آن
دگان پاسداری از نظرهای مردم حوزه انتخابی خود و تحقق انتخابات هستند. وظیفه این نماین

 های آنان در کنار انجام وظیفه ملی در برابر همه مردم یک سرزمین بودبخشیدن به خواسته
(Pitkin, 1972, vol. 75, 169-174 .)که بین دو یا چند گروه  است آن نمایندگی تئوری منظور از

شود که باید نسبت ها معرفی میو نماینده سایر گروه عنوان مدیر )رهبر()حزب(، یک گروه به
-Kivisto, 2008, vol. 30, 339ای را انجام دهد )اند، وظیفههایی که او را انتخاب کردهبه گروه

 (.Jensen & McLing, 1976 به نقل از، 350

را بر دهد، این است که نمایندگان منافع سیاسی خویش فرایند نمایندگی رخ میچالشی که در 
ها دهند، ولی در مقاطعی از زمان همانند دوران انتخابات، حکومتمنافع مردم اولویت قرار می

کنند با تبلیغات عمومی وسیع، میان نمایندگان و شهروندان، وفاق بیشتری ایجاد کنند. سعی می
ند که کبه بیان دیگر، قرار گرفتن در صحنه سیاست این تصور غلط را در نمایندگان ایجاد می

 (.Urbinati, 2004, vol. 3, 67-68هاست )حکومت متعلق به آن
اتکا آرا امور کشور باید به  رانیا یاسالم یدر جمهور»تئوری نمایندگی از منظر قانون اساسی: 

جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسالمی، رئیسعمومی اداره شود، از راه انتخابات؛ انتخاب 
پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون ها، یا از راه همهایناعضای شوراها و نظایر 

 قانون اساسی(. ۲)اصل « گرددمیمعین 
 یمجلس شورا ندگانینما طیو شرا هایژگیدرباره و ،رانیا یاسالم یجمهور یدر قانون اساس

ن کنندگاانتخاب طیشرا»بیان شده است:  ۲2گفته نشده است. در اصل  یصراحت سخنبه یاسالم
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 2۳به همین منظور در ماده «. خواهد کرد نیانتخابات را قانون مع تیفیشوندگان و کو انتخاب
شوندگان هنگام انتخابقید شده است که  13۵۳قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی مصوب 

 : باشند ریز طیشرا یدارا دینام باثبت
 ؛رانیا یسالما یبه اسالم و نظام مقدس جمهور یاعتقاد و التزام عمل .1
 ؛رانیا یاسالم یکشور جمهور تیتابع. 2
 ؛هیمطلقه فق تیوال یو اصل مترق یبه قانون اساس یابراز وفادار .3
 ؛معادل آن ایارشد و  یداشتن حداقل مدرک کارشناس. 4
 ؛هینداشتن سوء شهرت در حوزه انتخاب .۷
 یی؛ایو گو ییشنوا ،یینایاز نعمت ب یدر حد برخوردار یسالمت جسم. ۲
 .سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام یحداقل سن س .۵

ها سپرده کنند که از امانتی که ملت به آنقانون اساسی، نمایندگان سوگند یاد می ۲۵بنابر اصل 
است، پاسداری کنند و در انجام کار وکالت مردم، امانت و تقوا را رعایت کنند و همواره در 

 ۳۷و  ۳4عالوه در اصول أمین مصالح ملت را مدنظر داشته باشند. بهاظهارنظرها و اعمال خود ت
هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه »قانون اساسی چنین آمده است: 

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل »؛ «مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید
تی واگذار أتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیواگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی

تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم کند ولی در موارد ضروری می
های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس به کمیسیون

 ها با مجلس خواهد بودصویب نهایی آنشود و تصورت آزمایشی اجرا مینماید بهتعیین می
ای از با توجه به اصول ذکرشده، اهمیت و تأکید قانون اساسی بر فرض نمایندگی عده..«. .

 شده است.فرضی قطعی و پذیرفته ،جانب عموم مردم
 

 هاتئوری عمومی سیستم .1-4
های علمی، ها را با این هدف بیان کرد که همه پدیده( تئوری عمومی سیستم1۳۷۳برتالنفی )

ها ند و برای تبیین، همه پدیدهاهم در علوم طبیعی و هم در علوم اجتماعی، به یکدیگر مرتبط
های مرتبط به یکدیگر نامگذاری کرد. سیستم چیزی مرکب از بخش« سیستم»را تحت عنوان 

ها سیستم فرعی شود، این بخشعنوان عامل مؤثر به بخش دیگر تصور میاست. هر بخش به
های سیستم فرعی آن است که اند. از دیگر ویژگیدارند و هر کدام بر کلیت پدیده وابسته نام

جوید. بولدینگ علوم دهد و از مزیت تخصصی شدن بهره میحد باالیی از تفکیک را نشان می
ها از مفاهیم مراتب سیستمسازی کرد. این دیدگاه سلسلهمراتب منظم مفهومعنوان سلسلهرا به
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ها، کنترل، باز )زنده(، وارهها، ساعتئوری سیستم است که شامل سطوحی مانند چارچوباصلی ت
(. واحد تحلیل ۲۳-۲۲: 1، ج 13۳۷ژنتیک، حیوان، انسان، انسان اجتماعی و متعالی است )هچ، 

کار رفته است. های مجلس شورای اسالمی بهسیستم در پژوهش حاضر برای واکاوی چالش
 است.« مجلس شورای اسالمی»در این تحقیق، « سیستم»اق اصلی عبارت بهتر، مصدبه

