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نمایندگان مجلس شورای اسالمی از ی هاکنشتحلیل 
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 1پرستی صالحفائز دین

 چکیده

ای هموضوع این مقاله تحلیل عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره
های عمومی دولت است. پرسش اصلی مقاله چهارم، پنجم و ششم از منظر سیاست

دین، که هریک از انواع چهارگانه سیاست دولت )شامل عملکرد نما است نیا
همی ها چه سعملکرد تنظیمی، عملکرد استخراجی و عملکرد توزیعی( در این دوره

خود مشغول داشته است؟ برای پاسخ به این سؤال، متن از توجه نمایندگان را به
ه، های سالیانچهار کنش نطق پیش از دستور، پیشنهادهای نمایندگان در بودجه

انه گهای سهو استیضاح ایشان در دورهتذکر به مدیران اجرایی، سؤال از وزیران 
پژوهش در چارچوب مفهومی سیاست دولت آلموند، پاول و مونت مورد تحلیل 

د ی مورهادورهدهد مجلس در های پژوهش نشان میمحتوا قرار گرفته است. یافته
 در میان عملکردهای دولت اًیثانمطالعه توجه کامل به عملکرد دولت داشته است؛ 

توجه نمایندگان به توزیع مواهب بوده است. در میان عملکرد  چهارمسه نیز بیش از
های انتخابیه توزیعی هم، سهم قابل توجهی به توزیع مواهب ملی در حوزه

های دولت در حوزه استخراج منابع، ترتیب کارویژهاختصاص یافته است. بدین
اشته ایندگان دتنظیم نهادی و بازآفرینی نمادین سهم بسیار اندکی در کنش نم

رغم تأکید قانون اساسی بر فراگیری موضوعی و جغرافیایی وظایف است. به
                                                                                                    

 (faezdinparast@gmail.com). استادیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی1
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 اًیانثبه وجه توزیعی و  محدودنمایندگی، عملکرد نمایندگان اوال از نظر موضوعی 
 ی نمایندگان بوده است. از نظر جغرافیایی محدود به حوزه انتخابیه و منطقه

  ، سیاست عمومی دولت، تحلیل محتوادولتپارلمان، عملکرد  :هادواژهیکل
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 مقدمهـ 1

 از نمایندگان مجلس شورای اسالمی یهاکنشتحلیل حاضر،  یمقالهموضوع 
پژوهش بر آن است . استکشور  (Public Policy)عمومی  یهاسیاست منظر

از رفتارهای نمایندگان مجالس چهارم، پنجم و ششم، که  یی بخشمطالعه با
ی هاسیاسترا در جریان تولید ، ترجیحات آنانشوندمنتشر می رسمی صورتبه

ترجیحات رسمی سیاست عمومی، عمومی کشور مورد شناسایی قرار دهد. 
، با ی اجتماعیبرآوردن اهداف و نیازهاهای ممکن برای حکومت از میان گزینه

ن صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر عموم شهروندااست که به توسل به ابزارمناسب
 &Birkland, 2011& Anderson, 2014& Lehman)اثرگذار است

Phelps, 2005.) 
 یهانظامدر  ،(76 :1389)آشوری،  عنوان سمبل حاکمیت مردمپارلمان به

و  ی عمومی داردهاسیاست، نقش مهمی در تعیین سیاسی مبتنی بر نمایندگی
ب( ؛ یگذارقانونالف( : دار استهایی زیر را عهدهکارویژه صورت مشخصبه

قانون  107بر اساس اصل در ایران نیز  (.1389ج( نظارت )هیوود، و  نمایندگی
مسائل  هاساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول بوده و حق دارد در هم

که، چناناساسی(؛ هم قانون 84)اصل  داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید
 76)اصل  مجلس محق است در تمام امور کشور به تحقیق و تفحص بپردازد

 .قانون اساسی(
 که حظی از دموکراسی دارند و از جمله در ایرانسیاسی  یهانظامپارلمان در 

دارد؛ زیرا قصد عمومی جامعه  یهاسیاستمهمی در تهیه و تدوین نقش 
ی امور و خدمات عمومی، ادارهی هانهیهزرآورد در جهت نیل به ب گذارقانون

عنوان و به درآمدهی آن امور و خدمات دهندهلیتشکصورت یکی از عناصر به
؛ طباطبایی 48 :1386)شبیری نژاد،  شودمیشاخصی اصلی در نظر گرفته 

-رو ی پیشموضوع مقالهرو است که هم از این(. 235-236 :1386موتمنی، 
های گیری)های( عملکردی نمایندگان مجلس شورای اسالمی )دورهجهت یعنی
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یابد؛ چرا که، اهمیت می نیز -چهارم، پنجم و ششم( در موضوع سیاست عمومی
 بندیصورتتوان به شناختی درست از چرایی و چگونگی از این راه می

ی ندهآیهایی که با منافع و مصالح حال و ؛ سیاستدست یافت فوقهای سیاست
 هروندان، پیوندی ناگسستنی دارند. ش

ــت. تنها مطالعه در این    ــده اس ــوع  مطالعات چندانی انجام نش در باب این موض

این  در ( دانســت. 1392الســاداتی و همکاران )  مورد را میتوان پژوهش ملک 

آیا میان اندازه حوزه های انتخابیه و نوع "پژوهش ، نویسندگان به این سوال که 

ی مورد نظر نمایندگان از لحاظ ملی یا منطقه ای، ارتباط    ســیاســتهای بودجه ا    

صاد نهادی جدید و با به کارگیری    "معناداری وجود دارد یا نه؟ در چارچوب اقت

سی     ینظریه سیا صاد  سخ می  اقت شده،     دهند.پا شتار یاد  از آنجایی که محققان نو

ــال از دورتنها  ــؤوالن اجرایی در دو س ــتم  به کنش تذکر نمایندگان به مس ه هش

مورد مطالعه قرار داده اند، از نظر دامنه پژوهش،  الیت مجلس شورای اسالمی   فعا

اند و طبعاً نتایج نیز محدود بوده     جامعه اماری بســیار محدودی را مطالعه کرده        

 است.
ی این مقاله نبود دانش معتبر در باب ترجیحات نمایندگان ترتیب مسئلهبدین

در ایفای وظایف اصلی قوه مقننه است. مقاله بر مجلس شورای اسالمی در ایران 
در صحن 1های مشهود نمایندگانآن است تا به این پرسش پاسخ دهد که کنش

هایی داشته مجلس شورای اسالمی در فاصله مجالس چهارم تا ششم چه سویه
 است؟

                                                                                                    
ته دس های مشهود آن بندی کرد. کنشهتوان به دو دسته مشهود و نامشهود طبق   های نمایندگان مجلس را میکنش .1

ستند که   سمی ثبت می ص بهاز اقدامات نمایندگان ه سته از کنش شوند. این ورت ر شامل  د صحن  نطقها  های درون 
ای های نمایندگان و مکاتبات رسمی انهاست. کنش  ها و نوشتارهای رسانه  ها، مصاحبه جلسات کمیسیون   و پارلمان

وذ نفنامشهود شامل اظهار نظرهای غیر رسمی، مذاکرات با مقامات ملی، محلی و سایر نمایندگان و نیز اشخاص ذی     
 قی است. حقیقی و حقو
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 چارچوب مفهومی ـ2

 امانس نتمو و جونیور پاول آلموند، عمومی سیاست نظریه اساس بر پژوهش این
 بندیهطبق دسته چهار در هاآن بروندادهای به توجه با عمومی سیاست ؛است یافته

 ول،پ از اعمـ  منابع استخراج معنای به که عملکرد استخراجی شود؛ نخستمی
 عملکرد دوم،. است المللیبین و داخلی محیط از ـ خدمات و اشخاص کاال،

 سطتو هافرصت و افتخارات خدمات، کاال، پول، تقسیم معنایبه که توزیعی
 گروه سومین. است جامعه هایگروه و افراد میان در دولتی هایسازمان
 نظیمیت عملکرد. است تنظیمی عملکرد بر ناظر هایسیاست عمومی، هایسیاست

 رهگذر از جامعه هایگروه و افراد رفتار بر سیاسی نظام کنترل اعمال معنایبه
 یارائه چون مواردی یدر برگیرنده نیز نمادین عملکرد. است اقناع یا اجبار

 و ودبناهای یادب مراسم، تعطیالت، سیاسی، هایسخنرانی مثل بخشالهام الگوهای
 و اررفت مطلوب اشکال گرفتن پیش در به شهروندان ترغیب برای هاآن مانند

 به توجه با تحقیق این در (2008 دیگران، و آلموند) است جوانان پذیریجامعه
 واعدق به دهیشکل برای هادولت تالش و خارجی سیاست نظم به معطوف ماهیت
 تسیاس عملکردهای خود، ملی منافع به توجه با المللبین روابط بخشسامان

 مستقیماً هک مقوالتی چنینهم. اندشده بندیدسته تنظیمی عملکرد ذیل نیز خارجی
 جامعه عملکرد مفهوم ذیل نداشتند، قرار دولت هایمسؤولیت یحوزه در

