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 اشاره: پژوهشکده ش�ورای نگهبان، بازوی تحقیقاتی 
ش�ورای نگهبان در انجام وظایفی است که قانون اساسی 
جمه�وری اس�امی ایران بر عهده این ش�ورا ق�رار داده 
اس�ت. گزارش های پژوهشی یکی از مجموعه آثار علمی 
منتش�ر شده از س�وی این پژوهشکده اس�ت که توسط 
گروه های علمی پژوهشی شاغل در آن انجام شده است. 
گزارش های پژوهش�ی معموال به مفاهی�م پایه مرتبط با 
وظایف ش�ورای نگهبان می پ�ردازد. چالش قانون ضمن 
اع�ام آمادگ�ی برای انع�کاس متن جوابیه پژوهش�کده 
ش�ورای نگهبان، پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات 
سازنده اندیشمندان و نخبگان سپاسگزاری می کند. این 
نوش�تار به معرفی، نقد و بررس�ی گزارش شرح مبسوط 
قانون اساس�ی: شرح اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی 
م�ی پردازد که ه�م اکنون از نظر خوانن�دگان گرامی می 
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در چكیده گزارش اینگونه آمده است: 

یكی از کارویژه های مهم مجلس ش��ورای اس��امی نظارت 
این نهاد بر امور جاری کشور و اجرای قوانین توسط مقامات 
اجرایی و س��ازمان ها و دس��تگاه های مختلف است. برای 
انجام این وظیف��ه مهم، برخی ابزاره��ای نظارتی نیز برای 
مجلس ش��ورای اس��امی مورد اذعان و تصدی��ق قانونگذار 

اساسی قرار گرفته است. بر اساس اصل هشتاد و هشتم 
قانون اساس��ی، یكی از روش های اعمال صاحیت نظارتی 
مجلس ش��ورای اس��امی بر مقام��ات اجرایی ب��ا توجه به 
مس��ئولیت سیاس��ی آنها در قبال این نهاد، سؤال از وزرا و 
رئیس جمهور در مورد چگونگی اجرا و انجام وظایف قانونی 

آنان میباشد.
 اص��ل مذکور با قائل ش��دن به تفاوت در س��ؤال از رئیس 
جمه��ور و هر ی��ک از وزرا، در نصاب و مهلت پاس��خگویی 
به دلیل موقعیت و ش��أن برت��ر رئیس جمهور، داری احكام 
مش��خصی در این زمینه می باش��د. علیرغم دغدغه تدوین 
کنندگان قانون اساسی در خصوص نظارت نمایندگان مردم 
بر عملكرد مقامات قوه مجریه از طریق سؤال، تجربه عملی 
در طول سالیان حكومت اصل هشتاد و هشتم قانون اساسی، 
نشانگر آن است که این ابراز نظارتی نتوانسته است کارآیی 
الزم را در نظارت مجلس ش��ورای اس��امی بر مقامات قوه 
مجریه و تأثیرگذاری الزم داش��ته باشد. چگونگی پرداختن 
ب��ه این ابزار نظارتی و اعمال آن، ایرادات حاکم بر این اصل 
و نیز ضمانت اجراهای حاکم بر آن در سایه قانون آیین نامه 
داخلی مجلس شورای اس��امی به عنوان مهم ترین قانون 

در راستای اجرایی 
نمودن این اصل، از جمله مواردی است که نوشته حاضر در 

پی بررسی و تحلیل آنها برآمده است. 
در مقدم��ه گ��زارش اینگونه آمده اس��ت: مجلس ش��ورای 
اس��امی به عنوان یكی از مهم ترین نهادهای اساس��ی در 
جمهوری اس��امی ایران ش��ناخته میش��ود که صاحیت 
انحص��اری قانونگذاری را بر عه��ده دارد. اگرچه قانونگذاری 
مهمترین کارویژه مجلس به ش��مار میآید، ولی در کنار این 
مه��م، با اعمال نظارت های مختلف ب��ر اعمال قوه مجریه، 
نقش به س��زایی در کنترل مدیری��ت کان جامعه ایفا می 
نماید. یكی از نظ��ارت هایی که مجلس در چارچوب قانون 
اساس��ی از آن برخوردار اس��ت، نظارت سیاسی و پارلمانی 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسامی بر اعمال و عملكرد قوه 
مجریه میباش��د. مطابق این نوع نظارت، پاره ای از مقامات 
دولتی مانند رئیس جمه��ور و وزیران در مقابل نمایندگان 
م��ردم دارای مس��ئولیت سیاس��ی می باش��ند؛ بدین معنا 
که نمایندگان بر عملكرد ایش��ان نظارت مس��تمر داشته و 
چنانچه این عملكرد را ضعیف و ناکارآمد تش��خیص دهند 
می توانند با ابزارهای قانونی مش��خص، آنها را بازخواست و 
در نهایت باعث سلب مقام و منصب سیاسی از ایشان شوند.
پیداس��ت در بسیاری از موارد مقام عزل شده ضرورتاً مورد 
بازخواس��ت قضایی قرار نمی گیرد و صرف��اً از دایره اعتماد 

