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Abstract 

The present study's purpose was to evaluate the performance of the Islamic Consultative 

Assembly in the sixth and seventh periods. For this purpose, the performance of the Islamic 

Consultative Assembly in the economic and political fields, etc., in the sixth and seventh 

periods have been compared. 

The research method was a descriptive survey. The statistical population of this study was all 

the representatives of the sixth and seventh periods in the number of 588 people, and the 

entire population was selected as a statistical sample. 

The statistical methods used included descriptive statistics (frequency distribution tables, 

percentage, mean, standard deviation) and inferential statistics (independent t-test and chi-

square). SPSS 22 software was used for data analysis. 

Findings indicate that there is a significant difference between the level of people's 

participation in the elections of the Islamic Consultative Assemblythe number of general 

approvals, the frequency of questions from the executive bodies, notice of regulations the 

sixth and seventh periods. But there is no significant difference between, the number of 

political approvals, the status of impeachment of ministers, research and investigation, 

constitutional notice of the representatives, economic approvals, inflation rate, gross 

domestic product, and unemployment rate in the sixth and seventh periods. 

Keywords: Political Development, Economic Development, Reformist, Principlist. 
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 در ادوار ششم و هفتم ی اسالم یعملکرد مجلس شورا یقیتطب  یابیارز

 1رمضانی قاسم

 2صالح )نویسنده مسئول( مهدی

 3کهرازه  یاسر

 : چکیده

انجام شده است .    در ادوار ششم و هفتم  یاسالم  یعملکرد مجلس شورا یقیتطب یابی ارزپژوهش حاضر با هدف  

با   در ادوار شوشوم و هفتم  ی در حوزه های اقتصوادی و سویاسوی و ...اسوالم یعملکرد مجلس شوورابرای این منظور  

 هم مقایسه شده اند.

به   ادوار شوشوم و هفتمپیمایشوی بوده اسوت. مام ه اماری این پژوهش یلیه نمایندنا     -روش پژوهش توصویفی 

 نفر می باشند یه یل مام ه به عنوا  نمونه اماری انتخاب شد. 588ت داد 

روش های اماری مورد اسوتفاده شوامل شواها های امار توصویفی ا مداوز توزیا اراوانی ص درصودص میان ین ص 

 نرم از  هوا  داده مهوت تحلیولمسوووتقول و هی دو    بوده اسوووت.   tنحراف م یوار    اسوووتنبواآی ا ازمو  امواری ا

 استفاده شده است.  SPSS 22اازار

ی , اسووالم  یمجلس شووورابین میزا  مشوواریت مردم در انتخابا  یااته ها: نتایج تحقیق حایی از ا  اسووت یه  

ای و نرخ اراوانی سوواز از دسوت اههای امرایی , تریر ایین نامه ترییب سونی نمایندنا  , ت داد مصووبا  یل ,

ومود دارد. اما بین میزا  یرسوی های یسوب شوده توسو   م نی داری  تفاو     در ادوار شوشوم و هفتم  نقدین ی

, رشته تحصیلی نمایندنا  ,روحانی و  , میزا  تحصیال   نمایندنا   احزاب اصولی ا اصال  آلب و اصوگ را   

حانی بود  نمایندنا  , سوابقه نمایندنی , ترییب منسویتی نمایندنا , ت داد مصووبا  سویاسوی , وضو یت  غیر رو

ی اقتصوادی, نرخ تورم , توگید ناهاگا داهلی اسوتیاوا  وزرا , تحقیق و تفحا , اهطار قانو  اسواسوی , مصووبه

 ومود ندارد.م نی داری تفاو   در ادوار ششم و هفتمو نرخ بیکاری  

 یلیدواژه: توس ه سیاسیص توس ه اقتصادیص اصال  آلبص اصوز نرا.
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 مقدمه-1

تشکیل مجلس شورای اسالمی یکی از دستاوردهای مهم انقالب اسالمی به شمار می رود یه به مومب  

قانو  اسواسوی نظام ممهوری اسوالمی ایرا  یکی از مهمترین و اسواسوی ترین نهادهای سویاسوی و یکی از 

باترین ملوه های مردم سووایری دینی اسووت. چنین نهادی مرهو  اندیشووه های سوویاسووی و وایی زی

حاور  امام همینی ا(  اسوت یه شوایله ی نظام سویاسوی شوی ه را در عصور غیبت بر مبنای نظریه 

 وییت اقیه و متکی بر ارای ملت آر  ریزی نمود.

ایرا  وشووکل نیری ده دوره قانون راری  اینو  پس از نرشووت چهار دهه از پیروزی انقالب اسووالمی 

ضورور  پژوهش درهصوون نمایندنا  مجلس شوورای اسوالمیصبه عنوا  بخشوی از نخب ا  سویاسوی  

یکی از عوامل   یشووور بیش از پیش احسووا( می شووود چرا یه نخب ا  سوویاسووی در هر نظام سوویاسووی

ایا و رهدادها نیازمند تاثیرنرار بر روند تحوی  می باشوووند و برای رسوووید  به دریی درسوووت از وق

شوناهت نخب انی هسوتیم یه وفیفه قانو  نراری و نظار  امور یشوور را برعهده داشوته اند از همین رو 

در پژوهش پیش رو سوو ی دارد تا با رویکرد تحلیلی و مقایسووه ای و با مما اوری اآالعا  به شوویوه  

و بررسووی عملکرد نمایندنا  مجلس  یتابخانه ای و اسوونادی و با اسووتفاده از امار توصوویفیصبه تحلیل

شوورای اسوالمی بدردازد وبه اینرسوش های بنیادین پاسود دهد یه نمایندنا  مجلس شوورای اسوالمی آی 

ادوار شوشوم و هفتم چه عملکردی داشوته انداو اسواسوا میا  ادوار اوک اگریر به گحاک عملکری ن اهی 

سویاسوی و ارایش و ترییب سویاسوی منتخبا   هواهیم داشوت به رقابت های انتخابی احزاب و نروه های 

مردم و در نام ب دی وضو یت نمایندنا  از گحاک سونص منسویتصسوابقه نمایندنیصروحانی و غیرروحانی  

 صسطح تحصیال  و تخصاصمورد بررسی قرار هواهد نرات.

