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گزارش
چالش قانون گزارشهای پژوهشی پژوهشکده شورای
نگهبان را معرفی ،نقد و بررسی ( )158میکند:

تفسیر بایسته و شایسته از
قانون اساسی

اشاره :پژوهشکده ش�ورای نگهبان ،بازوی تحقیقاتی شورای نگهبان
در انجام وظایفی است که قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران بر عهده
این ش�ورا قرار داده اس�ت .گزارش های پژوهش�ی یکی از مجموعه آثار
علمی منتش�ر ش�ده از سوی این پژوهشکده اس�ت که توسط گروه های
علمی پژوهش�ی ش�اغل در آن انجام شده اس�ت .گزارش های پژوهشی
معموال به مفاهیم پایه مرتبط با وظایف شورای نگهبان می پردازد .چالش
قانون ضمن اعالم آمادگی برای انعکاس متن جوابیه پژوهش�کده شورای
نگهبان ،پیشاپیش از حس�ن توجه و پیشنهادات سازنده اندیشمندان و
نخب�گان سپاس�گزاری می کن�د .این نوش�تار به معرفی ،نقد و بررس�ی
گزارش ش�رح مبس�وط قانون اساس�ی :ش�رح اصل نود و هش�تم قانون
اساسی می پردازد که از نظر خوانندگان می گذرد:
دکتر محمدرضا ناری ابیانه
معرفی گزارش

شناسنامه گزارش
عنوان گزارش :ش��رح مبسوط قانون اساسی :ش��رح اصل نود و هشتم قانون
اساسی
مؤلف :محمد بهادري جهرمی
زیر نظر :دکتر عباسعلی کدخدایی
معاونت :پژوهشی
شماره مسلسل13950006 :
تاريخ انتشار1395/02/12 :
تعداد صفحات 60 :صفحه
ناشر :پژوهشکده شورای نگهبان
منبع :درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در چکیده گزارش اینگونه آمده اس��ت :قانون اساسی به عنوان قانون بنیادی
و محور تنظیم س��اختارهای قدرت سیاسی و تضمین کننده حقوق و آزادی
های شهروندان ،اهداف و آرمان هایی را مبتنی بر مبانی نظام حقوقی کشور
ترس��یم کرده است .دس��ت یابی به اهداف و وصول به آرمان های مذکور در
قانون اساس��ی نتیجه اجرای مفاد قانون اساسی است و این مهم در مواردی
ک��ه مفاد قانون اساس��ی با ابه��ام ،اجمال ،تعارض یا نقص و س��کوت مواجه
است ،مستلزم تفسیر این قانون است .رویکردهای مفهوم شناسانه گوناگونی
پیرامون تفس��یر در علم حقوق طرح شده اس��ت و بر این مبنا تفسیر قانون
اساس��ی جمهوری اس�لامی ایران نیز از جنبه های مختلف شکلی و ماهوی
قابل بررسی است.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است :نظر به جایگاه قانون اساسی در سلسله
مراتب هنجارهای حقوقی و نقش محوری این قانون در تنظیم س��اختارهای
قدرت سیاس��ی از یک س��و و تبیین و تضمین حقوق و آزادی های بنیادین
شهروندان از سوی دیگر ،موضوع تفسیر این قانون نیز مآالً از اهمیت و جایگاه
واالیی در نظام حقوقی کش��ور برخوردار است .تفسیر قانون اساسی در نظام
حقوقی جمهوری اس�لامی ایران واجد ابعاد حقوقی گوناگونی در جنبه های
صوری و مادی است .اهمیت پیش گفته تفسیر قانون اساسی ایجاب می کند
ابعاد و زوایای گوناگون این تأس��یس حقوقی به دقت بررسی شود تا محملی
باش��د برای پاس��خ به س��ؤاالت و ابهامات بالقوهای که پیرامون تفسیر قانون
اساسی از حیث مبانی نظری ،رویکردهای مفهوم شناسانه ،مکاتب تفسیری و
فرآیندهای صوری منتهی به تفسیر قانون اساسی ،قابل طرح هستند.
ضرورت تفسیر قانون اساسی

