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 کیدهچ

 توان و ظرفیت از توان یم که است روستایی شوراهای ،روستاها در فعال مدنی نهادهای از یکی

 حاضر، وهشپژ در رو، این از گرفت. بهره هدف جامعه سیاسی مشارکت سازی نهادینه عرصه در ها آن

 شوراهای ظرفیت ،کوربین و اشترواس مدل اساس بر و (GT)یدبنیا یزسا مفهوم هنظری از گیری هبهر با

 شهرستان روستایی بخش انتخابات در روستایی جوامع مشارکت اصالح و بهبود ایبر روستایی

 اعضای تحقیق هدف جامعه .قرار گرفت بررسیمورد  آن از مندی بهره چگونگی و شناسایی ،آباد خرم

                                                                                                                                               
 ا، همدان، ایران.نیس یبوعل دانشگاه ی،و آموزش کشاورز جیترو ، گروهیکشاورز ةتوسع یدکتر یدانشجو - 1

 (gholamrezai.s@lu.ac.ir)  .آباد، ایران لرستان، خرمنویسندة مسئول و دانشیار گروه توسعة روستایی دانشگاه  -2

 .کرج، ایران ،دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران دانشجوی دکتری توسعه کشاورزی، -3
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 و فرمانداری در روستایی شوراهای امور با مرتبط کارشناسان و آباد خرم شهرستان روستایی وراهایش

 هجده ،برفی گلوله شیوه به هدفمند گیری نمونه با میان، آن از که بودند شهرستان این مرکزی بخشداری

 و اعتبار که گرفت صورت ساختارمند همنی های مصاحبه اطالعات، آوریگرد برای .ندشد انتخاب نفر

 بـرای ،همچنین و ؛مورد تایید قرار گرفت کنندگان مشارکت توسط ینبازبی روشها به  داده درستی

 انجام" که داد نشان جنتای گردید. حسابرسـی ییرنمامسـی اقدام به پژوهـش پذیری نـاناطمی ـشافزای

 نیز و اجرایی و گذاری قانون حوسط در سیاسی عرصه در شوراها جایگاه تقویت برای الزم اقدامات

 مشارکت افزایش راستای در یبزرگ تحول ساز نهیزم تواند یم" شوراها وظایف شرح در بازنگری

 اطقمن در گروهی کار و مشارکت روحیه تقویت" ،همچنین باشد؛ انتخابات در روستایی جوامع

 نسبت شوراها اعضای طرفی بی رعایت" و "یا منطقه تصمیمات در شوراها دادن مشارکت" ،"روستایی

  مشارکت افزایش" به در نهایت و سودمند باشد و مؤثر ،راستا این در تواند یم "انتخاباتی نامزدهای به

  منجر گردد. "دخو سرنوشت تعیین در روستاییان

 

 )شهرستان(. داآب خرم ،بنیادداده نظریة انتخابات، روستایی، شوراهای :ها یدواژهکل

 

 مقدمه

 توسعه مدیران و صاحبان دهندگان، ارائه عنوان به متمرکز های دولت گذشته رویکردهای

 مانع که است دهز دامن روستایی جوامع در وابستگی سندرم یک تداوم و رشد به روستایی

 در مرکزی دولت دخالت ادامه به و شده ارزشبا انسانی منابع عنوان به وستاییر جامعه توسعه

 در آنچه با متفاوت ییراهبردها و رویکردها از باید ،بنابراین ؛است دهانجامی روستایی بخش

 نقش یایفا کننده لیتسه عنوان به دولت باید همچنین، و جست سود شد، گرفته به کار گذشته

 های حکومت سمت به حرکت و یمردم تشکالت تحقق شامل تواند یم راهبردها این .کند

 .(Johnston, 2005) باشد روستاها سطح در محلی

 مردمی مشارکت تحقق و سازی نهادینه مردمی یها تشکل گیری شکل اساسی فلسفه

 ،همچنین و روستایی پایدار توسعه فرآیند تقویت به که است خود به مربوط امور مدیریت در
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 کارآمدتر و تر راحت زندگی برای مناسب محیطی ایجاد به جامعه، متعارف سطح در

 Olowu and) انجامد می جامعه سیاسی و اقتصادی ،اجتماعی های ویژگی با تناسبم روستاییان

Wunsch, 2004). صورت به روستاها فعلی مدیریت ،جهان کشورهای از بسیاری در ،اکنون هم 

 نیازهای اساس بر گیری تصمیم روستاها توسعه الزامات از یکی این، بر افزون .است تعاملی نظام

 ،(Go and Trunfio, 2011) است «باال به پایین از» اطالعات انتقال و قدرت سهیمت و محلی

 نیز و ها پروژه و ها طرح ها، ایده از گسترده یطیف شکوفایی نهیزم آن، رهگذر از که رویکردی

 .(Ahmadi and Cheraghi, 2017) شود می فراهم دولتی محلی نهادهای برای سازی ظرفیت

 وجود سابقه روستاییان، نسبی سوادی کم ،روستاها پراکندگی به توجه با ،نمیا نیا در

 تشکالت و سیاسی توسعه لحاظ از روستایی مناطق ،ها فرهنگ خرده وجود و فئودالی شبه نظام

 جامعه به نسبت ،خویش سرنوشت به مربوط امور در شدن دخیل و مشارکت برای نهاد مردم

 تقویت با رو، این از .(Gholamrezai et al., 2016) نیستند برخوردار مناسب موقعیت از ،شهری

 درباره گیری تصمیم قدرت از برخورداری زمینه ،محلی های حکومت توسعه و مردمی تشکالت

 محلی سطح در مردمی تشکالت از یکی شد. خواهد فراهم نیز مناطق این توسعه امکان و منابع

 Hashemi et) است روستایی شوراهای روستایی نواحی یداریخود پا و مدیریت راستای در

al., 2011; Piran, 2008). با یریگ میتصم در مردمی مشارکت فرآیند از ایران، در اگرچه 

 والیتی و ایالتی یها انجمن پیشینه باوجود و گذرد یم سده یک از بیش مشروطه انقالب وقوع

 شکلی روستاها امور اداره سازوکار شوراها، قانون تأسیس از پیش تا مدیریت فرآیند در

 در مهم تحوالت روستایی، شوراهای تشکیل با که هداشت کیدمکرات ریغ و متمرکز ساده،

 روستایی شوراهای .(Alaei Bosjen et al., 2015) است داده رخ اجتماعی -سیاسی عرصه

 اداره در شفافیت عـمومی، آگـاهی افزایش باعث توانند می که هـستند دمـکراتیک یینهادها

 نیز و (Karimi and Imani Jajarmi, 2009) شوند مدیران پذیری مسئولیت و گویی پاسخ امور،

 و دموکراسی گسترش باعث و کنند عمل مؤثر بسیار محلی افراد مشارکت ترغیب در توانند می

 .(Mousavi, 2015) شوند مـحلی سـطح در قدرت توزیع



 95شمارة   ،24توسعه، سال  روستا و

4 

 آگاهانه ریزی برنامه و سیاسی مدیریت هنر و مهارت سیاسی، توسعه تحقق ،شک بدون

 های نظام به را خود جای سیاسی اقتدارگرای های نظام ،آن در که (Qavam, 2014) طلبد می را

