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 چکیده

مجلس شورای اسالمی مرکز تصميم گيری و سياستگذاری کالن کشور، متشکل از نخبگان سياسی و اجتماعی که 

براساس قانون اساسی کشور، با رای مستقيم مردم انتخاب و مرجعی برای قانونگذاری و نظارت بر اجرای قانون 

انجام شده مجلس شورای اسالمی  نمایندگان یعملکرداست. این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های 

مبتنی بر معيار منجر به  نفر( 02) اجتماعیساختارمند با خبرگان نيمه که با مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه  است

مولفه )مولفه  5حرفه ای( و  شایستگی بُعدایفای نقش و مسئوليت نماینده مجلس و  بُعد) بُعداستخراج دو 

قانونگذاری؛ مولفه نظارت؛ مولفه نگرش، اطالعات، دانش و خرد؛ مولفه شهروند مسئول و تعهد اجتماعی و مولفه 

نفر از خبرگان  52حاصل نظرات  ،پرسشنامه اولاز با استفاده  وگردید شاخص  91و مدیریت و رهبری حرفه ای( 

رد يابی عملکشرزامبنای تهيه پرسشنامه های مستخرج، ابعاد و مولفه مورد تائيد و آزمون آماری دو جمله ای  و

 . قرار گرفتمجلس دهم استان هرمزگان نمایندگان 

داری مثبت و قوی رابطه معنا ،نشان می دهدنفر از خبرگان،  591 ،تجزیه و تحليل داده های جمع آوری شده     

تگی حرفه ای نيز شایسبين متغيير شایستگی حرفه ای و متغيير نقش و مسئوليت نمایندگان مجلس وجود دارد و 

 ملکردبراین اساس ع .را داردنمایندگان مجلس توانائی ایفای نقش و مسئوليت  قادر به پيش بينینمایندگان، 

د از عملکرد نسبتا مناسبی در همه ابعاتحليل و نتایج نشان  مجلس دهم شورای اسالمی استان هرمزگاننمایندگان 

  .   داردرا و مولفه ها 

 ،ابعاد و مولفه های عملکردی نمایندگان مجلس ،مجلس شورای اسالمی، نمایندگان مجلس دهم کلمات کلیدی:

 .هرمزگان

  

                                                            
1 Email: Dr.adelshad@gmail.com     Cell: +949121111989 

mailto:Dr.adelshad@gmail.com


Identifying the performance dimensions and elements in the 

representatives in the Islamic Parliament of Iran. 

  

(case study: 01th term, Hormozgan Province election district) 

 

Abdolhamid Delshad2, Ph. D. of Educational Management, University of Applied 

Science and Technology, Hormozgan, Iran. 
 
  

Abstract  
The Islamic Parliament of Iran is the center for making decisions and policies at 
macro level. It is comprised of social and political elites who, according to the 
constitution, are elected by the direct votes of citizens. The parliament is in charge 
of legislating and supervising implementation of the legislations. The present paper 
is an attempt to identify the performance dimensions and elements of the 
representatives using library review and quasi-structured interviews with social 

experts (n=21). The interviews yielded two dimensions including ‘playing the role 

and undertaking the responsibility of a representative’ and ‘professional 
competence.’ There were also five elements including i) legislation, ii) supervision, 
iii) attitude, information, knowledge, wisdom, iv) responsible citizen and social 
liability, and v) professional management and leadership. Additionally, there were 

01 indices. Using the primary questionnaire, the opinions of 51 experts and 

binominal test were confirmed and the obtained elements and dimensions were 
used to develop the performance assessment questionnaire for representative of 

the 01th term from Hormozgan Province. Analyzing the data from 501 experts 

showed a positive, strong, and significant relationship between professional 
competence and the role and responsibility of representatives. In addition, 
professional competence of the representatives predicted their ability to fulfill 
their role and liability as representatives. Based on the findings, the representatives 

from Hormozgan Province in the 01th term of the parliament had a relatively 

acceptable performance in terms of all dimensions and elements.  

Keywords: Islamic Parliament, 01th term representatives, performance element 

and dimensions of parliament representatives, Hormozgan  
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 بیان مساله 1

از جمله مواردی که در قانون کشور است و  و تصميم گيری جلس شورای اسالمی مرکز مهم تصميم سازیم

انتخابات مجلس شورای اسالمی یکی از است. اساسی به حق دخالت مردم در سرنوشت خویش اشاره شده 

مواردی است که از شرایط خاص منطقه ای، ملی و محلی برخوردار است. لذا حسب اینکه شهروندان شهر و 

، در انتخاب به سایر انتخابات های مهم در قانون اساسی تروستا بطور مستقيم با آشنائی نسبی به کاندیدا، بهتر نسب

ت های محلی فعاليت دارند و با توجه به ارتباط مستقيم نمایندگان منتخب مردم که گزینه اصلح حسب حساسي

 وردار است. خبرای  به نوعی رابط مردم و هسته قدرت در قانونگذاری هستند، از اهميت و ضرورت ویژه

 لذا نظر به اینکه این پدیده مهم اجتماعی دارای خصلت های محلی است و حساسيت های قومی و مذهبی     

و ورود  حرفه ای کاندیدا شایستگیمردم را برمی انگيزاند، نقش دانشگاهيان در شفاف سازی نقش و مسئوليت و 

به حل مسائل اجتماعی از جمله وظائف دانشگاهيان می باشد که در این مطالعه سعی شده فارغ از هرگونه جهت 

رد را مواین مهم ی و مطالعات انجام شده، استفاده از نظریات صاحب نظران حوزه های اجتماع با گيری سياسی و

 مطالعه قرار دهد.

برای درک درست از شيوه و کيفيت عملکرد مجلس، نيازمند شناخت بهتر نخبگانی هستيم که وظيفه      

توان گفت که نقش اصلی در تعيين یک مجلس مفيد و کارآمد میقانونگذاری و نظارت امور کشور را بعهده دارند. 

 نشانند. های مجلس میدمی بعهده دارند که با انتخاب خود، وکالی خویش را بر کرسیرا همان مر

آید که برای تشکيل یک مجلس خوب، چه نمایندگانی را با چه شرایط و مهم پيش می سواالتیبراین اساس 

اوت ها و تق چه ، چگونه بوده؟اعی که سبب انتخاب نمایندگان شدهگی های اجتمژویهایی باید برگزید؟ شاخصه

شباهت هایی به لحاظ بافت سياسی و اجتماعی در ميان نمایندگان ادوار گذشته بوده است؟ ارتباطات طبقات 

لس شورای نمایندگی مج شایستگیاجتماعی با هيات قانونگذاری چگونه است؟ مبانی و اصولی که برای تشخيص 

در این پژوهش به لذا ب نماینده اصلح وجود دارد؟ ها و معيارهایی برای انتخاچه مالک اسالمی بوده کدام است؟

شناسایی ابعاد و مولفه های سنجش عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسالمی و نيز به توصيف و تحليل، ميزان 

استان هرمزگان براساس ابعاد و مولفه های مستخرج از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه  خبرگانرضایت از دیدگاه 

 .ه استاعی پرداخته شدبه خبرگان اجتم

  



 اهداف اصلی پژوهش 2

این پژوهش تالش می کند تا با شناسائی نقش و مسئوليت و شایستگی های حرفه ای نمایندگی مجلس قانونگذاری 

، ابعاد و مولفه های آن را طراحی و تدوین کند. بنابراین هدف به عنوان کليدی ترین ارکان خط مشی گذاری

 شناسایی ابعاد و پس ازخط مشی گذاران ملی است.  یشناسایی ابعاد و مولفه های عملکرداین پژوهش  اصلی

( به قضاوت خبرگان گذاشته شده هرمزگان مولفه های مستخرج، عملکرد نمایندگان دوره کنونی )مجلس دهم

است. بدون شک با تعيين ابعاد و مولفه های مناسب برای آن، و بررسی عملکرد آن در پایان دوره نمایندگی، می 

توان با انتخاب نمایندگان شایسته برای مجلس شورای اسالمی و اتخاذ خط مشی های اصولی از سوی آنها، افق 

 انتظار داشت.انتخاباتی و اهداف متعالی نظام روشنی را در دستيابی به پيشرفت 

 پژوهش تسواال 3

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی کدامند؟ یعملکردابعاد و مولفه های  سوال اصلی:

 :فرعیسواالت 

در نقش قانونگذاری )ملی و محلی خاص مناطق مرزی(  استان هرمزگان عملکرد نمایندگان مجلس -9

 از دیدگاه خبرگان چگونه است؟و نقش نظارت بر دستگاههای اجرائی 

ز ابرای ایفای نقش و مسئوليت نمایندگی  ،استان هرمزگان نمایندگان مجلسحرفه ای  شایستگی -0

 دیدگاه خبرگان چگونه است؟

 پژوهش مبانی نظری 4

 نمایندگاننقش و مسئولیت  4-1

نقش و به طور کلی مجلس شورای اسالمی دارای دو براساس قانون اساسی کشور جمهوری اسالمی ایران، 

مجلس شورای اسالمی در عموم »قانون اساسی  19مطابق اصل  -الف قانون گذاری و نظارتی است: مسئوليت

اصلی ترین وظيفه نمایندگان است که از این «. مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند

نمونه های آن می توان وضع و تصویب قوانين، تفسير قوانين عادی، تصویب عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها 

لس وظيفه نظارتی مج -ب. موافقت نامه های بين المللی و تصویب مراجعه مستقيم به آرای عمومی را بر شمرد و

و  71یی در قانون اساسی است که از جمله آنها می توان به اعالم رای اعتماد به وزیران )اصل نيز دارای نمونه ها

(، تحقيق و تفحص در امور کشور 71و  77(، سوال از وزیران و رئيس جمهوری و استيضاح آنها )اصل 911