ن ارن ا  درهصوون پیشوینه و محدوده زمانی پژوهش حاضور بایسوتی هاآر نشوا  یرد یه پیش از این 

این سوطور در مقاگه ای با عنوا  تتحلیل باات سویاسوی صامتماعی و تخصوصوی مجلس شوورای اسوالمی 

تحلیل باات سویاسویصامتماعی و تخصوصوی نمایندنا  مجلس شوورای اسوالمیاادواراوز تا پنجم یه در 

ن موضوو   در اصولنامه مسوتارهای سویاسوی م اصور منتشور نردیدصبه بررسوی دقیق وموشوکااانه ای  1396بهار

در پنج دوره نخسوت مجلس شوورای اسوالمی پرداهته انداگرا در نوشوتار پیش رو تالش می شوودتا با  

اسوالمی آی ادوار شوشوم تا   شوورای مجلس  نمایندنا   تخصوصوی و  بررسوی باات سویاسویصامتماعی

 مجلس  نمایندنا   تخصوصوی و  دهمصپژوهش زیر را تکمیل و نمایی یلی از وضو یت سویاسویصصامتماعی

 اسالمی ارائه نماید.  یشورا

نتایج حاصول از پژوهش می تواند عالوه بر اشونایی با بخش مهمی از نخب ا  سویاسوی نظام ممهوری  

اسوالمی ایرا  صاز ی  سوو تحوی  سویاسوی و امتماعی ادوارشوشوم تا دهم شوورای اسوالمی را مورد 

نو  نوراری را بررسوووی  ینودویواو قرار دهود و از سووووی دی ر ارتبوا  آبقوا  موام وه ایرا  بوا هیوا  قوا

نمواید.همننین نتوایج حاصووول از این پژوهش یا ارائه مداوز و نمودارهاو نموایش ت ییرا  در پنج دوره 

 اهی مجلس شورای اسالمی در تحلیل باات سیاسی و امتماعی مجاگس اینده ره شا است.  

 روش تحقیق
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خراج شووده از اسووناد و یتب به های اماری اسووتروش تجزیه و تحلیل دادهروش تحقیق در این مقاگه   

ی یمی از نو ص سواهتار یااته و اماری هسوتند و هادادهمی باشود  spssبا اسوتفاده از نرم اازار   دسوت امد

ص مام ۀ این پژوهش. در اندنراته ی یلی از تحقیقص مورد اسووتفاده قراربرای بدسووت اورد  ی  نتیجه

 هاهای ا و نفتما   مجلس شوورای اسوالمی در دوره شوشوم و هفتم  های سویاسویمریا شوامل  اماری 

 باشد.  می

 چوهارچوب موفهومی

شوود و نمایندنا  از ا  مهت  پارگما  قلب نظام سویاسوی تلقی می های مبتنی بر نمایندنیصدر دمکراسوی

مردم در   امین نا . نماینداهتیارا  نسترده و امووتیازا  هوواصی برهوردارند از هستند یه منتخبا  مردم

شووند و به نمایندنی از سووی اصویل ی نی مردم بر نحوه اعماز اقتدار درو  هیئت حایمه محسووب می

و  استقالز  .ینندهای حکومت به ویژه قوه موووجریه نوووظار  مووویو اندام  اریا  سایر  سیاسی به وسیله

های وومیتی برهوردار است یه اغلب نظامازادی نمایندنا  در اعماز اهتیارا  نوومایندنی از چوونا  اه

.با این حازصنمایندنا  هود از نظار  و   اندیرده برقرار  نمایندنا   های هاصوی را برایسویاسوی مصوونیت 

 های دنیا دریه هواهیم دید ایثر پارگما نیستند.چنا   قباز راووتار و عووملکردشا  مووصو  نویی درپاسد

اندص زیرا انتخاب نمایندنا  تردید به هود راه نداده  راتار بر  سازمانیو بوورقراری نوووعی نظام نظار  در

ومه با اعووماز نووظار  بوور نمایندنا  منااا  ندارد بلکه به هما  اندازه یه به هیچ مردم  شد  از سوی

  انهوا  ازینود یوه تخطی شووورایطی را نیز برای اعمواز این اهتیوار مقرر می  ینودمی  بوووووورقرار اهتیواراتی را

   .است   اورمسئوگیت 

ابزار یزم   اماری های روش روش پژوهشی یه برای مقاگه حاضر انتخاب شده است روش اماری است.

عوولمی رویدادهای سیاسی را ممکن   تووبیین  و بنابراین  ینندمی ص اراهمعلمی  را برای اندیشید  به شیوه

ای از واق یا  نیست بلکه مووجموعه  سازند.انوور قوووز هومن را بوودریریم یووهتعوولم تنها مجموعهمی

و بنابراینص علم را ارایند    .7: 1368اهومنص دهد   پیوند می روابووووطی اسوت یه واق یا  را به یکدی ر

توا  پریرات یه تمام یووسانی  افهارا  سیبیا و واگوگیس را هم مووی  ها بدانیماپژوهش دربوواره پدیووده

صدد یااتن رابطه بین مشاهدا  و  ص دریوووه در بررسی مسائل سیاسیص پس از پرداهتن بوووه موووشاهده

اندهومن رابطه نظریه هستندص در پژوهشهای هود عووولمی عووومل یردهبینی و ساهتن توضیحا ص پیش

دا شوودنی نیست  ماز امووار   علمی یند یهتپژوهشامار را بووا پژوهووش عوولمی بدین صور  بوویا  مووی

ها و نزارشهای پژوهشیاو حتی ی  پژوهش علمی بدو  اهم و درک هواند  و اهمید  مقاگه و اصویً

 نوویز  یارسووتوده  اهما  منبا .اماری و احووتماگی موومکن نیست  تفکر  ور یلیمووفاهیم اموواری و به آ

ها بدو  داردتبطور یلیص در تحقیقا  علمی تفسیر و تحلیل دادهیند و افووهار میایوون نظر را تییید می

های  های رنرسویو  یکی از روشتحلیل  .22: 1373 اسوتوده یارص  اشونایی به علم امار عملی نوووویسوت 

ها را مورد مطاگ ه قرار بین پدیده و تیثیر  اری است یووووه بووووا تومه به اینکه رابطهص چ ون ی ارتبا ام

نیرد و با تومه به اآالعاتی یه در مورد های علوم سوویاسووی مورد اسووتفاده قرار میدهدص در بررسوویمی

نژاد مفهوم نماید.محمدید میاینده نیز براور ص برایها درنووورشته و حاز ومود داردپدیوووده  بین ارتبا 

بینی و براورد نمود  ارزش یو  مت یر بر حسوووب اآالعوا  و تحقیقوا   یلموه رنرسووویو  راتپیش
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اهمیّت علم ریاضوی بر متقدمین علم سویاسوتص چو  ااالآو  و   نووووورچه به آور یلی  داند. قبلی می

در علوم سیاسی را در نیمه دوّم قر  بیستم  عووامل مهمص یاربرد امار  دو ص گیووکنارسطو شناهته شده بووود

 .اوّز مشووروعیت یااتن روش راتارنرایی به عنوا  روش عووووولمی در علوم انسووانی و دوّمتوسوو ه داد

در رابطه با گزوم دهاگت دوگت در اقتصواد. یوووووکی از اصووز   هاو یینزین  مقبوگیت یااتن نظریا  یینز

 .  و موتدهای مقداری مهت بررسی رویدادهای امتماعی است ها  روش راتارنراییص استفاده از توکنی 

 های سیاسی مجلس ششم و هفتممریا   -1- 3

در دو مرحله   1379اردیبهشوت   16و  1378بهمن   29انتخابا  شوشومین دوره مجلس شوورای اسوالمیص 

نماینده از  290 برنزار شود و  دهی درصود وامدا  شورای  ر ی67میلیو  نفر ا 26و با حاوور بیش از 

نامزد با ارای مردم به مجلس ارسوتاده شودند. این دوره از مجلس شوورای اسوالمی درسوت   6853میا  

ایمیت سویاسوی تشوکیل شود و از این مهت  یار درو  ححد ااصول دو مجلس با ایثریت مریا  محااظه

 مرابیت تاریخی ماگب تومهی برای بررسی نفتما  ا  ومود دارد. 