 افزایش مفهوم به این و ؛(Bashirieh, 2003) دهند می مدنی های بروکراسی و همگانی رأی حق

 ,Shafieifar) سترو پیشِ های چالش و مشکالت با مواجهه در سیاسی نظام توانایی و ظرفیت

 قرار توجه مورد را بشر حقوق و آزادی دموکراسی، مانند هاییآرمان و اهداف و (2015

 و آزاد انتخابات و رأی حق توان یم سیاسی توسعه بارز های مؤلفه از .(Vafaee, 2014) دهد می

 گسترش ،(Aminzadeh, 1997) مردم کردن سیاسی ،(Badie, 1996) انتخابات در مشارکت

 اجـرای ،همچنین و مردمی های تشکل و ها سازمان تـشکیل و سیاسـی های گروه و احـزاب

 از سیاسی مشارکت این، بر افزون برشمرد. را (Shafieifar, 2015) روستا شوراهای انتخابات

 ،آن در و ؛(Zibakalam and Moqtadaei, 2014) است سیاسی توسعه اصلی های شاخصه

 بر عالوه .(Qasemi et al., 2017) شود می توزیع جامعه های گروه و افراد میان سیاسی قدرت

 نهادینه و دمکراسی تمرین طریق از ،یردولتیغ و مدنی نهادی عنوان به شوراها ،ادشدهی نکات

 مدنی نهادهای از یکی باشند. مؤثر سیاسی توسعه در توانند یم ،مردمی مشارکت فرهنگ شدن

 طریق از دتوان یم ،کارا و درست ینیآفر نقش صورت در که است روستایی شوراهای کشور

 انجام و نفس اعتمادبه تقویت خوداتکایی، افزایش دمکراسی، تمرین ،یساز تیظرف ،یساز آگاه

 جامعه سیاسی توسعه ،آن پی در و یطیمح ستیز و اقتصادی اجتماعی، توسعه در گروهی کار

 که است این اساسی مسئله روستایی، شوراهای اهمیت به توجه با ،حال د.باش اثرگذار روستایی

 انتخابات در روستایی جوامع مردم مشارکت افزایش در نهاد این ظرفیت از توان یم چگونه»

 این وظایف و کارکردها و روستایی شوراهای مقوله موضوع، بهتر تحلیل منظور به «.برد؟ بهره

 .شود یم تبیین پی در نهاد
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 نظری مبانی
 روستایی شوراهای تشکیل تاریخچه

 تشکیالت طرح تصویب از پس که است محلی نهادهای از روستا اسالمی شوراهای

 ضرورت به بنا است. شده برپا کشور های استان در 1/9/1361 تاریخ در کشور، اسالمی شوراهای

 جهاد اصرار با ،روستاییان وضعیت بهبود و بهسازی برای روستاها در ژهیو به شوراها تشکیل

 ،«یکشور اسالمی شوراهای تشکیالت قانون» طرح تصویب ضمن ،1361 سال در سازندگی

 تصویب با .شد کشور وزارت همکاری با روستایی شوراهای تشکیل مسئول سازندگی جهاد

 به روستا و شهر در شوراها انتخابات برگزاری ،1365 سال در «یاسالم شوراهای انتخابات قانون»

 جنگ ازجمله مختلف لعل به ولی شد؛ حذف سازندگی جهاد فوظای و محول کشور وزارت

 تشکیالت، قانونی الیحه» بیتصو با ،1375 سال در .نشد ریپذ امکان قانون این اجرای تحمیلی،

 شهرها، سطح در شوراها انتخابات اجرای و مجلس در «ها یشهردار و شوراها انتخابات و وظایف

 اردیبهشت در روستا اسالمی یشوراها ،1377 سال اسفند هشتم در ها بخش و روستاها ها، شهرک

 کردند. شروع را خود کار رسمی طور به 1378 سال
 روستایی شوراهای کارکردهای

 را محلی جامعه افراد بین ارتباط روستایی شوراهای که است داده نشان تحقیقات نتایج

 خواهد جامعه ظرفیت افزایش ،همچنین و افراد بیشتر آگاهی به منجر خود که دهند می گسترش

 در ژهیو به و مدیریت در محلی، مدیریت سطح نیتر نییپا عنوان به ،روستایی شوراهای .شد

 به توجه با و ؛(Cheshire et al., 2014) دنکن می ایفا مهم نقشی ،جامعه یها دغدغه به پاسخ

 از .باشند داشته مختلف کارکردهای و شوند دار هدهع را بیشتری اختیارات توانند می ،خود توان

 اقتصادی های زیرساخت بهبود در ها آن ریتأث به توان یم روستایی، شوراهای کارکرد و نقش

 افزایش و (Prasad, 1980) سیاسی قدرت از محروم یها گروه برای فرصت ایجاد و یمحل

 که است یادآوری شایان .کرد اشاره (Yarwood, 2002) محلی های فعالیت در مردم مشارکت

 قدرت تغییر سبب تواند می محلی دموکراتیک رهبری بر تمرکز نهاد، این نقش بهتر ایفای برای
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 نیز و رفتاری استانداردهای ارتقای منتخب، نمایندگان بیشتر تنوع به و شود محلی جوامع در

 .دبینجام محلی یها یریگ میتصم تقویت ،آن پی در و محلی حاکمیت یریپذ انعطاف و تقویت

 های سیاست و اقتصادی و اجتماعی توسعه مسائل حل توانایی از توانند می روستایی شوراهای

 مختلف سطوح در انروستایی مشارکت طریق از نهاد این ،همچنین .باشند برخوردار مرتبط

 انتقال ،زداییتمرکز روستایی، مدیریت زمینه در تواند می ،ارزیابی و منافع اجرا، گیری، تصمیم

 .(Gholamrezai et al., 2016) کند ایفا مهمی نقش اجتماعی بلوغ و نفس اعتمادبه ،ها خواسته

 نهاد کی روستایی شوراهای که دکر برداشت چنین توان می یادشده، نکات به توجه با بنابراین،

 سازی ظرفیت به دتوان یم مردمی نهاد این وجود و روند؛ می به شمار دموکراتیک و مردمی

(Chilton, 1991) ها فرهنگ تقویت و (Coleman, 2001b) یک سیاسی ساختار اصالح نیز و 

 .(Conyers, 1993) کند کمک جامعه
 انتخابات و روستایی شوراهای

 و ساالری مردم از نمادی که یابد می تجلی انتخابات در چیز هر از بیش سیاسی مشارکت

 هراندازه .(Alamdar et al., 2016) رود می به شمار جوامع یافتگی توسعه میزان از مهم شاخصی

 میزان ،باشد تر ملموس قبلی های مشارکت جهینت و بیشتر سیاسی مشارکت به نسبت حساسیت

 هر در انتخابات ،امروزه .(Pishgahifard, 2001) یابد می افزایش بعدی انتخابات در حضور

 و پذیرش در حکومت توانایی و افزاید می جامعه سیاسی فضای پویایی و بالندگی بر کشوری

 تعیین و رأی حق است. آن اقتدار مؤید که ،رساند می را مختلف سیاسی های جریان هضم

 برای سازوکاری شوراها ،ایران در و شود می شمرده نیز شهروندی حقوق مصادیق از سرنوشت

 است. سازی تصمیم و گیری تصمیم های عرصه در روستا و شهر مردم مشارکت تعمیم و گسترش

 واضعان دوراندیشی نشانگر نهاد دینب ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون هفتم فصل اختصاص