ه شکایت های (، رسيدگی ب78(، اظهارنظر نمایندگان در همه مسائل داخلی و خارجی کشور )اصل 17)اصل 



( و تصویب اعتبارنامه  11(، انتخاب حقوقدان های شورای نگهبان )اصل 12مردم از طرز کار قوای سه گانه )اصل 

 .نمایندگان اشاره کرد

ساالری محسوب می شود که در آن نمایندگان  یکی از مهمترین پایه های حکومت مردم 1مجلس یا پارلمان     

را تعداد مجلس ها  ،کشورهای جهاننظارت بر حُسن اجرای آن می پردازند. در منتخب مردم به وضع قانون و 

می توان به دو دسته تقسيم کرد. پارلمان برخی از کشورها از دو مجلس تشکيل شده اند همانند مجلس سنا و 

لس دو مجنمایندگان در آمریکا و همچنين مجلس عوام و مجلس اعيان در بریتانيا. در این کشورها اعضای یکی از 

با رای مستقيم و مخفی مردم انتخاب می شوند. مجلس عوام انگليس، مجمع ملی فرانسه و مجلس نمایندگان 

آمریکا در این زمره جای دارند. این نوع مجلس تشابه زیادی با مجلس شورای اسالمی در نظام جمهوری اسالمی 

 .ایران دارد

عهده قوه مقننه متشکل از نمایندگان مجلس شورای اسالمی بحث قانونگذاری و نظارت بر قوه مجریه بر      

رای انتخابات مجلس شوترین انتخابات در انواع انتخابات سياسی، گذارده شده است. بر این اساس، یکی از مهم

اسالمی است که به دليل گستردگی و اهميت حوزه کاری آن قطعاً انتخاب اعضای آن نيز از اهميت زیادی 

 .برخوردار است

قانونگذاری و نظارت، بسيار رفيع است و عموم نمایندگان در  بُعدجایگاه مجلس شورای اسالمی در دو      

های کالن جامعه از قدرت الزم برخوردارند. احاطه بر مسایل کالن مملکتی، ریزی و سياست گذاریبرنامه

 ه و تحليل مسایل، حوصله، تواناییبرخورداری از هوش، ذکاوت و درایت سياسی، قوه تشخيص باال، قدرت تجزی

 یابی و مطالعه اطالعات، به همراه مشاوران خوش فکر، با درایت و صاحب نظر، از ویژگیو سواد جستجو، دست

هایی است که انتظار می رود در یک نماینده مجلس در حد قابل قبول وجود داشته باشد. در صورتی که چند 

از وظایف اصلی خود  هتمرکز روی وظایف محوله کمرنگ شده و نمایند ویژگی مذکور در یک نماینده نباشد،

منحرف و چه بسا به اموری سطح پایين و دور از شأن واالی نمایندگی سوق داده شود. چنين نماینده ای که به 

هر دليل از جمله عدم توانایی و عدم توجه به مسایل کالن کشوری از انجام وظایف خود عدول می کند، در 

شده در مجلس از حد ممتنع فراتر و فروتر نخواهد  صورتی که کمی منصف باشد، آرای اش به مسایل مطرح

تحت تأثير رفت و اگر هم موافقت و موافقی باشد، غيرآگاهانه و همسو با های و هوی موجود در مجلس و 

البيگری های داخل و خارج از آن خواهد بود. چه بسا بعد از چندی مسایل مطرح شده از دایره محفوظات ذهنی 

)مرکز پژوهش  رأی داده شدة فراموش شده، ممکن است حتی به انتقاد از آن بنشيند نماینده خارج و برخالف

 .(9117های مجلس، 
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شاخص مربوط به حوزه عملکردی  7مجلس شورای اسالمی، نمایندگان براساس شاخص های سامانه      

 ،)به شکل انفرادی( نمایندگان مجلس، شامل؛ تعداد نطق های پيش از دستور نمایندگان، تعداد سوال از وزراء

تعداد طرح های امضاء شده، تعداد تذکرات، تعداد سوال از رئيس جمهور )شرط حداقل یک چهارم نمایندگان(، 

که در بعضی موارد با اختيارات فردی و بعضی ها با اختيارات طرح های ارائه شده و شاخص عدم حضور، 

 ،مورد ارزیابی قرار می گيرنداز جمله مواردی که نمایندگان، در سازمان داخلی مجلس، گروهی است که می توان 

 قلمداد نمود.

ه باشد، این است کیکی از تصورات اشتباهی که در ذهن عموم مردم در رابطه با وظيفه نمایندگان مجلس می     

بی خود است. بر همين اساس یکی وظيفه اصلی نمایندگان، پيگيری و جذب امکانات مختلف برای حوزه انتخا

های عمرانی و رفاهی به مردم پروژه های مختلفی در زمينهاز راهکارهای تبليغاتی نمایندگان این است که وعده

ها غير عملی است، در حالی که اساساً نماینده منتخب مردم یک دهند که بسياری از این وعدهمنطقه خود می

در بحث قانونگذاری و نظارت بر  ن نماینده افکار عمومی آن بخش از کشور،حوزه انتخابی است که به عنوا

  .(9118رضائی، ) نمایدمی های اجرایی ایفای نقش دستگاه

 

 نمایندگان حرفه ای شایستگی 4-2

در مفهومی گسترده تر به عنوان یک روش گفتار منحصر به فرد، دانش، مهارت ها، ارزش ها، گرایش  8شایستگی

ها، رفتارها، جریانات عادی و الگوی تفکری تعریف می شود که افراد و یا گروه ها می توانند به طور موثر و 

و  شایستگی ها نه تنها دانش. موفقيت آميز برای حل مشکالت و روبرو شدن با چالش ها و فرصت ها بکار برند

مهارت را در بر می گيرند، بلکه راهبردها و روش های مورد نياز برای بکار گيری دانش و مهارت ها و نيز 

 و موثر این شایستگی ها را شامل می شود )دانائی فرد احساسات و گرایش های مناسب برای متعادل کردن

 (.9119همکاران، 

یک شایستگی یک ویژگی اساسی یک فرد است  "شایستگی را این گونه تعریف می کنند:  ،(9111) 5اسپنسر     

که بطور علی، به عملکرد بهتر در یک شغل یا موقعيت مربوط می شود. ویژگی اساسی آن به این معناست که 

ز اشایستگی، یک بخش بادوام و عميق مثبت در شخصيت فرد است و می تواند رفتار را در گستره وسيعی 

دانائی فرد، ) موقعيت ها و وظائف شغلی پيش بينی کند. به طور عام شایستگی، عملکرد را پيش بينی می کند

9119). 
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  (.9115در شکل ذیل ارائه گردیده است )اسماعيلی و همکاران،  بُعد 8( در 0221) 7مدل شایستگی هوگان     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1931مدل شایستگی هوگان )اسماعیلی و همکاران،  1شکل 

 پیشینه پژوهش 4-3

فرایند قانونی گـزینش نماینـدگان و بـه طور مشخص نظام انتخاباتی مجلس (، 9110اساس نظر رکن آبادی )بر 

رفتار منتخبان مردم در مجلس با اصول قانون اساسی و  ای نيست که الزاماً به سازگاری شورای اسالمی به گونه

 شرح ذیل ارائه شده است.برای اصالح به برخی از پيشنهادات لذا منافع و مصالح کشور منجر شود. 

ای اصـالح شـود کـه تعـدادی از نامزدهای نمایندگی  نظام انتخاباتی مجلس شـورای اسـالمی بـه گونـه -9

 .ناسبی انتخاب شوندتحت شرایط نظام انتخاباتی ت

کرسی در مجلـس کاسـته و بـر تعـداد حـوزه هـای انتخابية چندکرسی  های انتخاباتی تک از تعداد حوزه -0

 .و بزرگ افزوده شود

                                                            
1 Hogan, J., Davies 

اتکا پذیری، انعطاف پذیری، پیروی از رویه ها، یکپارچگی، برنامه ریزی، احترام، 

 ریسک پذیری، تحمل تنش، نگرش به کار

مهارت های بین 

 فردی

 شایستگی

 

 

مهارت های 

 تکنیکی

توانایی تجزیه و تحلیل، ایجاد دانش، تصمیم گیری، آگاهی سیاسی، توانایی ارائه، 

 توانایی حل مسئله، توانایی تکنیکی

مهارت های 

 رهبری

مهارت های 

 فردی

 توانایی دسترسی به اهداف

 ایجاد تیم

 تصمیم گیری

کارکنانتوانمند سازی   

 خالقیت

 رهبری

 مدیریت عملکرد

 مدیریت منابع انسانی

 توانایی برقراری ارتباط

 توانایی مشاوره

 همکاری

 توانایی نفوذ در دیگران

 رفتار شهروندی

 کار تیمی

 امانتدار بودن



های انتخابيه از وضعيت کنونی که واجدان شـرایط فقـط به نامزدها رأی  گيری در حوزه ساختار رأی -1

 یاشرایط اختيار دارند به نامزدها و یـا به فهرستهای نمایندگی ردهند به وضعيت ترکيبی که واجدان  می

 .دهند تغيير یابد

 اداره قانونی قوة "گراترین جمع"اسالمی شورای مجلس(، 9110براساس مطالعه رکن آبادی و همکاران )     

 کـه نحـوی بـه ،"گرایانه جمع" تا است بوده» فردگرایانه«بيشتر نمایندگان رفتـار امـا است، کشور کنندة

 از انفرادی شکل به موارد درصد 1201 در و تذکر قانونی ابزار از انفرادی شکل به موارد درصد 17 در نماینـدگان

 دادن رتذک در نمایندگان جمعـی و مشـترک اقـدام کـه اسـت حـالی در این و اند کرده استفاده سؤال قانونی ابزار