تر با عنوا   در آوز برنزاری این دوره از انتخابا  مجلس بسیاری از نیروهای سیاسی یه ی  دهه پیش

نرشوتۀ هویش  های هود نسوبت به پیشوینۀ ی  دهۀ وضوو  بر تفاو شودند بهمریا  تچپ  شوناهته می

یارا ِ غاگب بر نظمِ سوویاسووی و حایمیت سوویاسووی  هصووون بر تفاو  و ت ارخ هود با محااظهو به

نشوینی تقریباً مطلق این مریا  در ای از هشوت سواز حاشویههای ریشوهنراشوتند. این تفاو ان شوت می

شوا   هۀ نرشوتهبیشوتر نواحی سویاسوی و حکومت و بازاندیشوی بسویاری از انا  در عملکرد سویاسویِ ی  د

داد. یاری سویاسوی را به نفا ایشوا  مهت مینرات یه ااوای اسوت اری در رقابت با محااظهسورچشومه می

های یارسواز در آوز تقریباً دو دهه پس از پیروزی انقالب اسوالمی به نحوی فهور  همننین ازماشودنی

یس نظام سویاسوی مدید یرده بود یه امکا  تداوم وضو یت اضوطراریِ ناشوی از من  و انقالب و تیسو 

اندازی های سویاسوی و انتخابا  به چشومینندنا  در رقابت بسویار تاو یش شوده بود و انتظارا  مشواریت 

سوواهت.  نشووین در درو  بلوک قدر  را نمایا  میبخشووید یه امکا  تقویت نیروهای حاشوویهنیرو می

نشوین و عرخ آلِب حاشویهصوال نفتما  ابنابراینص ااوای اسوت اری و بحرا  یزم برای وانرایی هرده

  .68:1394ااژدریص   یارِ حایم اراهم شده بوداندام در برابر نفتما  محااظه

در هما  اغاز به یار یرد.  هاتمی دوگت  با و مصوادف 1379هرداد  7در   مجلس شوشومملسوه ااتتاحیه  

انقالب و شوبکه    دشومنا ت ابتدا رهبر م ظم انقالب در پیامی به مجلس شوشوم بدین شور  ارسواز یردند

های اسووالم و انقالب یه در ینند یه مجلس شووشووم نه در هدمت ارما تبلی ا  مهانی انا  وانمود می

وسووی منتقدا  و م ارضوا  ا  اسوتص امروز نیز پی یری بهن ام و سوریا مجلس شوورای اسوالمی سومت 

  .  183: 1393 . ااقیهی و همکارا ص باید دشمنا  را مییو( سازد

 های سیاسی مجلس هفتممریا   -1-2

هرداد  7ص برنزار نردید و در تارید  1382اسووفند  1انتخابا  هفتمین دوره مجلس شووورای اسووالمیص  

 مجلس در اقلیت   ارایسویو  رئیس ص اوگین ملسوه مجلس هفتم برنزار شود. غالم لی حدادعادز یه1383
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ده به دگیل عدم احراز  آلبا  یه به صوور  عمده و نسوترشود و اصوال   هفتم مجلس رییس  بودص  شوشوم

نامزد چندانی نداشتند یه در انتخابا  شریت  صالحیت توس  شورای ن هبا  رد صالحیت شده بودندص 

ها توانسوتند وارد مجلس شووند و ارایسویو   ینند. از این رو تنها ت دادی م دودی از انها از شوهرسوتا 

های شناهته شده این همقدم و اعلمی چهراقلیت مجلس هفتم را تشکیل دادند. محمدرضا تابشص نرامی 

  .107: 1387روزهوشص   و اتامی  ارایسیو  بودند یه عنوا  ته  اماماره   را برنزیدند.

های قبل از ازدحام بیشووتری  در این دوره از انتخابا  مجلسص ت داد داوآلبا  نمایندنی نسووبت به دوره

نمود. شوورای ن هبا  از میا  ای قبل را آبی ی میهبرهوردار بود و رد صوالحیِت بیشوتر نسوبت به دوره

نفر را تییید یرد اروزنامۀ ایرا ص 5625بیش از هشوووت هزار نفر داوآلب نمایندنی مجلسص صوووالحیت  

آلبا  پس از تییید صووالحیت انصووراف دادند و نهایتاً   . اگبته حدود هزار نفر از اصووال 1382/ 11/ 30

یرسوووی مجلس بوه رقوابوت پرداهتنود اروزنواموۀ    290برای یسوووب  نفر نوامزد انتخوابواتی بودنود یوه    4279

نروه دوم هردادیص ی نی مجما روحانیو  مبارز ص  18 . نهایتاً هشووت نروه از 1382/ 12/ 9همشووهریص  

مجما نیروهای ه  امام اره ص مجما بانوا ص حزب یارنزارا ص حزب همبسووت ی ایرا ص حزب اسووالمی 

دسوووا  ایرا  ی  مبهوۀ انتخواباتی با عنوا  تائتالف برای ایرا   یارص هانه یارنر و انجمن اسوووالمی مهنو 

  و مواق  999-996: 1384یاندیدا در سوراسور یشوور م رای یردند ااسوماعیلیص   220تشوکیل دادند و 

ص 1382یرسی از مجلس هفتم را تصحاب ینندص اویکی پدیاص انتخابا  مجلس شورای اسالمیص 47شدند  

1383 .  