نمایندگان ملت خارج می شود. 
بنابرای��ن دور از واقع نیس��ت اگر بیان ش��ود جوهر نظارت 
سیاس��ی، ایفای نقش در به دس��ت آوردن یا از دست دادن 
مقام و قدرت عمومی اس��ت. گفتنی است وزرا جهت احراز 
مقام سیاس��ی و اجرایی خود به اس��تناد اصل یكصد و سی 
و س��وم قانون اساس��ی، نیازمند اخذ رأی اعتماد از س��وی 
مجلس شورای اسامی هستند. همچنین طبق اصل یكصد 
و س��ی و هفتم، هریک از وزرا مس��ئول وظایف خویش در 
براب��ر رئی��س جمهور و مجلس اس��ت و در ام��وری که به 
تصویب هیأت وزیران می رس��د، مسئول اعمال دیگران نیز 
میباشد. رئیس جمهور نیز طبق اصل یكصد و بیست و دوم 
قانون اساس��ی در حدود اختی��ارات و وظایفی که بر عهده 
دارد در برابر ملت، رهبر و مجلس ش��ورای اسامی مسئول 

است. یكی از ابزارهای مهم نظارتی مجلس شورای اسامی 
با توجه به مسئولیت مذکور برای مقامات قوه مجریه، سؤال 
است. استفاده از ابزار نظارتی مذکور توسط مجلس، در اصل 
هش��تاد و هش��تم مورد حكم قانونگذار اساسی قرار گرفته 

است. این اصل اشعار می دارد:
در هر مورد ک��ه حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس 
ش��وراي اسامي از رئیس جمهور و یا هر یک از نمایندگان 
از وزیر مس��ئول، درباره یكي از وظایف آنان س��ؤال کنند، 
رئیس جمهور یا وزیر موظف اس��ت در مجلس حاضر شود 
و به س��ؤال جواب دهد و این ج��واب نباید در مورد رئیس 
جمه��ور بیش از یكماه، و در م��ورد وزیر بیش از ده روز به 
تأخیر افتد مگر با عذر موجه به تش��خیص مجلس ش��وراي 
اس��امي. مطابق این اصل نظارت بر رئیس جمهور و وزرا از 
طریق س��ؤال هم در خصوص هر یک از وزرا و هم در رابطه 
با رئیس جمهور در خصوص وظایف آنان، قابل اعمال است. 
سؤال، ابزار سیاسی مناسبی است که زمینه را برای برقراری 
تعامل موثر و س��ازنده بین مجلس و قوه مجریه فراهم می 
نمای��د. هرچند که اف��راد نماینده، ابتكار طرح س��ؤال را بر 
عهده دارند، اما تش��ریفات س��ؤال از طریق مجلس، نش��ان 
دهنده آن اس��ت که سؤال مطروحه، آثار سیاسی جمعی به 
جای می گذارد و ارتباط فعالی را میان قوه مجریه و مجلس 

برقرار می نماید. 
در نتیج��ه گیري و پیش��نهاد اینگونه آمده اس��ت: بر پایه 
آنچ��ه از نظر گذش��ت، می توان بیان داش��ت که با عنایت 
به مس��ئولیت سیاسی مقامات قوه مجریه در مقابل مجلس 
ش��ورای اس��امی، نهاد مذک��ور دارای حق نظ��ارت بر این 
مقامات از طرق مختلف نظارتی است. اصل هشتاد و هشتم 
قانون اساس��ی در مقام تبیین سؤال به عنوان یكی از جنبه 
های نظارتی مذکور برآمده و در این خصوص دارای احكامی 
اس��ت. اصل مذکور پیش از بازنگری در قانون اساسی تنها 
در بردارنده سؤال از وزرا بود و سؤال از رئیس جمهور  و یا 
نخست وزیر را شامل نمی شد. با بازنگری در قانون اساسی 
و حذف پس��ت نخس��ت وزیری و افزایش اختیارات رئیس 
جمهور ، این مقام نیز در کنار وزرا، مش��مول اصل س��ؤال 
طبق اصل هش��تاد و هش��تم اصاحی، قرار گرفت. با دقت 
در اصل مذکور و مش��روح مذاکرات مجلس بررس��ی نهایی 
و ش��ورای بازنگری قانون اساس��ی، و همچنین با عنایت به 
نظریات تفسیری ش��ورای نگهبان در خصوص اصل هشتاد 
و هشتم، می توان به مثابه نتیجه گیری برخی از نكاتی که 
بعضاً پیشتر مجال بروز نیافته است را مورد اشاره قرار داد:

