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منبع: درگاه الكترونيک مركز پژوهش های مجلس شورای اسالمی
در چكيده گزارش اينگونه آمده است: در گزارش پيش رو، عملكرد كميته موضوع 
ماده )76( قانون برنامه پنجم توسعه، بررسی و ارزيابی شده است. عملكرد كميته 
مذكور از آنجا حائز اهميت اس��ت كه مهم ترين نهاد متولی شناس��ايی قوانين، 
مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاری محسوب می شود. عالوه بر 
اين، به موجب ماده )12( قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور )مصوب 
1395/11/10(، كميته مذكور در قانونی دائمی به رسميت شناخته شد و از اين 
حيث، آسيب شناسي عملكرد آن، مي تواند به بهبود و ارتقاي كارآيي آن بينجامد. 
در حكم مذكور مقرر ش��ده اس��ت كه متولي اصلي شناسايي قوانين، مقررات و 
بخش��نامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري در كش��ور، اتاق بازرگاني، صنايع، 
معادن و كشاورزي ايران است. بررسي سوابق اين حكم نشان مي دهد پيشنهاد 
تأسيس نهادي براي شناسايي قوانين و مقررات مخل توليد، از مركز پژوهش هاي 
مجلس نش��ئت گرفته است. مفاد مذكور در قالب ماده )76( قانون برنامه پنجم 

توسعه )مصوب 1389/10/10( به تصويب رسيد. 

در مقدمه گزارش اينگونه آمده اس��ت: قواني��ن و مقررات، همواره به عنوان 
مؤلفه هايي تأثيرگذار براي بهبود محيط كس��ب و كار مورد توجه بوده اند؛ 
تا آنجا كه در تعريف محيط كس��ب و كار به مثابه مجموعه عوامل مؤثر در 
اداره ي��ا عملكرد بنگاه هاي توليدي كه خارج از كنترل مديران آنها، قوانين 
و مقررات، جايگاهي برجسته دارند. قوانين و مقررات از جنبه هاي متعدد بر 

محيط كسب و كار تأثيرگذارند. 
اما نكته بس��يار مهم درخصوص محيط حقوقي كس��ب و كار، شكايت مكرر 
و نارضايتي گس��ترده از دست و پاگير بودن قوانين و مقررات و مخل يا زائد 
بودن برخي قوانين و مقررات اس��ت. چنين ادعا مي ش��ود كه برخي قوانين 
مقررات، به جاي آنكه در خدمت كسب و كارها و فعاالن اقتصادي و تسهيل 
گردش كار آنان باش��ند، تبديل به موانعي پيش روي آنان ش��ده اس��ت. بر 
اين اساس است كه در كش��ورهاي مختلف، روش هاي متعددي براي آنچه 
مقررات زدايي ناميده شده، به كار گرفته شده است. در كشور ما نيز در چند 
س��ال اخير، به كرات مسئله زائد و مخل بودن برخي قوانين و مقررات براي 

كسب و كارها، توسط مقامات و فعاالن اقتصادي طرح شده است. 
در جمع بندي و نتيجه گيري گزارش اينگونه آمده اس��ت: با توجه به متن 
ماده )76( قانون برنامه پنجم توس��عه � و اكن��ون بند الف ماده )12( قانون 
اح��كام دائمي برنامه هاي توس��عه كش��ور � مبناي كاركرد مهم شناس��ايي 
قوانين، مقررات و بخشنامه هاي مخل توليد و سرمايه گذاري، تهيه گزارش 
هايي توس��ط اتاق ايران و نهادهاي همكار و ارائه آن به كميته مربوط است. 
اين كارويژه، مس��تلزم پژوهش هاي روش��مند و قابل اتكاس��ت كه بتوان بر 
اساس شاخص ها و معيارهاي مبتني بر اصول قانونگذاري، قوانين و مقررات 
مخل و دس��ت و پاگير را شناس��ايي كرد و در گام بعد، براي اصالح يا حذف 

آنها تدبيري انديشيد. 