 از سؤال و( واحد انتخابية حوزة برای) درصد 08 تـا( انتخابيـه حـوزة چنـد برای) رصدد 91اجرایی مسئوالن به

 .است بوده درصد 101 وزرا

هندة نظام د یکی از عوامل مهم )با پيامدهای متفاوت( در فرایند قانونی انتخاب نمایندگان پارلمان، که تشکيل     

انتخابيه آن است که از هر حوزة انتخابيه یک  انتخاباتی است، اندازة حوزة انتخابيه است. مقصود از اندازة حوزة

های  زهپذیرند: حو های انتخابيه به دو اندازه تفکيک کند. به طور کلی حوزه یا چند نفر به پارلمان راه پيدا می

های انتخابية  در حوزه (.های انتخابية چندکرسی )بيش از یک نماینده کرسی )تک نماینده( و حوزه انتخابية تک

 حوزه تر از واسطه تر و بی دهندگان مستقيم عموالً شناخت و رابطة بين نامزدهای انتخابات و رأیکرسی م تک

 :دهد اینچنين توضيح می 1 های انتخابية بيش از یک نماینده است. پيامد این وضعيت را موریس دوورژه

 اثيرتا وسيعتر باشد، ه ها، تفاوت ميکند. هرچه حوزه نفوذ احزاب در تعيين کاندیداها، برحسب وسعت حوزه"

شود. به بيان دیگر اگر قلمرو  احزاب بيشتر است. هرچه حوزه کوچکتر باشد، دخالت احزاب محدودتر می

هندگان د رایشود. در این صورت  دهندگان کمتر می رایانتخاباتی توسعه یابد، تماس شخصی بين کاندیداها و 

. شود یم رایاین سيستم تعيين حوزه عامل اساسی اخذ  شناسند. اتيکت سياسی در شخصاً منتخب خود را نمی

 .شود تر می دهندگان ممکن رایز سوی دیگر هرچه حوزها کوچکتر باشد، شناسایی شخص کاندیدا از طرف ا

ه به صالحيت تواند با توج دهنده بهتر می ایهرچه مبارزة انتخاباتی بيشتر چهرة پيکار شخصيتها را به خود گيرد ر

ميم بگيرد. در این صورت بيشتر به شخصيت کاندیداها توجه ميکند و کمتر به اتيکت سياسی شخصی آنها تص

های کوچک افراد منفردی نيز کاندیدا شوند، اما در حوزة بزرگ امکان چنين  بنابراین ممکن است در حوزه .آنان

 "امری نيست

                                                            
2 Duverzhh Maurice 



شایستگی نمایندگان مجلس قانونگذاری را به شرح ذیل رتبه بندی نموده  ،(9119)و همکاران دانائی فرد      

 است.
 رتبه بندی شایستگی های نمایندگان مجلس قانونگذاری 1جدول 

 به ترتیب رتبه مولفه های شایستگی نمایندگان عنوان شایستگی رتبه

 شایستگی های تحليلی 9

توانایی -1توانایی برای نظارت دقيق و بدون یک سونگری؛ داشتن -0تحليل خط مشی های ملی و بين المللی؛ -9

تفکر تحليلی در عرصه -5قضاوت منطقی و تحليلی؛ -8تفسير و ارزیابی مسائل و رویدادهای داخلی و خارجی؛ 

 توانایی ارائه حل مسائل ملی-7ملی و بين المللی؛  های استانی،

 شایستگی های ارزشی 0

بصيرت -8وابسته نبودن به قدرت سياسی و نمایندگی؛ -1تعهد دینی وملی؛ -0پایبندی به عدالت اجتماعی؛ -9

تقوای -7ساده زیستی و قناعت؛ -1سعه صدر سياسی و نمایندگی؛ -7تعبد به ارزش های اسالمی؛ -5سياسی؛ 

 سياسی و نمایندگی

 شایستگی های سياسی 1
ی در عرصه های استانی، ملی و بين قدرت چانه زن -1برخورداری از دانش سياسی؛ -0هوشمندی سياسی؛ -9

 المللی

 شایستگی های اجتماعی 8

داشتن توانایی برای متقاعد -1توانایی مذاکره در عرصه های استانی، ملی و بين المللی؛ -0توانایی حل تعارض؛ -9

و انجام  توانایی تيم سازی-8برای متقاعد کردن در عرصه های استانی و ملی؛  کردن در عرصه های استانی و ملی

 مشارکت مؤثر در عرصه های استانی و ملی-5کار گروهی در عرصه استانی و ملی؛ 

 شایستگی های تعاملی 5
ارتباط با مردم؛ -5مهارت شنيداری؛ -8فصاحت و بالغت؛ -1مهارت های ارتباطی؛ -0مهارت های اطالعاتی؛ -9

 ارتباط با رسانه ها-7

 شایستگی های فردی 7

نقد -7اعتماد به نفس؛ -5 شجاعت؛-8مسئولت پذیری؛ -1مهارت های اساسی؛ -0اندیشی؛ تيزبينی و دور -9

-99قاطعيت تدبير؛ -92ریسک پذیری؛ -1تسلط بر خویش در مواجهه با بحران؛ -7انعطاف پذیری؛ -1پذیری؛ 

 جانیهوش هي-97یادگيری مداوم؛ -95تفکر خالق؛ -98اصالت خانوادگی؛ -91کارآفرینی سياسی؛ -90استقالل؛ 

 شایستگی های فنی 1

-1آشنایی با مدیریت زمان و اولویت بندی خط مشی گذاری؛ -0دانش ارزیابی و پایش سياست های ملی؛ -9

مهارت -5آشنایی با دانش مدیریت بحران های ملی و منطقه ای؛  -8جامع نگری وتفکر سيستمی در عرصه ملی؛ 

برخورداری از دانش علوم -1دانش بودجه ریزی عمومی؛  آشنایی با-7های پژوهشی در عرصه سياستگذاری ملی؛ 

آشنایی با علوم اقتصادی؛ -92آشنایی با دانش خط مشی گذاری)سياستگذاری(؛ -1فهم ماليه عمومی؛ -7اجتماعی؛ 

تجربه سياستگذاری در عرصه -91آشنایی با مدیریت دولتی؛ -90داشتن تخصص علمی در رشته ای خاص؛ -99

 تفکر استراتژیک؛-98و ملی؛  های سازمانی، استانی

 مهارت های ميان فرهنگی-0درک تغيير در عرصه های استانی، ملی و بين المللی؛ -9 شایستگی های ادراکی 7

 

 وکالی های شایستگی برای هایی مؤلفه شناسایی ( در مطالعه ای با هدف9115اسماعيلی و همکاران )     

مولفه برای  58اسالمی،  شورای خبرگان مجلس از نظرسنجی به توجه با فازی، دلفی روش از استفاده با مردم

 ستيزی، ظلم صداقت، مانند ها مؤلفه از برخی شده شناسایی های مؤلفه نمودند. از ميان شایستگی شناسایی

 سياسی آگاهی و زنی چانه قدرت نمایندگی، اختيارات برابر در مسئوليت شناسی، اخالص، وظيفه قاطعيت،

 بودن یک نماینده به کرات بيان نمودند. شایسته برای را ها آن اهميت، خبرگان همه که بودند هایی مؤلفه



( در مقاله ای، چهل ویژگی برای انتخاب اصلح نماینده مجلس بيان می دارد که بطور گزینشی 9117مختاری )     

آمده  ، در ذیلداشته باشد که یک کاندیدای نمایندگی مجلس بایدچند مورد که به موضوع پژوهش نزدیک است 

 است.

 .مهم ترین توفيقات و عدم توفيق های برنامه های توسعه را بتواند بيان و علل و عوامل آنرا تحليل کند .9

با پدیده جهانی شدن و آثار و عواقب آن آشنا باشد و بتواند برای حفظ هویت ملی و دینی و همچنين  .0

 .ارایه طرح و برنامه کندافزایش اثرگذاری فرهنگی مان در دنيای جدید 

 .توانایی اش را برای نمایندگی مجلس تایيد کنند ،نفر از استادان دوران تحصيلش حاضر باشند 5حداقل  .1

 .آشنایی مقدماتی با اصول علمی و معاهده های بين المللی داشته باشد .8

 . تجربه کار در بخش خصوصی یا با بخش خصوصی را داشته باشد .5

 

 شورای اسالمی استان هرمزگانمجلس حوزة انتخابیة  4-4

در مناطق کمتر توسعه یافته، نمایندگان مجلس حسب تقاضای اجتماعی و نظر به ارتباط مستقيم و بی واسطه 

نمایندگان با مردم، عدم تشکيل احزاب، شهرستانهای تک کرسی، عالوه بر وظيفه قانونگذاری و نظارت، ناخواسته 

ش و تقاضای عامه مردم را به همراه دارد، تا شکل گيری احزاب سياسی به وظائف سطح پائين نيز که دارای کش

ق و غرب شرحوزة انتخابية  ) از تک کرسیحوزة انتخابية از همين رویه پيروی می نمایند. استان هرمزگان نيز دو 

 حسب توسعه نيافتگی تابع این رویه است. ،استان هرمزگان با سه کرسی مجلسمرکز حوزة انتخابية و استان( 

برای بيان تحليل آرایش و ترکيب سياسی و اجتماعی نمایندگان ادوار گذشته و نيز ویژگی اجتماعی که سبب 

انتخاب آنها شده و تفاوت ها و شباهت های بافت سياسی و اجتماعی استان، که سبب انتخاب مجدد بعضی از 

ده ارائه گردیاستان هرمزگان حوزة انتخابية در جدول ذیل نمایندگان ادوار گذشته  دوره گردیده است، 5کاندیدا تا 

 است. 