 از استفاده با تا است ای منطقه و محلی سطوح در مردم مشارکت مندسازی قانون در اساسی قانون

 نمایندگان به اختیارات واگذاری و تمرکززدایی در مهم گامی شوراها، به اعطاشده های ظرفیت

 .(Mazhari, 2016) شود برداشته مختلف مناطق در مردم منتخب
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 تحقیق شناسی وشر

 ه کهگرفت انجام یتشافکا یردیکرو با ،بنیادداده هینظر گیری از بهره با حاضر، کیفی مطالعه

 DePoy and) شود یم گرفته به کار انهیگرا عتیطب قاتیتحق درو  است شده شناخته روش کی

Gitlin, 2019) انجام یچگونگ مورد در یشناخت روش های دگاهید نیتر شده شناخته از یکی و 

 ساختن ای کشف بر یمبن که (Haig, 2010)رود  می به شمار یاجتماع علوم در یفیک قاتیتحق

 ،است یا سهیمقا لیتحل از استفاده با مند نظام لیوتحل هیتجز نآ کار اساس و ستها داده از نظریه

 ،(Chun Tie et al., 2019) است ایدهیچیپ روش اما است، ریپذ انعطاف ذاتاً روش این اگرچه

 Bryant and) دهد یم شرح را خاص دهیپد کی فرآیند و شود می نظریه کی دیتول به منجر که

Charmaz, 2007; Birks and Mills, 2015). زیسا مفهومیا  بنیاد داده یپرداز هینظر ،بنابراین 

 و اساس بر که است روشی و بوده «بودن ...بنیاد و اساس بر»یا ..« .بر بودن مبتنی» یمعن به دیبنیا

 بنیاد داده یپرداز هینظر .(Danaeifard and Emami, 2007) پردازد یم نظریه تولید به ،ها داده پایه

 تا آورد یم فراهم پژوهشگر برای را امکان این که است نظریه کشف استقرایی یشناس روش یک

 این پایه ، به تحکیمزمان هم طور به و «موضوع عمومی یها یژگیو» از نظری گزارش به تهیة

 رهیافت اینهمچنین،  .(Fernández, 2004) بپردازد ها داده تجربی هایهمشاهد در گزارش

 درباره را کنش برهم یا کنش ،فرآیند یک که است یا هینظر تولید منظور به کیفی و مند منظا

 که ییها داده .(Clark and Creswell, 2005) کند تشریح کلی سطح در پدیده کوچک یک

 یها دادهانواع  از بسیاری شامل ،آوردگرد می هافرآیند تشریح برای بنیاد داده پرداز هینظر توسط

 خاطرات ،رسمی اسناد ،ها مصاحبه ،وشنودها گفت ،ه هامشاهد اند: جمله این از است که کیفی

 ;Danaeifard and Emami, 2007) پژوهشگر خود شخصی تأمالت و مجالت و دهندگان پاسخ

Clark and Creswell, 2005; Charmaz, 1990). زمانی رهیافت این از استفاده ترورض 

 به موجود یها هینظر نیاز باشد و فرآیند یک ()اجمالی کلی تبیین یا نظریه یک به که است

 نظریه ؛ در این حالت،پردازد ینم موردنظر فرآیند در کنندگان مشارکت به یا موردنظر مشکل

  .(Danaeifard and Emami, 2007) کند یم «دیتول» نظریه یک بنیاد داده
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 از برگرفته که یا هینظر به نسبت ،دارد «انیبن» ها داده در دبنیا ة دادهنظری از آنجا که

 تناسب موقعیت با زیرا ،دهد یم ارائه بهتری تبیین ،هاست آن تطبیق و موجود یها هینظر مجموعه

 احساسات و گیرد می نظر در را محیط یک در ساکن افراد است، کارآمد واقعاً عمل در دارد،

 ،شود یم یافت فرآیند در واقعاً که را ییها یدگیچیپ همه است ممکن و کند یم درک را ها آن

  .(Clark and Creswell, 2005) دهد نشان

 برفی  گلوله هدفمند یریگ نمونه از شوندگان، مصاحبه انتخاب یبرا ،حاضر تحقیق در

، روستا شوراهای اسالمیمطلع کلیدی عضو  افراد نفر ازده فه تحقیق رااین جامعه  شد. استفاده

و کارشناسان مرتبط با امور شوراهای روستایی در فرمانداری و  آباد شهرستان خرم دهیاران

 اولین انتخاب یا شناسایی از پس پژوهشگر ،روش این در. دادند تشکیل بخشداری این شهرستان 

 گیرد می کمک گیری نمونه بعدی هایواحد انتخاب و شناسایی برای نآ از ،گیری نمونه واحد

این  و ؛(Ranjbar et al., 2012) شوند می انتخاب نمونه واحدهایدیگر  ،ترتیب همین به و

 Creswell and Poth., 2016; Vollstedt andیابد ) میادامه  ینظر اشباع به دستیابی تا فرآیند

Rezat, 2019; Strauss and Corbin, 1990; Khosravi et al., 2016 ) 

 به و شروع ساده و لیک تسؤاال با ساختارمندی نیمهها مصاحبهدر پژوهش حاضر، 

 یها فن قیطر از قیتحق جینتا یریپذ نانیاطم و یریاعتبارپذ .رفت پیش تر یئجز سؤاالت سمت

 ،3گمنامی حفظ ،2آگاهانه رضایت ؛ همچنین،شد حاصل 1یساز مثلث یها فن و اعضا نترلک

 ؛ وشد لحاظ اخالقی تعهدات دیگر و مطالعه طول در یگیر کناره حق اطالعات، بودن محرمانه

 یژگـیو پنـج ،(Strauss and Corbin, 1998) کوربین و اشتراوس یمیاپاراد مدل از استفاده بـا

ها  داده لیتحل گرفتند. قرار یبررس مورد گذارند، یم ریتأث تحقیق مسئله بر که (1 )شماره یاصل

 یها داده هدف، نیدب یابیدست یبرا و است نظریه توسعه بر یمبتن ،در روش داده بنیاد

 یابیارز یاصل فرآیند عنوان به یکدگذار مختلف یها روش از استفاده با شده یآور گرد

                                                                                                                                               
1. triangulation 

2. informed consent 

3. anonymity 
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 بود خواهد متفاوت هم با ها یکدگذار نوع ،استفاده مورد مدل به توجه با و شوند یم

(Vollstedt and Rezat, 2019) بنا یکدگذار نوع سه پایه بر یادشده مدل تحلیل همه. با این 

 3انتخابی یکدگذار و 2محوری یکدگذار ،1باز کدگذاری :اند از که عبارت است شده

(Strauss and Corbin, 1990; Mey and Mruck, 2011; Glaser, 1978; Teppo, 2015).  در

 زیر به صورت مختصر موارد توضیح داده شده است.