های ها، اندیشمندان مختلف در قالب مدلبا توجه به گستردگی و عمومیت تئوری سیستم
اند تا اجزای یک سیستم را واکاوی و تشریح کنند. از متعددی ذیل این تئوری تالش کرده

است. این روش  CATWOEها، مدل مشناسی نرم سیستها در رویکرد روشجمله این مدل
های درون منظور فرموله کردن اجزای یک سیستم یا واکاوی آسیبتوسط صاحبان مسئله به

رود. براساس مدل مذکور هر سیستم نرم دارای شش جزء کلیدی است. هر کار میسیستم به
گانه ششاختصار بیانگر هر کدام از اجزای به CATWOEکدام از حروف ذکرشده در عبارت 

(؛ کنشگران و بازیگران Customersنفعان و مشتریان )ند از: ذیاسیستم است. این اجزا عبارت
های بینی و نگرش(؛ جهانTransformation(؛ ساختار و فرایند تبدیل در سیستم )Actorsسیستم )

 ( و در نهایت محیط و زمینهOwners(، مالکان سیستم )Weltanschauungحاکم در سیستم )
 (.Environmentحاکم بر سیستم )

اجزای مذکور در مجلس شورای اسالمی دارای مصادیقی است. مصداق جزء اول هر کدام از 
ویژه قوه مجریه( است در واقع سایر قوای حاکمیتی )به نفعان و مشتریان مجلس،یا همان ذی

کنند. دنبال میهای مصوب نظام را که در تعامل با مجلس موضوع اجرای قوانین و سیاست
دهند جزء دوم یا همان کنشگران اصلی سیستم را نمایندگان مجلس شورای اسالمی تشکیل می

های چهارساله وظایف محوله در قانون اساسی را دنبال دوره که با انتخاب مستقیم مردم طی
 کنند. مصداق جزء سوم همان فرایندهای داخلی مجلس و نیز ساختار اداره مجلس است کهمی

های بینی و نگرشنامه داخلی مجلس تشریح شده است. جهانجزئیات آن کامالً در قانون آیین
های حاکم بر همان کنشگران کلیدی مجلس حاکم بر سیستم نیز ناشی از طرز تفکر و ارزش

وکیل که پیشتر تشریح شد،  -گیرد و در نهایت مالکان سیستم مطابق با تئوری اصیلشکل می
ند. محیط و زمینه حاکم بر مجلس شورای اسالمی اهروندان در جامعه اسالمیآحاد مردم و ش

مبتنی بر نظام سیاسی و قانون اساسی کشور است که به لحاظ ایدئولوژیک برآمده از مبانی 
تبع آن اسالمی است. از سوی دیگر در بعد اقتصادی، زمینه حاکم بر فضای اقتصادی کشور و به

رای اسالمی متکی بر درآمدهای نفتی است که البته سطح اتکای فضای قانونگذاری مجلس شو
های اقتصادی در های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز تشدید تحریمآن با توجه به ابالغ سیاست

 های اخیر تا حدی کاهش یافته است.سال
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هایی که در بخش مبانی نظری تحقیق، تشریح شد، چارچوب نظری حاکم بر مطابق با تئوری
 توان در شکل زیر خالصه کرد:ق را میتحقی

E O W T A C 

محیط و 

 زمینه

مالکان 

 سیستم

بینی و جهان

 هانگرش

ساختار و 

 فرایندها
 کنشگران

تعامل با 

 نفعانذی

 (CATWOE ها )مبتنی بر مدلتئوری عمومی سیستم
 تئوری نمایندگی

 تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا

 وکیل -تئوری اصیل
 

 چارچوب نظری تحقیق. 1شکل 

 پیشینه تحقیق  .2
های گرفته در خصوص موضوع تحقیق در ادبیات موضوع و پایگاهوجوی صورتجست

صورت ها بهدنبال نداشت. در عین حال برخی پژوهشاطالعاتی نتایج گسترده و متعددی را به
با عنوان ( در تحقیقی 13۳3یابند. آجیلی )غیرمستقیم با قلمرو موضوعی تحقیق ارتباط می

 مجلس شناسیآسیب اسالمی شورای مجلس رفتاری و ساختاری هایچالش در کندوکاو»
ها و آفات مرتبط با ساختار مجلس و نیز رفتار به بررسی برخی چالش« اسالمی شورای

در تحقیقی با عنوان  (13۳۲نیک )طالیی و پیکره نمایندگان مجلس پرداخته است. آذر،
اند که گیری کردهنتیجه« مجلس و دولت در جمهوری اسالمی ایرانالگوی راهبردی تعامل »

ها در همین است. آن حاکمیت برای راهبردی الزامات از یکی ایران در دولت و مجلس تعامل
 ای،مداخله ای،زمینه محوری،علّى مقوله شش در را های تعامل دو قوه مذکورچالش زمینه

 قوه تعامل»( در پژوهشی با عنوان 13۳4صادقی و بهنیا ) .دانکرده بندیدسته پیامدی و راهبردی
 و مجریه قوای دخالت امکان و تعامل« حقوق علوم در تطبیقی مطالعات پرتو در مجریه و مقننه
 یکدیگر، با تعامل عین در کهطوریبه اند،یکدیگر را امری ضروری قلمداد کرده امور در مقننه