  



  استان هرمزگانمجلس شورای اسالمی ادوار گذشته نمایندگان   2جدول 

 سال نمایندگان ادوار گذشته دوره ها
 9157  - -  )مياندوره ای(عباس متين  غالمعباس زائری غالمحسين حقانی دوره اول

 9171  - -   عباس متين غالمعباس زائری سيد مصطفی ذوالقدر دوره دوم

 9171  - سيد عبداهلل حسينی )مياندوه ای(عباس عباسی  غالمعباس زائری سيد مصطفی ذوالقدر دوره سوم

 9119 سيد علی مير خليلی سيد عبداهلل حسينی  عباس عباسی غالمعباس زائری محمد رضائی سردره دوره چهارم

 9115 سيد علی مير خليلی سيد عبداهلل حسينی  عباس عباسی -  محمد رضائی سردره دوره پنجم

 9111  - سيد عبداهلل حسينی علی دیرباز احمد حبيبی سيد مصطفی ذوالقدر دوره ششم

1917 علی معلمی پور سيد عبداهلل حسينی علی دیرباز محمد آشوری شهریار مشيری دوره هفتم  

 9177 سيد علی مير خليلی احمد جباری محمد امين فرج زاده محمد آشوری مصطفی ذوالقدر سيد دوره هشتم

 9112 عبدالکریم هاشمی احمد جباری ابوالقاسم جراره محمد آشوری منصور آرامی دوره نهم

  9118 حسين هاشمی تختی ()مياندوره ایناصر شریفی  احمد مرادی محمد آشوری سيد مصطفی ذوالقدر دوره دهم

 1931اینترنتی،  منبع

 انتخابيه مجلس شورای اسالمی استان هرمزگان را نشان می دهد.جغرافيایی شکل ذیل حوزه      

 
 استان هرمزگانحوزة انتخابیة  2شکل 

مرکز استان )شهرستانهای حوزة انتخابية  ؛شاملمجلس شورای اسالمی استان هرمزگان حوزة انتخابية      

شرق استان )شهرستانهای ميناب، رودان، جاسک، حوزة انتخابية ، حاجی آباد، خمير و قشم(ابوموسی، بندرعباس، 

 بندرلنگه، بستک، پارسيان( می باشد.شهرستانهای غرب استان )حوزة انتخابية سيریک و بشاگرد( و 

  



 روش شناسی پژوهش 5

 02با  ،برای تکميل ابعاد و مولفه های بدست آمده این پژوهش حاصل مطالعه کتابخانه ای و اسناد و مدارک و

مصاحبه و با توجه به مطالعات انجام شده  )اعضای هيات علمی و مدرسان دانشگاهها( نفر از خبرگان اجتماعی

 خبرگاننفر از  52و یافته های حاصل از مصاحبه ها به نوعی کفایت تئوریک و تکرار مولفه ها رسيدیم. سپس از 

خواسته شد که ميزان موافقت خود با ابعاد و مولفه  (و فعالين اجتماعی مدرسان دانشگاهها ،علمی)اعضای هيات 

های مرتبط با موضوع را اعالم نمایند و در نهایت خروجی حاصل از پرسشنامه اول، پرسشنامه دوم طراحی شد. 

که این ابعاد و مولفه ند در این قسمت از پاسخ دهندگان )نمونه آماری در دسترس( خواسته شد تا مشخص کن

 در نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسالمی استان هرمزگان وجود دارد.تا چه اندازه های مستخرج، 

پيمایشی است و جامعه آماری ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس دهم استان هرمزگان، -توصيفیاین پژوهش      

شامل معتمدین، دانشگاهيان، فرهنگيان، صاحبان کسب و کار و دانشجویان ساکن استان هرمزگان می باشد. 

شغل،  ؛املترس شدر دسترس و بصورت تصادفی ساده مبتنی بر معيار )معيار برای خبرگان در دس نمونهبراساس 

 وزیع و پرسشنامه تتحصيالت، فعاليت اجتماعی و مشارکت فعال در انتخابات های سنوات گذشته بوده است( 

 .جمع آوری شد

نفر از فعالين اجتماعی و پایایی آن با آلفای  02با استفاده از روائی محتوائی توسط پرسشنامه محقق ساخته،     

ماه  5قریب  پروسهطی  9117دیجيتالی تهيه و از خرداد  بصورت و قرار گرفت مورد تائيد 201کرونباخ با ضریب 

به مربوط و آزمون های   SPSS08پرسشنامه از طریق گوگل فرم بارگذاری و با استفاده از نرم افزار 591توزیع و 

 قرار گرفت.مورد تجزیه و تحليل  ذیلشرح 

و  207نسبت آزمون را قسمت  برای پذیرش مولفه ها مورد استفاده قرار گرفت. در این 7آزمون دو جمله ای     

داری می توان نسبت به رد و یا قبول معنا در نظر گرفته شد. که با مالک مقدار عددی سطح 1را  1نقطه برش

نسبت رد می شود. اگر  207درصد کمتر باشد، فرض برابری نسبت به  5اگر سطح معناداری از پرداخت.  فرضيات

بيشتر باشد می توان گفت که نسبت افرادی که این مولفه ها را با پاسخ های باالی متوسط  207مشاهده شده از 

 انتخاب کرده اند، خيلی باالست.

برای ميزان رضایت خبرگان از عملکرد نمایندگان مجلس دهم در نقش قانونگذاری  92تک گروهی tاز آزمون      

را دگی نماینایفای نقش و مسئوليت توانائی ، شایستگی حرفه ای ا نمایندگان مجلس دهمو نظارت و اینکه آی

 دارند، استفاده شده است.

                                                            
4 Binomial 
9 Cut point 
10 One Samples T-Test 



حرفه ای  شایستگیمتغيير نقش و مسئوليت و متغيير برای بررسی رابطه بين  99از ضریب همبستگی پيرسون     

 نمایندگان استفاده شده است.

برای تعيين اینکه کداميک از متغييرهای شایستگی حرفه ای، قادر به  90از آزمون ضریب همبستگی چند گانه     

 پيش بينی توانائی ایفای نقش و مسئوليت نمایندگان را تائيد می کند، استفاده شده است. 

تفاوت معناداری ميزان رضایت از عملکرد نمایندگان از دیدگاه پاسخ برای  91دو گروه مستقل t زموناز آ     

 پاسخ دهندگان با تحصيالت پائين تر، استفاده شده است. و گروه تحصيالت تکميلی دهندگان با

از دیدگاه پاسخ برای تفاوت معناداری ميزان رضایت از عملکرد نمایندگان دو گروه مستقل   tاز آزمون     

 مشاغل معلمی )هيات علمی و فرهنگيان( با دیگر مشاغل، استفاده شده است. دهندگان با

 

 تجزیه و تحلیل 6

 داده هاتوصیف  6-1

وانی ارفدر توصيف خبرگان شرکت کننده در این ارزیابی به شرح  با توجه به پراکندگی جمعيتی استان هرمزگان،

رکت شخبرگان ، نوع شغل و ميزان تحصيالت شهرستان محل سکونتبراساس  خبرگان نمونه های در دسترس

 .شودپرداخته به تعميم پذیری این پيمایش در ارزیابی عملکرد  می توانکنندگان 

 يابی عملکرد به تفکيک شهرستان محل سکونتشنمودار فروانی خبرگان شرکت کننده در ارز 1جدول

 شرق استان غرب استان مرکز استان حوزه انتخابیه
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 56 46 68 894 966 66 86 866 848 06 60 086 7 جمعیت* نمایندگان مجلس 

 183 1 16 8 36 42 44 1 2 4 3 0 1 20 0 سيد مصطفی ذوالقدر

 166 2 0 0 1 0 0 36 63 66 1 1 1 3 0 ناصر شریفی

 56 0 0 0 3 1 0 3 1 0 6 6 8 28 0 احمد مرادی

 41 0 0 0 0 0 1 1 0 1 5 4 3 26 0 حسين هاشمی تختی

 62 0 0 1 0 0 0 0 0 2 15 1 2 34 2 محمد آشوری تازیانی

 514 3 16 4 40 43 50 42 66 64 31 12 15 116 2 جمع کل

 )هزار نفر( 9115سال ایران، آمار مرکز سرشماری *جمعيت شهرستان ها براساس 

 ه شده است مرکز استان، عليرغم سهل الوصول بودن تکميل پرسشنامه دیجيتال، از استقبال کمتری برخوردار بوده است که در تحليل پيمایش به آن پرداختحوزة انتخابية *

                                                            
11 Pearson Coefficient 
11 Multiple Correlation Coefficient 
19 Independent Samples T-Test 



 

 يابی عملکرد به تفکيک تحصيالتشکننده در ارزنمودار فروانی خبرگان شرکت  8 جدول

 تحصیالت

 نمایندگان مجلس 
 جمع کل دیپلم و پائین تر فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا

 971 98 91 78 59 95 سيد مصطفی ذوالقدر
 917 07 02 12 58 7 ناصر شریفی
 51 92 5 01 90 9 احمد مرادی

 89 9 8 01 7 5 حسين هاشمی تختی
 70 1 5 05 00 1 آشوری تازیانی محمد

 591 58 51 019 981 18 جمع کل
 

 يابی عملکرد به تفکيک شغلشنمودار فروانی خبرگان شرکت کننده در ارز 5 جدول

 شغل

 

 نمایندگان مجلس 

 آزاد
کارمند 

 دولت
 فرهنگیان

هیات علمی و 

 مدرسان دانشگاه

در حال 

 تحصیل

خدمت 

 وظیفه
 سایر

جمع 

 کل

 971 1 9 9 99 59 81 71 ذوالقدرسيد مصطفی 
 917 1 1 5 91 10 81 71 ناصر شریفی
 51 1 2 0 0 91 90 91 احمد مرادی

 89 2 2 1 8 99 91 99 حسين هاشمی تختی
 70 1 2 8 7 97 09 95 محمد آشوری تازیانی

 591 07 8 95 17 901 982 915 جمع کل
 

 پژوهشسواالت پاسخ به  6-2

 نمایندگان مجلس شورای اسالمی کدامند؟ یسوال اصلی: ابعاد و مولفه های عملکرد 

نفر از اعضای هيات علمی و مدرسان  02)با توجه به مطالعه کتابخانه ای و اسناد و نيز مصاحبه با خبرگان 

ایفای نقش و  بُعد) بُعد، ابعاد و مولفه ها ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسالمی در دو دانشگاهها(

مولفه )مولفه قانونگذاری؛ مولفه نظارت؛ مولفه نگرش،  5شایستگی حرفه ای( و  بُعدمسئوليت نماینده مجلس و 



 91اطالعات، دانش و خرد؛ مولفه شهروند مسئول و تعهد اجتماعی و مولفه مدیریت و رهبری حرفه ای( و 

ای هيات علمی، مدرسان دانشگاهها و فعالين اجتماعی( نفر از اعض 52. سپس از خبرگان )شاخص استخراج گردید

ا توجه ب خواسته شد تا ميزان موافقت خود )از طریق پرسشنامه اول( با ابعاد و مولفه های مستخرج اعالم نمایند.