 پژوهش ینظر دستگاه هایداللت با تناسب دلیلبه تئوری این. شدند بندیطبقه
 قرار دهاستفا مورد تلفیقی مقوالت ساختن و هاگویه تجمیع در سیاست، مورد در

دهد. در میان های مطرح در ابعاد این مفهوم را نشان میجدول زیر مقوله. گرفت
 یذکر شده، عملکرد توزیعی محلی و عملکرد توزیعی ملی در حوزهمقوالت 

زودهنگام  تیمعطوف به رضاهای کنش راهبردی عدالت توزیعی، معرف
 هستند. نکنندگاانتخاب
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 کنشهای ابعاد مختلف : مقوله1-3ی جدول شماره

عملکرد 
 دولت

 عملکرد تنظیمی

عملکرد تنظیمی 
 داخلی

 امنیت
اساسی های حقوق و آزادی

 شهروندان
کارآیی و اثربخشی مدیریت 

 دولتی
 اجرای قانون اساسی

 ایهای منطقهمدیریت دستگاه
 هاحمایت از دستگاه

عملکرد تنظیمی 
 خارجی

 روابط خارجی
 مقاومت در برابر دشمن

 حقوق بشر
 المللسیاست بین

عملکرد 
 توزیعی

عملکرد توزیعی 
 در مقیاس ملی

عملکرد عدالت 
 توزیعی

 حمایت از بخش تعاون
 تسهیالت تکلیفی
 اشتغال و بیکاری
 کاهش محرومیت

رسیدگی به مشکالت و تامین 
 رضایت شهروندان

 تامین معیشت مردم
 تورم و گرانی

 فقر
 فساد اقتصادی

 عدالت اجتماعی

عملکرد 
 گذاریسرمایه

 حمایت از تولید داخل
گذاری توسعه سرمایه

 های ملیها و ظرفیتزیرساخت
 های عمرانیاجرای پروژه

 ایعملکرد توزیعی در مقیاس منطقه

 های انرژیتامین حامل
 رسانیبرق

 تامین آب و فاضالب
 توسعه مخابرات منطقه

 توسعه کشاورزی منطقه
 توسعه صنعت و معدن منطقه

توسعه فرهنگ، هنر و ورزش 
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 منطقه
 توسعه آموزش عالی منطقه

 مشکالت عمومی منطقه
 منطقهمعیشت مردم 

 بیکاری در منطقه
 افزایش اعتبارات منطقه
 بهداشت و درمان منطقه

 راه و ترابری منطقه
 منابع طبیعی منطقه

 گذاری در منطقهسرمایه
 بالیای طبیعی

 خدمات شهری
 محرومیت منطقه

 حضور مسئوالن ملی در منطقه
 ایتأسیس دادگاه منطقه

 ارتقای تقسیمات کشوری

 عملکرد نمادین

های جمهوری ارزشتقویت 
 اسالمی

 تهاجم فرهنگی
 حمایت از فرهنگ و هنر

 اصالح و بهبود نظام مالیاتی عملکرد استخراجی

 های اجتماعیکارویژه

گران اجتماعی و مناسبات کنش
 سیاسی

 تمایز ساختاری
 نوسازی اجتماعی

 ی دینی و اخالقیتوصیه
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 روش پژوهشـ 3

مشاهده متنی متناسب با الزامات روش روش گردآوری شواهد تجربی پژوهش، 
معنای پرسیدن از تحلیل محتوا خواهد بود. در این روش، رجوع به واقعیت به

واحد متن )واحد مشاهده( است. تحلیل محتوا، روشی است که امکان توضیح، 
ا فراهم می ر ـ متن، تصویر یا گفتار -دار ماهیت یک پیام ارزیابی و تفسیر نظام

ر اند. دهای تحلیل محتوا، تحلیل توصیفی شده(؛ داده1393ورف، آورد )کریپند
آمایی انجام شده است. در این مرحله، محتوای ی دادهاین تحلیل، نخست مرحله

بندی شده، واحدهای تحلیل )در اینجا مضمون( صورت کمی طبقهها بهآشکار پیام
 اند. دهصورت عدد درآمده، در قالب جداول توزیع فراوانی بیان شبه

است. دستیابی به مضامین در این  2در این پژوهشف مضمون 1واحد تحلیل
پژوهش با استفاده از هر دو راهبرد استقرایی و قیاسی انجام شده است. در مرحله 

عنوان واحد مشاهده نخست، پژوهشگر مستقیما به مشروح مذاکرات مجلس به
کرده است. بدیهی است  پژوهش مراجعه و مضامین موجود در متن را کدگذاری

 یی کدگذاری مقوالت در هریک از جلسات، در صورت مواجهه با گویهدر مرحله
ی کدگذاری، جدید، مورد جدید به موارد قبل اضافه شد. پس از اتمام مرحله

عیین که مرحله نخست تهای جزئی استخراج شده تجمیع شدند. با توجه به اینگویه
ا را هانجام شده است، مضامین استخراجی ذیل مقولهمضامین با روش استقرایی 

توان معرف کلیت این مقوله دانست. مضامین مشخص شده، صرفا مضامینی نمی
 هستند که در کنش نمایندگان به آنها توجه شده است. 

های چهارم، پنجم و ششم مجلس شورای اسالمی را در پژوهش نیز دوره یدامنه 
ش شامل نطق پیش از دستور، تذکرات، سؤاالت پژوه یگیرد. جامعهبر می

نمایندگان از وزرا، متن استیضاح وزیران و نیز پیشنهادهای نمایندگان مجلس در 
های سالیانه در دامنه پژوهش بوده است. با توجه به حجم گسترده این متون، بودجه

                                                                                                    
1. Context Unit 
2. Theme 
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 هگیری هدفمند، نمونه پژوهش به مشروح مذاکرات مجلس در فاصلبا منطق نمونه
 محدود شده است.  83تا  71های اسفند سال 15آذر تا  15زمانی 

 های پژوهشیافته ـ4

 دوره چهارم مجلس شورای اسالمی :دوره اول. 4ـ1

درصد اظهارات  3.2ی اول تحقیق، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره
ه خود را به عملکردهای جامعه اختصاص دادند. در این دوره، اظهارات ناظر ب

گران اجتماعی و سیاسی که با مواردی چون نقد رقبای سیاسی، مناسبات کنش
شود، فکری شناخته میی روحانیت و دولت، نقش دانشگاه و نیروهای روشنرابطه

ای هی عملکرد جامعه بود. سهم مضموندرصد بیشترین مضمون در مقوله 2.6با 
توسعه دارند، در حد صفر تمایز ساختاری و نوسازی اجتماعی نیز که داللت بر 

ی اول، نمایندگان مجلس ی برنامهکه در دوره دهدنشان میبود. شواهد تجربی 
 های مستقل از قدرت مستقیم دولت داشتند. توجه بسیار محدودی به حوزه

 



 1ی برنامه اولهای تجربی عملکرد جامعه دوره: داده2 -4یجدول شماره

 مجلس چهارم 74 73 72 71 مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

 2.6 50 4.9 16 1.83 14 1.3 11 1.2 9 مناسبات کنشگران اجتماعی و سیاسی  

 0.0 1.4 0. 0 0 0.50 0 0. 0 0 0.1 1 تمایز ساختاری 

 0.0 0 0. 0 0 00. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 نوسازی اجتماعی  

 0.5 13 0.6 2 0.42 3 0. 0 0 0. 1 8 توصیه دینی و اخالقی

 3.2 65 5.5 18 16. 2 17 1.3 11 2.4 18 جمع عملکرد جامعه

 

                                                                                                                                                                                
 نمایندگان در هر سال محاسبه شده است.  کنشهای درصد فراوانی برمبنای نسبت فراوانی گویه به جمع کل گویه .1

 



 11... ندگانیمشهود  نما یهاکنش لیتحل

 

ول شود. بر اساس جدی عملکرد تنظیمی داخلی با شش مضمون سنجیده میمقوله
ی کارآیی ی داخلی، دغدغهدر میان عملکرد تنظیمی دولت در حوزه 3-4یشماره

وزه بوده این ح ی مدنظر نمایندگان درترین مسئلهو اثربخشی مدیریت دولتی، مهم
شود؛ اما نگاهی به وزن توجه است. این دغدغه مؤید توسعه محسوب می

ی عنوان حوزهدرصد( به0.7میزان نمایندگان به عملکرد استخراجی دولت )به
ی کشور در مقایسه با عملکردی دولت برای تأمین منابع موردنیاز برای اداره

ندگان مجلس، مشکل کارآیی و دهد که از نظر نمایعملکرد توزیعی نشان می
اثربخشی مدیریت دولتی عمدتاً برآمده از اختالل در عملکرد توزیعی دولت است، 

که در  دهدنشان میتا ضعف عملکرد استخراجی یا تنظیمی دولت. شواهد تجربی 
تنظیمی داخلی دولت عمدتاً  ی اول تحقیق، نگرش نمایندگان به عملکرددوره

ای هو سومین گویه با بیشترین فراوانی در میان گویه محور بود. دومینمعلول
ت ای و حمایهای منطقهعملکرد تنظیمی داخلی دولت، ناظر به مدیریت دستگاه

ال معنای اعمی اول عمدتاً بههای دستهها در سطح ملی بوده است. کنشاز دستگاه
 هاینظر نمایندگان برای عزل و نصب مدیران اجرایی در سطح منطقه و کنش

ی ها برای اخذ اعتبار بیشتر برای دوم، معلول روابط نمایندگان با دستگاهدسته
ی اول پژوهش، مضمون حقوق و های دورهی انتخابیه است. در تمام سالحوزه

ل که در کطوریی نمایندگان بود؛ بههای اساسی شهروندان کمترین دغدغهآزادی
درصد بود. مضمون  0.2ار ناچیز دوره، درصد فراوانی این مضمون در حد بسی

امنیت نیز با تمام شقوق آن اعم از امنیت داخلی، امنیت اجتماعی و امنیت مرزها 
د ی عملکرداشته است. توجه نمایندگان به مقوله درصد 0.2درصد فراوانی معادل 

در  باالترین میزان 9.1 1با درصد فراوانی 1374تنظیمی داخلی دولت در سال 
 1371ترین میزان توجه نمایندگان به این مقوله نیز در سال پائین کل دوره بود.