حقوقدان��ان مواردی را در خصوص چرایی نیاز به تفس��یر قانون مطرح کرده
اند که مبین لزوم و ضرورت تفسیر قانون در معنای مطلق آن است .مواردی
همچون گس��تردگی ،تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی ،پیش��رفت تمدن و
مقتضیات سیاسی ،تغییر اقتضائات اقتصادی ،ضرورت فصل خصومت ،تغییر
در ادبیات و س��بک نگارش قانون ،وجود الفاظ نامناس��ب در قانون و اهمال
قانونگذار از آن جمله اند.
کلی بودن قانون اساسی

ه��ر چند در نظریه های معتق��د به مفهوم ماهوی قانون ،ویژگی های ذاتی و
َعرَضی برای قانون در معنای مطلق آن ترس��یم می ش��ود که کلی بودن نیز
یکی از این ویژگی های قانون به معنای عام آن است ،اما اوالً اندیشه پذیرش
مفهوم ش��کلی قانون ،اندیشه مهجوری نیس��ت و بر این مبنا ،نفس تصویب
مقرره توس��ط مرجع صالحیت دار است که لباس قانون به یک حکم ،قاعده
یا متن می پوشاند ،صرف نظر از اینکه آن قاعده یا حکم ،کلی باشد یا جزئی.
ثانیاً رویه عملی در نظام قانونگذاری نش��ان می دهد بس��یاری قوانین عادی
وجود دارد که مفاد آنها نه تنها کلی نیست ،بلکه دربردارنده موضوعات بسیار
جزئی و موردی هستند و ثالثاً در مقام مقایسه درجه و میزان کلی بودن میان
مفاد قانون اساسی و سایر قوانین ،نوعاً اصول قانون اساسی از کلیت بیشتری
نسبت به قوانین عادی برخوردارند.
انتزاعی بودن مفاد قانون اساسی

الف) عنوان
 آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله آیا محتوای گزارش در راس��تای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائهشده است؟ خیر
 آیا نام دس��ت اندرکاران تهیه و انتش��ار گزارش بطور کامل شامل نام و نامخانوادگی ،رتبه علمی ،محل کار و نش��انی پس��ت الکترونیک در گزارش قید

الف) سامان مندی
 آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر آیا گزارش برای س��اماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟خیر
 آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سواالت مشخص است؟ خیر آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر آی��ا بس��ط و توضیح مطالب در هر پاراگراف ،بخ��ش ،فصل و  ...در گزارشانجام شده است؟ خیر
 آی��ا در پایان ه��ر فصل ،بخش و  ...مؤلف به جم��ع بندی مطالب پرداختهاست؟ خیر
 آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بلهب) نوآوری
 آی��ا محتوای گزارش دارای س��طح خاصی از ن��وآوری در نظریه پردازی واندیشه ورزی است؟ خیر
 آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر آیا گزارش مدعی ارائه محصوالت یا خدمات جدید است؟ خیر آی��ا محتوای گ��زارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گس��ترش گفتماناجتماعی را دارد؟ خیر
 آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیرپ) اهمیت
 آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر آی��ا چینش مطالب در گزارش بر اس��اس درج��ه اهمیت موضوعات و وزنمحتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
 آی��ا در ن��گارش مطالب در گزارش ب��ه موضوعات اولویت دار توجه ش��دهاست؟ خیر
ت) شیوایی ،روشنی و قابل فهم بودن
 آیا متن گزارش روان و سلیس است؟بله آیا در گزارش مطالب به روش��نی توانس��ته اند موضوعات مرتبط با خود رامطرح کنند؟ خیر
 آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بلهث) جامعیت
 -آی��ا گزارش به لح��اظ موضوعی جامعیت دارد و وج��وه مختلف موضوع را