مورد تائيد خبرگان قرار گرفت  ی عملکردی نمایندگان مجلس،به نتایج آزمون آماری دوجمله ای، ابعاد و مولفه ها

 نهائی شد. و 

 نتایج حاصل از آزمون دو جمله ای برای پذیرش مولفه ها به شرح ذیل است.     
 جدول آزمون دو جمله ای 6 جدول

 گروه ها

 مولفه ها
 سطح معناداری نسبت آزمون نسبت مشاهده شده تعداد داده ها تعریف گروه

 قانونگذاری

9 3≥ 2 2 205 20222 

0 3< 52 9022 - - 

 - - 9022 52 - جمع

 نظارت

9 3≥ 2 2 205 20222 

0 3< 52 9022 - - 

 - - 9022 52 - جمع

نگرش، اطالعات، 

 دانش و خرد

9 3≥ 2 2 205 20222 

0 3< 52 9022 - - 

 - - 9022 52 - جمع

شهروند مسئول و 

 یتعهد اجتماع

9 3≥ 2 2 205 20222 

0 3< 52 9022 - - 

 - - 9022 52 - جمع

 یو رهبر تیریدم

 یحرفه ا

9 3≥ 2 2 205 20222 

0 3< 52 9022 - - 

 - - 9022 52 - جمع
 z*سطح معناداری بر مبنای تخمین 

 

و نيز نسبت مشاهده شده در تمامی مولفه ها  با توجه به نتایج آزمون دو جمله ای به شرح جدول فوق     

لذا  .است بنابراین چنين مولفه هایی در جامعه مورد بررسی، در حد باالیی پذیرفته شده است 207بيش از 



جزیه تمبنای ، و مدل مفهومی ذیلخبرگان  قبوليابی عملکرد نمایندگان مجلس مورد شابعاد و مولفه های ارز

 گام های بعدی پژوهش قرار گرفت. و تحليل
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 یابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسالمیشمدل مفهومی ارز 9شکل 

 

      پاسخ به سواالت فرعی پژوهش

 مبتنی بر معيار )شاملپژوهش با استفاده از نمونه آماری در دسترس  سواالت فرعیبرای پاسخ به هر کدام از 

است. رفته پذیتحصيالت، شغل و فعاليت اجتماعی در انتخابات سنوات گذشته( و پراکندگی جمعيتی صورت 

تقبال مرکز استان، اسحوزة انتخابية ، به لحاظ پراکندگی و دیگر عوامل شناخته نشده، خبرگان الزم به ذکر است

از محدودیت های پژوهش می باشد. در این پژوهش براساس  نموده که کمتر در تکميل پرسشنامه دیجيتالی

مورد تجزیه و تحليل آزمون های آماری قرار اطالعات جمع آوری شده با توجه به جداول فروانی ارائه گردیده، 

برای بررسی مقایسه ای عملکرد نمایندگان مجلس، هر پنج نماینده  گرفته که در ادامه به آن پرداخته شده است.

  آمده است. آزمون آماری مجلس دهم شورای اسالمی استان هرمزگان در یک جدول

واسطه مرکز استان بحوزة انتخابية در مطالعه توصيف و تجزیه و تحليل داده ها به محدویت پژوهش نيز برای      

، ستندهعليرغم اینکه اغلب از قشر دانشگاهی )اعضای هيات علمی و فرهنگيان(  ،فراوانی خبرگان شرکت کننده

 ،مویدو  (نفر 972) مرکز استان ایندگاننمعملکرد بيانگر  ،نخبگان شرکت کننده تجميعیفراوانی  بنظر می رسد

ی تواند متا حدودی تعميم پذیری کلی را  که با بيش از یک کرسی پارلمانی استحوزة انتخابية عملکرد جمعی 

اثير کم ت ،پژوهشهای محدودیت  ،تعميم پذیری هر کدام از نمایندگان مرکز استانداشته باشد. البته در در بر 

 است. نبوده

 عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسالمی

 نقش و مسئولیت شایستگی حرفه ای

 نظارت قانونگذاری

شهروند 

مسئول و تعهد 

 اجتماعی

نگرش، 

اطالعات، 

 دانش و خرد
مدیریت و 

رهبری حرفه 

 ای



 مشاهده می شودکمتر غرب و شرق استان هرمزگان که این نقيصه و محدودیت حوزة انتخابية از طرفی در      

ذا نقطه لغرب و شرق استان را دارد، حوزة انتخابية و نتایج این پژوهش، تعميم پذیری بيشتری به جامعه آماری 

اسخ به در ادامه پ .پنهان نمانده است پژوهشگرنقطه نظر از  نيز تک کرسی،حوزة انتخابية این پژوهش برای قوت 

  است. آمدهپژوهش فرعی  سواالت

در نقش قانونگذاری )ملی و محلی خاص مناطق مرزی( استان هرمزگان عملکرد نمایندگان مجلس اول:  سوال

 و نقش نظارت بر دستگاههای اجرائی از دیدگاه خبرگان چگونه است؟

 در انجامميزان رضایت از عملکرد نمایندگان مجلس دهم استان هرمزگان روهی، گ تک t آزموننتایج حاصل از 

مقایسه شده که در جدول ذیل ارائه  1گروه نمونه با نمره استاندارد و نظارت در وظائف در نقش قانونگذاری 

 شده است.

  و نظارت بر دستگاههای اجرائی برای مقایسه نمره نقش قانونگذاری گروهی تک t آزمون 1جدول 

 t p نمره معیار انحراف استاندارد میانگین فراوانی نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه

 0.000 -1.12 9 1..1 2.93 119 سید مصطفی ذوالقدر شرق استان

 0.009 0.130 9 1..1 9 116 ناصر شریفی غرب استان

 مرکز استان

 11 احمد مرادی

 1. حسین هاشمی تختی 0.000 9.13 9 1.10 6..9

 62 محمد آشوری تازیانی
 مرکز استان هرمزگان بصورت فردی از محدودیت های پژوهش استنمایندگان *تعميم پذیری عملکرد 

نمایندگان مجلس دهم استان هرمزگان و نظارت ميانگين نمره نقش قانونگذاری  جدول فوق نشان می دهد که     

. به عبارتی نمایندگان مجلس دهم شورای اسالمی استان هرمزگان از است 1مجلس دهم باالتر از  گاننمایند

باالتر )قابل قبولی نسبتا نمره و نظارت،  )ملی و محلی خاص مناطق مرزی(دیدگاه خبرگان، در نقش قانونگذاری 

 دریافت نموده اند. از متوسط( 

عليرغم  ،فراوانی خبرگان شرکت کننده بواسطهمرکز استان حوزة انتخابية اگر چه محدویت پژوهش نيز برای      

فی آن کم است و از طرتعميم پذیری د، ناغلب از قشر دانشگاهی )اعضای هيات علمی و فرهنگيان( می باشاینکه 

یج این نتاکمتر دیده می شود، بنابراین غرب و شرق استان هرمزگان این نقيصه و محدودیت حوزة انتخابية در 

  را دارد.غرب و شرق استان حوزة انتخابية آماری  جامعهتعميم پذیری به  ،پژوهش



( تا حدودی ارزیابی عملکرد نمایندگان بصورت جمعی است که نفر 972مرکز استان )فراوانی حوزة انتخابية      

 یجمع دعملکرک نفر را چند کرسی پارلمانی، پروسه ارزیابی یحوزة انتخابية در از این نظر قابل تامل است که 

 می توان تلقی کرد.حوزة انتخابية کل 

برای ایفای نقش و مسئولیت نمایندگی  استان هرمزگانشایستگی حرفه ای نمایندگان مجلس وم: د سوال

 مجلس از دیدگاه خبرگان چگونه است؟

 حرفه ای  شایستگیبرای مقایسه نمره  گروهی تک t آزمون 7جدول 

 t p نمره معیار انحراف استاندارد میانگین فراوانی نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه

 0.000 -1.22 9 1.91 6..2 119 سید مصطفی ذوالقدر شرق استان

 0.009 .1.1 9 0..1 9.20 116 ناصر شریفی غرب استان

 مرکز استان

 11 احمد مرادی

 1. حسین هاشمی تختی 0.000 1.93 9 0..1 9.60

 62 محمد آشوری تازیانی
 مرکز استان هرمزگان بصورت فردی از محدودیت های پژوهش استنمایندگان *تعميم پذیری عملکرد 