 کد اختصاص و ها مصاحبه خط به خط بازنگری و تحلیل یمعن به آزاد() باز کدگذاری

 ,Danaeifard and Emami, 2007; Strauss and Corbin, 1990; Teppo) است جمله هر به

2015; Joo and Kim, 2013; Haj-Bagheri et al., 2007). ،فرآیندی طی  در این مرحله

 شوند یمکشف  ها دادهدر  ها آنو ابعاد  ها یژگیو، شده ییشناسامفاهیم  که از رهگذر آن، شود یم

(Lee, 2001; Strauss and Corbin, 1998) ،ی بند بخشبنیاد، با  داده پرداز هینظر؛ در واقع

 دهد یمدر خصوص پدیده در حال مطالعه را شکل  ی اولیه اطالعاتها مقولهت، اطالعا

(Danaeifard and Emami, 2007)،همه پایة بر ها مقوله گذاری به بنیان پژوهشگر ؛ همچنین 

 Clark) پردازد یم خود یها ادداشتی یا وقایع و هاهمشاهد ،ها مصاحبه نظیر شده یآور جمع یها داده

and Creswell, 2005). 

 کدگذاری از پس ،ها آن با که ییها هیرو سلسله از است عبارت ؛محوری کدگذاری

 ندشو می مرتبط یکدیگر به های جدید به شیوه اطالعات مقوالت، بین پیوند برقراری با ،باز

(Corbin and Strauss, 2014). ی ها دسته و میمفاه نیب روابط یبررس یبرا یکدگذار این

 ;Mey and Mruck, 2011) مورد نیاز است آزاد باز یا کدگذاری فرآیند در ایجادشده

Teppo, 2015; Strauss and Corbin, 1990). و ها داده باید ،مقوالت نیب روابط یبرقرار یبرا 

 اصلی مؤلفه پنج بررسی به ،بر آن تمرکز با وشوند  یبررس ،کدگذاری میپارادا اساس بر کدها

 هم به سطح کی در ها آن و ؛شد خواهد ها دسته و میمفاه نیب روابط کشف سبب که شود پرداخته

                                                                                                                                               
1. open coding 

2. axial coding 

3. selective coding 
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 یادشده، یها مؤلفه ،(Strauss and Corbin, 1990; Chun Tie et al., 2019) شوند یم مرتبط

 از: اند عبارت ،بیبه ترت

o ؛گذارند یم ریتأث محوری مقوله بر که شرایطی به مربوط یها مقوله :علی شرایط 

o ؛گذارند یم ریتأث هادراهبر بر که خاصی شرایط :زمینه 

o است؛ فرآیند اساس که یا دهیپد از ذهنی صورت یک :محوری مقوله 

o ؛گذارند یم ریتأثها دای عمومی که بر راهبر شرایط زمینه :گر مداخله شرایط 

o :و ؛شود یم منتج محوری پدیده از که خاصی یها کنش برهم یا ها کنش راهبردها 

o :راهبردها استخدام از حاصل یها یخروج پیامدها (Danaeifard and Emami, 2007). 

 هیکل نیب ارتباط و شود انتخاب مقوله دیبا پایانی، مرحله، در این (ینشیگز) انتخابی یکدگذار

 .ردیگ قرار یموردبررس مقوله محور حول عمده مقوالت

 
 بنیادداده نظریه یایمپاراد مدل -1 شکل

 مطالعه موردمعرفی منطقه 

بر اساس  .استشهرستان استان لرستان  نیتر تیپرجمع، مرکز و آباد خرمشهرستان 

 ۴71هزار و  5۰6برابر با  1395آباد در سال  سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان خرم
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هاي مركزي، زاغه، پاپي و بيرانوند اين شهرستان داراي هفده دهستان در بخش .نفر بوده است

مين دوره . در پنجراي روستايي دارنداري و شوروستاي شهرستان، دهي 222 ،مجموعو در  است

شدگان نهايي انتخابات شوراهاي نامثبت شد، برگزار 1396سال انتخابات شهر و روستا كه در 

درصد  بيستنفر بودند كه نسبت به دور قبل  93هزار و  نُه ي استان لرستاناسالمي شهر و روستا

ر و ي شهها در تعداد داوطلبان انتخابات شوراهامقايسه رشد شهرستان است. افزايش داشته

 نُهآباد شهرستان خرم )،1392 نسبت به دور قبل (سالدهد كه در مجموع، روستا، نشان مي

ميانگين كشوري رشد تعداد رشد داشته و با توجه به درصد  بيستلرستان و استان درصد 

رشد بيشتر در شمار درصد  (چهارده درصد)، رتبة اين استان با ششداوطلبان انتخابات شوراها 

داوطلبان زن در شوراي  خوب ارزيابي شده است. شايان يادآوري است كه شمارداوطلبان، 

رشد اجتماعي  گرنشان كهدرصد افزايش داشته  94نسبت به دور قبل  هاي استان لرستانروستا

براي محققان  سؤالبعدي، اين  انتخاباتروي داشتن  شيپبهرو، با توجه است. از اينزنان جامعه 

هايي را دارد كه بتوان از آن براي افزايش مشاركت مردم ن نهاد ظرفيتآيا اي«مطرح بود كه 

 ليتحل وبر كشف  تنيمب ؛ بنابراين، با توجه به ماهيت تحقيق كه»محلي در انتخابات بهره برد؟

  بهترين مدل انتخابي براي تحليل، تشخيص داده شد. 1دبنياداده هينظربوده، 

  

  نتايج و بحث

روستايي  شوراهاي امور سانكارشنا از نفر شش با ،تحقيق سؤال به پاسخ راستاي در

 شوندهمصاحبه افراد يشناخت تيجمع توصيفي هاييافته نخست، گرفت. صورت مصاحبه

 اعضاي و دهياران از نفر سپس، با دوازده .است دهآم 1 جدول در آن نتايج كه شدهيبررس

 آبادحشمت ،آبادامام آستان، درب روستاهاي در( زاغه و مركزي بخش در روستايي شوراهاي

گيري از نظرات اهالي روستا و افراد كليدي صورت گرفت؛ و براي بهره مصاحبه )خشكه رود و

                                                                                                                                               

1. Grounded theory 
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 . شایان یادآوریندشد بیترک و دوم اول های بخش یها مصاحبه نتایج در جوامع روستایی،

 بود. سال ۴3/5۰ شوندگان مصاحبه سنی میانگین که است
 شونده مصاحبه افراد ویژگی -1 جدول

 خدمت محل / سمت تحصیالت

 یمرکز یبخشدار انکارمند از نفر دو عمران کارشناس ،یاجغراف کارشناس

 مرکزی بخشداری در فنی کارشناس عمران کارشناس

 مرکزی فرمانداری در روستایی توسعه کارشناس محیطی یزیر برنامه سانسیل فوق

 مرکزی فرمانداری در شورا و بازرسی کارشناس حقوق دکتری دانشجوی

 یمرکز یفرماندار در عمران کارشناس عمران ارشد کارشناس

 های پژوهش مأخذ: یافته

 مصاحبه قیطر از تر گفته شد، که پیش چنان ،پژوهش یاصل سؤال به ییگو پاسخ یبرا

 ازیموردن اطالعات ،مرتبط کارشناسان و شوراها اعضای از نفر با هجده ساختارمند مهین

 ,Strauss and Corbin) کوربین و اشتراوس یمیپارادا مدل از استفاده بـا و آمده دست به

 ،سطر به سطر مرور صورت به ،اول گام در و ه است؛شد اقدام ها افتهی تحلیل به نسبت(، 1998