 ارزیابی بخش های گزارش 
الف( عنوان

- آيا عنوان گزارش بيان گر اهميت موضوع آن است؟ بله
- آيا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پيرامون عنوان تهيه و ارائه شده 

است؟ خير
- آي��ا نام دس��ت اندركاران تهيه و انتش��ار گزارش بطور كامل ش��امل نام و نام 
خانوادگی، رتبه علمی، محل كار و نشانی پست الكترونيک در گزارش قيد شده 

است؟ خير
الف( چكيده 

- آيا چكيده دقيقا آينه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چكيده به تنهايی مورد بررسی قرار گيرد، آيا به اندازه كافی خالصه و چكيده 

كل مقاله است؟ بله
- آيا چكيده گزارش دارای بخش واژگان كليدی است؟ خير

ب( فهرست
- آيا گزارش دارای فهرس��ت اجمالی و تفصيلی اس��ت؟ گزارش دارای فهرست 

اجمالی است.
- آيا جدول ها، نمودارها و تصاوير دارای فهرست جداگانه اند؟ خير

- آيا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص، مكان ها و ... است؟ خير
پ( مقدمه 

- آيا مقدمه، توجيه منطقی از مطالعه و يا هدف از مقاله )بيانی از مشكل موجود 
و بررسی متون( را شامل می شود؟ بله

- آيا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ بله
- آيا از واژگان كليدی و اصطالحات مهم گزارش تعاريف مش��خص ارائه ش��ده 

است؟ خير
- آيا پيشينه تاريخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش 

مطرح شده است؟ خير
ت( روش كار 

- آيا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصيفی 
و اقتباسی است.

- آيا روش های انتخاب شده توسط نويسندگان قادر به پاسخ به سواالت تحقيق 
می باشد؟ خير

- آيا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خير
- اگر يک مطالعه تحقيقاتی مشابه توسط محققين ديگری انجام شود، می تواند 

همين نتايج را در پی داشته باشد؟ خير
ث( يافته ها 

- آيا يافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خير
- آيا نتايج به وضوح شرح داده شده است؟ خير

- آيا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ خير
- راستی آزمايی نتايج گزارش از طريق كدام آزمون انجام شده است؟ خير

- آيا نتايج گزارش از روايی و پايايی قابل قبول برخوردار است؟ خير
ج( بحث 

- آيا نتايج مهم به اختصار بيان شده است؟ خير
- آيا نويسندگان مشخصا بيان كرده اند كه فرضيه آنها در اين مطالعه ثابت شده 

يا نه؟ خير
- آيا يافته های اين مطالعه با مطالعات مشابه پيشين در اين زمينه مقايسه شده 

است؟ خير
- آيا محدوديت های مطالعه ذكر شده است؟ خير

- آيا برای انجام پژوهش های بعدی پيشنهاداتی ارائه شده است؟ خير
چ( جدول ها، نمودارها و تصاوير

- آيا مدل مفهومی گزارش در قالب شكل ارائه شده است؟ خير
- آيا جدول ها، نمودارها و ش��كل ها ويژگی های كليدی مطالعه را نش��ان می 

دهند؟ گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شكل هاست.
- آيا تصاوير، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای باالنويس و 

زيرنويس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شكل هاست.
ح( پيوست ها

- آيا پيوس��ت های گزارش حاوی اطالعات مفيد اس��ت؟ گزارش فاقد پيوست 
است.

- آيا پيوس��ت ها به كس��ب آگاهی بيشتر در مخاطبان كمک می كند؟ گزارش 
فاقد پيوست است.

- آيا پيوس��ت ها حاوی فرم ها و اس��ناد مرتبط با گزارش اس��ت؟ گزارش فاقد 
پيوست است.