حرفه ای  شایستگیجدول فوق نشان می دهد که ميانگين نمره گروهی در  تک t نتایج حاصل از آزمون     

است. به عبارتی نمایندگان مجلس  1مجلس دهم باالتر از گان نمایندگان مجلس دهم استان هرمزگان در نمایند

حرفه ای برای ایفای نقش قانونگذاری و  شایستگیدهم شورای اسالمی استان هرمزگان از دیدگاه خبرگان، از 

 نمره قابل قبولی )باالتر از متوسط( دریافت نموده اند. ،نظارت بر اجرای آن

ها، ارزیابی نهائی عملکرد نمایندگان مجلس دهم استان هرمزگان حاصل در جمع بندی تجزیه و تحليل داده      

 آماری، بطور خالصه در جدول ذیل ارائه گردیده است. آزمون تحليل

 (1)با نمره معيار برای مقایسه نمره کل  گروهی تک t تحليل 1جدول 

 فراوانی نمایندگان مجلس حوزه انتخابیه
نقش قانونگذاری  یانگینم

 نمایندگان و نظارت 

رفه ح شایستگیمیانگین 

 نمایندگان ای 

میانگین 

 کل

 *9..2 6..2 2.93 119 سید مصطفی ذوالقدر شرق استان

 *9.10 9.20 9 116 ناصر شریفی غرب استان

 مرکز استان

** 

 احمد مرادی
160 9..6 9.60 9.19 

 حسین هاشمی تختی



 محمد آشوری تازیانی
 نمایندگان شرق و غرب استان هرمزگان با توجه به فراوانی و پراکندگی خبرگان مشارکت کننده، از تعميم پذیری الزم برخوردار است*نتایج مربوط به 

 است بود که در اینجا تجميع و ميانگين آن ذکر شده مرکز استان هرمزگان بصورت فردی از محدودیت های پژوهشنمایندگان *تعميم پذیری عملکرد *

 توجه شود ارزشيابی، در خبرگان پراکندگی محل سکونتو  تحصيالت، شغل ،ميانگين ها، به فراوانی تحليل نمره* در *

فراوانی خبرگان شرکت کننده می توان چنين بيان کرد که تعميم پذیری ارزیابی  جدول فوق و با توجه به     

دوره نمایندگی و نماینده غرب هرمزگان )با ميانگين  5( با 5از  0081عملکرد نماینده شرق استان )با ميانگين 

 . به جامعه آماری را دارد( با یک مياندوره ای دوساله، 5از  1092

نفر( اگر چه جزء نقيصه تعميم  972مرکز استان )حوزة انتخابية خبرگان مشارکت کننده در تجميعی فراوانی      

ه نمایندگان مرکز استان )هر سه نفر( از دیدگاکل زان متوسط ارزیابی عملکرد پذیری این مطالعه است، می تواند مي

 بيان نماید.  (5از  1051) خبرگان را تا حدودی

 پژوهشجدید  فرضیاتو پاسخ به  طرح 6-2

فاف را ش پژوهشفرضيات که بيان موضوع از نظر به اینکه داده های جمع آوری شده می تواند، پاسخگوی برخی 

با طرح چهار فرضيه و پاسخ به آن، زوایای دیگری از پدیده های اجتماعی  را بر آن داشت، تر نماید، پژوهشگر

 مرتبط با انتخابات استان هرمزگان که از دیدگاه جامعه شناسی مغفول مانده، را آشکار و پاسخی برای آن بيابد.

 مسئولیت نمایندگان مجلس، رابطه معناداری وجود دارد.نقش و ایفای : میان شایستگی حرفه ای و 1فرضیه

درصد رابطه  9درصد و سطح خطای کمتر از  11نتایج حاصل از آزمون پيرسون بيانگر آن است که با اطمينان 

معناداری ميان دو متغيير شایستگی حرفه ای و متغيير نقش و مسئوليت نمایندگان مجلس وجود دارد. در این باره 

بنابراین می توان نتيجه گرفت که هرچه  .نشان می دهدرابطه مثبت و قوی  20172گی برابر با ضریب همبست

 برعکس.  و شایستگی حرفه ای نمایندگان بيشتر باشد، توانائی ایفای نقش و مسئوليت آنها افزایش می یابد

 نمایندگاننتایج آزمون همبستگی پيرسون بين شایستگی حرفه ای و نقش و مسئوليت  92جدول 

 آزمون آماری شایستگی حرفه ای و نقش و مسئولیت نمایندگان

 ضریب همبستگی پيرسون 20172

 سطح معناداری 20222

 تعداد معتبر 591

 



دگان مجلس نقش و مسئولیت نماینایفای توانائی  ،: متغییرهای شایستگی حرفه ای، قادر به پیش بینی2فرضیه

 را دارد.

شده و در  معادله وارد نگرش، اطالعات، دانش و خردچند گانه، در گام اول  همبستگیضریب آزمون تحليل  از

ی در معادله پيش بينی وارد حرفه ا یو رهبر تیریدی و در گام سوم مشهروند مسئول و تعهد اجتماعگام دوم 

ای، همه در ميان متغييرهای شایستگی حرفه نشان می دهد که طی سه گام لذا نتایج آزمون در شده است. 

  .را دارندمجلس نقش و مسئوليت نمایندگان ایفای قادر به پيش بينی توانائی  ی آن،متغييرها

 تگی حرفه ای نمایندگانیسدر باره شا ضریب همبستگی چندگانهنتایج آزمون  99جدول 

 گام ها الگو
متغییر پیش 

 بین

ضریب همبستگی 

 چند گانه

مجذور ضریب همبستگی 

 چند گانه

تغییر ضریب 

 همبستگی
ضریب 

F 
 معناداری

گام 

به 

 گام

9 W 20152 20121 20152 8711 20222 

0 W+R 20179 20108 20299 1911 20222 

9 W+R+M 20170 20107 20229 0958 20222 
W نگرش، اطالعات، دانش و خرد : متغییرR ی شهروند مسئول و تعهد اجتماع: متغییرM یحرفه ا یو رهبر تیریدم: متغییر 

وارد معادله شده بود، ضریب  Wتغيير ضریب همبستگی در گام اول که متغيير با توجه به جدول فوق،      

(، ميزان تغيير ضریب همبستگی W+R+M( و سوم )W+Rاست و با ورود متغيير دوم ) 20152همبستگی به ميزان 

ی ایفای ای، قادر به پيش بينی توانایین کل متغييرهای شایستگی حرفه بنابرابوده است.  20229و  20299به ترتيب 

 د.ننقش و مسئوليت نمایندگان مجلس را دار

غیر ع مقطگروه با ، تحصیالت تکمیلیپاسخ دهندگان با مدرک  در گروهمیانگین میزان رضایت : 3فرضیه 

 )لیسانس و پائین تر(، تفاوت معناداری وجود دارد. تحصیالت تکمیلی

 دو نمونه مستقل پيرامون ميزان رضایت از عملکرد نمایندگان مجلس  tنتایج آزمون  90جدول 

 آزمون آماری انحراف معیار میانگین تعداد مقطع تحصیلی

 -=0087t 905 0011 979 (تراالب و)فوق ليسانس  تحصيالت تکميلی

20298t= 905 1090 117 ليسانس و پائين تر 

 0011تحصيالت تکميلی )مدرک نشان می دهد که ميزان رضایت پاسخ دهندگان با  در جدول فوق بررسی آماری

بنابراین می  می باشد. (5از  1090)( به مراتب کمتر از پاسخ دهندگان با مدرک تحصيلی ليسانس و پائين تر5از 



يسانس و ل توان نتيجه گرفت که ميزان رضایت خبرگان از عملکرد نمایندگان مجلس در گروه با مدرک تحصيلی

 پائين تر بيشتر از گروه تحصيالت تکميلی است.

ا ب شاغلین معلم )مدرسان دانشگاهها و فرهنگیان(پاسخ دهندگان  در گروهمیانگین میزان رضایت : 4فرضیه 

 .وجود داردتفاوت معناداری  ،)غیر معلم(دیگر  مشاغلگروه 

 دو نمونه مستقل پيرامون ميزان رضایت از عملکرد نمایندگان مجلس  tنتایج آزمون  91جدول 

 آزمون آماری انحراف معیار میانگین تعداد شغل

 -=9015t 9081 0071 970 )معلمان( مدرسان دانشگاهها و فرهنگيان

2027s= 9087 109 151 )دیگر مشاغل( غير معلمان 

هيچ تفاوتی در ، حاکی از آن است که و سطح معناداری بدست آمده دو نمونه مستقل tنتایج حاصل از آزمون 

ميزان رضایت از عملکرد نمایندگان مجلس از دیدگاه گروه مدرسان دانشگاهها و فرهنگيان با گروه غير معلمان، 

بنابراین می توان نتيجه گرفت که ميزان رضایت از عملکرد نمایندگان مجلس، هر دو گروه بطور وجود ندارد. 

 تقریبا یکسان است.