 ها یژگیو کشف و یبند طبقه و ها مفهوم یگذار نام یلیتحل فرآیند شدند. استخراج «باز کدهای»

مداوم  سهیمقا، با انجام پژوهشگر که گرفت صورت محوری یکدگذار در ها آن ابعاد و

 یدگاهید تا دپرداز یم رونیب و درون ها از داده محتوای از اهیممف الکلنگی(، به تحلیلآ)

 تحقق ،شده گرفتهکار هب مدل اساس بر د.یآ به دست ماهیمف گاهیجا و تیاهم به نسبت متفاوت

 و اصلی عنصر پنج قالب در باید را رویدادی هر دادن رخ علل بررسی یا و اتفاقی یا و پدیده هر

 یانجیم شرایط ،یانهیزم شرایط ،یعلّ طیشرا :از اند عبارت عناصر ؛ اینشد جویا مهم

با  ساختارمند هنیم یها مصاحبه از محتوا تحلیل از استفاده با که امدهایپ و راهبردها ،(گر )مداخله

 .ندشو در پی، تشریح می و اند شده استخراج شده انتخاب شوندگان،مصاحبه 
 یعلّ شرایط -1

 ,Strauss and Corbin) کوربین و اشترواس پارادایمی مدل اساس بر ،تحلیل ابتدای در

 وقوع به منجر که هستند شرایطیی علّ شرایط .شد پرداخته مسئله یعلّ طیشرا بررسی به (،1998
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 ,.Papi et al., 2017; Choi et al., 2018; Mishra et al) شوند یم اصلی پدیده پیشرفت یا

2014; Van Heerden and Jooste, 2018) کرد: تعریف گونه نیا را علی شرایط توان یم یا و؛ 

 Danaeifard and) گذارند یم ریتأث محوری مقوله بر که شرایطی به مربوط ییها مقوله

Emami, 2007). بوده انتخابات در روستایی جوامع مشارکت افزایش محوری و اصلی مقوله 

 شد، مشخص مشارکت افزایش این علی شرایط عنوان به که مواردی حاضر، تحقیق در و است

 از: اند عبارت

 ؛ییتمرکززدا سیاست اعمال -

 ؛ وبازنگری در شرح وظایف شوراها -

 و گذاری قانون حوسط در سیاسی عرصه در شوراها جایگاه تقویت برای الزم اقدامات -

 .اجرایی
 ییززداکتمر سیاست اعمال -1-1

 Chattopadhyay) بود خواهد یاجتماع مهم تحوالت دبخشینو تمرکز عدم ،تردید یب

et al., 2010)است جامعه بستر در تحوالت ایجاد سازی خصوصی الزمه ؛ (Zhuang, 2014) و 

 داشت خواهند ماتیتصم یریگ شکل در یمهم نقش مردم ،ییتمرکززدا استیس اعمال با

(Samanta, 2014). صورت  یها مصاحبه از آمده دست به نتایج نیز و هگفت نکات پیش به توجه با

 کلیه در ییتمرکززدا شیوه و نظام شدن نهادینه که دکر برداشت چنین توان یم ،گرفته

 ،آن متعاقب و شوراها سیاسی جایگاه تقویت در ،ناخواه خواه نفعان، ذی با مرتبط های عرصه

 تقویت یسازوکارها از یکی ؛ و البتهدبو خواهد مؤثر روستایی جامعه یاسیس فرهنگ ارتقای

 سوی از تمرکززدایی سیاست اعمال اتخاذ و سیاسی و اجتماعی های عرصه در شوراها جایگاه

 .است یگذار قانون و ستادی رانیگ میتصم
 شوراها وظایف شرح در بازنگری -1-2

 یها استیس توضیح ارائه و بیاناند از:  شوراهای اسالمی روستا عبارت وظایف جمله از

 با همکاری دولت؛ توسط شده ارائه یها استیس اجـرای به روستاییان ترغیب و تشویق و دولت
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 عمومی، تأسیسات از یبردار بهره و نگهـداری اداره، احـداث، بـرای ربط یذ مسئوالن

 اختالفات رفع برای تالش ؛امکانات حدود در روستا ازین مورد رفاهی و اجتماعی اقتصادی،

 نظم و امنیت برقراری برای انتظامی نیروهای با همکاری ؛ها آن میان حکمیت و محالت و افراد

 تولیـدی یها تیفعال اجرای در عمومی مشارکت جلب و مناسب زمینه ایجاد ؛عمومی

 عمرانی، ،اقتصـادی اجتماعی، خدمات انجام در یزیر برنامه ؛دولتی یها سازمان و ها وزارتخانه

 مراجع همـاهنگی و موافقـت بـا امـور سایر و سوادآموزی آموزشی، فرهنگی، بهداشتی،

 برای بخشدار به آن معرفی و سال چهار مدت برای دهیار انتخاب ،تر مهم از همه و ؛ربط یذ

 .حکم صدور

 را کمتری سیاسی وظایف عموماً روستا یاسالمشورای  شود، یم مشاهده که گونه همان

 روستایی مناطق عمرانی توسعه مسائل حول نهاد این کارکرد عمدتاً و شود یم دار عهده

 دمـکراتیک نهادهای روستایی شوراهای تر گفته شد، پیش که گونه همان اما است؛ شده نییتع

 و گویی پاسخ امور، اداره در شفافیت عـمومی، آگـاهی افزایش باعث توانند می که هـستند

 ترغیب در توانند می نیز و (Karimi and Imani Jajarmi, 2009)شوند  مدیران پذیری مسئولیت

 در قدرت توزیع و دموکراسی گسترش باعث و کنند عمل مؤثر بسیار محلی افراد مشارکت

 در نهاد این یها تیظرف از میتوان یم هنگامی رو، . از این(Mousavi, 2015) شوند مـحلی سـطح

 ایجاد تغییراتی آن وظایف انجام در که ببریم بهره انتخابات در مردم مشارکت افزایش راستای

 عمل مؤثر و موفق راستا این در تواند یم شوراها وظایف شرح در بازنگری ،شک بدون و شود

 باشد: داشته به دنبال را به شرحی منافع و کند

 یادشده؛ های سیاست اجرای در راستای روستاییان تشویق و دولت های سیاست توجیه و تبیین -

 ؛توسعه منظور به روستاییان مشکالت و مسائل بررسی ،همچنین و مردمی های مشارکت افزایش -

 ؛ وخویش سرنوشت تعیین در روستاییان دادن دخالت -

به  را روستاها توسعه برای دولت های هزینه کاهش که شوراها و دولت دوسویه تعامل  -

 دارد. دنبال
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 اجرایی و گذاری قانون حوسط در سیسیا عرصه در شوراها جایگاه تقویت الزم برای اقدامات -1-3

 پیشبرد در که نهادی عنوان به و اجتماعی نهادهای از یکی روستایی شوراهای که ازآنجا

 طریق از و رفاهی امور سایر و آموزشی ،فرهنگی بهداشتی، عمرانی، اجتماعی، های برنامه

 انسانی، توسعه و روستایی توسعه در آن اهمیت رغم و به شود می انتخاب مردمی یها یهمکار