( در 13۳۳زاده )هاشم .باشند داشته نظارت نیز هاصالحیت از ناشی تکالیف و وظایف اعمال بر
گیری کرده است نتیجه« موانع و راهکارهای تعامل میان قوه مجریه و مقننه»تحقیقی با عنوان 

 عوامل ناهماهنگی این که دارد وسیع ابعاد بر خسارات قوا، تعامل عدم و که ناهماهنگی
این دو قوه  اختیارات با هامسئولیت میان توازن عدم هاآن ترینمهم از جمله که دارد متعددی

کدام از توان گفت هیچدرباره وجه تمایز نظری این تحقیق می .در مقایسه با یکدیگر است
های مجلس شورای اسالمی، از رویکرد گرفته در زمینه شناسایی چالشهای قبلی انجامپژوهش
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اند. های مرتبط استفاده نکردهتبیین چالش بندی ومنظور شناسایی، طبقهها بهنظریه سیستم
ها نیز بدون سابقه پژوهشی بوده ذیل نظریه سیستم CATWOEکارگیری مدل بر این بهعالوه

های مجلس شورای اسالمی توان وجه تمایز پژوهش حاضر در بررسی چالشاست. بنابراین می
های ها از منظر تئوریچالشبندی ، تبیین و طبقهرا در دو منظر ذیل خالصه کرد: توصیف

 ها.مدیریت دولتی و اتخاذ رویکرد تئوری سیستم

 روش تحقیق .3
ها و ای است که در آن تحقیقات کیفی در هم تلفیق، شباهتشیوه ۵«متاسنتز»یا « فراترکیب»

ها به زبان یکدیگر ترجمه شده و تفسیری نو از های آنهای آن با هم مقایسه، یافتهتفاوت
تر پدیده مورد بررسی بینجامد تواند به توضیح جامعشود. این تفسیر میها حاصل میمجموعه آن

های جدیدی را در توضیح پدیده مورد بررسی، پدید آورد. دیکسون و فینالیسون یا نظریه
مطالعات کیفی است. اگرچه مفهوم کلی هر دو تکنیک  ۳نویسند فراترکیب به تعبیری متاآنالیزمی

رسد، در متاآنالیز مطالعات کمی هدف روی هم ریختن و ترکیب اطالعات موجود نظر مییکی به
منظور تقویت قطعیت رابطه علت و معلولی است. در این روش، نتیجه در مطالعات مشابه به

ها کنار هم گذاشته شده، مقایسه و به هم ترجمه شده و های اولیه آنتحقیقات کیفی و نه داده
 (.۷2-۷1، 13۳۳شود )رفائی شیرپاک و همکاران، ده مورد بررسی ارائه میتر از پدیتفسیری جامع

 از است عبارت و با یکدیگر کیفی مطالعات ترجمه و مقایسه آوردن، گرد هم این روش برای
 به هاآن تبدیل و اساسی، ترکیب نکات کشف ها،یافته تجزیه کیفی، مطالعات از گروهی گردآوری
. کندمی بیان جدید مفهومی صورتبه را مطالعات نتایج نهایی لمحصو تر. اینکلی جایگزین

 ایگونهبه فراترکیب از پدیدآمده نهایی محصول در بررسی مورد موضوع تازه تفسیر و مفهوم
-۳۳ ،13۳۲ سجادی،)باشد  جووجست قابل آن در اولیه هایپژوهش همزمان که شودمی ارائه
هایی است که توسط نویسندگان و فته میان پژوهشگر. در تحقیق حاضر فراترکیب صورت(۳1

اند خبرگان مختلف مرتبط با موضوع تحقیق انجام پذیرفته است. در واقع نویسندگان تالش کرده
ها )مدل سیستم های موجود در ادبیات موضوع در قالب تئوریتا پردازش جدیدتری از یافته

CATWOE بندی جدیدتری از که این تحقیق صرفاً دسته( ارائه کنند. البته این بدان معنا نیست
از بطن مطالب  CATWOEشده قبلی ارائه کرده است، بلکه با اتخاذ رویکرد های شناساییچالش

گانه این مدل های جدیدی را در هر کدام از اجزای ششگرفته، چالشتحقیقات کیفی صورت
ها کامالً نوآورانه بوده و که برخی عناوین چالشطوریگذاری کرده است، بهشناسایی و عنوان

 بدون سابقه در ادبیات موضوع هستند.
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 های تحقیقیافته .4
شده در خصوص حدود های شناساییترین چالشهای تحقیق، عناوین مهمپیش از تشریح یافته

مرور شده است. سپس هر کدام از  3و اختیارات مجلس شورای اسالمی در قالب جدول 
 اند. با استناد به مطالب ادبیات موضوع تشریح شده هاچالش

 CATWOEهای تحقیق به تفکیک اجزای مدل ترین عناوین یافته. مهم3جدول 

اجزای 
CATWOE 

 شده در هر بخش مدلهای شناساییترین چالشمهم

 
 

 نفعانتعامل با ذی

 آن در موجود هاینارسایی و قوا تفکیک بحث در کامل وضوح و شفافیت نبود -

 هامسئولیت با اختیارات نداشتن توازن -
 نظر قوا با یکدیگر تبادل و ارتباط ضعف -

 
 

 

 کنشگران

 ملی منافع کامل تشخیص عدم -
  کاری هایحوزه با نمایندگان تحصیلی رشته و تخصص تناسب عدم -
 محلی )تمرکز صرف بر منافع حوزه انتخابیه( رویکرد -
 نمایندگان غیاب و حضور -
 نظارتی ابزارهای از استفادهسوء -