الف) مخاطبان و ذینفعان
 مخاطب��ان و ذینفعان این گزارش چه کس��انی هس��تند؟ اعضای ش��وراینگهبان
 آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟نامشخص
 آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصیترغیب می کند؟ نامشخص
 آی��ا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خودرا دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
 آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبولبرخوردار است؟ خیر
 آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خودرا به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
 آیا گزارش برای علل و آثار مشکالت متعدد موجود در زندگی مردم تحلیلمناسبی ارائه کرده است؟ خیر
 آی��ا گ��زارش برای ح��ل مش��کالت زندگی م��ردم دارای ط��رح اجرایی باپیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
 آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیش��نهادی خود برای حل مشکالتزندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
 آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین شده خود را محققسازد؟ خیر
 آیا ناش��ر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامونگزارش منتشر کرده است؟ خیر
 آیا گزارش نس��بت خود را با اس��ناد فرادست و فرودست کشور معین کردهاست؟ خیر
 آی��ا گزارش مطالبی پیرامون کارآم��دی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوعبحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
 آیا انتش��ار این گزارش بازتاب های رس��انه ای گسترده در پی داشته است؟Õ{Â¬¨»ÖÆ³M
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ارزیابی های شکلی گزارش

الف) ویراستاری فنی
 آیا تع��داد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافیاست؟ خیر
 آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درس��تی انجام ش��ده اس��ت؟خیر
 آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط ،فاصله خطوط ،حاشیه ها ،سرصفحهو پاورقی و  )...گزارش مناسب است؟ خیر
 آیا آیین نگارش واژگان و جمالت بر اس��اس زبان فارس��ی معیار در تدوینگزارش رعایت شده است؟ خیر
 آیا در گزارش برای واژگان و اصطالحات علمی بیگانه ،معادل سازی مناسبانجام شده است؟ خیر
 آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول ،نقطه ،خط تیره ،ویرگول نقطهو پرانتز و  )...به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
 آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ بله آیا ناظر یا ویراستار تخصصی به وظایف خود عمل کرده است؟ خیر آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟بلهج) ویژگی های خاص
 آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خالصه پیام ،س��خنانبزرگان ،تاریخچه و ...است؟ خیر

][ ½Y//ËYÖ¿Z]Æ//ÃZ¼//Ä]®]oZÅ|ËYaÁ{Ây^//±
{Â¬¨»1$6̊˼˺˺˹˹.˺˹̋̂́˺˻Ö//ZÃZ¼//0˺˼ Â//eÂ»ÃZ¼//
ÕZ |Z]Ö»Z^fY|«Z§ÁÃ|Ë{³

]ÃZ¼Ä]Áµ|»ÖÀ£Á|Ì¨²¿Ä]|À¼ÕYÂÖ¿Zb¼¯|ÀÁ^±
ÔaÃZ¼//Á1$$&̂˺&(˹+)˺̋˺̊˻˼Ö//ZÃZ¼//Á˺˻̊N˺˺˺˼̋˺́έϮ˰˰ΗϮϣ
_ »¨¬ÕZ |Z^Ì»«ZZ^fYÄm{YÁÃ|Ë{³{Â