 نهاد کی عنوان به نظام نوع این توسعه هب است الزم ،ستین برخوردار کافی استقالل از متأسفانه

 روستایی توسعه های الزمه از یکی چراکه صورت گیرد، دولت سوی از بیشتری توجه مستقل

 شایان یادآوری شود. می شهرها به روستاییان مهاجرت مانع که ستها دهیاری و شوراها توسعه

 کمبودها، شناخت و بررسی خصوص در شورا به کمک توان یم دهیار وظایف از که است

 رفاهی امور و آموزشی فرهنگی، بهداشتی، عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، یها یینارسا و نیازها

 فعالیت دامنه توان یم سیاسی عرصه در شوراها جایگاه قویتت راستای در .برشمردرا  روستا

 د:واگذار کر نهاد یندب را زیر به شرح ییها تیفعال انجام فهیوظ و تر گسترده را شوراها

 ؛ااستعداده شناسایی و معرفی -

 ؛سیاسی احزاب و ها تشکل ایجاد -

 ؛هابیانیه همراهبه  موجود احزاب شناساندن و معرفی  -

 ؛جمهوری ریاست هاینامزد معرفی برای جلسات تشکیل -

 ؛روستایی جوانان شوراهای تشکیل برای وپرورش آموزش با هماهنگی -

 ؛ وروستا شورای هاینامزد معرفی برای جلسات تشکیل -

 .روز سیاسی مسائل به نسبت روستاییان یساز آگاه -
 گر مداخله شرایط -2

 Papi) گذارند یم ریتأث مرکزی پدیده بر که دشو یم اطالق شرایطی به گر مداخله شرایط

et al., 2017; Choi et al., 2018; Amar and Haag, 2017; Lindkvist et al., 2015; Joo and 

Kim, 2013; Knaggs, 2012) محوری پدیده از که هستند خاصی یها کنش برهم یا ها کنش و 

 نیتر مهم از که داد نشان تحقیق نتایج .(Danaeifard and Emami, 2007)ند شو یم منتج

 اند از: عبارت انتخابات در روستایی جوامع مشارکت شیافزا بر مؤثر گر مداخله شرایط
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 ؛ وو عادالنهنظارت درست  -

 .آموزش -
 عادالنه و درست نظارت -2-1

 و دمکراسی به منجر یها فعالیت اجرای سیاسی توسعه در گر مداخله شرایط از یکی

 نمودهای سوگیری بدون و کامل درست، رعایت ،تر مهم آن از و ؛است مردمی مشارکت

 در ،ناین میا در .ستنمودها این اجرای بر مستمر نظارت و پایش مستلزم که است مشارکت

 سالمت و انحراف از جلوگیری کنترل، هدف با شوراها نظارت زمینه و بستر ایجاد صورت

 و سیاسی توسعه تحقق امکان ملی، و ای منطقه محلی، یها یریگ یرأ و انتخابات چون نمودهایی

 .یافت خواهد افزایش روستایی جامعه شدن یاسیس
 آموزش -2-2

 نیز و ناآگاهی سیاسی و اجتماعی مشارکت بازدارنده عوامل و موانع از یکی از آنجا که

 شیوه به جمعی کار اجرای و مدیریتزمینة  دراعضای شورا روستایی ناآشنایی روستاییان و البته 

 کراسیودم تمرین نیز و بینشی و دانشی های حیطه در آموزشی های برنامه برگزاری ،است نینو

 تواند می پایشی و نرم های گری مداخله و یلگریتسه طریق از مشارکتی و جمعی گیری تصمیم و

 .باشد مؤثر اجتماعات سیاسی توسعه در
 یا زمینه شرایط -3

 که است پدیده یها یژگیو شرایط/ از خاص ای مجموعه ةدربرگیرند ای شرایط زمینه مفهوم

 Choi et) گذارند یم ریتأث مشکل از جادشدهیا خاص شرایط یا آن اجرای چگونگی پدیده، روی

al., 2018; Joo and Kim, 2013; Haig, 2010; Chun Tie et al., 2019; Mishra et al., 

2014; Halaweh et al., 2008; Schraw et al., 2007). ،در یا زمینه شرایط در تحقیق حاضر 

 روستایی محلی جوامع مشارکت افزایش در روستایی شوراهای یها تیظرف شناسایی راستای

 از: اند عبارت

 ؛منطقه وپرورش آموزش وضعیت و سواد سطح -

 ؛منطقه در اجتماعی انسجام و اعتماد -

 ؛منطقه در گروهی کار و مشارکت روحیه -
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 و ؛سیاسی عرصه در شوراها و روستاییان توان به نسبت مسئوالن و مدیران درک -

 .طرفی بی رعایت -
 منطقه وپرورش آموزش وضعیت و سواد سطح -3-1

 و بوده عام شرایط که ستا برقرار شروطی ،روستایی شوراهای اعضای انتخابات در

 این مندی مبنی بر لزوم بهره خاص یشرایط و دارند را نویسی و نامزدی نام امکان مردم عموم

 و واضح طور به شدن نامزد امکان عدم شرایط فقط و ؛ندارد وجود مرتبط دانش و سواد از افراد

-عمرانی توسعه راستای در توانند یم وقتی شورا اعضای است. شده نییتع و مشخص یجزئ

 آشنایی قوانین با هم که کنند عمل موفق قشر این حقوق احقاق و روستایی جوامع اجتماعی

 داشته مردم بر قبول قابل ینفوذ ،انتخابات جملهاز  خاص موارد در بتوانند و باشند داشتهرا  الزم

 اصلح گزینه انتخاب برای راهنمایی یا و انتخابات در مشارکت ضرورت به تبیین بتوانند و باشند

 منظور به منطقه آموزشی وضعیت به توجه و تحصیالت دادن قرار اولویت در ،بنابراین؛ ندبپرداز

 و روستاییان پایداری و ماندگاری های الزمه از یکی روستاها شورایی نهاد به یبخش توسعه

 .ستروستا پایدار توسعه ،همچنین
 منطقه در اجتماعی انسجام و اعتماد -3-2

 جمله از «یاجتماع انسجام و اعتماد» که داد نشان حاضر تحقیق یها مصاحبه نتایج

 ،واقع در است؛ انتخابات در روستایی مردم مشارکت افزایش در اثرگذار و مهم یها مؤلفه

 اندازه هر که است سیاسی احزاب و دولت نهادها، و مردم بین اعتماد همان اجتماعی اعتماد

 انسجام شوند. می تر افتهی توسعه جوامع و یابد می شیافزا نیز اجتماعی سرمایه ،باشد بیشتر

 و پذیرش حاصل که دارد اشاره جامعه یک اعضا میان جمعی توافق به نیز اجتماعی

 یا انباشت اندوخته و جمعی خاطر تعلق وجود و جامعه یک هنجاری و ارزشی نظام سازی یدرون

 وضعیتی به رسیدن امید به مردم .(Coleman, 2001a) است جامعه آن افراد میان در ها تعامل از

 همین گاه ولی ،کنند یم شرکت جمهوری ریاست یا مجلس شورا، از اعم انتخابات در بهتر

 بردن باال ،تردید یب داشت. خواهد اجتماعی سرمایه و اجتماعی یها شکاف بر یراتیتأث انتخابات