 

 
 

 

 ساختار و فرایندها

 مجلس دوره یک واقعی زمان مدت  -

 اشراف بر محتوا و فرایند تصویب الیحه بودجه -

 نظارتی ابزارهای حوزه در قانون شفافیت عدم -

 مجلس از ۸۹ اصل کمیسیون استقالل عدم -

 ۸۹اصل  کمیسیون مطالبات اجرایی ضمانت -

 هافراکسیون و هاکمیسیون نقش ییجاجابه -

 اجرا مرحله در هاطرح به نسبت لوایح موفقیت -
 

و بینی جهان

 هانگرش

 مقام  و قدرت به ازحد بیش اشتیاق -
 حزبی و سیاسی قرار دادن فعالیت اولویت -

 دیگر قوای به مشکل دادن نسبت یا مشکل وجود انکار -
 

 مالکان سیستم
  مستمر مردم بر عملکرد نمایندگان مجلس نبود سازوکار نظارتی -
 مردم شکایات به کمیسیون رسیدگی نحوه -

 

 محیط و زمینه
 زدگیسیاست -

 جامعه و نظام کردن شیوه ارزیابی ایدئولوژیکی -
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  نفعانذی تعامل با مرتبط هایچالش .4-1
 هاینارسایی و قوا تفکیک بحث . نبود شفافیت و وضوح کامل در4-1-1

 آن در موجود
 قوا از هریک محدوده تعیین تر ودقیق تبیین نیازمند اساسی قانون ۵۷ اصل در قوا تفکیک بحث

-۷۷ ،13۳۲نیک،  طالیی پیک وره آذر،) است ملی مقتضیات و کلی هایسیاست از تبعیت و
 باشد نشده مشخص دقیق، طوربه اختیارات و وظایف که است ممکن قوا تفکیک در عین .(۷۲
 تا و شودمی مطرح امور در تداخل بحث یا تفسیر کند خود نفع به را آن قوه هر شود سبب و

 کامالً مرزها و نگردد برطرف قانون، ابهامات از ناشی ساختاری هاینارسایی و تداخالت این
 .(3۳-2۳ ،13۳۳هریسی،  زادههاشم)داشت  خواهد ادامه هاناهماهنگی این نشود، مشخص

 هاسئولیتم با اختیارات توازن نداشتن .4-1-2
 برقرار توازن دو این بین باید و ستهامسئولیت و وظایف صحیح اجرای ابزار اختیارات، 

 جدی مشکل خود مأموریت انجام در مسئول مقام نباشد، مسئولیت حد در اختیارات اگر باشد.
های به نظر برخی از مسئولیت .گیردنمی انجام قدرت و سرعت با هامسئولیت و داشت خواهد

ویژه قوه مجریه فاقد پشتوانه اختیارات الزم شده برای قوه مقننه در ارتباط با سایر قوا، بهیفتعر
 (.31-3۳، 13۳۳زاده هریسی، و مربوط است )هاشم

 نظر قوا با یکدیگر ارتباط و تبادل ضعف .4-1-3
 و کاری ارتباط توانندنمی که شوندمی مشغول خود روزمره امور چنان در کشوری مقامات 

 در. کنند نظر تبادل مشترکشان امور در خصوصبه کشور مهم مسائل در و کنند ایجاد عاطفی
 یکدیگر امور در متقابل تداخالت حق است و خورده گره یکدیگر با هامسئولیت که نظامی
 ضرورت کاربردی و فنی اصولی، طوربه سازوکارهایی و ارتباطات، تبادالت چنین دارد، وجود
 .(3۲، 13۳۳سی، هری زادههاشم)دارد 

 (اسالمی شورای مجلس با کنشگران )نمایندگان مرتبط هایچالش .4-2
 ملی منافع کامل تشخیص عدم .4-2-1
 و ملی انسجام عامل و است جامعه مطلوب اداره در اساسی اصل ملی منافع و عامه مصالح 

 حرکت باید محور را مورد این و است کشور مسئوالن و هاارگان قوا، تعامل و هماهنگی شرط
 از هریک هاگروه و افراد نشود، تعریف دقیق مالک این اگر ولی دهند، قرار خود هایسیاست

 (.1، ج 13۳۵شود )میرمحمدی، می تعادل حدف سبب این کنند کهمی تفسیر خود دید
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 های کارینمایندگان با حوزه تحصیلی رشته و عدم تناسب تخصص.4-2-2
 که بود «نوشتن و خواندن سواد» حداقل انامزده شرط پنجم مجلس شورای اسالمی، دوره تا 

طبعاً صرف . یافت و پس از آن نیز به کارشناسی ارشد تغییر کاردانی به ششم مجلس در
ها با موضوعات برخورداری از یک مدرک تحصیلی کافی نبوده و سنجش تناسب تخصص

 تخصصی مسائل مورد در اظهارنظر که است کالن قانونگذاری کشور نیز ضروری است. بدیهی
 حوزه با نمایندگان تحصیلی هایرشته میان کم ارتباط همچنین و نباشد آنان حیطه در که کشور
 طالیی پیک وره آذر،) شودمی مجلس به شخصی نظرهای ورود موجب مجلس، در آنان کاری
 .(۲۳-4۷ ،13۳۲ نیک،