diYÁuÖÆ³M
ÃZ¼//Ä]Ä//¯Öf//YÂy{s//Ä//]º//Z«|//¿§ÕZ]{ÁÆ//Ö//ÌÕZ//«M
 Ã{Â¼¿diYÁZv¿YÖÅYÂ³Á|d//YÂy{Ã|Ë{³d^iÄ^ //¾ËY
Ä»ZÀZÀÃZ¼//ÖÌ|¿§ÕZ]{ÁÆ//ºZ«½YÁ{Z//Ä¯Äf//Y{¹ÔYÁ
ÄiÁ,Äf¨³Ö//³|¿{Á|]¾]Z°Àe½Zf//Æ{  x//ËZe{¾]Z°ÀeÃ{Z//
Ä»ZÀZÀÃZ¼ÕZ]{ÁÆ//ZÌfz] Ä]d//YvÀ»¹Âu»½McÂ¨·Y¾Ìu
 Ä»ZÀZÀÃZ¼//ÕZ]{ÁÆÄÀ»M Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼//ÕZ]{ÁÆ//mZÅ
 »ÃZ¼ÕZ]{ÁÆÖe» Ä»ZÀ//ZÀÃZ¼//ÕZ]{ÁÆ//ÄÌ
Ö§Âf»½Y|¿§Ö´¼ÅÄ»ZÀZÀÃZ¼ÕZ]{ÁÆÖÌ Ä»ZÀ//ZÀ
»¹Zn¿YYaYÂ//®ÀËY,Ì£ÓÁÖ¨f»¼ÅÄ»ZÀ//ZÀÃZ¼//Ö]M|Ì¨//Ã{YÃZ
ÖYfY¯ÅZe|//ËZ¼¿Ö»ÖÆ³Md]Â¿®//ËYÂ]»d//YÂy{ÖeZ»|¬»cZ¨Ë//e
{YÂÄ]ÃZ»®Ë¥ÖÆ³M¿xËZeY|Z]Ö»ÁY{¿Ö§Âf»YÕYÄ»Z¿dÌÁZË{Y
¦·Y ¹ ||ÅYÂy{ZÖÅYÂ³6 ÓYÁ|ËZ¼¿ºË|¬e
«Ã{YºZ«ºZ¬·YÂ]Y LZf¿z]¥ÔfyY¶uÕYÂµÁYÄ^ ÖZ
dÌ°·Z»|À½Y|¬§ÖÆ³M
ÃZ¼]]»f»duZ//¼]¾Ì»Ä «®Ë²¿Y|ÖZ//»dÌ°·Z»|À
§Äv¨Ád^i¶//Ë}LZ//»{«YÁÖ¸YYÖ§Ô^«Ä//¯Ö//
{§Õ{Â^Æ]Ö¸ »YÆ]ÕZ«M¹ZÀ]ÃZ¼]ÖaZqdÌ°·Z»|À//ÕYY{|¸mf
Ä¯Ö¸v»{ZÆfY±]®ËÄWYYZ]Ã{^»Z¿b// d//YÃ|Ë{³ºÌ¸//eÁ{ZÂa
Ä¿Zyf§{ÖÅYÂ´]    ÃZ¼]½M¶Ë}{{ÂÆLZ»Y
{»ÁdYÃ|Ë{³{Â¬¨»d«d¸ ]½MdÌ°·Z»|À//Ä¯dYÖ|»Ã|Ì//|¿ÁZ
{{ZÀf//Z]\eY»Y~· d//YÃ{Â¼¿Y©Â§®¸»ÖÀj¼·YdÌ°·Z»|À//Á|d//YÂy
{Â//Ì»ÖÆ³Md]Â¿®Ë{d^i½Â¿Z«Ä//»Z¿¾ÌWMÃ{Z//»¶Ë}ÖuÔY®//ËÃ//^e
{Ây{¿dÌ°·Z»|À//{ÂmÁZË¹Â«»®¸»Ä]d^//¿Ä¸»Z »¹Zn¿YÖ|»Ö//¯Är¿ZÀq
»ÄWYY¾¼Z^f¯Y{ÂyYfYÁc|»¥ÖÆ³M¾ËYZf¿YxËZeY |//Z^Ì
ºÌÀeZ]Ze|//ÀËZ¼¿~yY|Ì//ÁºÌ¸//eÃY{Y¾ËZ]Ä¸»Z »|À//ZËdÌ°·Z»|À//¶Y
Ì£{{Â//ÕY{{ÂycZÌ¸¼Ä»Y{YYÁÃ{ZYÃ|¿Y{Ä]dÌ°·Z»|À//¸n»cÂ
|ÅYÂyºÌ¸eÁ{ZÖZ¬f»¹ZÀ]ÖÀj¼·YdÌ°·Z»|Àd¸Æ»LZ¬¿YYacÂ¾ËY
| 
|¿ÁZ»{Ô»YÁ{ZÀYd^iÃY{Yda ÕYÌÕÂ¿¾Ë|]Z
»ÖÆ³M¾f
]ºÆlÀaYZ»ºÆÁ{®·Z»Õ|¿ÁZ»{Ô»Ö^fn»\¿ZnÀËY|¿Z//Ö»ÔYÄ
LÔYÄ¼//qÄË«{«YÁÖ¸YYÖ§Öf^iÔa¡Z]Ä «®Ë²¿Y|//
{»½Z^f{ÄÌÀÌ//uÄ]Ã|Ì//¿LÔYÄ¼//q|¿ÁZ»{Ö¿Z//¿Ä]|¿ÁZ»{Öf^iÃÂu|¿ÁZ
»  x//ËZeÄ]Ã{ZÖf^iÃZ¼//dÌ°·Z»{ZÀ//Y |À//ÂÂ
»º//Z]Ö»¯~·Y©Â§Öf^iÔacÁZn»Á¶yY{{//Æ¿ºËuÁf//]¾ÌÌ eÖ//Z¬f
ºËuÁf//]¾ÌÌ e,ÕZmcY¬»Á]YÂ Z//Y]|¿ÁZ»{[MÂ»Y¹ÔY\//uÁ
»ÄÌ¸¯YY~·|//Z]Ö»Ã|¿Áa¶Ì¼°eÁ[MÂ»YÄ]ÖZ//»¾Ì°·Z»ÄÌ¸¯Ä mY»Ä]ÂÀ
»ÁÃ{c|»¥{ÂydÌ°·Z»Y|»¾fY{d{{Z]{ÂÖ»ZZ¬eÖZ»¾Ì°·Z
 ÕYÄÀ»ZyÄ·YdËMYÂ//¸] |¿ÁÔÌ³Ö¿Z//¿Ä]|¿ÁZ»{[MÂ»YÄ]ÖÆ³MZ//f¿Yx//ËZeY
¥ÖZ»¾Ì°·Z»Ä mY»¹|dYÖÆË|] |ÀËZ¼¿Ä mY»Ö·ÁÃZ´Z]ÕÁ]Á
»f//]ÁÃ{Â^¿[MÂ»Y½YÆeÕYÄ¬À»[Md¯//cZ»Y|«YÖ§Z¿©Â§¬»d//¸Æ
µÁYd]Â¿Zf¿YxËZe |//Z]Ö»ÄËZ·Y¹ÓÖZ//»¾Ì°·Z»ÄÌ¸¯ÕY]Ö»ÔYºËuÁ
   ¿   ¹Á{d]Â
|¿ÁZ»{[MÂ»YÃY{Y