                                                                                                    
این مقایســه با توجه به وزن نســبی هر مقوله در میان مجموع مقوالت مدنظر نمایندگان در هر ســال انجام شــده . 1

ست، از این  سال    رو هرچند فراوانی مطلق مقوله موردنظا سال معینی از  ست در  شد، اما   ر ممکن ا شتر با های دیگر بی
 حال سهم آن در مقایسه با وزن مقوالت در سال موردنظر کمتر بوده است.در عین
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بود. میانگین کنش راهبردی نمایندگان در عملکرد تنظیمی  5.2با درصد فراوانی 
 درصد بود.  6.5داخلی دولت معادل 

ر تی اول پژوهش، کمدرصد فراوانی عملکرد تنظیمی خارجی دولت نیز در دوره
ی بود. بیشترین توجه نمایندگان به این مقوله در سال از عملکرد تنظیمی داخل

با درصد فراوانی  1372ترین توجه در سال کمو  5.2با درصد فراوانی  1371
ها مضمون های مختلف دوره، در تمام سالبود. با وجود تفاوت میان سال 2.4

 ترین درصد فراوانی را دراین مقوله داشت. در کلمقاومت در برابر دشمن بیش
بیشترین مضمون مورد توجه نمایندگان  1.5دوره، این مضمون با درصد فراوانی 

عبارت دیگر، نمایندگان در این دوره، ی عملکرد تنظیمی خارجی بود. بهدر مقوله
ی عملکرد تنظیمی خارجی دولت تقریباً نیمی از کنش راهبردی خود را در مقوله

 یالملل که در برگیرندهینبه این مضمون اختصاص دادند. مضمون سیاست ب
-المللی و مسائل مهم بینهای بینای و جهانی، سازمانمواردی چون امنیت منطقه

المللی مانند محیط زیست، مبارزه با تروریسم و فقر است، همراه با مقوله حقوق 
دومین مضمون مورد توجه نمایندگان بود. روابط  0.9بشر با درصد فراوانی 

خارجی ایران نیز درصد فراوانی کمتر از نیم درصد داشت. معنای قابل استنباط 
های این مقوله اینست که کنش راهبردی نمایندگان در از توزیع فراوانی مضمون

عملکرد تنظیمی خارجی دولت نیز بیش از آنکه ناظر به روابط خارجی باشد، 
 ل داشته است. الملستیزی و عالقه برای اثرگذاری بر سیاست بینگیری بیگانهجهت



 ی برنامه اولعملکرد تنظیمی، عملکرد نمادین و  عملکرد استخراجی دولت دورههای تجربی : داده3-4جدول شماره 

 مجلس چهارم 74 73 72 71  مضمون مقوله

  
  
  

 درصد فراوانی درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی

فراوانی
 

درصد
 

عملکـــرد   تنظیـمی
 

عملکرد تنظیمی داخلی
 

 0.2 3 0.0 0   1 0.1 1 0.1 1 امنیت

 0.2 3 0.6 2 0.10 1 0. 0 0 0.0 0 های اساسی شهروندانحقوق و آزادی

 2.9 75 4.0 13 2.37 19 4. 3 28 0.2 15 کارایی و اثربخشی مدیریت دولتی 

 0.8 17 1.5 5 0.61 5 5. 0 4 0.4 3 اجرای قانون اساسی

 1.7 48 1.2 4 1.63 13 3. 1 11 2.6 20 ای های منطقهمدیریت دستگاه

 0.9 19 1.8 6 0.65 5 8. 0 7 0.1 1 ها حمایت از دستگاه

 6.5 164 9.1 30 5.47 43 1. 6 51 5.2 40 جمع عملکرد تنظیمی داخلی  

عملکرد 
تنظیمی خارجی

 

 0.4 11 0.3 1 0.34 3 0.4 3 0.2 4 روابط خارجی 

 1.5 39 1.8 6 1.42 11 0.4 3 2.5 19 مقاومت در برابر دشمن



 

 

 مجلس چهارم 74 73 72 71  مضمون مقوله

  
  
  

 درصد فراوانی درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی

فراوانی
 

درصد
 

 0.9 25 0.6 2 0.89 7 1.1 9 1.0 8 حقوق بشر 

 0.9 25 0.9 3 0.86 7 0.6 5 1.2 9 الملل سیاست بین

 3.7 101 3.7 12 3.66 29 2.4 20 5.2 40 جمع عملکرد تنظیمی خارجی  

 10.2 265 12.8 42 9.13 72 8.5 71 10.5 80 جمع عملکرد تنظیمی

عملکرد نمادین
 

 

 0.2 4 0.3 1 0.15 1 0.2 2 0.0 0 جمهوری اسالمیهای تقویت ارزش 

 0.0 0 0.0 0 0.00 0 0.0 0 0.0 0 تهاجم فرهنگی 

 0.0 0 0.0 0 0.00 0 0.0 0 0.0 0 حمایت از فرهنگ و هنر  

 0.2 4 0.3 1 0.15 1 0.2 2 0.0 0 جمع عملکرد نمادین

 0.7 18 0.6 2 0.66 5 0.8 7 0.5 4 اصالح و بهبود نظام مالیاتی عملکرد استخراجی
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از  0.2و  0.7ترتیب با درصد فراوانی عملکرد استخراجی و نمادین دولت نیز به
نظر نمایندگان کمترین اهمیت را داشته است. وزن اندک کنش راهبردی 

ی عملکرد استخراجی از منظر این پژوهش حائز اهمیت است. نمایندگان در مقوله
معنای نهفته در پس این واقعیت اینست که از منظر نمایندگان مجلس، موضوع 

جای نمایندگان بهرو  الزم است درآمد دولت امری در دسترس است و از این
 کنند.  آنی خود را مصروف هزینه توجهتالش برای ارتقای درآمدهای دولت، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 برنامه اول یدوره ایمنطقه اسیدولت در مق یعیعملکرد توز یتجرب هایداده :4-4شماره جدول 

 مجلس چهارم مضمون مقوله

 
 درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی   

س منطقه
عملکرد توزیعی در مقیا

ای
 

 های انرژیتامین حامل

 رسانیبرق

 تامین آب و فاضالب

 توسعه مخابرات

 توسعه کشاورزی منطقه

 توسعه صنعت و معدن منطقه

 توسعه آموزش و پرورش منطقه

 توسعه فرهنگ، هنر و ورزش منطقه

 توسعه آموزش عالی منطقه

 ایمشکالت عمومی منطقه



 

 

 مجلس چهارم مضمون مقوله
 

 درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی   

 معیشت مردم منطقه

 بیکاری در منطقه

 افزایش اعتبار منطقه

 بهداشت و درمان منطقه

 راه و ترابری منطقه

 منابع طبیعی منطقه

 گذاری در منطقهسرمایه

 بالیای طبیعی

 خدمات شهری

 محرومیت منطقه

 حضور مسئوالن ملی در منطقه

 ایتأسیس دادگاه منطقه



 

 

 مجلس چهارم مضمون مقوله
 

 درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد  فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی   

 ارتقای تقسیمات کشوری

 ایجمع عملکرد توزیعی منطقه
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عملکرد توزیعی  های تجربی مربوط بهی دادهدهنده نشان 4-4جدول شماره 
ی چهارم مجلس در میان عملکردهای دولت در مقیاس محلی است. در دوره

درصد کنش نمایندگان را در برگرفته  62.2ی دولت، عملکرد توزیعی چهارگانه
تواند از منظر ی این مقوله میگانهوسهاست. هرچند هر یک از مضامین بیست

این  یداشته باشد، اما از نگاه مسئلههای معنایی متفاوتی ی محلی داللتتوسعه
ود، شگونه که مشاهده میپژوهش، این مضامین داللت معنایی یکسانی دارند. آن