 با یمناطق در باال مشارکت این که شود یم اندیشیده آیا ولی ،است مهم سیاسی مشارکت



 95شمارة   ،24توسعه، سال  روستا و

18 

 حاصل قیمتی چه به (مختلف قومیتی یها یبند دسته با روستایی جوامع )همانند یا لهیقب ساختار

 تعمیق و پیوندی اجتماعی سرمایه فرسایش قیمت به باال مشارکت این میدان یم آیا ؟شود یم

 ساکنانکه  است شده مشاهده گاه ؟دیآ یم دست به ها آن یریناپذ میترم و اجتماعی یها شکاف

 یا و روستا از قسمتی و نامزد یک حامی ،خاص یلیبه دال ،روستا از قسمتی یا روستا یک

 بسا ریشه در چه سیاسی یها یبندمرز این و شوند یم دیگری نامزد حامی مجاور روستای

 ها یکش خط نیا .شود یم و حتی تعمیق و تشدید تر پررنگ انتخابات در و دارد گذشته اختالفات

 کوچک محالت در اجتماعی ساختار ینوع به و شود یم تکرار بار کی سال هرچند انتخابات در

 فرسایش میزان گفت توان یم که حدی تا ردیگ یم قرار یانداز دست مورد هانامزد توسط

 .کند یم نفوذ جامعه یها هیال نیتر قیعم تا و است تر عیوس شوراها انتخابات در اجتماعی سرمایه

 داده رخ نیز خانوار و تیره مانند تر نییپا یها هیال حتی و یا فهیطا سطح در اجتماعی یها شکاف

 انتخابات ایام در خانوادگی و ایی طایفه دعواهای و ها تنشو  یجد اختالفات شاهد بارها و است

 و بسیار اهمیت دارد منطقه افراد یآگاه و سواد سطح ،تر گفته شد پیش که گونه همان .میا بوده

ای که  گونه باشد، به مؤثر بسیار تواند یم زمینه این در شوراها اعضای یآگاه و سواد سطح نیز

 حتی و هند؛د پایان اختالفات به قومیتی، تعصب از دور به انتخاب برای راهنمایی اعضای شورا با

 بتوان ،جمهوری ریاست یا و شورای اسالمی مجلس انتخابات همانند یتر بزرگ انتخابات در

 داشت. کنونی شرایط بهبودی به چشم و کرد انتخاب را بهتر گزینه تنش، بدون
 منطقه در گروهی کار و مشارکت روحیه -3-3

 نیز و ها مهارت و ها توانایی در تفاوت و انسان ذهنی محدود های توانایی به توجه با

 و بگیرد تصمیم و کند فکر افراد همه یجا به تواند نمی ییتنها به فرد یک ،زمانی یها تیمحدود

؛ و شود انجام دقیق ریزی برنامه با و یدرست به ها فعالیت همه که باشد داشته توقع ،سرانجام

 گروهی یها یهمکار و جمعی خرد از استفاده ،بنابراین؛ باشیم پیشرفت و موفقیت شاهد همگان

 و روستاییان بین اطالعات تبادل و باتجربه و دهید آموزش افراد تجارب از استفاده اعضا، بین

 روحیه ،همچنین و نفس اعتمادبه تقویت باعث ،روستاییان نظر به بخشیاعتبار با افراد، دیگر

 شود. می روستاییان در ییجو مشارکت
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 سیاسی عرصه در شوراها و روستاییان  توان به نسبت مسئوالن و مدیران درک -3-4

که  است الزم ،بنابراین ؛است ملی توسعه برای بنیادی ضرورت یک روستایی توسعه

 سیاسی های فعالیت اهمیت و نقش به توجه و روستایی نظام به بنیادی توجه مسئوالن و مدیران

 و سیاسی نقش به تنها نه متأسفانه اما؛ باشند داشته مستقل نهاد کی عنوان بهشورای روستایی 

 سایر به وابسته نهاد کی عنوان به تاکنون این شورا بلکه ،شود نمی توجه روستاها در شورا حضور

 فراموشی به سیاسی های فعالیت در روستاییان حضور و شده گرفته نظر در سیاسی نهادهای

 است. شده سپرده
 طرفی بی رعایت-3-5

 بندی تقسیم مورد در بحث کشور، امروز سیاسی فضای بر حاکم پیچیدگی به توجه با

 قالب در سیاسی های جناح و ها گروه از کدام چیه زیرا ،نماید می دشوار سیاسی های گروه

 بین درویژه  به ها گروه و بیشتر دنگنج نمی کالسیک و شده فیتعر های نامهمرام با احزاب

های  دیدگاه، از اند داشته دخالت سیاسی احزاب و سیاسی های فعالیت در کمتر که روستاییان

 بین در سیاسی توسعه های الزمه از یکی ،بنابراین؛ برخوردارند مبتنی بر اعتقادات اسالمی

؛ و به است خاص حزب یا گروه به توجه بدون انتخابات در مردم دادن مشارکت ییانروستا

 تغییر یا و ها یریگ موضع نبودن شفاف در این زمینه روستاییان مشکالت از یکی همین ترتیب،

 .هاست گروه این بندی تقسیم و سیاسی های گروه موضع
 راهبردها -4

 را مشکل یک که اشاره دارد اقداماتی به یادشده مدل از عنصر چهارمین عنوان به راهبردها

 Haig, 2010; Chun Tie et al., 2019; Vollstedt and Rezat, 2019; Corbin) کنند یم حل

and Strauss, 2014) جوامع مشارکت افزایش راستای در که داد نشان حاضر تحقیق نتایج و؛ 

 شوند: واقع مؤثر توانند یم زیر به شرح راهبردهایی ،انتخابات در محلی

 ؛استعدادها شناسایی و معرفی -

 ؛ها آن نظرات کسب و روستاییان آگاهی افزایش هدف با مستمر جلسات برگزاری -

 و ؛انتخابات تمامی در شوراها جایگاه تقویت -
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 .یا منطقه تصمیمات در شوراها مشارکت -
 استعدادها ییشناسا و یمعرف -4-1

تقویت و توسعه  راستایمنظور شناسایی نقاط ضعف روستاها و تالش در  به

 ،باالتر تحصیالت سطح و برخوردار از سیاسی های زمینه در فعال افراد بین از ها، زیرساخت

 ییگرا هم با روستاها یرساختیز مشکالت به رسیدگی و روستایی امور مسئول عنوان به تعدادی

 .کنند می کمک روستا مشکالت رفع به ها دهیاری و روستایی شوراهای
 ها آن نظرات کسب و روستاییان آگاهی افزایش هدف با مستمر جلسات برگزاری -4-2

 است مقوله یندب توجه عدم و سیاسی کم های فعالیت روستاییان های محدودیت از یکی

 های مشارکت عدم ،همچنین و سیاسی های زمینه در آگاهی و اطالعات فقدان آن نتیجه که

 بین نظر تبادل روستایی، های مشارکت ارزیابی و جلسات برگزاری ،بنابراین؛ است اجتماعی

 روستاییان کردن آگاه منظور به اجتماعی -سیاسی مستمر های آموزش خبره، افراد و روستاییان

 است. پایدار توسعهویژه  به روستایی توسعه ماتالزا از ...و خود حقوق از
 انتخابات تمامی در شوراها جایگاه تقویت -4-3