 هفتم مجلس شورای اسالمیم وششارای مردم و دوره 

شود یه وامدین شرای  در مجلس هفتم امار بسیار بایتری نسبت به مجلس در مدوز ذیل مالحظه می

 51درصد به  67اندص اما میزا  مشاریت مردم در مجلس ششم نسبت به مجلس هفتم اماری ششم داشته

 دهد.درصد را نشا  می

 انتخابا  مجلس شورای اسالمیششم و هفتم  ارای مردم در دوره -1مدوز شماره  

 درصد میزا  مشاریت  وامدین شرای  تارید برنزاری دوره

 67.35 26082157 38726431 1378/ 11/ 29 ششم

 51 23438030 46351032 1382/ 12/ 1 هفتم

 میهر : داتر انتخابا  وزار  یشور

نفر نماینده برای هر   290یاد اوری این نکته نیز ضوروری اسوت یه در هر دوره از انتخابا ا از مجمو  

دورهص ب اواً ت دادی به صوور  دو مرحله ای یا میا  دوره به مجلس راه یااتند همننین به دییل دی ر 

ر دوره ت وداد اننوا  از مملوه او صاسوووت فوا و رد اعتبوار نواموه و همننین انتقواز بوه قوای دی ر درآوز ه

 اازایش یا یاهش یااته است  
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در ادوار  یاسوالم یمجلس شوورابه نظر می رسود, بین میزا  مشواریت مردم در انتخابا    ارضویه اوز :

  تفاو  ومود دارد. ششم و هفتم

مشوواهده شووده و اراوانی مورد انتظار و مقدار هی دو  موگفه ی پژوهشووی    :  اراوانی 2مدوز ا 

 میزا  مشاریت 

 

 مجلسین مولفه ها
 فراوانی

 مشاهده شده

 فراوانی

 مورد انتظار

اختتتتتتتال  

 فراوانی ها
 مقدار خی دو

درجتتته  

 آزادی
 معناداری سطح

مووویوووزا   

 مشاریت 

  1500000 24500000 26000000 ششم

183.673 

 

1 

 

000 /0Sig = 1500000- 24500000 23000000 هفتم 

 

نشوا  می دهد یه بین اراوانی های مشواهده شوده در موگفه ی پژوهشوی میزا     2داده های مدوز ا

مشواریت در اداوار شوشوم و هفتم مجلس شوورای اسوالمی تفاو  ومود دارد یه این مقدار تفاو  نیز از 

    . sig <0/01ا گحاک اماری م نادار است  

 ممقایسه عملکرد مجلس شورای اسالمی دوره ششم و هفت

 ملسا  و یل مصوبا ت داد یل 

ای یه مجلس شوشوم در ت داد یل ملسوا  و ت داد یل مصووبا  از مجلس هفتم سوبقت نراته. به نونه

مصوبه بود.   396ی این ت داد ملسا ص  بار تشکیل ملسه داد و نتیجه  433ساز  4مجلس ششم در آوز 

ل این ت داد  بار تشوووکیل ملسوووه داد یه حاصووو  428این در حاگی اسوووت یه مجلس هفتم در مجمو   

 مصوبه بود. 333ملسا ص  

 : ت داد یل ملسا  و یل مصوبا  3مدوز شماره  

 مصوبات تعداد جلسات دوره

 396 433 مجلس ششم

 333 428 مجلس هفتم

 

  در ادوار شوشوم و هفتم یاسوالم یمجلس شوورابه نظر می رسود, بین اراوانی یل مصووبا     :  نهمارضویه  

  تفاو  ومود دارد.

مشواهده شده و اراوانی مورد انتظار و مقدار هی دو  موگفه ی پژوهشی  یل     :  اراوانی 4مدوز ا 

 مصوبا 

 مجلسین مولفه ها
 فراوانی

 مشاهده شده

 فراوانی

 مورد انتظار

اختتتتتال  

 فراوانی ها
 مقدار خی دو

درجتتته  

 آزادی
 معناداری سطح
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 یل مصوبا 
  31.5 364.5 396 مجلس ششم

5.444 
 

1 

 

02 /0Sig = 31.5- 364.5 333 مجلس هفتم 

 

نشوا  می دهد یه بین اراوانی های مشواهده شوده در موگفه ی پژوهشوی میزا     4داده های مدوز ا

یل مصوبا  در اداوار ششم و هفتم مجلس شورای اسالمی تفاو  ومود دارد یه این مقدار تفاو  نیز 

    . sig < 0/05ا از گحاک اماری م نادار است  

 

 ی سیاسیحوزه

 قانون راری-1

مصووبه از مجمو  مصووبا  مجلس شوشوم مصووبا  سویاسوی بود یه  26ارائه شوده با ارزیابی امار و ارقام 

درصود از یل مصووبا  این مجلس اسوت. در آرف مقابلص میزا  مصووبا  سویاسوی   7/ 04این رقم م ادز 

با    دهد.درصود از یل مصووبا  این مجلس را تشوکیل می  6/ 30مصووبه اسوت یه م ادز   21مجلس هفتم  

شوود یه میزا  قوانین سیاسی  سویاسوی مجاگس شوشوم و هفتمص نتیجه نراته می  مقایسوه میا  ت داد مصووبا 

 مصوب مجلس ششم بیشتر از مجلس هفتم است.

 : مصوبا  حوزه سیاسی 5مدوز شماره  

 درصد کل مصوبات مصوبات سیاسی دوره

 %  7/ 04 مصوبه 26 مجلس ششم

 %6/ 30 مصوبه 21 مجلس هفتم

 

در ادوار شوشوم و   یاسوالم  یمجلس شوورابه نظر می رسود, بین اراوانی مصووبا  سویاسوی   : دهمارضویه  

   تفاو  ومود دارد. هفتم

مشوواهده شووده و اراوانی مورد انتظار و مقدار هی دو  موگفه ی پژوهشووی    :  اراوانی 6مدوز ا 

 مصوبا  سیاسی

 مجلسین مولفه ها
 فراوانی

 مشاهده شده

 فراوانی

 مورد انتظار

اختتتتتال  

 فراوانی ها
 مقدار خی دو

درجتتته  

 آزادی
 معناداری سطح

مصوووووبووا   

 سیاسی

  2.5 23.5 26 مجلس ششم

0.532 
 

1 

 

466 /0Sig = 2.5- 23.5 21 مجلس هفتم 
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نشوا  می دهد یه بین اراوانی های مشواهده شوده در موگفه ی پژوهشوی میزا     6داده های مدوز ا

مزئی ومود دارد یه این مقدار   هفتم مجلس شوورای اسوالمی تفاو مصووبا  سویاسوی در اداوار شوشوم و 

    . sig > 0/05ا تفاو  از گحاک اماری م نادار نیست  

 نظار -2

 استیاا 

درصد از   0/ 92وزیر را مورد استیاا  قرار داد یه م ادز   4ی هود  ساگه 4مجلس شوشم در آوز دورا  

مقابل مجلس هفتم در هما  سواز اوز ا اگیت هود  یل ملسوا  و ارصوت نظارتی این مجلس بود. در 

درصود از ارصوت نظارتی این مجلس را در  0/ 70اسوتیاوا    3اسوتیاوا  زد یه این  3دسوت یم به انجام  

 .نرات بر می

 : استیاا  7مدوز شماره  

 تعداد دوره
معادل  کل جلستات و فرصت  

 نظارتی

 %92 وزیر 4 مجلس ششم

 %70 وزیر 3 مجلس هفتم

در ادوار شوشوم  یاسوالم یمجلس شوورابه نظر می رسود, بین اراوانی اسوتیاوا  وزرا در  : یازدهمارضویه  