ترین درصد های پژوهش متفاوت بود. کمدرصد فراوانی این مقوله در سال
 71ترین میزان در سال و بیش 52.3و معادل  72فراوانی این مقوله در سال 

درصد کنش راهبردی  55بود. در کل دوره بیش از درصد  76.7معادل 
است.  های انتخابیه بودهنمایندگان مستقیماً معطوف به تأمین نیازهای متنوع حوزه

ق ویژه در مناطمندی شهروندان بهتأمین این نیازها هرچند موجب افزایش نرخ بهره
 ها مستقل از، صرف تأمین این نیازحال منابع محدودشد؛ اما در عینتر میمحروم

 شد. ها میکارایی آن



 

 

 برنامه اولی های تجربی عملکرد توزیعی دولت در مقیاس ملی دوره: داده5-4جدول شماره 

 مجلس چهارم مضمون مقوله

 درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی    

ت توزیعی
عدال

 

 حمایت از بخش تعاون

   و شهرسازیمسکن 

 تکلیفیتسهیالت 

 اشتغال  و بیکاری

 ومیتکاهش محر

ه مشکالت  و تامین رضایت  رسیدگی ب
 شهروندان



 تامین معیشت مردم

 رانیتورم و گ


 


 فقر



 

 

 مجلس چهارم مضمون مقوله

 درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی    

 فساد اقتصادی

 تماعیعدالت اج

 جمع عدالت توزیعی

سرمایه
گذاری

 حمایت از تولید داخل 

ها و گذاری و توسعه زیرساختیهسرما
 های ملیظرفیت



 های عمرانیوژهاجرای پر

 گذاریجمع سرمایه

 جمع عملکرد توزیعی ملی
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معطوف به  کنشدرصد از  6.1، فقط 5-4های تجربی جدولبر اساس داده
چهارم عملکرد نیز ناظر به برقراری عدالت توزیعی گذاری و بیش از یکسرمایه

وانی ترین درصد فرای عدالت توزیعی، بیشگانهبوده است. از میان مضامین یازده
 3.3درصد، تأمین معیشت مردم با  4.2ترتیب به مضمون تورم و گرانی، با به

علق داشت. مضمون ت 3.1ومیت با درصد فراوانی درصد و مضمون کاهش محر
ی درصد از کل کنش راهبردی نمایندگان را در دوره 2.3اشتغال و بیکاری نیز 

خود اختصاص داده بود. تأکید بر برقراری عدالت اجتماعی نیز سهمی اول تحقیق به
درصد کنش راهبردی نمایندگان داشت. دیگر مضامین این مقوله  2.1معادل 

شامل فقر، فساد اقتصادی، رسیدگی به مشکالت و تأمین رضایت شهروندان، 
خود حمایت از بخش تعاون و تسهیالت تکلیفی نیز هریک سهمی کمتر را به

 اختصاص دادند. 



 

 

 ی اول پژوهشنمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره کنشهای تجربی تجمیعی : داده6-4جدول شماره 

 مجلس چهارم  74 73 72 71 مقوله

 درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد  فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی  

1811185.52.8 عمکرد جامعه

40514212.82058.3 عملکرد تنظیمی

0210.340.2 عملکرد نمادین

4720.6180.7 عملکرد استخراجی

 عملکرد توزیعی
58743619459.1169462.2 یاعملکرد توزیعی منطقه جمع

1163267121.671825.5 جمع عملکرد توزیعی ملی

70376226580.8242288.0 عملکرد توزیعی

74782231094.5264997.2 ی دولتجمع عملکردهای چهارگانه

7658333282713100 جمع کل
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ی اول پژوهش گویای فراوانی کنش نمایندگان در دوره 6-4یجدول شماره
ی چهارم مجلس شورای اسالمی دهدکه نمایندگان دورهاست. این جدول نشان می

های راهبردی خود سهمی رو در کنشتأکید تام بر نقش دولت داشتند و از همین
که سهم عملکردهای درصد به عملکرد جامعه اختصاص دادند؛ در حالی 3کمتر از 
 8.3بود. عملکرد تنظیمی دولت معادل  درصد 97.2ی دولت معادل چهارگانه

 2.0د کنش راهبردی نمایندگان بود. درصد فراوانی عملکرد نمادین معادل درص
بود. حدود دو سوم کنش راهبردی  0.7و درصد فراوانی عملکرد استخراجی

ای نهگوها و ثروت بوده است؛ بهنمایندگان معطوف به توزیع امکانات، فرصت
 د در مقیاسدرصد کنش راهبردی نمایندگان ناظر به توزیع ثروت موجو 88که  

ی اای بود، که در این میان سهم عملکرد توزیعی در مقیاس منطقهملی و منطقه
یاد  یکه در دوره دهدنشان میدرصد بود. شواهد تجربی این جدول  62.2معادل 

کانون  گرایانه درها با تأکید بر نگاه منطقهشده، توزیع منابع، امکانات و فرصت
 توجه نمایندگان قرار داشت. 

 دوره پنجم مجلس شورای اسالمی :دوره دوم. 2-4

درصد اظهارات  3.5ی دوم تحقیق، نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره
ی کنندهبیان  9-4یخود را به عملکردهای جامعه اختصاص دادند. جدول شماره

. است پنجمی های تجربی عملکرد جامعه در کنش نمایندگان مجلس در دورهداده
 2.1گران اجتماعی و سیاسی بادوره، اظهارات ناظر به مناسبات کنش در این

القی ی اخی عملکرد جامعه بود. مضمون توصیهدرصد بیشترین مضمون در مقوله
ی دوم را در بین درصد رتبه 1.1مورد فراوانی و درصد فراوانی 27و دینی با 

های تمایز مضمونخود اختصاص داده بود. سهم های عملکرد جامعه بهمضمون
  ساختاری و نوسازی اجتماعی نیز که داللت بر توسعه دارند، در حد صفر بود.



 

 

 ی دومهای تجربی عملکرد جامعه در دوره: داده9-4جدول شماره 

 مجلس پنجم 78 77 76 75 مقوله

  

فراوانی
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی 
 

درصد
فراوانی  

 

درصد
 

مناسبات کنشگران اجتماعی و 
 سیاسی  

30.5101.8101.4264.8492.1

0.20.00.00.00.0 تمایز ساختاری 

0.00.50.00.00.1 نوسازی اجتماعی  

2.10.460.81.31.1 توصیه دینی و اخالقی

2.82.72.36.13.5 جمع عملکرد جامعه
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ی دوم، نمایندگان مجلس توجه ی برنامهکه در دوره دهدنشان میشواهد تجربی 
 های مستقل از قدرت مستقیم دولت داشتند. بسیار محدودی به حوزه

ی در میان عملکرد تنظیمی دولت در حوزه 10-4ی شمارهبر اساس جدول 
-ترین مسئلهمهم 7.5ها در سطح ملی  با درصد فراوانی داخلی، حمایت از دستگاه

ی مد نظر نمایندگان در این حوزه بوده است. این کنش احتماال معلول روابط 
بوده است.  هی انتخابیها برای اخذ اعتبار بیشتر برای حوزهنمایندگان با دستگاه

دومین دغدغه مدنظر نمایندگان موضوع کارآیی و اثربخشی مدیریت دولتی با 
شود؛ اما نگاهی به است این دغدغه مؤید توسعه محسوب می 2.5درصد فراوانی 

عنوان درصد( به1.1وزن توجه نمایندگان به عملکرد استخراجی دولت )به میزان 
ه ی کشور در مقایسموردنیاز برای ادارهی عملکردی دولت برای تامین منابع حوزه

دهد که از نظر نمایندگان مجلس، مشکل کارآیی و با عملکرد توزیعی نشان می
اثربخشی مدیریت دولتی عمدتاً برآمده از اختالل در عملکرد توزیعی دولت است 

ی دوم های دورهتا ضعف عملکرد استخراجی یا تنظیمی دولت. در تمام سال
های اساسی شهروندان در کنار اجرای قانون حقوق و آزادیپژوهش، مضمون 

که در کل دوره، درصد فراوانی طوریی نمایندگان بود؛ بهاساسی کمترین دغدغه
بود. مضمون امنیت نیز با تمام شقوق آن اعم از   0.6و  0.5این مضمون معادل 

درصد  1امنیت داخلی، امنیت اجتماعی و امنیت مرزها درصد فراوانی معادل 
ی عملکرد تنظیمی داخلی دولت در سال داشته است. توجه نمایندگان به مقوله

ان ترین میزباالترین میزان در کل دوره بود. پائین 21.8 با درصد فراوانی 1376
بود.  3.6با درصد فراوانی  1375توجه نمایندگان به این مقوله نیز در سال 
 داخلی دولت در دوره پنجم مجلس میانگین کنش نمایندگان در عملکرد تنظیمی

 درصد بود.  12.7نیز معادل 
 



 

 

 دوم یدوره در دولت یو عملکرد استخراج نیعملکرد نماد، یمیعملکرد تنظ یتجرب هایداده :10-4جدول شماره 