 رهنمودهای پژوهشو تفسیر  6

ابعاد و مولفه های عملکردی نمایندگان مجلس که دید روشنی از وظائف نمایندگان  تدویناین پژوهش عالوه بر 

ی ممجلس شورای اسالمی و قطب نمای گزینش و انتخاب اصلح برای ایفای نقش نمایندگی در خانه ملت ارائه 

عملکرد نمایندگان دوره دهم مجلس شورای  98رزشيابیاین پژوهش می باشد، نيز به ا ف اصلیاهداز ا کهدهد 

 .می پردازدژوهش از ابعاد و مولفه های مستخرج از ادبيات پاسالمی استان هرمزگان 

مشاهده می شود که تمامی ، ای و نتایج پرسشنامه اول و آزمون دو جملهبا نگاهی عميق به تحليل داده ها      

فته خبرگان قرار گرمولفه های شناسایی شده با عنوان ابعاد و مولفه های عملکرد نمایندگان مجلس مورد پذیرش 

مولفه )مولفه  5حرفه ای( و  شایستگی بُعدمجلس و  گانایفای نقش و مسئوليت نمایند بُعد) بُعددو  است. لذا

قانونگذاری؛ مولفه نظارت؛ مولفه نگرش، اطالعات، دانش و خرد؛ مولفه شهروند مسئول و تعهد اجتماعی و مولفه 

ميزان  زشيابیدوم در ارشاخص استخراج گردید و مبنای تدوین پرسشنامه  91مدیریت و رهبری حرفه ای( و 

 خبرگان استان هرمزگان قرار گرفت. مجلس دهم از دیدگاه نمایندگان عملکرد 

نتایج تجزیه و تحليل داده های در دسترس با توجه به محدودیت های این دست پژوهش ها که جامعه با این      

رویکردهای علمی مواجه نشده و مبنای تصميم سازی و تصميم گيری ها قرار نگرفته، کمی برای جوامع محلی 

                                                            
 .+ قضاوت خبرگان((Assessment) شکاف بين وضع موجود و وضع مطلوب با قضاوت خبرگان می سنجد )ارزشيابی= ارزیابی ؛(Evaluation) ارزشيابی 98 



کرد عمل زشيابیشاخص های اقتصادی مربوط به عملکرد دولت یازدهم در ارو نيز است و غير منتظره بيگانه 

عملکرد از دیدگاه خبرگان در این مطالعه  پاسخ و جمع آوری پرسشنامهنمایندگان مجلس دهم، بنظر بی تاثير در 

ن در حوزه عملکردی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در استا ها لذا با توجه به فقدان پژوهشنبوده است. 

هرمزگان، این مطالعه می تواند بستر فعاليت های علمی در حوزه عملکردی مسئولين و بویژه نمایندگان منتخب 

در سطح ریاست اصلح زمينه ساز انتخاب های و گردد  فراهم مردم در پارلمان، شوراهای اسالمی شهر و روستا

و دیگر ظرفيت های قانون اساسی که انتخاب آن به مردم واگذار شده جمهوری و مجلس خبرگان رهبری از 

آینده نگری و خرد جوامع قرار گيرد و جایگزین افکار عمومی و دانش، اطالعات، مبنای تصميم گيری بر اساس 

 .... گردد. و فرهنگ غالب جوامع مبنی بر قوميت گرائی، مذهب

حرفه ای نمایندگان مجلس بيشتر باشد، در ایفای نقش و  یشایستگاین مطالعه نشان می دهد هر چقدر      

ثبت داری مامسئوليت نمایندگی مردم در خانه ملت، موفق تر عمل کرده اند و این بدین معنی است که رابطه معن

حرفه ای و متغيير نقش و مسئوليت نمایندگان مجلس شورای اسالمی وجود دارد. بنابراین  شایستگیبين و قوی 

کاندیدای مجلس شورای اسالمی در دارا بودن مولفه های نگرش،  شایستگیدر انتخاب اصلح می بایست به 

، توجه جدی اطالعات، دانش و خرد؛ مولفه شهروند مسئول و تعهد اجتماعی و مولفه مدیریت و رهبری حرفه ای

 در فرهنگ سازی انتخاب اصلح به جوامع محلی انتقال داد.

نتایج جزئی این مطالعه نشان می دهد که ميزان رضایت پاسخ دهندگان با تحصيالت تکميلی به مراتب کمتر      

رضایت يزان ماز پاسخ دهندگان با مدرک تحصيلی ليسانس و پائين تر از عملکرد نمایندگان مجلس می باشد و نيز 

از عملکرد نمایندگان مجلس، هر دو گروه شاغلين معلم و غير معلم )گروه مدرسان دانشگاهها و فرهنگيان و 

 گروه غير معلمان( بطور تقریبا یکسان است.

این مطالعه نيز نشان می دهد که هر چقدر تعداد دوره های نمایندگی در مجلس شورای اسالمی بيشتر باشد،      

بطوریکه ميزان رضایت از عملکرد سه  مجلس کاهش یافته است.نمایندگان از عملکرد رگان خبميزان رضایت 

 از عملکرد بهتری به نسبت دو نمایندهاز دیدگاه خبرگان  ،نماینده ای که در دوره اول نمایندگی مجلس می باشند

 دوره نمایندگی پارلمان را داشته، برخوردار بوده اند. 5و  8مرکز و شرق استان که 

 15 حدود که این ارزیابیدر نفر از خبرگان استان هرمزگان(  591)با توجه به فراوانی خبرگان شرکت کننده      

 بودنددرصد نخبگان اجتماعی  82نخبگان فرهنگی ودرصد  05حدود ، دارای مدارک تحصيالت تکميلیدرصد 

و اینکه این ارزیابی عملکرد در حوزه خاص وظائف نمایندگی مجلس شورای اسالمی یعنی قانونگذاری )در 

کلی در سطح ملی به طورسطح ملی و محلی ویژه مناطق مرزی( و نظارت بر دستگاههای اجرائی است که ب

ده شرح وظائف نمایندگی، بلکه بواسطه عدم برآور بُعدفراموشی سپرده شده و بيشتر به رفع نيازهای محلی نه در 

شدن نيازهای اوليه بویژه خاص شهرستانهای کوچک که دارای یک کرسی نمایندگی می باشند، نشان از این دارد 



سطوح ر در مشارکت بيشتيت نمایندگان مجلس شورای اسالمی برای که برای ارتقاء سطح مطالبات و از طرفی ترب

در  و انتظارات مترتب با آنحوزة انتخابية قانونگذاری، نيازمند ارتقاء سطح معدل سواد عمومی و طرز تلقی مردم 

 می باشد.مطالبات و انتخاب اصلح 

شورای اسالمی، سطح  سی مجلستک کرحوزة انتخابية نشان می دهد که  این مطالعه و پيشينه پژوهش     

ملی و بين المللی را کاهش داده و نيز عملکرد  قانونگذاری و سياستگذاری کالنائف ظودر نمایندگان مطالبات 

ة حوزة انتخابيبيش از یک کرسی، عملکرد جمعی نمایندگان آن حوزة انتخابية فردی هر کدام از نمایندگان در 

د. با ارتقاء یاببه حداقل دو کرسی  حوزه های انتخابيه با تجميع شهرستانها می بایستلذا محسوب می گردد. 

، همجواری با کشورهای غنی حوزه خليج فارس که از استان هرمزگان توجه به گستردگی و پراکندگی جمعيتی

رها، در ومنابع کمتری به لحاظ انرژی به نسبت کشور ما برخوردار بوده اند ولی فارغ از تمرکز و جمعيت این کش

که این پارادوکس ثروت و فقر، مقایسه با مناطق مرزی ایران اسالمی از رفاه اجتماعی بهتری برخوردار بوده اند، 

مزگان با غرب هرحوزة انتخابية در پيشنهاد کاربردی این مطالعه این است که لذا  .نيازمند توجه استراتژیک است

هزار نفر  522شهرستانهای بندرلنگه، بستک و پارسيان به جمعيت باالی به دو شهرستان بندرخمير و قشم  افزودن

اکندگی آن شرایط جمعيتی و پر، شرق استانحوزة انتخابية و  پارلمانیدو کرسی با متمرکز و حوزة انتخابية با یک 

استان  جمعيت دارد که نيز شرایط دو کرسی در شرق نفر هزار 512قریب به حوزة انتخابية در حال حاضر این 

 172با جمعيت کز استان هرمزگان با شهرستانهای بندرعباس و حاجی آباد و ابوموسی رفراهم است. از طرفی م

را حفظ کند. بنابراین با این تغييرات حوزه برای مرکز استان هزار نفر می تواند سه کرسی نمایندگی مجلس 

کرسی نمایندگی در  1ینده نه چندان دور دارای جغرافيایی انتخابات پارلمانی، استان هرمزگان می تواند در آ

استراتژیک، حفظ منافع ملی در کسب بهره وری ارائه ساز و کارهای سياستگذاری به آن توجه کرد و با پارلمان 

ه منابع توجه بثروت متمرکز و منابع انرژی و همچنين موقعيت استراتژیکی منطقه ای می تواند زمينه تحول در 

ه و ضریب محروميت منطق استان اقتصادی برتر کشور در نگاه آمایش اقتصادی 5به عنوان یکی از  ستان هرمزگانا

در جهت اصالح را بازخوانی و زمينه بهره وری در جهت تامين، توزیع و تخصيص به منابع محلی و ملی  ای

 فراهم آورد.پارادوکس ثروت و فقر در کشور را 

در حوزه عملکردی نمایندگان مجلس های کاربردی فقدان پژوهش نظير  هایی محدویتاین پژوهش دارای      

لس تعداد کرسی نمایندگان مج ای کهحوزة انتخابية ارزیابی عملکرد در  خبرگان استقبال کمتر؛ استان هرمزگان

ی و دیگر قوميتماحصل حضور شبکه های اجتماعی و فضای  ،فرایند علمی فرهنگ پذیرینيز و از یک نفر  بيش

برای تعميم پذیری بيشتر این کار پژوهشی و شکاف بين عملکرد بود و  عوامل ناشناخته انتخابات استان هرمزگان

و خبرگان، مکاتبه بی پاسخ به پنج نماینده مجلس دهم شورای اسالمی استان هرمزگان نمایندگان از دیدگان 

ز منظر علمی فراهم آورد و جامعه را برای ارزیابی عملکرد نتوانست پاسخگوئی بيشتر نمایندگان به جامعه را ا



نقطه قوت ظرفيت یابی در دسترسی به دارای این پژوهش از طرفی واگذار نمود و  خودمجلس دهم به قضاوت 

، با (ه موبایلنسخ) ینخبگان با توجه به پراکندگی جغرافيایی استان هرمزگان از طریق تهيه پرسشنامه دیجيتال

 دراستفاده از ظرفيت شبکه های اجتماعی در سال همگانی شدن شبکه های اجتماعی و موبایل های هوشمند 

  انتخابات مجلس شورای اسالمی تا حدودی محدودیت های پژوهش را جبران نمود.