ÆtZÆ¿YÖ]ÁËÓÖ»Â¼Ä«ZÀ»ÖÆ³M

¿]Â

ارزیابی بخش های گزارش

ارزیابی محتوایی گزارش

ارزیابیاجتماعیگزارش
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بر خالف کارکرد عموم قوانین عادی که بنابه تعریف ،هر یک عهده دار بیان
اح��کام الزم االجرا در خصوص موضوع ی��ا موضوعات معین و تبیین ضوابط
دقیق و منجز و عملیاتی در خصوص موضوعات مشخص عینی هستند ،یکی
از ویژگی های قانون اساس��ی ،وفور مطالب ش��عارگونه ،آرمانی و انتزاعی در
آن اس��ت .وجود س��طح باالیی از انتزاع در مفاد قانون اساسی ،معلول دالیل
متعددی است از جمله اینکه قانون اساسی بیانی است از توافقات ملی .بدیهی
اس��ت هرچه مفاهیم مندرج در این س��ند عینی تر باش��د ،حصول پذیرش
همگانی برای آن دشوارتر خواهد بود.
در نتیج��ه گی��ری اینگون��ه آمده اس��ت :حقوقدان��ان و فیلس��وفان حقوق،
رویکردهای مفهوم شناس��انه متفاوتی به موضوع تفسیر قانون اساسی دارند
که مبتنی بر مکتب حقوقی مورد پذیرش ایشان است .اثبات گرایان حقوقی
و پیروان مکاتب تحققی ،تفس��یر قانون را دائر مدار معنای مستخرج از الفاظ
و عب��ارات قانون و روابط منطقی موجود در متن قانون و نیز مدلول تفس��یر
تاریخ��ی مبتنی بر قصد قانونگذار می دانن��د و پیروان برخی دیگر از مکاتب
حقوق��ی از جمل��ه مکاتب حقوق طبیعی و فطری ،ش��اخصه های دیگری را
ب��رای تفس��یر قانون قائلند که لزوماً مبتنی بر الف��اظ و عبارات قانون و قصد
قانونگذار نیست.