 مجلس پنجم 78 77 76 75  مضمون مقوله

 درصد فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی      

عملکـــرد تنظیـمی
 

عملکرد تنظیمی داخلی
 

 1.0 23 0.2 11 0.8 6 0.2 1 0.9 5 امنیت

های اساسی آزادیحقوق و 
 شهروندان

0 0.0 7 1.3 5 0.7 2 0.4 14 6.0 

کارایی و اثربخشی مدیریت 
 دولتی

5 0.9 17 3.1 20 2.8 17 3.1 59 2.5 

 0.5 11 0.9 5 0.6 4 0.2 1 0.2 1 اجرای قانون اساسی

 0.7 17 0.4 2 0.1 7 1.5 8 0.0 0 ی اهای منطقهمدیریت دستگاه

 7.5 185 0.9 5 11.8 84 15.6 86 1.7 10 ها حمایت از دستگاه

 12.7 309 7.8 42 17.8 126 21.8 120 3.6 21 جمع عملکرد تنظیمی داخلی  

عملکرد تنظیمی 
خارجی

 0.4 9 0.0 0 0.6 4 0.9 5 0.0 0 روابط خارجی  

 1.7 42 0.6 3 1.8 13 1.5 8 3.1 18 مقاومت در برابر دشمن

 0.8 18 1.7 9 0.8 6 0.0 0 5.0 3 حقوق بشر 



 

 

 مجلس پنجم 78 77 76 75  مضمون مقوله

 درصد فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی      

 7.0 15 0.9 5 0.1 1 0.4 2 2و1 7 الملل سیاست بین

 3.5 84 3.1 17 3.4 24 2.7 15 9و4 28 جمع عملکرد تنظیمی خارجی  

 16.3 393 10.9 59 21.2 150 24.5 135 5و8 49 جمع عملکرد تنظیمی

عملکرد نمادین
  

 
های جمهوری تقویت ارزش

 اسالمی
0 0.0 0 0.0 8 1.1 3 0.6 11 0.4 

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 تهاجم فرهنگی 

 0.9 21 1.3 7 0.6 4 1.1 6 0.7 4 حمایت از فرهنگ و هنر  

 1.3 32 1.8 10 7.1 12 1.1 6 0.7 4 جمع عملکرد نمادین

عملکرد 
 استخراجی

 1.1 27 0.4 2 1.7 12 1.1 6 1/2 7 اصالح و بهبود نظام مالیاتی
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ی دوم پژوهش، تقریباً معادل عملکرد تنظیمی خارجی دولت نیز در دوره سهم
چهارم عملکرد تنظیمی داخلی بود. بیشترین توجه نمایندگان به این مقوله در یک

با درصد  1376ترین توجه در سال و کم 4.9با درصد فراوانی  1375سال 
-، بیشهای دوره مضمون مقاومت در برابر دشمنتمام سال بود. در 2.7فراوانی 

عبارت دیگر، نمایندگان در این ترین درصد فراوانی را در این مقوله داشت. به
ی عملکرد تنظیمی خارجی دولت خود را در مقوله کنشدوره نیز، تقریباً نیمی از 

 الملل، حقوقهای سیاست بینن اختصاص دادند. هر یک از مضمونبه این مضمو
گفت  توانمیبشر وروابط خارجی ایران نیز درصد فراوانی کمتر از یک داشتند. 

نمایندگان در عملکرد تنظیمی خارجی دولت نیز بیش از آنکه ناظر به  کنشکه 
شین دوره پی روابط خارجی یا مسائل مبتالبه سیاست خارجی ایران باشد، همانند

ستیزی داشته است. دو عملکرد نمادین و استخراجی دولت نیز گیری بیگانهجهت
کمترین اهمیت را داشته است. وزن اندک  1.1و  1.3ترتیب با درصد فراوانی به

. است مهمی عملکرد استخراجی از منظر این پژوهش نمایندگان در مقوله کنش
رآمدهای دولت امری محصل و در از نظر نمایندگان مجلس، موضوع دگویی 

 زینههخود را مصروف مدیریت  توجهرو نمایندگان نیز باید دسترس است؛ از این
 کنند. 



 

 

 ی دومای دورههای تجربی عملکرد توزیعی دولت در مقیاس منطقه: داده11-4جدول شماره 

 مجلس پنجم 78 77 76 75 مضمون مقوله

 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی 

فراوانی
 

درصد
 

س منطقه
عملکرد توزیعی در مقیا

ای
 

های انرژیتامین حامل

رسانیبرق

تامین آب و فاضالب

توسعه مخابرات

توسعه کشاورزی منطقه

توسعه صنعت و معدن 
منطقه



توسعه آموزش و پرورش 
منطقه



توسعه فرهنگ، هنر و 
ورزش منطقه
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 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی 

فراوانی
 

درصد
 

توسعه آموزش عالی 
منطقه



مشکالت عمومی 
ایمنطقه



معیشت مردم منطقه

بیکاری در منطقه

افزایش اعتبار منطقه

بهداشت و درمان منطقه

راه و ترابری منطقه

منابع طبیعی منطقه

گذاری در منطقهسرمایه

بالیای طبیعی



 

 

 مجلس پنجم 78 77 76 75 مضمون مقوله
 

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی فراوانی 

فراوانی
 

درصد
 

خدمات شهری

محرومیت منطقه

حضور مسئوالن ملی در 
منطقه



ایدادگاه منطقهتأسیس 

ارتقای تقسیمات 
کشوری



ایجمع عملکرد توزیعی منطقه
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ی دوم در میان عملکردهای دولت، عملکرد توزیعی در مقیاس محلی در دوره
نمایندگان را در برگرفته است. هرچند هر یک از مضامین  کنشدرصد  46.7
یی های معنای محلی داللتتواند از منظر توسعهی این مقوله میگانهوسهبیست

عنایی ن داللت می این پژوهش، این مضامیمتفاوتی داشته باشد، اما از نگاه مسئله
شود، درصد فراوانی این مقوله گونه که در جدول مشاهده مییکسانی دارند. آن

 77ترین درصد فراوانی این مقوله در سال های پژوهش متفاوت بود. کمدر سال
بود. تامین این نیازها  52.4معادل  75ترین میزان در سال و بیش  45.3و معادل 

تر ویژه در مناطق محروممندی شهروندان بههرچند موجب افزایش نرخ بهره
ن این نیازها مستقل از حال منابع محدود موجود، صرف تامیشد؛ اما در عینمی

 شد. ها میکارایی آن



 

 

 

 ی دومهای تجربی عملکرد توزیعی دولت در مقیاس ملی در دوره: داده12-4جدول شماره 

 مجلس پنجم 78 77 76 75 مضمون مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

ت توزیعی
عدال

 

 حمایت از بخش تعاون
 مسکن و شهرسازی

 تسهیالت تکلیفی

 اشتغال  و بیکاری

 کاهش محرومیت

مشکالت  و تامین رضایت  رسیدگی به 
 شهروندان



 تامین معیشت مردم

 تورم و گرانی

 فقر

 5 .0 11 6 .0 3 4 .0 3 7 .0 4 2 .0 1 فساد اقتصادی



 

 

 مجلس پنجم 78 77 76 75 مضمون مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

 عدالت اجتماعی

 جمع عدالت توزیعی

سرمایه
گذاری

 حمایت از تولید داخل 
ها و گذاری و توسعه زیرساختسرمایه
 های ملیظرفیت



 های عمرانیاجرای پروژه

 گذاریجمع سرمایه

 جمع عملکرد توزیعی ملی
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معطوف  کنشدرصد از  8، فقط  12-4ی جدول شماره های تجربیبراساس داده
درصد ناظر به برقراری عدالت توزیعی بوده  21.8گذاری و معادل به سرمایه

ترین درصد فراوانی ی عدالت توزیعی، بیشگانهاست. از میان مضامین یازده
درصد و مضمون کاهش  5.5ترتیب به مضمون کلی تامین معیشت مردم با به

 3.7تعلق داشت. مضمون اشتغال و بیکاری نیز  4.4محرومیت با درصد فراوانی 
ی دوم به خود اختصاص داده بود. نمایندگان را در دوره کنشدرصد از کل 

مون داشت. مضمون فقر و مض 2.8مضمون تورم و گرانی نیز درصد فراوانی 
داشتند. دیگر مضامین این  1.2برقراری عدالت اجتماعی هریک درصد فراوانی 

مقوله شامل فساد اقتصادی، رسیدگی به مشکالت و تامین رضایت شهروندان، 
حمایت از بخش تعاون و تسهیالت تکلیفی نیز هریک سهمی کمتر از یک درصد 

 خود اختصاص دادند. را به



 

 

 ی دوم پژوهشنمایندگان مجلس شورای اسالمی در دوره کنشهای تجربی تجمیعی داده :13-4جدول شماره 

 مجلس پنجم 78 77 76 75 مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

16151633 عمکرد جامعه

491351505939316.3 عملکرد تنظیمی

461210321.3 عملکرد نمادین

7122271.1 عملکرد استخراجی

 عملکرد توزیعی

302254321261113848.0 یاجمع عملکرد توزیعی منطقه

19813519817670729.8 جمع عملکرد توزیعی ملی

500389519437184577.8 عملکرد توزیعی

560536693508229796.5 ی دولتعملکردهای چهارگانهجمع 

 5765517095412377 100 جمع کل
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ی پنجم مجلس شورای اسالمی، تأکید دهد که نمایندگان دورهنشان می باال جدول
خود سهمی اندک به عملکرد  کنشرو در از همینتام بر نقش دولت داشتند و 