 رویکرد محلی )تمرکز صرف بر منافع حوزه انتخابیه( .4-2-3
حل  یبرا فیاحساس تکل ایخود  یانتخابات هایعمل به وعده لیدلهب ایعدهکه له ئمس نیا

مردم منطقه،  نیکسب وجهه ب یبرا هاییتیانجام فعال ایخود  هیمشکالت مردم حوزه انتخاب
را به  ندهینما کی هاییزنیو را هاتیزمان فعال نتریشیب پردازند،یبه آن م جددجهت انتخاب م

تمرکز و  مجلس یدر جلسات رسم بتیموجب غیت دادن، این اولوو  دهدیخود اختصاص م
از جمله  شود،یدر سال آخر دوره مجلس م ایبه مسائل منطقه ندگانینما هایتیفعال

 ندگانیمجلس و نما یاصل فیاست که وظا یدر حال نیاشود. های مهم محسوب میچالش
دادن منافع ملی بر ویت و اول یرگذاامور کشور و قانون هینظارت بر کل یمطابق قانون اساس
 .(314-312 ،13۳3 ،یلی)آجمنافع محلی است 

 نمایندگان غیاب و حضور  .4-2-4
 دوسوم حداقل با حضور مجلس جلسات که دارد تأکید موضوع این بر اساسی قانون ۲۷ اصل 

 از زدن کارت بدون حضور، ثبت از پس نمایندگان برخی گاهی. دارد رسمیت نمایندگان
 اعتبار درجه از شدهتصویب قوانین گاهی که شودمی سبب این مسئله و شوندمی خارج مجلس
 (.31۵-31۲، 13۳3)آجیلی،  شود ساقط

 نظارتی ابزارهای از استفاده سوء  .4-2-5
 اولویت موارد در بعضی و باشند بعد دوره انتخابات درگیر نمایندگان که شده سبب امکانات برخی 

 به وزیر توان به تهدیدمثال می طوربه بدانند. عمومی مسئله از ترارجح را خود شخصی منافع و خود
و  باال لوایح یا برخورداری نمایندگان از دستمزد در ارتباط با خود رأی فروش یا و استیضاح یا سؤال

 (.۲۳-4۷ ،13۳۲ نیک، طالیی پیک وره آذر،)کشور اشاره کرد  خارج به مکرر سفرهای مانند تسهیالتی
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 مجلس داخلی فرایند و تارساخ با مرتبط هایچالش .4-3
  هافراکسیون و هاکمیسیون نقش جاییجابه .4-3-1

ها و لوایح نامه داخلی مجلس شورای اسالمی، بررسی کارشناسی طرحمطابق با قانون آیین
گیری نهایی براساس گیرد و رأیصی مجلس صورت میهای تخصپیشنهادی در کمیسیون

های تخصصی بر کمیسیونحالی است که عالوه اظهارنظر کمیسیون مربوط خواهد بود. این در
دهند، شاهد حضور گیری کارشناسی مجلس را تشکیل میکه در واقع رکن تصمیم

ها در مجلس شورای اسالمی نیز هستیم و نمایندگان هر کدام همزمان در یک «فراکسیون»
طابق با ها معموالً مکمیسیون یا حداقل یک فراکسیون عضویت دارند. جایگاه فراکسیون

ها ندارد. های سیاسی نمایندگان تعریف شده است و ارتباطی با حوزه تخصصی آنگیریجهت
ها یا لوایح نسبت به گیری نهایی طرحها در رأیدهد که نقش فراکسیونمشکل زمانی روی می

تر شود که در این صورت شاهد غلبه تفکرات جناحی و های تخصصی پررنگنظر کمیسیون
 (.13۳3پور، های تخصصی و کارشناسی در مجلس خواهیم بود )اصلیحزبی و نظر

 مجلس دوره یک واقعی زمان مدت .4-3-2
سال  چهار اسالمی شورای مجلس نمایندگی دوره هر طول اساسی قانون ۲3 اصل براساس

برای افرادی که فقط یک دوره وظیفه نمایندگی مجلس را بر  زمان مدت این عمل در است.
 تشکیل و هااعتبارنامه تصویب نخست ماهه شش در است، چراکه عهده دارند، متفاوت

 فعالیت صرف پایانی سال و شودمی صرف یکدیگر با نمایندگان آشنایی و هاکمیسیون
 تعطیل مجلس هفته یک مدت به باریک هفته سه هر و شودمی مجدد موفقیت برای انتخاباتی

 برخی حتی که است دو سال و نیم دوره هر واقعی زمان مدت تقریبی طوربه شود.می
 نیک، طالیی پیک،ره آذر،) یابندنمی آشنایی کامل کار روند و داخلی نامهآیین با نمایندگان

13۳۲، 4۷-۲۳). 

 بودجه اشراف بر محتوا و فرایند تصویب الیحه .4-3-3
 دقت و مجلس جلسات در مستمر حضور و الیحه این ساختار و سازوکار بر نمایندگان تسلط

 دوره پایان تا حتی نمایندگان برخی حال این با .است ضروری هادادن رأی و ارنظرهااظه در
 عدم دالیل از یکی. یابندنمی آشنایی بودجه الیحه تصویب روند و سازوکار با خود، نمایندگی

هاست؛ پس از آن بسیاری بودن تخصصی بودجه، الیحه در مندرج مطالب عظیم حجم مطالعه
 ناچیزی بسیار حد در بودجه هایردیف به دهیشکل و الیحه این تغییر رد نمایندگان تأثیر
ها و لوایح از سوی هیأت بر این شیوه ارجاع طرح(. عالوه131 ،13۳۲ رضایی،)ماند می باقی

های تخصصی نیز بعضاً دارای ابهام و اشکال است. برای نمونه رئیسه مجلس به کمیسیون
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های اجرایی از دامنه شمول قوانین عمومی وط به خروج دستگاهها و لوایح مربتوان به طرحمی
هایی غیر از کمیسیون اصلی و تخصصی مربوط )کمیسیون اجتماعی( اشاره کرد که به کمیسیون

 ارجاع شده است.