  تفاو  ومود دارد. و هفتم

مشوواهده شووده و اراوانی مورد انتظار و مقدار هی دو  موگفه ی پژوهشووی    :  اراوانی 8مدوز ا 

 استیاا 

 مجلسین مولفه ها
 فراوانی

 مشاهده شده

 فراوانی

 مورد انتظار

اختتتتتال  

 فراوانی ها
 مقدار خی دو

درجتتته  

 آزادی
 معناداری سطح

 استیاا 
  5. 3.5 4 مجلس ششم

0.143 
 

1 

 

705 /0Sig = 5.- 3.5 3 مجلس هفتم 

نشوا  می دهد یه بین اراوانی های مشواهده شوده در موگفه ی پژوهشوی میزا     8داده های مدوز ا     

مزئی ومود دارد یه این مقدار   اسوتیاوا  وزرا در اداوار شوشوم و هفتم مجلس شوورای اسوالمی تفاو 

    . sig > 0/05ا تفاو  از گحاک اماری م نادار نیست  

 تحقیق و تفحا

  5/ 08ی هود به ثبت برسواند یه م ادز  مورد تحقیق و تفحا در یارنامه 22مجلس شوشوم مواق شود  

مورد از این تحقیق و   16درصووود از تموام ملسوووا  این مجلس را بوه هود اهتصوووان داد. نزارش  

درصوود از یل تحقیق و تفحصووا    72/ 72ها در صووحن علنی مجلس قرائت شوود یه م ادز فحات

 تصویب شده بود. 
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درصوود از  4/ 20مورد تحقیق و تفحا شوود یه م ادز  18در مقابلص مجلس هفتم مواق به تصووویب  

مورد از این مصووبا  در صوحن علنی مجلس قرائت شود   12ارصوت نظارتی این مجلس بود و نزارش  

 های تصویب شده بود. درصد از یل تحقیق و تفحا  66/ 66یه 

 : تحقیق و تفحا 9مدوز شماره  

 تعداد دوره
معادل  کل جلستتات و فرصتت   

 نظارتی

 %5/ 08 مورد 22 مجلس ششم

 %4/ 20 مورد 18 مجلس هفتم

 

در ادوار  یاسوالم  یمجلس شوورابه نظر می رسود, بین اراوانی تحقیق و تفحا در  :  دوازدهمارضویه  

 تفاو  ومود دارد. ششم و هفتم

مشوواهده شووده و اراوانی مورد انتظار و مقدار هی دو  موگفه ی پژوهشووی    :  اراوانی 10مدوز ا 

 تحقیق و تفحا

 مجلسین مولفه ها
 فراوانی

 مشاهده شده

 فراوانی

 انتظارمورد 

اختتتتتال  

 فراوانی ها
 مقدار خی دو

درجتتته  

 آزادی
 معناداری سطح

و  تووحووقوویووق 

 تفحا

  2.0 20.0 22 مجلس ششم

0.40 
 

1 

 

527 /0Sig = 2.0- 20.0 18 مجلس هفتم 

 

نشوا  می دهد یه بین اراوانی های مشواهده شوده در موگفه ی پژوهشوی میزا     10داده های مدوز ا

مزئی ومود دارد یه این مقدار   در اداوار ششم و هفتم مجلس شورای اسالمی تفاو تحقیق و تفحا  

    . sig > 0/05ا تفاو  از گحاک اماری م نادار نیست  

 سواز .

بار دسوت اههای امرایی را مورد سوواز قرار داد یه این مقدار سوواز از   156مجلس شوشوم در مجمو  

درصود از ارصوت نظارتی این مجلس را به هود اهتصوان داد. در مقابلص    35/ 33دسوت اههای امرایی  

بار دسووت اههای امرایی را مورد سووواز قرار دهد یه در واقا این مقدار   102مجلس هفتم مواق شوود  

 درصد از ارصت نظارتی مجلس را به هود اهتصان داد.   23/ 83سواز 

 : سواز 11مدوز شماره  
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معادل  کل جلستات و فرصت   تعداد  دوره 

 نظارتی 

 %35/ 33 مرتبه   156 مجلس ششم  

 %23/ 83  102 مجلس هفتم  

 یاسوالم  یمجلس شوورابه نظر می رسود, بین اراوانی سوواز از دسوت اههای امرایی در   :  سویزدهمارضویه  

  تفاو  ومود دارد. در ادوار ششم و هفتم

 

 

مشوواهده شووده و اراوانی مورد انتظار و مقدار هی دو  موگفه ی پژوهشووی    :  اراوانی 12مدوز ا 

 مقدار سواز از دست اههای امرایی

 

 مجلسین مولفه ها
 فراوانی

 مشاهده شده

 فراوانی

 مورد انتظار

اختتتتتال  

 فراوانی ها
 مقدار خی دو

درجتتته  

 آزادی
 معناداری سطح

مقدار سوواز از 

دسوووت واههوای  

 امرایی

  27.0 129.0 156 مجلس ششم

11.302 
 

1 

 

001 /0Sig = 27.0- 129.0 102 مجلس هفتم 

 

نشوا  می دهد یه بین اراوانی های مشواهده شوده در موگفه ی پژوهشوی میزا     12داده های مدوز ا

ومود دارد یه این  در اداوار شوشوم و هفتم مجلس شوورای اسوالمی تفاو سوواز از دسوت اههای امرایی  

    . sig < 0/01ا مقدار تفاو  نیز از گحاک اماری م نادار است  

 اهطار قانو  اساسی

درصوود از ارصووت   18/ 47ار قانو  اسوواسووی داد یه این مقدار اهطار  بار اهط 80مجلس شووشووم مم ا  

بار از این ابزار نظارتی اسووتفاده یرد  96در مقابلص مجلس هفتم   نرات.  نظارتی این مجلس را در بر می

 درصد از ارصت نظارتی این مجلس را به هود اهتصان داد. 22/ 42یه این مقدار م ادز 

 

 : اهطار قانو  اساسی 13مدوز شماره  

 درصد  تعداد دوره

 %18/ 47 مرتبه 80 مجلس ششم
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 %22/ 42 مرتبه 96 مجلس هفتم

در   یاسوالم  یمجلس شوورابه نظر می رسود, بین اراوانی اهطار قانو  اسواسوی در  :  چهاردهمارضویه  

  تفاو  ومود دارد. ادوار ششم و هفتم

مشوواهده شووده و اراوانی مورد انتظار و مقدار هی دو  موگفه ی پژوهشووی    :  اراوانی 14مدوز ا 

 مقدار اهطار قانو  اساسی

 

 مجلسین مولفه ها
 فراوانی

 مشاهده شده

 فراوانی

 مورد انتظار

اختتتتتال  

 فراوانی ها
 مقدار خی دو

درجتتته  

 آزادی
 معناداری سطح

قوانو    اهطوار 

 اساسی

  8.0- 88.0 80 مجلس ششم

1.455 
 

1 

 

228 /0Sig = 8.0 88.0 96 مجلس هفتم 

 

نشوا  می دهد یه بین اراوانی های مشواهده شوده در موگفه ی پژوهشوی میزا     14داده های مدوز ا

ومود دارد یه این  مزئی در اداوار شوشوم و هفتم مجلس شوورای اسوالمی تفاو اهطار قانو  اسواسوی  

    . sig > 0/05ا مقدار تفاو  نیز از گحاک اماری م نادار نیست  

  

 اینامهتریر ایین

درصد  133/ 22ای داد یه این مقدار م ادز بار تریر ایین نامه 577سازص  4مجلس ششم مم اص در آوز 

بار به این عمل روی اورد یه  1007در مقابلص مجلس هفتم   از ارصووت نظارتی مجلس شووشووم بود. 