 ی دولت معادلکه سهم عملکردهای چهارگانهجامعه اختصاص دادند؛ در حالی
نمایندگان  کنشدرصد  16.3درصد بود. عملکرد تنظیمی دولت معادل  96.5

و درصد فراوانی عملکرد  1.3بود. درصد فراوانی عملکرد نمادین معادل
نمایندگان معطوف  کنشاین دوره نیز بیش از دو سوم  بود. در 1.1استخراجی 

 78ای که تقریباً معادل گونهها و ثروت بوده است؛ بهبه توزیع امکانات، فرصت
ی انمایندگان ناظر به توزیع ثروت موجود در مقیاس ملی و منطقه کنشدرصد 

د. درصد بو 48ای بود، که در این میان سهم عملکرد توزیعی در مقیاس منطقه
ی یاد شده، توزیع منابع، که در دوره دهد نشان میشواهد تجربی این جدول 

رار گرایانه در کانون توجه نمایندگان قها با تأکید بر نگاه منطقهامکانات و فرصت
 داشت. 

 دوره ششم مجلس شورای اسالمی :دوره سوم. 3-4

ت. داش دوره ششم مجلس شورای اسالمی ترکیبی متفاوت با دو دوره پیشین
های اکثریت سیاسی این مجلس از آن نیروهای موصوف به چپ بود که در شکاف

گیری از تبار خود که عمدتا حول محور ی هفتاد با فاصلهسیاسی فعال شده دهه
ه بود، اقتصاد خصوصی سامان یافت -گرایی انقالبی در شکاف اقتصاد دولتیدولت

 زه آنها بود. با توجه به این خصیصهشعارهای نوین آزادی و توسعه سیاسی وجه ممی
های رفت نقش مسائل اجتماعی که ماهیتی فراتر از اقدامات و سیاستانتظار می

 ی سومدولت دارد، سهم بیشتری در کنش نمایندگان داشته باشد. اما در دوره
درصد اظهارات خود را به  3.5تحقیق نیز، نمایندگان مجلس شورای اسالمی 

های ی دادهکننده بیان 15-4ی اختصاص دادند. جدول شمارهعملکردهای جامعه 
ی سوم تحقیق است. نمایندگان مجلس در دوره کنشتجربی عملکرد جامعه در 

 2.6گران اجتماعی و سیاسی، با در این دوره، اظهارات ناظر به مناسبات کنش
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قی الی اخی عملکرد جامعه بود. مضمون توصیهدرصد بیشترین مضمون در مقوله
ی دوم را در بین درصد رتبه 0.9مورد فراوانی و درصد فراوانی  31و دینی با 

تمایز  های عملکرد جامعه به خود اختصاص داده بود. سهم مضمونمضمون
 ساختاری بسیار ناچیز و مضمون نوسازی اجتماعی نیز معادل صفر بود. 
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 ی سومهای تجربی عملکرد جامعه دوره: داده15-4ی جدول شماره

 مجلس ششم 82 81 80 79 مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

7 گران اجتماعی و سیاسی  کنش مناسبات

0 تمایز ساختاری 

0 نوسازی اجتماعی  

913 توصیه دینی و اخالقی

24191223 جمع عملکرد جامعه
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ی ششم، نمایندگان مجلس توجه بسیار که در دوره دهد نشان میشواهد تجربی 
 های مستقل از قدرت مستقیم دولت داشتند. به حوزه محدودی

ی در میان عملکرد تنظیمی دولت در حوزه 16-4ی بر اساس جدول شماره
ای با درصد های منطقهداخلی، اظهارنظر نمایندگان در باره مدیریت دستگاه

ی مدنظر نمایندگان در این حوزه بوده است. این ترین مسئلهمهم 3.1فراوانی 
مدتا با هدف اثرگذاری بر تصمیم قوه مجریه در انتصاب مدیران محلی با کنش ع

های نمایندگان صورت گرفته است. اجرای قانون اساسی که در توجه به دغدغه
های پیشین، وزنی اندک در مباحث نمایندگان داشت در این دوره سهمی دوره

ثربخشی درصد کل مباحث مدنظر نمایندگان داشت. کارآیی و ا 2.5معادل 
های درصدی سومین مقوله مدنظر در میان سیاست 2.4مدیریت دولتی با سهم 

تنظیمی در این دوره بود. این دغدغه از منظر تئوری این پژوهش مؤید توسعه 
 شود؛ اما نگاهی به وزن توجه نمایندگان به عملکرد استخراجی دولتمحسوب می

دولت برای تامین منابع ی عملکردی عنوان حوزهدرصد( به 1.5میزان )به
ز دهد، که ای کشور در مقایسه با عملکرد توزیعی نشان میموردنیاز برای اداره

نظر نمایندگان مجلس، مشکل کارآیی و اثربخشی مدیریت دولتی عمدتاً برآمده 
از اختالل در عملکرد توزیعی دولت است تا ضعف عملکرد استخراجی یا تنظیمی 

 دولت. 
قیق، ضمن افزایش سهم موضوعاتی چون اجرای قانون اساسی ی سوم تحدر دوره

های درصدی(، نگاه به سیاست1.7های شهروندی )با سهم و حقوق و آزادی
 محور بوده است. اولین وتنظیمی داخلی دولت در کنش نمایندگان عمدتاً معلول

های عملکرد تنظیمی داخلی چهارمین گویه با بیشترین فراوانی در میان گویه
ای قههای منطها در سطح ملی  و مدیریت دستگاهولت، ناظر به حمایت از دستگاهد

اخذ  ها برایی اول معلول روابط نمایندگان با دستگاههای دستهبوده است. کنش
عنای اعمال می دوم، عمدتاً بههای دستهی انتخابیه و کنشاعتبار بیشتر برای حوزه

ران اجرایی در سطح منطقه بوده است. در نظر نمایندگان برای عزل و نصب مدی
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ی کمترین دغدغه 0.9ی سوم پژوهش، مضمون امنیت با درصد فراوانی دوره
ی عملکرد تنظیمی داخلی دولت در سال نمایندگان بود. توجه نمایندگان به مقوله

ان ترین میزباالترین میزان در کل دوره بود. پائین 14.5با درصد فراوانی  1381
بود. میانگین  9با درصد فراوانی  1382ایندگان به این مقوله نیز در سال توجه نم

 12.8نمایندگان در عملکرد تنظیمی داخلی دولت در کل دوره  معادل  کنش
 درصد بود. 



 

 

 سوم یدولت دوره یو عملکرد استخراج نیعملکرد نماد، یمیعملکرد تنظ یتجرب هایداده :16-4 یجدول شماره

 مجلس ششم 82 81 80 79 مضمون مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی   

عملکـــرد 
تنظیـمی

 

عملکرد تنظیمی داخلی
 

 0.9 23 0.4 3 0.6 2 0.7 3 1.7 15 امنیت

های اساسی حقوق و آزادی
 شهروندان

9 1.0 12 2.8 6 1.9 9 1.3 36 1.7 

کارایی و اثربخشی مدیریت 
 دولتی

24 2.7 12 2.8 5 1.6 19 2.7 60 2.4 

 2.5 55 1.6 11 2.2 7 3.8 16 2.3 21 اجرای قانون اساسی

 3.1 46 0.6 4 7.9 25 3.5 15 0.2 2 ایهای منطقهمدیریت دستگاه

 2.3 74 2.5 18 0.3 1 0.2 1 6.0 54 هاحمایت از دستگاه

 12.8 294 9.0 64 14.5 46 13.9 59 13.8 125 جمع عملکرد تنظیمی داخلی

عملکرد 
تنظیمی 
خارجی

 

 0.6 9 0.1 1 1.6 5 0.7 3 0.0 0 روابط خارجی

 1.3 32 1.0 7 1.3 4 1.2 5 8.1 16 مقاومت در برابر دشمن



 

 

 مجلس ششم 82 81 80 79 مضمون مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی   

 1.3 30 1.7 12 2.2 7 0.5 2 0.1 9 حقوق بشر

 1.6 45 1.6 11 0.6 2 1.2 5 0.3 27 المللسیاست بین

 4.8 116 4.4 31 5.7 18 3.5 15 5.8 52 جمع عملکرد تنظیمی خارجی 

 17.7 410 13.4 95 20.2 64 17.5 74 19.6 177 جمع عملکرد تنظیمی

عملکرد نمادین
 

 
های جمهوری تقویت ارزش

 اسالمی
4 0.4 2 0.5 1 0.3 2 0.3 9 0.4 

 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 تهاجم فرهنگی 

 0.2 7 0.4 3 0.0 0 0.0 0 0.4 4 حمایت از فرهنگ و هنر 

 0.6 16 0.7 5 0.3 1 0.5 2 0.9 8 جمع عملکرد نمادین

عملکرد 
 استخراجی

 1.5 42 2.1 15 0.3 1 0.9 4 2.4 22 اصالح و بهبود نظام مالیاتی
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ی سوم پژوهش، کمتر درصد فراوانی عملکرد تنظیمی خارجی دولت نیز در دوره
از نصف عملکرد تنظیمی داخلی بود. بیشترین توجه نمایندگان به این مقوله در 