1. ب��ا توجه به جایگاه نظارتي مجل��س و امكان اظهار نظر 
هر ی��ک از نمایندگان در تمام ام��ور داخلي و خارجي، هر 
ی��ک از نمایندگان نی��ز مي توانند هر ی��ک از وزرا را مورد 
س��ؤال قرار دهند. قانونگذار اساس��ي اما در خصوص سؤال 
از رئی��س جمه��ور با توجه به جایگاه و ش��أني که آن مقام 
از آن برخ��وردار اس��ت، قائل به نصاب ی��ک چهارم در این 

زمینه شده است. 
ای��ن امر با توجه به عدم اس��تفاده صحیح نمایندگان از این 
ابراز نظارتي مجلس و بعضاً س��وء استفاده از آن و به نوعي 
اصطاحاً گروکش��ي از وزرا در این زمینه، باعث شده است 
تا وزراي مورد س��ؤال، وقت زیادي را بابت پاسخ به سؤاالت 
گاه ب��ي مورد در مجلس گذران��ده و از وظایف اجرایي خود 
تا حدودي دور ش��ده و تجرب��ه عملي در این خصوص، نیاز 
به اصاح نصاب مذکور در اصل هش��تاد و هشتم و افزایش 
آن به تعداد بیشتري از نمایندگان را به ذهن متبادر نماید. 
ب��ا توجه به آمار س��ؤاالت مطرح ش��ده در خصوص رئیس 
جمه��ور و وزرا و مواردي که بیان ش��د، به نظر مي رس��د 
س��ازوکار نظارت و س��ؤال بر مقامات قوه مجری��ه نیازمند 
اصاح باش��د؛ بدین صورت که سازوکار مذکور در خصوص 
وزرا باید دش��وارتر و س��ازوکار نظارت بر رئیس جمهور مي 

بایست سهل تر گردد.
2. س��ؤال از رئیس جمهور و یا هر ی��ک از وزرا در صورتي 
قابل طرح در مجلس است که در حیطه صاحیت و وظایف 
قانوني مقامات اجرایي مذکور باشد و اختیارات این مقامات 
را در بر نمي گیرد. البته باید اضافه نمود که مقامات مذکور 
در اعم��ال اختی��ارات خود نیز باید طب��ق قوانین و مصالح 
کش��ور عمل نموده و نمي توانند به دلخواه و بدون دلیل به 

اعمال یا عدم اعمال اختیارات خویش بپردازند.
3. تنه��ا مكان طرح س��ؤال نمایندگان مجلس و پاس��خ به 
س��ؤاالت مذکور از س��وي رئیس جمهور یا هر یک از وزرا، 
مجلس شوراي اسامي مي باشد و سؤال از مقامات مذکور 
در محلي غیر از مجلس، حكم س��ؤاالت عادي را داش��ته و 
خارج از موضوع و احكام اصل هشتاد و هشتم قانون اساسي 

خواهد بود.
4. با توجه به حساسیت سؤال از رئیس جمهور و لزوم اقناع 
س��ؤال کنندگان از ای��ن مقام با توجه به موقعیت و ش��أن 
رئیس جمهور و نیز مش��غله هاي متعدد وي و امكان جمع 
آوري مدارک و استنادات الزم جهت پاسخگویي، قانونگذار 
اساسي مهلت یک ماهه را براي این مقام در مقابل مدت ده 

روزه براي پاسخگویي وزرا قرار داده است.
5. امكان تأخیر از مدت مذکور در اصل هش��تاد و هش��تم 
در خصوص پاس��خگویي مقامات بیان شده، در صورت عذر 
موجه تنها به تشخیص مجلس شوراي اسامي وجود دارد. 
ام��ا در خص��وص مصادیق عذر موجه تبیین مش��خصي در 
قوانی��ن در ای��ن خصوص صورت نگرفت اس��ت که این امر 
افزایش اعمال سایق شخصي و حزبي را ممكن مي سازد.