شده است؟ خیر
الف) چکیده
 آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ خیر اگر چکیده به تنهایی مورد بررس��ی قرار گیرد ،آیا به اندازه کافی خالصه وچکیده کل مقاله است؟ خیر
 آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ بلهب) فهرست
 آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرستاجمالی است.
 آیا جدول ها ،نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر آیا گزارش دارای فهرست اعالم و اشخاص ،مکان ها و  ...است؟ خیرپ) مقدمه
 آی��ا مقدمه ،توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مش��کلموجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
 آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر آیا از واژگان کلیدی و اصطالحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شدهاست؟ خیر
 آیا پیش��ینه تاریخی بحث مورد نظر در مناب��ع معتبر داخلی و خارجی درگزارش مطرح شده است؟ خیر
ت) روش کار
 آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد اس��تفاده ش��ده است؟ روش گزارشتوصیفی و اقتباسی است.
 آیا روش های انتخاب ش��ده توسط نویس��ندگان قادر به پاسخ به سواالتتحقیق می باشد؟ خیر
 آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر اگر یک مطالعه تحقیقاتی مش��ابه توسط محققین دیگری انجام شود ،میتواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
 آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماریاست.
 راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارشفاقد روش آماری است.
 آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقدروش آماری است.
ج) بحث
 آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر آیا نویس��ندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابتشده یا نه؟ خیر
 آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مش��ابه پیشین در این زمینه مقایسهشده است؟ خیر
 آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیرچ) جدول ها ،نمودارها و تصاویر
 آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر آیا جدول ها ،نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان میدهند؟ گزارش فاقد جدول ،نمودار و شکل است.
 آی��ا تصاوی��ر ،جدول ه��ا و نمودارها ش��فاف و قابل فهم هس��تند و دارایباالنویس و زیرنویس مناس��ب می باش��ند؟ گزارش فاقد جدول ها ،نمودارها
و شکل ها است.
ح) پیوست ها
 آیا پیوس��ت های گزارش حاوی اطالعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوستاست.
 آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارشفاقد پیوست است.
 آیا پیوس��ت ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقدپیوست است.
خ) منابع
 آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر آیا گزارش از منابع بین بخش��ی و بین رش��ته ای داخلی و خارجی معتبراستفاده کرده است؟ خیر

پوشش می دهد؟ خیر
 آیا اس��تفاده از تصاویر ،نمودارها ،جدول ها و  ...توانسته است به همه جانبهبودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصویر ،نمودار و جدول هاست.
 آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگیاستفاده کرده است؟ خیر
 آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر آیا گزارش برای کمک به درک جامع ،الگو یا مدلی خاص برای ساده سازیروابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج) اعتبار
 آی��ا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه اس��ت؟خیر
 آیا ش��واهد ،منابع و استدالل های موجود در گزارش از اعتبار علمی الزم وکافی برخوردار است؟ خیر
 آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجیتایید می شود؟ خیر

خیر
پ) نیازمحوری
 این گزارش چه نیازی (بنیادی ،تخصصی ،درس��ی ،کمک درسی و عمومی)را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی
 آی��ا گ��زارش توانایی علم��ی و عملی برای تفکیک ن��وع نیازهای مخاطبان(خالءها ،کمبودها ،تهدیدها ،آسیب ها ،ضعف ها ،فرصت ها ،قوت ها ،ضرورت
ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناس��ب با آن را (برنامه
های ایجادی ،جبرانی ،پیشگیرانه ،مقابله ای ،تقویتی ،توانمندسازی ،ارتقایی،
تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
 آیا توانایی هدف گذاری ،راهبردگذاری ،سیاستگذاری و سازماندهی مرتبطبا موضوع برای رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟
خیر
پ) رتبه ها و جوایز
 آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر آی��ا گ��زارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از س��وی منابع علمی معتبراست؟ خیر
ت) تقدیر و تشکر
 آیا در گزارش از ش��خصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امورعلمی و فنی و )...سپاسگزاری شده است؟ خیر
 آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته است؟خیر
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