با درصد  1380و کمترین توجه در سال  5.8با درصد فراوانی  1379سال 
-، مضمون سیاست بین1381جز سال های دوره بهبود. در تمام سال 3.5فراوانی 

ترین درصد فراوانی را در این مقوله داشت. در کل دوره، این مضمون الملل بیش
رد ی عملکبیشترین مضمون مورد توجه نمایندگان در مقوله 1.6با درصد فراوانی 

 کنشدرصد از  25عبارت دیگر، نمایندگان در این دوره، تنظیمی خارجی بود. به
ضمون اختصاص دادند. ی عملکرد تنظیمی خارجی دولت به این مخود را در مقوله

های مقاومت در برابر دشمن، حقوق بشر نیز درصد فراوانی هر یک از مضمون
داشت. معنای  0.6داشتند. مضمون روابط خارجی ایران هم درصد فراوانی  1.3

مایندگان ن کنش های این مقوله اینست کهقابل استنباط از توزیع فراوانی مضمون
نیز بیش از آنکه ناظر به روابط خارجی ایران در عملکرد تنظیمی خارجی دولت 

 الملل بود. دو عملکرد استخراجی و نمادینباشد، بیشتر مرتبط با سیاست بین
از نظر نمایندگان کمترین اهمیت  0.6و  1.5ترتیب با درصد فراوانی دولت نیز به

 ی تداومعنوان حوزهرا داشته است. این به این معناست که عملکرد نمادین به
ندگان نمای کنشی نمایندگان بود. وزن اندک ارزشی نظام سیاسی کمترین دغدغه

است. از منظر نمایندگان  مهمی عملکرد استخراجی از منظر این پژوهش در مقوله
رو مجلس در این دوره نیز، موضوع درآمد دولت امری در دسترس است و از این

خود را  توجهرآمدهای دولت، جای تالش برای ارتقای دالزم است نمایندگان به
 کنند.  هزینهمصروف 

های تجربی مربوط به عملکرد توزیعی ی دادهدهنده نشان 17-4جدول شماره 
ی سوم تحقیق در میان عملکردهای دولت، دولت در مقیاس محلی است. در دوره

نمایندگان را در برگرفته  کنشدرصد  47.2ای عملکرد توزیعی در مقیاس منطقه
 هایشود، درصد فراوانی این مقوله در سالگونه که در جدول مشاهده میآناست. 

و معادل  79ترین درصد فراوانی این مقوله در سال پژوهش متفاوت بود. کم
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بود. تامین این نیازها هرچند  51.9معادل  80ترین میزان در سال و بیش 41.6
شد، اما تر میق محرومویژه در مناطمندی شهروندان بهموجب افزایش نرخ بهره

 . شد، صرف تامین این نیازها مستقل از کارآیی آنها میحال منابع محدوددر عین



 

 

 ی سومای دورههای تجربی عملکرد توزیعی دولت در مقیاس منطقه: داده17-4یجدول شماره

 مجلس ششم 82 81 80 79 مضمون مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

س منطقه
عملکرد توزیعی در مقیا

ای
 

 3.6 95 5.8 41 2.5 8 2.1 9 4.1 37 های انرژیتامین حامل

 1.1 32 2.4 17 0.0 0 0.5 2 1.4 13 رسانیبرق

 4.9 114 3.1 22 4.1 13 6.6 28 5.6 51 تامین آب و فاضالب

 1.2 26 0.7 5 0.9 3 2.1 9 1.0 9 توسعه مخابرات

 6.7 157 6.9 49 7.9 25 5.4 23 6.6 60 توسعه کشاورزی منطقه

 1.6 31 1.4 10 2.8 9 1.4 6 0.7 6 توسعه صنعت و معدن منطقه

 2.9 70 3.8 27 2.5 8 2.6 11 2.7 24 توسعه آموزش و پرورش منطقه

 1.5 34 1.4 10 1.3 4 1.9 8 1.3 12 توسعه فرهنگ، هنر و ورزش منطقه

 1.3 22 0.7 5 2.8 9 1.4 6 0.2 2 توسعه آموزش عالی منطقه

 0.3 7 0.6 4 0.0 0 0.5 2 0.1 1 ایمشکالت عمومی منطقه



 

 

 مجلس ششم 82 81 80 79 مضمون مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

 0.4 9 0.6 4 0.0 0 0.9 4 0.1 1 مردم منطقه معیشت

 2.1 40 0.7 5 2.8 9 3.5 15 1.2 11 بیکاری در منطقه

 1.6 40 2.1 15 0.9 3 1.7 7 1.7 15 افزایش اعتبار منطقه

 6.0 143 7.5 53 4.7 15 6.8 29 5.1 46 بهداشت و درمان منطقه

 4.8 115 5.6 40 2.8 9 6.4 27 4.3 39 راه و ترابری منطقه

 1.1 26 0.8 6 0.9 3 1.2 5 1.3 12 منابع طبیعی منطقه

 1.3 31 1.4 10 1.6 5 0.7 3 1.4 13 گذاری در منطقهسرمایه

 4.1 24 0.3 2 3.5 11 1.4 6 0.6 5 بالیای طبیعی

 0.6 12 0.6 4 0.6 2 0.7 3 0.3 3 خدمات شهری

 7.1 40 1.6 11 1.3 4 2.6 11 1.5 14 محرومیت منطقه

 0.6 8 0.0 0 1.6 5 0.7 3 0.0 0 حضور مسئوالن ملی در منطقه

 0.2 4 0.1 1 0.3 1 0.2 1 0.1 1 ایتأسیس دادگاه منطقه



 

 

 مجلس ششم 82 81 80 79 مضمون مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

 0.4 7 0.3 2 0.6 2 0.5 2 0.1 1 ارتقای تقسیمات کشوری

 47.2 1087 48.4 343 46.7 148 51.9 220 41.6 376 جمع عملکرد توزیعی منطقه ای
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 کنشدرصد از  7.5، فقط 18-4ی جدول شماره های تجربیبر اساس داده
درصد ناظر به برقراری عدالت توزیعی  22.2گذاری و معادل معطوف به سرمایه

وانی ترین درصد فرای عدالت توزیعی، بیشگانهبوده است. از میان مضامین یازده
درصد و مضمون تامین معیشت  7ال و بیکاری با سهم ترتیب به مضمون اشتغبه

داشت.  2.3تعلق داشت. مضمون تورم و گرانی نیز درصد فراوانی  6.5مردم با 
های کاهش محرومیت، فقر، تأکید بر برقراری عدالت اجتماعی و مبارزه مضمون

خود درصد از کنش نمایندگان را به 5و1با فساد اقتصادی سهمی در حدود 
دادند. دیگر مضامین این مقوله شامل حمایت از بخش تعاون و اختصاص 

د اختصاص خونمایندگان را به کنشتسهیالت تکلیفی نیز هریک سهمی ناچیز در 
 دادند. 



 

 

 ی سومتوزیعی دولت در مقیاس ملی دورههای تجربی عملکرد : داده18 -4جدول شماره

 مجلس ششم 82 81 80 79 مضمون مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

ت توزیعی
عدال

 

 0.1 2 0.1 1 0. 0 0 0.2 1 0. 0 0 حمایت از بخش تعاون

 0.1 2 0.1 1 0. 0 0 0.2 1 0. 0 0 مسکن و شهرسازی

 0.0 1 0.1 1 0. 0 0 0. 0 0 0. 0 0 تسهیالت تکلیفی

 0.7 157 4.2 30 8. 8 28 7.5 32 7.4 67 اشتغال  و بیکاری

 1.6 42 2.3 16 6. 0 2 1.4 6 2.0 18 کاهش محرومیت

رسیدگی به مشکالت و تامین 
 رضایت  شهروندان

1 0.1 0 0 .0 0 0 .0 3 0.4 4 0.1 

 5.6 160 8.5 60 7. 5 18 5.0 21 6.7 61 تامین معیشت مردم

 2.3 51 1.1 8 8. 2 9 3.1 13 2.3 21 تورم و گرانی

 1.3 33 1.0 7 6. 1 5 0.9 4 1.9 17 فقر



 

 

 مجلس ششم 82 81 80 79 مضمون مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی  