 درصد از ارصت نظارتی این مجلس بود. 235/ 28م ادز 

 ای: تریر ایین نامه 15مدوز شماره  

 درصد  تعداد دوره

 %133/ 22 مرتبه 577 مجلس ششم

 %235/ 28 1007 هفتممجلس 

در ادوار   یاسوالم  یمجلس شووراای در به نظر می رسود, بین اراوانی تریر ایین نامه :  پانزدهم ارضویه

  تفاو  ومود دارد. ششم و هفتم

  

مشوواهده شووده و اراوانی مورد انتظار و مقدار هی دو  موگفه ی پژوهشووی    :  اراوانی 16مدوز ا 

 ایمقدار تریر ایین نامه
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 مجلسین مولفه ها
 فراوانی

 مشاهده شده

 فراوانی

 مورد انتظار

اختتتتتال  

 فراوانی ها
 مقدار خی دو

درجتتته  

 آزادی
 معناداری سطح

ایویون  تووریور 

 اینامه

 215.0- 792.0 577 مجلس ششم
 

116.730 
 

1 

 

000 /0Sig = 215.0 792.0 1007 مجلس هفتم 

 

نشوا  می دهد یه بین اراوانی های مشواهده شوده در موگفه ی پژوهشوی میزا     16داده های مدوز ا

ومود دارد یه این مقدار   در اداوار شووشووم و هفتم مجلس شووورای اسووالمی تفاو ای تریر ایین نامه

    . sig < 0/01ا تفاو  نیز از گحاک اماری م نادار است  

 ی اقتصادیحوزه

 قانو  نراری-

درصود از یل مصووبا  و  27/ 52ین ت داد مصووبهص  / ی اقتصوادی داشوت یه امصووبه 109مجلس شوشوم  

این در حاگی اسوت یه  داد.  درصود از ارصوت قانو  نراری این مجلس را به هود اهتصوان می  25/ 17

درصوود از یل    24/ 92ی اقتصووادی داشووت یه این ت داد مصوووبهص مصوووبه 83مجلس هفتم در مجمو   

 داد.درصد از یل ارصت قانو  نراری این مجلس را به هود اهتصان می  19/ 39مصوبا  و 

 ی اقتصادی: مصوبه 17مدوز شماره  

 مصوبه دوره
درصتتتد  کتل  

 مصوبات

درصووووووود 

اوورصوووووت  

  راریقانون

 %25/ 17 %27/ 52 109 مجلس ششم

 19/ 39 24/ 92 83 مجلس هفتم

در ادوار   یاسوالم  یمجلس شوورای اقتصوادی در  به نظر می رسود, بین اراوانی مصووبه  :  شوانزدهم ارضویه

  تفاو  ومود دارد. ششم و هفتم

  

مشوواهده شووده و اراوانی مورد انتظار و مقدار هی دو  موگفه ی پژوهشووی    :  اراوانی 18مدوز ا 

 ی اقتصادیمقدار مصوبه

 مجلسین مولفه ها
 فراوانی

 مشاهده شده

 فراوانی

 مورد انتظار

اختتتتتال  

 فراوانی ها
 مقدار خی دو

درجتتته  

 آزادی
 معناداری سطح

    13.0 96.0 109 مجلس ششم
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ی  مصوووووبووه

 اقتصادی
 13.0- 96.0 83 مجلس هفتم

3.521 1 061 /0Sig = 

 

نشوا  می دهد یه بین اراوانی های مشواهده شوده در موگفه ی پژوهشوی میزا     18داده های مدوز ا

ومود دارد یه این  در اداوار شوشوم و هفتم مجلس شوورای اسوالمی تفاو  مزئیی اقتصوادی  مصووبه

    . sig > 0/05ا مقدار تفاو  نیز از گحاک اماری م نادار نیست  

 تورم

  15/ 6درصدص   15/ 8درصدص  11/ 4های مسئوگیت مجلس ششم به ترتیب عبار  بود از نرخ تورم در ساز

مقابل نرخ در  درصود.  14/ 5ها هم عبار  اسوت از درصود. میان ین نرخ تورم در این سواز  15/ 2درصود و 

درصود  18/ 4درصودص  13/ 6درصودص  12/ 1های مسوئوگیت مجلس هفتم به ترتیب برابر بود با  تورم در سواز

 درصد. 17/ 37ها برابر بود با  درصد. میان ین نرخ تورم در این ساز  25/ 4و 

 : نرخ تورم 19مدوز شماره  

 دوره
 نرخ تورم

1380 1381 1382 1383 

 %15/ 22 %15/ 6 %15/ 8 %11/ 4 دوره ششم

 دوره هفتم
1384 1385 1386 1387 

1 /12% 6 /13% 4 /18% 4 /25% 

در ادوار شوشوم و  یاسوالم  یمجلس شوورابه نظر می رسود, بین میان ین نرخ تورم در  :  هیجدهم ارضویه

  تفاو  ومود دارد. هفتم

  

 نرخ تورمو میان ین و انحراف م یار موگفه پژوهشی میزا      :  اراوانی 20مدوز ا 

 tمقدار   انحرا  معیار میانگین فراوانی بر حسب سال مجلسین مولفه ها
ستتتتتطتتتح 

 معناداری

 

 نرخ تورم

 2.08393 14.5050 4 ششم

0.905 
 

400 /0Sig= 5.98686 17.3750 4 هفتم 

 

در اداوار شووشووم و هفتم مجلس نرخ تورم نشووا  می دهد یه بین میان ین    20داده های مدوز ا

 sigا مزئی ومود دارد یه این مقدار تفاو  نیز از گحاک اماری م نادار نیسوت   شوورای اسوالمی تفاو 

> 0/05 .    
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 بیکاری

ترتیب نرخ بیکاری به   1383و   82ص 81ص 1380های آبق امار منتشوور شووده توسوو  مریز امارص در سوواز