 نظارتی ابزارهای حوزه در قانون شفافیت عدم .4-3-4
 عدم. است نگرفته نظر در تذکر به پاسخ برای مهلتی قانون تذکر، نظارتی مانند ابزار مورد در 

 ،134 ،13۳۲ رضایی،) باشد قوی سیاسی اجرای ضمانت عدم بیانگر تواندمی قانونی مهلت ذکر
 قابل زیر شرح به ایراداتی استیضاح خصوص همچنین در .(2۷ ،13۳۳ فرکیش، هانه از نقل به

 است: بررسی
 جهان کشورهای در نصاب این. است کم بسیار استیضاح درخواست برای امضاء حد نصاب 

 ترکمرنگ گروهی و شخصی هایاستفادهسوء نقش که شودمی سبب امر این و باالست بسیار
  بگیرد؛ خود به منطقی جنبه مسئله و شود

 تا طلبدمی دفاع برای را مناسبی زمان و کافی وقت متعدد موضوعات و موارد طرح 
 کنند؛ دریافت را یقبول قابل و کافی دالیل و مناسب پاسخ مردم نمایندگان

 مشخص وزیر و جمهوررئیس تکلیف تا باشد قطعی و روشن کامالً باید استیضاح طرح 
 تهدیدی ابزار به صرفاً و ندارد را کافی جدیت و قاطعیت استیضاح رسدمی نظربه اما شود،

 اوالً، که است شده سبب قاطعیت عدم این .است شده مبدل سیاسی جدل احیاناً و صرف
 ثانیاً، شود؛ بدبین مجلس در روشن و قطعی هایگیریتصمیم در خصوص عمومی افکار
 شود؛ حاکم استیضاح مورد وزارتخانه در بالتکلیفی و تردید

 نماینده و استیضاح مورد وزیر الزام برای قانونی سازوکار استیضاح طرح از پس 
 است؛ نشده بینیپیش مردم به نتایج اعالم و پیگیری برای استیضاح کنندهدرخواست

  به ،134: 13۳۲ رضایی،) نیست برخوردار کافی وضوح از استیضاح قابل موضوعات دامنه 
 .(2۳ ،13۳۳ فرکیش، هانه از نقل

  مجلس از ۰۹ اصل کمیسیون استقالل عدم .4-3-5
 اما ،است کرده مشخص شکایات خصوص در را مجلس نقش روشنیبه اساسی قانون ۳۳ اصل
 خود به را آن و نکرده مشخص را شکایات به رسیدگی نگیچگو سازوکار اساسی قانون

 تشکیل به اقدام زمینه همین در نیز مجلس. است کرده محول عادی قانونگذار عنوانبه مجلس
 رسیدگی تکلیف اصل، بنابر این. است کرده ۳۳ اصل کمیسیون عنوان تحت داخلی کمیسیون

 .است شده سپرده سمجل به نیز مجلس خود کار طرز علیه مردم شکایات به
به  رسیدگی موضوع، این است و سیاسی با اختالفات فضایی معموالً مجلس بر حاکم فضای
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 اجرای برای دلیل همین به. دهدمی قرار تأثیر تحت را مجلس کار طرز علیه اشخاص شکایات
 کافی استقالل مجلس، با ارتباط عین در که شود تشکیل نهادی باید اساسی قانون ۳۳ اصل

 نهادی، در چنین وجودی فلسفه با حدودی تا مجلس از نهاد این استقالل عدم. باشد شتهدا
 و مقامات علیه شهروندان به شکایات که نهادی که است بدیهی  دیگر، طرف از. است تعارض
 بتواند داشته باشد تا کامل استقالل باید کند، الزاماًرسیدگی می دولت عمومی نهادهای

   .(۲۳-۳ ،13۳۳ زاده،موسی) کند اعمال منصفانه و طرفانهبی الًکام را خود صالحیت

 ۰۹ اصل کمیسیون مطالبات اجرایی ضمانت .4-3-6
 اصل کمیسیون اجرایی ضمانت واقع در. است اجرایی ضمانت بحث به مربوط مهم این چالش

 جرم به رسیدگی برای را گزارش نتیجه در و است مجلس صحن در گزارش قرائت ،۳۳
موضوع مهم  اما باشد، اثرگذار تواندمی هاضمانت این .کندمی ارسال قضایی مراجع هب شدهواقع

های مجازات نیز و شد عمل وارد مستقل طوربه ۳۳ اصل کمیسیون در بتوان که است آن
  .(1۷4 ،13۳۲ رضایی،)متناسب را پیگیری کرد 

 کنشگران نگرش و بینیجهان با مرتبط هایچالش .4-4
 به قدرت و مقاماشتیاق بیش از حد  .4-4-1