خ( منابع
- آيا منابع كافی برای اهداف اين مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله

- آيا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آيا منابع مهم و كليدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خير

- شيوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آيا گزارش منابعی برای مطالعه بيشتر مخاطبان ارائه كرده است؟ خير

- آيا گزارش از منابع بين بخشی و بين رشته ای داخلی و خارجی معتبر استفاده 
كرده است؟ خير

 ارزیابی محتوایی گزارش 
الف( سامان مندی

- آيا گزارش يک كل سامان مند را تشكيل می دهد؟ خير
- آيا گزارش برای ساماندهی محتوايی خود مدل مفهومی ارائه كرده است؟ خير

- آيا گزارش دارای فرضيه يا فرضيه هايی با سواالت مشخص است؟ خير
- آيا عناوين موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خير

- آيا بس��ط و توضيح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام 
شده است؟ بله

- آيا در پايان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ 
خير

- آيا گزارش دارای بخش نتيجه گيری يا جمع بندی نهايی است؟ بله
ب( نوآوری

- آيا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظريه پردازی و انديشه 
ورزی است؟ خير

- آيا گزارش مدعی صورت بندی جديد از مبانی نظری قديمی است؟ خير
- آيا در گزارش توانايی های نوين فناورانه وجود دارد؟ خير

- آيا گزارش مدعی ارائه محصوالت يا خدمات جديد است؟ خير
- آيا محتوای گزارش دارای توانايی خاص در ايجاد يا گسترش گفتمان اجتماعی 

را دارد؟ خير
- آيا خواندن اين گزارش تفكر نقادانه را ترغيب می كند؟ خير

پ( اهميت
- آيا نسبت حجم مطالب به اهميت موضوع در گزارش كافی است؟ خير

- آيا چينش مطالب در گزارش بر اساس درجه اهميت موضوعات و وزن محتوايی 
آنها انجام شده است؟ خير

- آيا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولويت دار توجه ش��ده اس��ت؟ 
خير

ت( شيوايی، روشنی و قابل فهم بودن
- آيا متن گزارش روان و سليس است؟ بله

- آيا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را مطرح 
كنند؟ خير

- آيا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث( جامعيت

- آيا گزارش به لحاظ موضوعی جامعيت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش 

می دهد؟ خير
- آيا استفاده از تصاوير، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه بودن 

گزارش كمک كند؟ خير
- آيا مؤلف از س��اختارها و كلمات رايج در متون علمی و نيز س��بک نويسندگی 

استفاده كرده است؟ خير
- آيا گزارش از ويژگی های بينامتنی برخوردار است؟ خير

- آيا گزارش برای كمک به درک جامع، الگو يا مدلی خاص برای س��اده س��ازی 
روابط پديده مورد نظر با ساير پديده ها ارائه كرده است؟ خير

ج( اعتبار 
- آيا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ خير

- آيا شواهد، منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم و كافی 
برخوردار است؟ خير

- آيا اعتبار علمی گزارش از س��وی يافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی 
تاييد می شود؟ خير

 ارزیابی اجتماعی گزارش
الف( مخاطبان و ذينفعان

- مخاطبان و ذينفعان اين گزارش چه كسانی هستند؟ نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی

- آيا انتش��ار اين گزارش مورد اس��تقبال مخاطبان و ذينفعان قرار گرفته است؟ 
نامشخص

- آي��ا اين گزارش مخاطبان را به پژوهش بيش��تر در رابطه با موضوع تخصصی 
ترغيب می كند؟ نامشخص

- آي��ا گزارش حاضر توانايی برطرف كردن نيازهای مخاطبان و ذينفعان خود را 
دارد؟ نامشخص

ب( تاثيرگذاری اجتماعی
- آيا گزارش در بحث پيرامون پديده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول 

برخوردار است؟ خير
- آيا گزارش پيش نيازها و پيش فهم های ضروری و مورد نياز برای فهم خود را 

به مخاطبان ارائه كرده است؟ خير
- آيا گزارش برای علل و آثار مش��كالت متعدد موجود در زندگی مردم تحليل 

مناسبی ارائه كرده است؟ خير
- آيا گزارش برای حل مشكالت زندگی مردم دارای طرح اجرايی با پيشنهادهای 

مشخص و مستدل است؟ خير
- آيا گزارش برای كارآمدی راهكارهای پيش��نهادی خود برای حل مش��كالت 