درصوود. میان ینی یه از این اعداد به  10/ 3درصوود و    11/ 8درصوودص  12/ 4درصوودص   14/ 2عبار  بود از 

ی مقابلص ی نی در دورا  مجلس هفتمص امار مربو   در نقطه درصود. 12/ 7اید عبار  اسوت از دسوت می

سوت یه در هفته به نرخ بیکاری بر مبنای ت ریفی از بیکاری اعالم شوده بود یه مطابق ا  شواغل یسوی ا

سواعت یار یرده باشود و مزد نراته باشود. بر  این اسوا(ص در سواز های ا اگیت مجلس هفتمص   1حداقل  

درصود    10/ 4درصود و   11/ 3درصودص    11/ 5به ترتیب  1387و   86ص 85ص 1384های نرخ بیکاری برای سواز

 درصد.   10/ 92اعالم شد یه میان ین این ارقام برابر است با 

 : بیکاری 21مدوز شماره  

 دوره
 میانگین نرخ بیکاری

1380 1381 1382 1383 

7 /12% 
 %10/ 3 %11/ 8 %12/ 4 %14/ 2 دوره ششم

 دوره هفتم
1384 1385 1386 1387 

92 /10% 
5 /11% 3 /11% 4 /10% 4 /10% 

 ارماانیص قاسم و صال ص مهدی و یهرازهص یاسر 

در ادوار ششم و  یاسالم  یمجلس شورابه نظر می رسد, بین میان ین نرخ بیکاری در    :   بیستم  ارضیه

  تفاو  ومود دارد. هفتم

 نرخ بیکاریو میان ین و انحراف م یار موگفه پژوهشی میزا      :  اراوانی 22مدوز ا 

 tمقدار   انحرا  معیار میانگین فراوانی بر حسب سال مجلسین مولفه ها
ستتتتتطتتتح 

 معناداری

 نرخ

 بیکاری

 1.61323 12.1750 4 ششم

1.487 
 

188 /0Sig= 58310. 10.9000 4 هفتم 

 

در اداوار شوووشوووم و هفتم مجلس نرخ بیکاری  نشوووا  می دهد یه بین میان ین    22داده های مدوز ا

 < sigا مزئی ومود دارد یه این مقدار تفاو  از گحاک اماری م نادار نیسوت  شوورای اسوالمی تفاو 

0/05  .   

 :  نتیجه گیری
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هاص افهار  هاص اوریت های پیش از دسووتورص آر شووامل مصوووبا ص نطق  عملکرد مجلس شووشووم و هفتم

سووایر  هاص آرحهای تحقیق و تفحا و سووالای ص اسووتیاووا ص  نظرهای بیرو  از مجلسص نامه ن اریها  

بوده اسوووت.  بوه نظر می رسووود  هر یودام از این دو مجلس یو   هوای تقنینی و یوا نظوارتی مجلسنقش

نفتما  هان و ویژه هود را اتخاذ نموده بودندا نفتما  غاگب مریا  اصوال  آلبیا توسو ه سویاسوی و 

ا و هضو شپیش از تشوکیل مجلس شوشوما   نفتما  غاگب مریا  اصووز نرا توسو ه اقتصوادی بوده اسوت.

هایی مثل نادیده نراتن عداگت امتماعیص توسو ه سویاسوی و توسو ه ارهن یص آر  یکسوویه توسو ه  یاسوتی

به پایین و بی تومهی به مردم در دورا  سوازندنی باع  شود نفتما   یاقتصوادی و توسو ه امرانه و از با

ت ریشوه نفتمانی یه در ص در حقیقهای هود بیابندها و نشوانهبسوتر مناسوبی را برای آر  ایده الحا اصو 

مجلس شوشوم شوکل نرات را باید از ضو ش ها و یاسوتی های نفتما  سوازندنی در نظر نرات در حاگی 

را محور تومه هود  ها و تهامم ارهن ی ارزشو پاسوداری از   نفتما  اصووگ رایی توسو ه اقتصوادییه 

توسو ه سویاسوی  ته نرایی بود و قرار داده بود. بنابراین مجلس شوشوم منادی نفتما  سویاسوی مبتنی بر شوایسو 

با بررسی امار و ارقام به دست امده در این دو مجلس میتوا  تفاو   بخشد.  می المیرا مای اهی است 

دو مجلس را اوز در  ومه تمایز اینمحسوووسووی را در هر دوی مجاگس نام بردها مسووت و مو نمود.  

مجلس شوشوم نوعی رقابت نسوبی و  شورای  شوکل نیری شوا  می توا  مشواهده یرد . شورای  انتخابا 

مشواریت حدایثری مردم را در این انتخابا  رقم زد و نامزدهای اصوال  آلب در بیش از دوسووم حوزه  

های انتخاباتی نوی سوبقت را از رقبای محااظه یارشوا  ربودند و به رغم اعماز نظار  شوورای ن هبا   

شوشوم در اهتیار اصوال  آلبا  قرار نرات   و سوخت نیری های این نهاد ایثریت قاآا نمایندنا  مجلس

اما شورای  انتخابا  مجلس هفتم با اعماز نظار  اسوتصووابی از سووی شوورای ن هبا  و رد صوالحیت  

نسوترده نامزدهای اصوال  آلب یه نزدی  به صود نفر انها نماینده مجلس شوشوم بودند به نونه ای غیر  

 .س هفتم م لوم بودرقابتی شد یه پیشاپیش سرنوشت دوسوم یرسی های مجل

انجام   در ادوار شوشوم و هفتم یاسوالم  یعملکرد مجلس شوورا  یقیتطب  یابیارزپژوهش حاضور با هدف  

در  ی در حوزه های اقتصوادی و سویاسوی و ...اسوالم  یعملکرد مجلس شووراشوده اسوت . برای این منظور 

پیمایشوی بوده اسوت. مام ه اماری   -با هم مقایسوه شوده اند. روش پژوهش توصویفی   ادوار شوشوم و هفتم

نفر می باشووند یه یل مام ه به عنوا    588به ت داد    ادوار شووشووم و هفتماین پژوهش یلیه نمایندنا   

 نمونه اماری انتخاب شد.

انی ص درصودص  روش های اماری مورد اسوتفاده شوامل شواها های امار توصویفی ا مداوز توزیا اراو

داده  مهت تحلیلمستقل و هی دو    بوده است.    tمیان ین ص انحراف م یار    استنباآی ا ازمو  اماری 

 استفاده شده است.  SPSS 22ها از نرم اازار

 یااته ها حکایت از ا  دارد یه : 

تفاو    در ادوار شوشوم و هفتم یاسوالم  یمجلس شوورابین میزا  مشواریت مردم در انتخابا    -1

 .  sig <0/01ا  م نی داری ومود دارد.
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بین اراوانی های مشواهده شوده در میزا  یل مصووبا  در اداوار شوشوم و هفتم مجلس شوورای   -2

 > sigا  اسوووالمی تفواو  ومود دارد یه این مقودار تفواو  نیز از گحواک اماری م نوادار اسوووت  

0/05  .    