 1.4 29 0.7 5 9. 0 3 3.3 14 0.8 7 فساد اقتصادی

 1.7 37 1.1 8 2. 2 7 1.9 8 1.5 14 عدالت اجتماعی

 22.2 518 10.2 72 31.2 99 48.6 206 0. 0  جمع عدالت توزیعی

سرمایه
گذاری

 1.3 37 2.7 19 0.3 1 0.5 2 1.7 15 حمایت از تولید داخل 

گذاری و توسعه سرمایه
های ها و ظرفیتزیرساخت

 ملی

48 5.3 3 0.7 6 1.9 46 6.5 103 3.6 

 2.6 64 3.2 23 3.8 12 0.2 1 3.1 28 های عمرانیاجرای پروژه

 7.5 204 19.6 139 22.7 72 23.3 99 22.8 206 گذاریجمع سرمایه

 29.7 722 32.1 227 7. 28 91 24.8 105 32.9 297 جمع عملکرد توزیعی ملی

 

  



 

 

 سوم پژوهش یدر دوره یاسالم یمجلس شورا ندگانینما کنش یعیتجم یتجرب هایداده :19-4جدول شماره 

 مجلس ششم 82 81 80 79 مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 عمکرد جامعه

 عملکرد تنظیمی

 عملکرد نمادین

 عملکرد استخراجی

 عملکرد توزیعی

 ایجمع عملکرد توزیعی منطقه

 جمع عملکرد توزیعی ملی

 عملکرد توزیعی

 دولت یجمع عملکردهای چهارگانه

 جمع کل
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ی سوم پژوهش نمایندگان در دوره کنشگویای فراوانی  19-4ی جدول شماره
مجلس شورای اسالمی ی ششم دهدکه نمایندگان دورهاست. این جدول نشان می

-و در کنشرنیز همانند پیشینیان خود، تأکید تام بر نقش دولت داشتند و از همین

درصد به عملکرد جامعه اختصاص دادند؛ در  3.5های خود سهمی در حدود 
درصد بود. عملکرد  96.5 ی دولت معادلکه سهم عملکردهای چهارگانهحالی

یندگان بود. درصد فراوانی عملکرد نما کنشدرصد  18تنظیمی دولت کمتر از 
بود. بیش از سه 1.5 و درصد فراوانی عملکرد استخراجی 0.6 نمادین معادل

؛ ها و ثروت بوده استنمایندگان معطوف به توزیع امکانات، فرصت کنشچهارم 
نمایندگان ناظر به توزیع ثروت موجود در  کنشدرصد  78 که بیش ازایگونهبه

ای بود، که در این میان سهم عملکرد توزیعی در مقیاس مقیاس ملی و منطقه
که در  دهدنشان میدرصد بود. شواهد تجربی این جدول  47ای حدود منطقه
رایانه گها با تأکید بر نگاه منطقهی یادشده، توزیع منابع، امکانات و فرصتدوره

 در کانون توجه نمایندگان قرار داشت. 

 گیرینتیجه

های گفتاری مشهود نمایندگان در صحن علنی حلیل کنشهدف این مقاله ت
های عمومی دولت بود. نمایندگان مجلس در هر سه از منظر سیاست 1پارلمان

دوره پژوهش، توجه بسیار محدودی به عرصه اجتماعی مستقل از اقتدار دولت 
های ناظر به داشتند. از میان کارکردهای چهارگانه دولت، نیز با حذف عبارت

                                                                                                    
هود، های نامشــویژه گســتردگی و اثرگذاری وســیع کنشهای نمایندگان و بهبا توجه به گســتردگی دامنه کنش .1

ــتی با تو ــرفا کنش جه به محدودیت جامعه مورد مطالعهنتایج این مقاله را بایس ــحن علنی  آن )ص ــهود ص های مش
پارلمان( مورد توجه قرار داد. بخش قابل توجهی از کنش نمایندگان در قالب مذاکرات و مکاتبات با مســئوالن                  

ر د دلیل ناممکن بودن یا دشــواری دســترســی، در این پژوهش مورد مطالعه قرار نگرفته اســت.اجرایی اســت که به
سهم وسیعی از کنش  شرایطی  ست، می  که  رض توان این فهای مشهود به عملکرد توزیعی در مقیاس محلی پرداخته ا

شهود و کنش را مطرح کرد که احتماال در کنش سیون  های نام شهودی مانند مکاتبات و مذاکرات کمی سهم های م  ها 
 مراتب بیشتر هم باشد. موضوعات ناظر به عملکرد توزیعی به
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ه ها و بزرگان، کارکرد نمادین که ناظر بداشت مناسبتک، تسلیت و گرامیتبری
ها است، برخالف انتظار سهم بسیار نازلی در کنش نمایندگان بازتولید ارزش

داشته است. نمایندگان مجلس در هر سه دوره احساس نیاز چندانی نکردند تا به 
ش و پرورش، صدا و سیما، ها نظیر آموزعملکرد محتوایی نهادهای بازتولید ارزش

ها مجموعه مشابه سازمان تبلیغات اسالمی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و ده
ها نیز، دغدغه که سهم مهمی در بودجه کشور دارند، بپردازند. در حوزه این سازمان

ها و از جنس افزایش اعتبارات، اظهارنظر انتقادی یا اصلی مشابه بقیه سازمان
ان ملی و محلی بود که قاعدتا در حوزه عملکردهای تنظیمی یا حمایتی از مدیر

 بندی شده است. برخالفتوزیعی )حسب مورد و متناسب با متن اظهارات( طبقه
عملکرد نمادین که تغییرات آن در سه دوره مورد مطالعه، نظم خاصی نداشته 

یشی رغم سهم اندک آن در هر سه دوره، روند افرااست، عملکرد استخراجی به
که میزان آن از مجلس چهارم به مجلس ششم از طوریکندی طی کرده است؛ به

درصد افزایش داشته است. چنین روندی تقریبا در عملکرد تنظیمی  1.5به 0.7
هده ترین کارویژه دولت است، نیز مشاترین و اختصاصیکه شاید بتوان گفت مهم

لکرد اختصاص داشت، شود. حدود یک دهم مباحث مجلس چهارم به این عممی
درصد رسید.  17و  16اما این سهم با افزایش درخور توجه در مجالس بعدی به 

تدریج توجه نمایندگان به توان داوری کرد که بهبا توجه به این شواهد می
  های ذاتی دولت افزایش داشته است.کارویژه
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 مجلس ششم مجلس پنجم مجلس چهارم مقوله

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی 

 3.5 78 3.5 80 3.2 65 عمکرد جامعه

 17.7 410 16.3 393 10.2 265 عملکرد تنظیمی

 0.6 16 1.3 32 0.2 4 نمادینعملکرد 

 1.5 42 1.1 27 0.7 18 عملکرد استخراجی

 عملکرد توزیعی

 47.2 108 48.0 1138 62.2 1694 ایجمع عملکرد توزیعی منطقه

 29.6 720 29.8 707 25.3 718 جمع عملکرد توزیعی ملی

 76.8 1807 77.8 1845 88 2422 عملکرد توزیعی

 96.5 2275 96.5 2297 97.2 2649 دولتی جمع عملکردهای چهارگانه

 100 2353 100 2377 100 2713 جمع کل
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در هر سه دوره مورد مطالعه، بیشترین توجه نمایندگان به توزیع منابع کشور 
توزیعی در هر سه دوره بسیار زیاد بوده  معطوف بوده است. هرچند سهم عملکرد

است، اما در مقام مقایسه، دوره چهارم هم از نظر سهم کل این عملکرد و هم از 
حیث وزن نسبی عملکرد توزیعی در مقیاس محلی به مقیاس ملی، تفاوت 

های تواند موضوع پژوهشمعناداری با دو دوره دیگر دارد. تبیین این تفاوت می
 د. بعدی قرار گیر

، ترکیب نسبی عملکردهای چهارگانه دولت اهمیت داردآنچه از منظر این نوشتار 
های مورد توان داوری کرد اوال مجلس در دورهدر سه دوره مطالعه است. می

به عملکرد دولت داشته است؛ ثانیا در میان عملکردهای دولت  کاملمطالعه توجه 
توزیع مواهب بوده است تا ارتقای چهارم توجه نمایندگان به نیز بیش از سه

عملکرد نهادی دولت یا تقویت توان استخراجی دولت. چرایی چنین آرایشی از 
های آتی باشد. تواند موضوع پژوهشموضوعات مورد توجه نمایندگان نیز می

-ونهگتوان ادعا کرد اوال در عملکرد نمایندگان مجلس از منظر میزان توجه بهمی

های های عمومی دولت، تفاوت معناداری میان گرایشهای مختلف سیاست
سیاسی وجود ندارد و این عملکرد مستقل از کنشگران، عمدتا محصول عوامل 

ید رغم تأکساختاری و نهادی است. از سوی دیگر، عملکرد نمایندگان مجلس به
قانون اساسی بر فراگیری موضوعی و جغرافیایی وظایف نمایندگی، از نظر 

ود به وجه توزیعی و از نظر جغرافیایی محدود به حوزه انتخابیه و موضوعی محد
خودی خود و در هر دوره تنها بهی نمایندگان بوده است. چنین عملکردی نهمنطقه

کند، بلکه تداوم آن موجب گذاری کشور را متأثر میمجلس، فرآیند سیاست
لگوی اری مستمر بر اگیری رویه نهادی در انتخاب نماینده و در نتیجه اثرگذشکل

 شود. گذاری و رابطه قوه مقننه و مجریه میسیاست
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