6. از جمل��ه ایرادات وارد بر اصل هش��تاد و هش��تم قانون 
اساسي در خصوص سؤال نمایندگان از مقامات قوه مجریه 
و نظارت بر ایشان این است که اوالً؛ امكان نظارت بر معاون 
اول رئیس جمهور و س��ؤال از ای��ن مقام با توجه به جایگاه 
مهم��ي که از آن برخوردار ب��وده و حتي مي توان براي این 
مق��ام جایگاهي فرات��ر از وزرا قائل ش��د، همچنین اعمال 
نظارت از طریق س��ؤال از س��ایر معاونین رئیس جمهور که 
بعضاً مدیریت برخي سازمان هاي در حد و اندازه وازرتخانه 

را بر عهده دارند نیز وجود ندارد. ثانیاً چنانچه رئیس جمهور 
به اس��تناد ذی��ل اصل 135 قانون اساس��ي اقدام به معرفي 
سرپرست براي وزارتخانه بدون وزیر نماید، امكان نظارت بر 
مقام مذکور از طریق س��ؤال طبق قانون اساس��ي نیز وجود 
ندارد و این موارد از جمله ایراداتي است که نیازمند است در 

بازنگري قانون اساسي مد نظر قرار گرفته و اصاح شود.
7. متأس��فانه علیرغ��م دغدغه اي که در ش��وراي بازنگري 
قان��ون اساس��ي در خص��وص احتم��ال خودکامگي رئیس 
جمهور وجود داش��ت و بر این اس��اس اعمال سازوکارهاي 
نظارتي مانند سؤال و استیضاح در خصوص وي پیش بیني 
ش��ده بود، تجربه گذش��ته نش��ان از آن دارد که ابزارهاي 
نظارتي مزبور نتوانس��ته اس��ت کارای��ي الزم و بازدارندگي 
مؤثر را داشته باشد و عمًا نظارت موثري بر رئیس جمهور 
صورت نمي گیرد. لذا به نظر مي رسد مي بایست ابزارهاي 
نظارتي متنوع و جدی��دي را براي نظارت بر رئیس جمهور 
پیش بیني نمود و در این راس��تا نگاه تطبیقي نیز مي تواند 
مفید واقع ش��ود. براي نمونه در برخي از کشورها، سؤال از 
وزرا و نخستوزیر به صورت دورهاي و منظم و در زمان هاي 
معین صورت مي گیرد که ش��اید این سازوکار براي کاهش 
بار سیاسي سؤال از رئیس جمهور و کاهش تعدد سؤاالت از 

وزرا نیز مفید و مؤثر باشد.
8. چگونگي و نحوه س��ؤال از ه��ر یک از وزرا به تفصیل در 
قانون آیین نامه داخلي مجلس ش��وراي اس��امي مشخص 
ش��ده اس��ت. که در این خصوص نیز باید اش��اره نمود که 
علیرغ��م اصاحات متعدد در قان��ون مذکور، احكام موجود 
در این زمینه هنوز نتوانس��ته اس��ت انتظارات مورد نظر در 
خصوص سؤال از مقامات مزبور را برآورده نموده و در جهت 
کارآمدي بیشتر این ابزار نظارتي مجلس و ضمانت اجراهاي 

حاکم برآن گام مؤثري بردارد.

ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررسی پیرامون 

عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر
- آیا نام دس��ت اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل 
ش��امل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نش��انی 

پست الكترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف( چكیده 

- آیا چكیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چكیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه 

کافی خاصه و چكیده کل مقاله است؟ خیر
- آیا چكی��ده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی اس��ت؟ 

بله
ب( فهرست

- آی��ا گ��زارش دارای فهرس��ت اجمالی و تفصیلی اس��ت؟ 
گزارش دارای فهرست اجمالی است.

- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرس��ت جداگانه 
اند؟ خیر

- آیا گزارش دارای فهرس��ت اعام و اشخاص، مكان ها و... 
است؟ خیر
پ( مقدمه 

- آی��ا مقدمه، توجیه منطق��ی از مطالعه و یا هدف از مقاله 
)بیانی از مشكل موجود و بررسی متون( را شامل می شود؟ 

خیر
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر

- آیا از واژگان کلی��دی و اصطاحات مهم گزارش تعاریف 
مشخص ارائه شده است؟ خیر

- آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی 
و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ خیر

ت( روش کار 
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ 

روش گزارش توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب ش��ده توس��ط نویسندگان قادر به 

پاسخ به سواالت تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد اس��تفاده به وضوح ش��رح داده شده 

اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری 
انجام ش��ود، می تواند همین نتایج را در پی داش��ته باشد؟ 

خیر
ث( یافته ها 

- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر

- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش 
فاقد روش آماری است.

- راس��تی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام 

شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- آی��ا نتایج گزارش از روای��ی و پایایی قابل قبول برخوردار 

است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
ج( بحث 

- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر
- آیا نویس��ندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در 

این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مش��ابه پیش��ین در 

این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر

- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده 
است؟ خیر

چ( جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شكل ارائه شده است؟ 

خیر
- آیا جدول ها، نمودارها و ش��كل ه��ا ویژگی های کلیدی 
مطالعه را نش��ان می دهند؟ گ��زارش فاقد جدول، نمودار و 

شكل است.
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند 
و دارای باالنویس و زیرنویس مناس��ب می باشند؟ گزارش 

فاقد جدول ها، نمودارها و شكل ها است.
ح( پیوست ها

- آیا پیوس��ت های گ��زارش حاوی اطاعات مفید اس��ت؟ 
گزارش فاقد پیوست است.

- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک 
می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.

- آیا پیوس��ت ها حاوی فرم ها و اس��ناد مرتبط با گزارش 
است؟ گزارش فاقد پیوست است.

خ( منابع
- آی��ا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود 

دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی 

است؟ بله
- آی��ا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش 

شده اند؟ خیر
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ 

بصورت پاورقی
- آیا گ��زارش منابعی برای مطالعه بیش��تر مخاطبان ارائه 

کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از منابع بین بخش��ی و بین رشته ای داخلی و 

خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشكیل می دهد؟ خیر
- آیا گزارش برای س��اماندهی محتوایی خود مدل مفهومی 

ارائه کرده است؟ خیر
- آی��ا گ��زارش دارای فرضیه ی��ا فرضیه هایی با س��واالت 

مشخص است؟ خیر
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انس��جام و هماهنگی 

است؟ خیر
- آیا بس��ط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل 

و... در گزارش انجام شده است؟ خیر
- آی��ا در پای��ان هر فصل، بخش و... مؤل��ف به جمع بندی 

مطالب پرداخته است؟ خیر
- آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی 

است؟ بله
ب( نوآوری

- آی��ا محتوای گزارش دارای س��طح خاص��ی از نوآوری در 
نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر

- آیا گ��زارش مدعی صورت بندی جدی��د از مبانی نظری 
قدیمی است؟ خیر

- آی��ا در گ��زارش توانایی های نوین فناوران��ه وجود دارد؟ 
خیر

- آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت یا خدمات جدید است؟ 
خیر

- آی��ا محتوای گ��زارش دارای توانایی خ��اص در ایجاد یا 
گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خیر

- آی��ا خواندن این گزارش تفكر نقادانه را ترغیب می کند؟ 
خیر

پ( اهمیت
- آیا نس��بت حج��م مطالب به اهمیت موض��وع در گزارش 

کافی است؟ خیر
- آی��ا چین��ش مطالب در گزارش بر اس��اس درجه اهمیت 

موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار 

توجه شده است؟ خیر
ت( شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن

- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟بله
- آیا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات 

مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خیر
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله

ث( جامعیت
- آیا گ��زارش به لح��اظ موضوعی جامعی��ت دارد و وجوه 

مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر
- آیا اس��تفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و... توانس��ته 
اس��ت به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد 

تصویر، نمودار و جدول هاست.
- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز 

سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر

- آیا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص 
برای ساده س��ازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها 

ارائه کرده است؟ خیر

ج( اعتبار 
- آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی 

مربوطه است؟ خیر
- آیا ش��واهد، منابع و اس��تدالل های موجود در گزارش از 

اعتبار علمی الزم و کافی برخوردار است؟ خیر
- آی��ا اعتبار علمی گزارش از س��وی یافته های پژوهش��ی 

معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش 
الف( مخاطبان و ذینفعان

- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کس��انی هس��تند؟ 
اعضای شورای نگهبان 

- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان 
قرار گرفته است؟ نامشخص

- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با 
موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص

- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان 
و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص

ب( تاثیرگذاری اجتماعی
- آی��ا گزارش در بح��ث پیرامون پدیده م��ورد نظر خود از 

جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آی��ا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد 

نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آی��ا گزارش برای علل و آثار مش��كات متعدد موجود در 

زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مش��كات زندگی مردم دارای طرح 

اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گ��زارش برای کارآمدی راهكارهای پیش��نهادی خود 
برای حل مش��كات زندگی م��ردم روش راس��تی آزمایی 

خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین 

شده خود را محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع 

علمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ خیر
- آیا گزارش نس��بت خود را با اس��ناد فرادست و فرودست 

کشور معین کرده است؟ خیر
- آیا گزارش مطالبی پیرام��ون کارآمدی و عملكرد قوانین 

مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
- آیا انتش��ار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در 

پی داشته است؟ خیر
پ( نیازمحوری

- این گزارش چه نیازی )بنیادی، تخصصی، درس��ی، کمک 
درسی و عمومی( را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی

- آی��ا گ��زارش توانایی علم��ی و عملی ب��رای تفكیک نوع 
نیازهای مخاطبان )خاءها، کمبودها، تهدیدها، آس��یب ها، 
ضع��ف ها، فرصت ها، قوت ها، ض��رورت ها و اولویت ها( و 
برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه 
های ایج��ادی، جبرانی، پیش��گیرانه، مقابل��ه ای، تقویتی، 

توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی( دارد؟ خیر
- آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاس��تگذاری و 
س��ازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع س��طوح گوناگون 

نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر
پ( رتبه ها و جوایز

- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی اس��ت؟ 
خیر

- آی��ا گ��زارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی 
منابع علمی معتبر است؟ خیر

ت( تقدیر و تشكر
- آیا در گزارش از ش��خصیت ه��ای حقیقی و حقوقی موثر 
در کار )اع��م از امور علمی و فنی و...( سپاس��گزاری ش��ده 

است؟ خیر
- آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر 

قرار گرفته است؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش 
الف( ویراستاری فنی 

- آی��ا تعداد کلم��ات و صفحات گزارش ب��رای بیان کامل 
موضوع گزارش کافی است؟ خیر

- آیا عن��وان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی 
انجام شده است؟ خیر

- آی��ا نوع صفحه آرایی )نوع و ان��دازه خط، فاصله خطوط، 
حاش��یه ها، سرصفحه و پاورقی و...( گزارش مناسب است؟ 

خیر
- آیا آیین نگارش واژگان و جمات بر اس��اس زبان فارسی 

معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر
- آی��ا در گزارش ب��رای واژگان و اصطاحات علمی بیگانه، 

معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خیر
- آیا نش��انه گذاری در گزارش )مانند ویرگول، نقطه، خط 
تی��ره، ویرگول نقطه و پرانتز و...( به درس��تی انجام ش��ده 

است؟ خیر
ب( ویراستاری علمی 

- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله
- آیا ناظر یا ویراس��تار تخصصی به وظایف خود عمل کرده 

است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتش��ار چاپ اول تاکنون بروزرس��انی 

شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله

- آیا محت��وای گزارش نیاز به اضافه ک��ردن مطالب دارد؟ 
بله

- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟بله
ج( ویژگی های خاص

- آی��ا گ��زارش دارای ویژگی های خ��اص مانند کادر های 
خاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر

- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله
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متأس���فانه عليرغ���م دغدغ���ه اي ك���ه در 
در  اساس���ي  قان���ون  بازنگ���ري  ش���وراي 
خص���وص احتم���ال خودكامگ���ي رئي���س 
جمه���ور وج���ود داش���ت و بر اين اس���اس 
اعمال سازوكارهاي نظارتي مانند سؤال 
و اس���تيضاح در خصوص وي پيش بينی 
ش���ده بود، تجربه گذش���ته نش���ان از آن 
دارد كه ابزارهاي نظارتي مزبور نتوانسته 
اس���ت كاراي���ي الزم و بازدارندگي مؤثر را 
داش���ته باش���د و عمالً نظ���ارت موثري بر 

رئيس جمهور صورت نمی گيرد

چالش قانون گزارش های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و بررسی )148( می کند: 

چالش همیشگی سوال از وزرا و ر�ییس جمهور!؟

دکتر محمدرضا ناری ابیانه