بین اراوانی های مشواهده شوده در میزا  مصووبا  سویاسوی در اداوار شوشوم و هفتم مجلس   -3

ا مزئی ومود دارد یه این مقدار تفاو  از گحاک اماری م نادار نیسوت   شوورای اسوالمی تفاو 

sig > 0/05 .    

  بین اراوانی های مشواهده شوده در میزا  اسوتیاوا  وزرا در اداوار شوشوم و هفتم مجلس شوورای   -4

 < sigا  مزئی ومود دارد یه این مقدار تفاو  از گحاک اماری م نادار نیسوت   اسوالمی تفاو 

0/05  .    

در اداوار شووشووم و هفتم مجلس تحقیق و تفحا  بین اراوانی های مشوواهده شووده در میزا    -5

ا مزئی ومود دارد یه این مقدار تفاو  از گحاک اماری م نادار نیسوت   شوورای اسوالمی تفاو 

sig > 0/05 .    

در اداوار شوشوم و هفتم  سوواز از دسوت اههای امرایی  بین اراوانی های مشواهده شوده در میزا     -6

ومود دارد یه این مقدار تفاو  نیز از گحاک اماری م نادار اسوت   مجلس شوورای اسوالمی تفاو 

    . sig < 0/01ا 

اداوار شوشوم و هفتم مجلس در اهطار قانو  اسواسوی  بین اراوانی های مشواهده شوده در میزا    -7

ومود دارد یه این مقدار تفاو  نیز از گحاک اماری م نادار نیسوت   مزئی شوورای اسوالمی تفاو 

    . sig > 0/05ا 

در اداوار شووشووم و هفتم مجلس ای  تریر ایین نامهبین اراوانی های مشوواهده شووده در میزا     -8

 sigا یز از گحاک اماری م نادار است  ومود دارد یه این مقدار تفاو  ن شورای اسالمی تفاو 

< 0/01 .    

در اداوار شوشوم و هفتم مجلس ی اقتصوادی مصووبهبین اراوانی های مشواهده شوده در میزا    -9

ومود دارد یه این مقدار تفاو  نیز از گحاک اماری م نادار نیسوت   شوورای اسوالمی تفاو  مزئی

    . sig > 0/05ا 

مزئی ومود دارد  در اداوار شوشوم و هفتم مجلس شوورای اسوالمی تفاو نرخ تورم بین میان ین   -10

    . sig > 0/05ا یه این مقدار تفاو  نیز از گحاک اماری م نادار نیست 

مزئی ومود   اوار شوشوم و هفتم مجلس شوورای اسوالمی تفاو در ادنرخ بیکاری  بین میان ین   -11

   . sig > 0/05ا دارد یه این مقدار تفاو  از گحاک اماری م نادار نیست 

درصود با موضوو  اقتصوادی  28/ 29درصود نطق ها با موضوو  سویاسوی و    37/ 32در مجلس شوشوم   -12

درصود نطق ها با   24/ 51اقتصوادی و درصود نطق ها   37بوده اسوتا در حاگی یه در مجلس هفتم  

 .موضو  سیاسی بوده است 

 منابا

نص تهرا : موسووسووه ارهن ی و هنری قدر 1394اژدریص رو  اهلل ا .1  . مجلس شووشووم از تقلب تا تحصووّ

 وییت.
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 ص تهرا : مریز اسناد انقالب اسالمی. 2و  1 ص انتخابا  مجلس هفتمص ج 1384اسماعیلیص بهمنص ا .2

  تتووویثیر توووحوی  سیاسی بر بازن ری قانو  اساسی  ص پایا  نامۀ یارشناسی 1372هلیلی ص محسن ا .3

 .تهرا  حقوک و علوم سیاسی دانش اه ص دانشوکدةارشد

تصمیم پریریص پژوهشوووونامۀ علوووووم   -ی اسالمی : نفوذپریری  مجلس شورا1387هلیلی ص محسن ا .4

 .2سیاسوی ص سواز سومص شمارة 

 . ارزیابی عملکرد مجاگس شوورای اسوالمی 1393اقیهیص ابواگحسونا ذایریص محمدا اسودیص اسوماعیل ا .5

 .181-207 : 72ا23ص راهبرد در نظام ممهوری اسالمی ایرا  امورد مطاگ ه مجلس سوم تا هشتم .

 ص یاسو یسو  یشوناسو در مام ه یی: نفتارهارا ی در ا یاسو یو توسو ه سو  یمام ه مدنص  1378ص نیحسو ص هی ریبشو  .6

 .نی نشر علوم نو

 از ایرا  ممهوری ریاسوت انتخابا  دوره نهمین . ارزیابی1387روزهوش.   محمد محمدرضواص تامی ص .7

 .61 شماره ص 16 ساز انسانیص علوم و ادبیا  مجله تحلیل نفتما ص منظر

 . 30/11/1382روزنامۀ ایرا ص  .8

 . 9/12/1382روزنام همشهریص  .9

  . 1383ص 1382پدیاص تانتخابا  مجس شورای اسالمیص ویکی .10

 میهر : داتر انتخابا  وزار  یشور .11

 ص تتحلیل باات سویاسویص امتماعی و تخصوصوی نمایندنا  مجلس 1396اوزیص یحیی و زارعیص علیص ا .12

تا دهم ص دواصولنامه مسوتارهای سویاسوی م اصورص پژوشو اه علوم انسوانی و  شوورای اسوالمیا ادوار شوشوم

 . 108-83مطاگ ا  ارهن یص ساز هشتمص شمارة چهارمص زمستا ص صا 

رماوانیص قاسوم و صوال ص مهدی و یهرازهص یاسورا رسواگه دیتری تخصوصوی علوم سویاسوی واحد زاهدا ا   .13

ر دوره ششم و هفتم قانو  نراری با تکیه ارزیابی عملکرد مریانهای سیاسی مجلس شورای اسالمی د

 بر منااا ملی 

 13/10/1385صیاسالم یمشرو  مرایرا  مجلس شورا .14

محمدص سووتوده یارا تحقیق چیسووت: تنویر مای اه آر  پژوهش و مراحل عملی تهیه و تدوین ا  در  .15

 –  1373ارایند تحقیقا  علوم انسوانیا دانشوکده حقوک و علوم سویاسوی ادانشو اه تهرا   اروردین 

 31شماره 

شوماره   1387 هدیرص مهردادا تحقیقا  اآال  رسوانی ویتابخانه های عمومی اپیام یتابخانه سوابق  سواز .16

18 

 1368هومن ارزانهص ملی نرایی ااراآی مجموعه مقای  توس ه ملیص اذر  .17