زندگی مردم روش راستی آزمايی خاصی را پيشنهاد كرده است؟ خير
- آيا گزارش توانس��ته است اهداف اجتماعی از پيش تعيين شده خود را محقق 

سازد؟ خير
- آيا ناش��ر مجموعه نظرات مخاطب��ان و بازخوردهای مجامع علمی را پيرامون 

گزارش منتشر كرده است؟ خير
- آيا گزارش نس��بت خود را با اس��ناد فرادست و فرودس��ت كشور معين كرده 

است؟ خير
- آيا گزارش مطالبی پيرامون كارآمدی و عملكرد قوانين مرتبط با موضوع بحث 

خود را ارائه كرده است؟ خير
- آيا انتشار اين گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ خير

پ( نيازمحوری
- اين گزارش چه نيازی )بنيادی، تخصصی، درس��ی، كمک درسی و عمومی( را 

تأمين خواهد كرد؟ نيازهای عمومی
- آيا گزارش توانايی علمی و عملی برای تفكيک نوع نيازهای مخاطبان )خالءها، 
كمبودها، تهديدها، آسيب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولويت 
ه��ا( و برنامه ريزی و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را )برنامه های ايجادی، 
جبرانی، پيشگيرانه، مقابله ای، تقويتی، توانمندسازی، ارتقايی، تامينی و انتخابی( 

دارد؟ خير
- آيا توانايی هدف گذاری، راهبردگذاری، سياس��تگذاری و س��ازماندهی مرتبط 
با موضوع برای رفع س��طوح گوناگون نيازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ 

خير
پ( رتبه ها و جوايز

- آيا گزارش دارای رتبه و جوايز ملی و بين المللی است؟ خير
- آيا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر است؟ 

خير
ت( تقدير و تشكر

- آيا در گزارش از شخصيت های حقيقی و حقوقی موثر در كار )اعم از امور علمی 
و فنی و...( سپاسگزاری شده است؟ خير

- آيا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدير قرار گرفته است؟ خير
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اختالل دائمی فضای كسب 
و كار با قانونگذاری سنتی به 

سبک ایرانی!؟  

اش�اره:مجموعهگزارشهایمرکزپژوهشهایمجلسشورای
اس�امی،ب�راس�اسم�اده1و2قانونش�رحوظای�فمرکز
پژوهشهایمجلسشورایاسامیوبهعنوانبازویپژوهشی
مجلسش�ورایاسامیتهیهومنتشرمیش�ود.گواینکهبر
اس�اسیکیازمطالعاتانجامشدهتوسطهمینمرکز)میزان
به�رهمن�دیازاطاعاتوتأثی�رآنبرفراین�دقانونگذاري(،
تولیداتپژوهشیتاکنونمورداستقبالواستفادهنمایندگان
مجلسش�ورایاس�امیقرارنگرفتهاس�توبخشمحدودی
ازمصوب�ات)22درص�د(بانظردس�تاوردهایمطالعاتیمرکز
پژوه�شه�اهمخوانیدارد.ب�دونتردیدمرک�زپژوهشهای
مجلسش�ورایاس�امیدررون�دتحولقانونگذاریس�نتی
کش�ورنقشمهمیدارد.»چالشقان�ون«ضمناعامآمادگی
برایانعکاسمت�نجوابیهمرکزپژوهشهایمجلسش�ورای
اسامیپیشاپیشازحسنتوجهوپیشنهادهایعمومنخبگان
واندیش�مندانسپاسگزاراست.ایننوش�تاربهمعرفی،نقدو
بررس�یگزارشنظارتیدربارهاج�رایقوانینمربوطبهمحیط
کس�بوکار3.شناس�اییقوانینومقرراتمخلکسبوکار
)عملکردکمیتهماده76قانونبرنامهپنجمتوس�عه(منتش�ر
ش�دهازس�ویمرکزپژوهشهایمجلسش�ورایاسامیمی

پردازدکههماکنونازنظرخوانندگانمیگذرد:

دکترمحمدرضاناریابیانه