یده وده و دن پژوهش در پاسخ به کسانی که در ارزیابی عملکرد نمایندگان به دالیلی نظراتشان درج ننمیا     

و اصل امانت داری داده های جمع آوری شده  ، با اعتماد پذیری پژوهشگران)محدودیت پژوهش( نشده اند

 د و مبنای قضاوتن، در پژوهش های نظرسنجی و علمی مشارکت جدی نمای)دیتای شفاف و آنالین دیجيتالی(

که با رای مستقيم مردم  در کارکرد نمایندگان اعم از اعضای شورای اسالمی و نمایندگان مجلس و دیگر نهادهایی

ردی و فرشد استفاده بهينه و مبنای  قانون اساسی کشور،انتخاب می شوند، قرار دهند تا بدرستی از ظرفيت 

 گروهی و پی داشت آن توسعه فرهنگ عمومی فراهم آورد.

شواهد امر و نتایج حاصل از تحليل داده ها، حاکی از آن است که خالء جدی برای بسياری از ابعاد و مولفه      

ه ک با توجه به این جایگاه قدرتمندلذا های شناسایی شده در چارچوب این پژوهش در مجلس ایران وجود دارد. 

این پژوهش تالش کرده تا  ،شوند نمایندگان مجلس به عنوان کليدی ترین خط مشی گذاران ملی محسوب می

ابعاد و مولفه ای نقش و مسئوليت و شایستگی های مورد نياز برای ایفای نقش نمایندگی مجلس را شناسایی 

نماید، اما نهادینه سازی برای نمایندگان مجلس که الجرم حسب انتخاب مردم به خانه ملت راه یافته اند، نيازمند 

طراحی سيستم تقویت دانش قانونگذاری؛ بررسی سازو کارهای ارتقاء  :ملشااست، گامهای اساسی و عملی 

و کارهای تغيير قوانين و مقررات کاندیدا  و یا سازرسی ساز و کارهای نظام مشاوره ای؛ شایستگی نمایندگان؛ بر

شدن براساس شایستگی ها؛ فرهنگ سازی برای ورود نمایندگان شایسته به مجلس شورای اسالمی از طریق رسانه 

  و راه اندازی نظام مشاوره ای قبل از کاندیدا شدن را در چارچوب قانون نظام انتخابات کشور تدوین گردد.ملی 

 

 

  



 

 منابع و ماخذ 
 نمایندگان های شایستگی (. شناسایی9115اسماعيلی، محمود رضا؛ سپهوند، رضا؛ وحدتی، حجت و عارف نژاد، محسن ) -9

  .925تابستان، صفحه 07 دولتی، شماره مدیریت انداز فازی. چشم دلفی روش از با استفاده اسالمی شورای مجلس

بی برای شناسایی شایستگی های خط مشی گذاران (. چارچو9119آذر، عادل و شيرزادی، مهدی ) ؛دانائی فرد، حسن -0

 .97، شماره 91راهبرد مجلس، سال  .)نمایندگان مجلس قانونگذاری(

 .ر کبيرتهران: امي ، ترجمة رضا علوم،سياسیاحزاب (. 9151دوورژه، مورسی ) -1

اسالمی بر مبنای افزایش ارائه مدل شناورسازی مرز حوزه های انتخابيه در انتخابات مجلس شورای (. 9118رضائی، سوده ) -8

 .985-901 صفحه، 9118تابستان ، 92، شماره 1دوره فصلنامه سياست های راهبری و کالن،  .سرمایه اجتماعی

اسالمی در چگونگی ایفای نقش نظام انتخاباتی مجلس شورای (. 9110رکن آبادی، مجيد و شعبان شميرانی، عليرضا ) -5

جستارهای سياسی معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال چهارم،  .مسئوليت نمایندگان مجلس هفتم

 .، زمستانمشمارة چهار

 .9177 قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، مصوب -7

   . منبع اینترنتی:(. شاخص های انتخاب اصلح9117، بابک )مختاری -1

7- http://rc.majlis.ir/fa/content/about_parliament  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی 
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 پژوهش ارپیوست

 با سالم و احترام

ضمن عرض تشکر و سپاس از تالش و زحمات شما خبرگان گرانقدر اعم از معتمدین، اعضای هیات      

...، در کمک به انجام این کار علمی و اساتید دانشگاهها و نیز فرهیختگان کسب و کار، دانشجویان عزیز و 

در  ،روز طاقت فرسا، ظریف و از اهمیت و ضرورت مسائل پیچیده اجتماعی یکار علمی و پژوهشی که

 به لطف و یاری خداوند منان، حاصل این تالشده، بو آستانه انتخابات دوره یازدهم مجلس شورای اسالمی

 به شما خوبان تقدیم می دارد.

ولی یک کار نبوده پژوهش و دیگر موارد های اگر چه این کار علمی خالی از نقص چه در محدودیت      

 مفید فایده خواهد بود. ،های آتی و بستری برای پژوهشمطالعاتی پایه ای 

 مزید امتننان خواهد بود نقطه نظرات در این خصوص به ایمیل اینجانب ارسال فرمائید.     

که درج آن در مقاله امکان  نمایندگان مجلس پیمایش ارزشیابی عملکردضروری حاصل از توضیحات      

 پذیر نبوده، خدمت شما اعالم می دارد:

حوزة شرق، حوزة انتخابية ساعت کار علمی و نيز سفر به  122پژوهش علمی پيش رو، حاصل بيش از  -9

 مرکز استان و مالقات با خبرگان اجتماعی بوده است.حوزة انتخابية غرب و نيز انتخابية 

لمی تحليل عپشتوانه علمی برای پژوهشگران و منبعی برای پژوهش های آتی و نيز هدف این پژوهش،  -0

 در مقام عمل. جایگزین حرف های جسته و گریخته شبکه های اجتماعی

این پژوهش به لحاظ مطالعه موردی، منحصر به فرد و دارای نوآوری است که در تفسير و رهنمودهای  -1

 به دقت توجه شده و خوانندگان به مطالعه آن توصيه می نمایم.پژوهش 

طریق پرسشنامه دیجيتالی گوگل فرم، تهيه و  پژوهش حاضر، حاصل کار مطالعات ميدانی است که از -8

 تکميل شده است و از نظر داده ها، قابل راستی آزمایی است.

)آخرین پرسشنامه، جمع آوری  9117ماهه از خرداد تا آبان ماه  5طی یک پروسه  این پژوهش، داده های -5

 ل قرار گرفت.و مورد تجزیه و تحلي تکميل شده است( 97:00و در ساعت  8/27/9117در تاریخ 

یکی از سواالت پرسشنامه مبنی بر محل سکونت خبرگان شرکت کننده در ارزشيابی عملکرد نمایندگان  -7

که بصورت پاسخگوئی دلخواه در پرسشنامه دیجيتالی منظور شده بود، جهت دقت در پراکندگی و تعميم 



د، به ن سوال را پاسخ داده انپذیری از ابعاد شهرنشينی و روستایی، برخی از خبرگان شرکت کننده که ای

 استان هرمزگان به شرح ذیل می باشد.حوزة انتخابية تفکيک 

  بندبست :شرق استانحوزة انتخابية پراکندگی محل سکونت خبرگان شرکت کننده در ارزیابی عملکرد ، 

، تلنگ آهوگانی ،بيکاه، بيخ کهنو، بونجی، بندزرک، بندرلنگه، بندرعباس، بندرخمير، اسک، جبشاگرد، بستک، برنطين، گابریک، دهو

، سيریک، سردشت، زیارت علی، زاچ، رهدار، رودخانه، رودان، راونگ، دیارعشق، دهو، دهبارر، درابسر، خراجی، جغين، تيرور

 .هشتبندی، ميناب، مشهد، ليردف، گيگن، گهردو، گوهران، گنگان، کوهستک، قلعه کميز، قلعه قاضی، قشم، فخرآباد
  انوه، هنگدغرب استان: حوزة انتخابية پراکندگی محل سکونت خبرگان شرکت کننده در ارزیابی عملکرد ،

، يرانحم، حسين آباد، چيکلو، چاه مسلم، چاله کوخرد، چارک، جناح، تهران، تدرویهپارسيان، ، بهده، بندرکنگ، بندر لنگه، بستک

، کوخرد، زردکنار، کناردان، کمشک، قشم، فومستان، فتویه، فاریاب، شيبکوه، شناس، زنگارد، رستاق، دیوان، دهنگ، دشتی، دژگانر، خو

 .هنگویه، مهرکان، مردنو، مرباغ، لمزان، گوده، گزیر، کنخ، کيش، کوهيج، کوشکنار

  ختتمرکز استان: حوزة انتخابية پراکندگی محل سکونت خبرگان شرکت کننده در ارزیابی عملکرد، 

 .کيش ،شمق ،سيریک ،سياهو ،رویدر ،رودان ،حاجی آباد ،جاسک ،پارسيان ،بندرلنگه ،بندرعباس ر،بندرخمي ،بستک ،باغات، ابوموسی

 
 لينک پرسشنامه دیجيتالی نمایندگان مجلس دهم استان هرمزگان -1

 ناصر شریفی احمد مرادی حسين هاشمی تختی محمد آشوری سيد مصطفی ذوالقدر
https://b2n.ir/76969 https://b2n.ir/88488 https://b2n.ir/88788 https://b2n.ir/77848 https://b2n.ir/28833 
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