و این عدم تعامل انواع  شودمی تعامل رفتن بین از عامل طلبیقدرت و گاهی خودخواهی
 به خاصی تعصب فرد)سازمانی  .3و  (خاص جناح)گروهی  .2 شخصی، .1 :دارد مشخصی

 تکبر، چون البته در این بین عواملی (.دهدمی ترجیح عام نفع به را ارگان آن نفع و دارد ارگانی
 و اغراض جاه، حب نفس، حب طلبی،فزونی خواهی،تمامیت جویی،برتری خودمحوری، جبر،ت

 شودمی تعادل زدن برهم سبب روانی و روحی هایو عقده کمبودها نفسانی، هواهای
 .(33-32 ،13۳۳هریسی، زادههاشم)

 دیگر قوای به مشکل دادن نسبت یا مشکل وجود انکار .4-4-2
 مرتبط یا آن را دانندمی خود عملکرد حیطه از خارج را لسمج و دولت مشکالت ریشه مدیران

 آذر،)کنند می انکار را از اساس مشکل وجود موارد، ایپاره در و کنندمی تلقی دیگر قوه با
  .(۷۲-۷۷ ،13۳۲نیک،  طالیی پیک،ره

 اولویت قراردادن منافع حزبی و سیاسی .4-4-3
و  یواقع ینبود حزب به معنا انریمجلس و انتخابات در ا هایبیآسعمده علل از  یکی

ند ایو فرهنگ یاسیس ،یمدون اقتصاد دگاهیموجود فاقد د یاسیس هایست. جناحاآن  یاسیس
 شتریموضع دهند. ب رییمدت خود، تغکوتاهمنافع  سببکه به شودیموجب م مسئله نیو ا
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ست و مالک عمل ا بیاست و گاه صرف مخالفت با جناح رق جناحی مجلس در اظهارنظرها
و  هاونیمشکل فراکس شود.یم افتیکمتر  هاونیفراکس دگاهیدر د یروند ثابت و مشخص

 کیمختلف  هایدر شاخه ندگانینما شده است برخی موجب هاروشن نبودن مواضع آن
هر دو استفاده  ازاتیتا از امت باشند عضو تیو اقل تیاکثر ونیدو فراکس در هر ای ونیفراکس

 (.132 ،13۳۲ ،ییکنند )رضا

 با مالکان سیستم )مردم( مرتبط هایچالش .4-5
 نبود سازوکار نظارتی مستمر مردم بر عملکرد نمایندگان مجلس .4-5-1

عنوان مالکان اصلی سیستم( منقطع از نظر مردم )به شیوه نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس،
خاصی به کسب و ورود به مجلس، الزام  که معموالً نمایندگان پس از کسب آراطوریبهاست، 

 ابعاد در مشخص چارچوب نبود بزرگ، کاستی این هایعلت از رضایت عمومی ندارند. یکی
 و وظایف شرح سازمانی، هایپست و جایگاه تشکیالتی، ساختار مانند نظارت گوناگون

 عالیق و برداشت کهزمانی تا و است کالن کشور هایدستگاه در مأموریت اجرای هایروش
 غلبه علمی هایچارچوب بر منطبق تشکیالتی منطق یک بر هادستگاه الیع مدیران شخصی

 .(33۷ ،13۳3 نژاد،کوهستانی)باقی خواهد بود  همچنان نقیصه این دارد،

 مردم شکایات به کمیسیون رسیدگی نحوه .4-5-2
 در که ابهاماتی وجود دارد گانهسه قوای کار طرز علیه مردم شکایات به کمیسیون رسیدگی در

 روشن و دارد وجود (۳۳)در ارتباط با وظایف کمیسیون اصل  «گانهسه قوای کار طرز» عبارت
 یا کندمی رسیدگی گانهسه قوای به مربوط کالن و کلی امور به کمیسیون این آیا که نیست
 نهادها و ادارات عمومی مستخدمان حتی یا خاص سازمانی یا اداره علیه مردم شکایات به اینکه

 اختیار کمیسیون شود،می استنباط جمله این از که گونهآن همچنین. کندمی رسیدگی نیز
 را دولتی و عمومی نهادهای عملکردهای سوء و تخلفات علیه مستقل و خودجوش رسیدگی

   .(1۵۳-۵2 ،13۳۳ زاده،موسی) ندارد

 زمینه با مرتبط هایچالش .4-6
 جامعه و نظام کردن شیوه ارزیابی ایدئولوژیکی .4-6-1
به ارزش حاکم و مطلق تبدیل  دینی، حکومت در مذهب و دین بندی ظاهریایاگر صرفاً پ 

تدریج در میان مسئوالن، قوای حاکمیتی و نیز در ارتباط با به اختالف و نزاع نتیجه در شود،
آنچه در کنار پایبندی ظاهری به دین و مناسک  .شهروندان و نظام سیاسی شکل خواهد گرفت

شده توسط قانون به هریک از مسئوالن داری به وظایف محولارزشی حائز اهمیت است، وفا
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ترین معیار در شوند و مهمها در واقع امانتداران مردم در ادای وظیفه تلقی میاست، چراکه آن
 .(3۳-3۵، 13۳۳هریسی، زادههاشم)ها همین حسن انجام وظیفه و ادای این امانت است ارزیابی آن

 زدگیسیاست .4-6-2
 هایالیحه و هاطرح مباحث، از بسیاری که آورد شماربه سیاسی نهاد کی توانمی را مجلس
 صورتیبه اسالمی شورای مجلس در مسئله بعضاً این اما دارند، سیاسی جنبه آن در شدهمطرح
اظهارنظرهای رسمی و غیررسمی نمایندگان  در برخی کهطوریبه است، درآمده آمیزافراط

 ،13۳3 آجیلی،)ایم شاهد آن بوده هااعتبارنامه تصویب ا واعتماده رأی ها،مجلس، استیضاح
 معیارهای برای سیاسی معیارهای جایگزینی زدگی راسیاست (2۳۳4پیر ) و . پیترز(312-314

 تعریف عمومی خدمات اعضای نظم و، پاداش و ارتقا، چرخش، انتخاب در شایستگی بر مبتنی
 (.lee, 2018, vol. 7, 5اند )کرده

 هاو پیشنهاد ریگینتیجه
های اساسی قوه عنوان نهاد متشکل از نمایندگان مردم یکی از بخشمجلس شورای اسالمی به

شود. از جمله وظایف خطیر نمایندگان مردم در مقننه و ساختار حاکمیتی کشور محسوب می
اما بعضاً انجام وظیفه مذکور با  ،خانه ملت، سیاستگذاری در امور مختلف مملکتی است

ور خاص مدل طها و بهقرار دادن تئوری سیستم است. در این پژوهش با مبنا توأمهایی شچال
CATWOE،  های مرتبط با مجلس شورای ترین چالشبندی مهمو سپس دستهبه شناسایی

 چالش اصلی شناسایی و در قالب اجزای 22در مجموع شد. در این زمینه پرداخته اسالمی 
های تحقیق را دی شد. نوآوری پژوهش حاضر در بخش یافتهبنگانه مدل مذکور دستهشش

، «نفعانتعامل با ذی»ها در شش بعد بندی چالشبر دستهگونه خالصه کرد که عالوهتوان اینمی
محیط و »و « مالکان سیستم»، «هابینی و نگرشجهان»، «یندهاساختارها و فرا»، «کنشگران»

ه ذیل این طبقات نیز فاقد پیشینه نظری در شدهای شناسایی، برخی از چالش«زمینه
فقدان درک »کرد: توان به موارد ذیل اشاره ها میهای مرتبط بوده است. از جمله آنپژوهش

های مجلس شورای عدم توازن اختیارات و مسئولیت»، «مشترک نمایندگان از منافع ملی
منافع حوزه انتخابیه بر ارجحیت »، «فقدان شفافیت کامل در موضوع تفکیک قوا»، «اسالمی

موفقیت بیشتر لوایح »، «ها در مجلسها و فراکسیونجایی نقش کمیسیونجابه»، «یمنافع مل
طبعاً پیشنهاد «. کار نظارتی مستمر مردمسازو نبود»و « ها در مرحله اجرای قانوننسبت به طرح

ای مذکور خالصه هتوان در تالش برای مرتفع ساختن هر کدام از چالشاصلی تحقیق را می
 :شودمیعنوان موارد حائز اهمیت ارائه زیر بهکرد. با این حال پیشنهادهای 
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 رسانی قوانین مربوط به انتخابات مجلس شورای اسالمی و رفع چالش روزاصالح و به
 ناهماهنگی با قوه مجریه با حضور ارکان حاکمیتی؛

 ها با توجه به تخصص ترین کمیسیوننظارت بر قرار گرفتن هر کدام از نمایندگان در مناسب
 و تجربه فرد؛

 های مختلف مندی بیشتر از نظرهای متخصصان و مشاوران خارج از مجلس در حوزهبهره
 خصوص بررسی الیحه بودجه؛به

  تدوین سازوکار کنترل و نظارت مستمر مردمی بر مجلس و عملکرد نمایندگان؛ 

 گر عنوان نهاد تحلیلگذاری بهمشید خطهای مجلس در فراینقرار گرفتن مرکز پژوهش
بینی پیامدهای ها و قوانین و همچنین پیشمشی و ارزیابی کارکرد اجرایی سیاستخط

 مشی؛حاصل از خط

  های تخصصی؛نامه داخلی مجلس توسط کمیسیونآیین 142استفاده از ظرفیت ماده 

 های ملی در جهت الشبخشی عمومی و در جریان قرار گرفتن مردم از چافزایش آگاهی
 گری عمومی؛افزایش بلوغ سیاسی و مطالبه

 با کمک از شورای نگهبان در تفسیر قانون  ۳۳منظور بهبود کارکرد کمیسیون اصل تالش به
 اساسی.
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 هایادداشت
 ند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر والیتاقوای حاکم در جمهوری اسالمی ایران عبارت. 1

 شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.مطلقه امر امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می

۲ .challengeیا « معضل»، مفهوم دیگری با عنوان «چالش»در کنار مفهوم  ؛Dilemma شود. تفاوت نیز مطرح می
عنوان راه ها بهد یکی از آنهای مختلفی است که بر روی اتخاحلاین دو در آن است که چالش دارای راه

های حلحل یا راهرفت نهایی، میان خبرگان اجماع نظری وجود ندارد؛ حال آنکه معموالً معضل فاقد راهبرون
 مشخص است.

3. Public Interest.  
4. Agent-Principle Theory.  

 (.۷۵۱)اعراف:  مْعَلَيْهِ كَانَتْ الَّتِي وَالْأَغْلَالَ إِصْرَهُمْ عَنْهُمْ وَيَضَعُ. ۵

6. Check & Balance Theory. 
7. Meta-synthesis. 
8. Meta-analysis. 
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