 نهادهای دیگر به وابسته نهاد کی روستایی شوراهای که باورند این بر روستاییان بیشتر

شوراهای  اهمیت و نقش به توجه با ،رو نیازا آید. نمی حساب به مستقل نهاد کی و ستا سیاسی

 سیاسی و اجتماعی وضعیت بهبود و روستاها توسعه در سیاسی نهاد کیعنوان  به روستایی

 .، تقویت جایگاه شوراها در تمامی انتخابات ضرورت داردروستاییان
  یا منطقه تصمیمات در شوراها مشارکت -4-4

 واگذاری ،همچنین و منطقه ای توسعه یها راه پیشبرد در شوراها اهمیت و نقش به توجه

 نهاد این شده فیتعر یها تیفعال انجام به تشویق برای ای پشتوانه شوراها به امکانات و اعتبارات

 دخالت خود منطقه به مربوط های گیری تصمیم سایر در روستایی شوراهای اگر .رود می به شمار

 افراد آگاهی میزان بر تواند می حتی و شد خواهد افزوده نهاد این اعتبار میزان بر شوند، داده

 د.فزایبی خود سکونت محل روستایی مشکالت حل یراستا در شوراها عضو
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 پیامدها -5

 باشد افتهی تحقق مورد نظر هدف و شوند اعمال راهبردها که کنند یم بروز وقتی پیامدها

(Chun Tie et al., 2019; Corbin and Strauss, 2014). موضوع یندب تحقیق از قسمت این در 

 گسترده حضور ملی، یا و محلی انتخابات از اعم انتخابات، در محلی جوامع اگر که شد پرداخته

 مسئله اگر که داد نشان ها مصاحبه از حاصل نتایج .داشت خواهد منافعی و هاپیامد چه باشند، داشته

 :متصور است محلی جوامع برای زیر پیامدهای یابد، تحقق مدنظر

 ؛روستایی جوامع یاسیس نشیب و یآگاه افزایش -

 ؛سیاسی های تشکل در روستاییان مشارکت افزایش -

 ؛ ومردمی نهادهای بودن گو پاسخ -

 .روستاییان بین در ملی هویت پدیده یالقا -
 روستایی جوامع یاسیس نشیب و یآگاه افزایش -5-1

 های مشارکت از دور انزوا در بیشتر و کنند می شرکت تجلسا در کمتر روستایی جوامع

 ,Samanta) سیاسی مسائل به بینش و آگاهی عدم بیشتر آن علت که ،دارند فعالیت سیاسی

 و ستها گروه و افراد به اعتماد عدم ناشی از ترسنیز  و سیاسی خودباوری نداشتن و (2014

 اقشار با همسو توانست نخواهند هرگز ،باشد افکنده سایه قشر این بر آگاهی عدم که یمادام

 ند.گام بردار توسعه راستای در دیگر
 سیاسی های تشکل در روستاییان مشارکت افزایش -5-2

 مشارکت افزایش ،بنابراین ؛است یممرد های مشارکت روستایی توسعه کلیدی عنصر

 تشویق و ترغیب ،رمنظو بدین .استدر روستاه ویژه بهتوسعه  اصلی عناصر از یکی روستاییان

 توسعه به تواند می خویش سرنوشت تعیین و سیاسی های فعالیت در شرکت به روستاییان

 د.نک کمک روستاها
 مردمی نهادهای بودن گو پاسخ -5-3

 به توان می یی،روستای شوراها به ...و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، اراتیتواگذاری اخ اب

 .کرد کمک مردمی نهاد این یریپذ تیمسئول
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 روستاییان بین در ملی هویت پدیده یالقا-5-4

 لیبه دل در سطح دیپلم ها آنو توقف بیشتر  روستاییانپایین بودن سطح تحصیلی 

 عدم و روستاییانانزوای  باعث مسئله این که ستروستا در آموزشی نظام نقش بودن رنگ کم

 از دفاع و زنی چانه قدرت از ها آنمحرومیت  ،همچنین و سیاسی های تشکل در ها آن مشارکت

 مسئله به تواند می روستاییان بین در ملی هویت مفهوم القای ،بنابراین؛ شد خواهد خود حقوق

 کند. کمک در انتخابات ها آنمشارکت گستردة  مبنی بر موردنظر

 زنان آگاهی قبیل از مواردی به توان یم یادشده هدف تحقق پیامدهای جمله از ،ادامه در

 ،حکومتی نهادهای یها نقش و وظایف معرفی برای جلسات تشکیل ،سیاسی امور به

 ،انتخابات برگزاری در همکاری کشور روز مسائل مورد در مناسب اطالعات برخورداری از

 نیروی نیتأم برای محلی نیروهای جذب و شناسایی ،انتخابات انجام بر نظارت در همکاری

 د.کر اشاره انتخابات در شرکت به وستاییانر تشویق و انسانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شوراهای های ظرفیت بررسی برای بنیاد داده نظریه اساس بر شده یطراح مدل -2 شکل

 انتخابات در آباد خرم شهرستان روستایی جوامع مشارکت افزایش راستای در روستایی

اعمال سیاست 

، تمرکززدایی

بازنگری در شرح 

، وظایف شوراها

تقویت جایگاه 

شوراها در عرصه 

سیاسی در سطح 

 گذاری قانون

 

آموزش و نظارت بر انتخابات درست و عادالنه  

اعتماد ، وپرورش منطقهسطح سواد و وضعیت آموزش

 روحیه مشارکت و کار، و انسجام اجتماعی در منطقه

 طرفیرعایت بی، گروهی در منطقه

 

ری برگزا، معرفی و شناسایی استعدادها

آگاهی  هدف افزایش جلسات مستمر با

تقویت ، هاروستاییان و کسب نظرات آن

 جایگاه شوراها در تمامی انتخابات

 

هویت  پدیده یالقا

گو بودن پاسخ ،ملی

 ،مردمی نهادهای
افزایش مشارکت در 

 های سیاسیتشکل
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 و پیشنهادها گیری نتیجه

 نیز و مشروطه قالبان به ایران در تمرکززدایی نظام و محلی دولت اندیشه سابقه اگرچه

 است دهه چند از بیش ولی ،گردد یبرم ازآن بعد های دهه در والیتی و ایالتی های انجمن ایجاد

 نقطه انتقال .است روستایی شوراهای قالب در یانروستای مشارکت از نمودی شاهد ایران که

 رضایت ایجاد ضمن ،شوراها طریق از مردم به مسئوالن پیگیری و مسئوالن به مردم نظرات

 و وظایف شرح بر مروری با داشت. خواهد به دنبال نیز را مردمی اعتماد بیشتر، عمومی

 عمده مردم، مشارکت جلب بر دیتأک ضمن توان دریافت که می روستا، شوراهای اختیارات

 و بوده تولیدی و عمرانی فرهنگی، اجتماعی، های برنامه راستای در محوله اختیارات و وظایف

 تنها تقریباً از آنجا که است. داشته ورود سیاسی یریپذ جامعه و سیاسی عرصه در کمتر این نهاد

 به نظر ،است روستایی یشوراها کشور، روستاهای سطح در گسترده مشارکتی و مدنی نهاد

 به توجه با ،روستایی مردم مشارکت افزایش و سیاسی توسعه تحقق راستای در که رسد می

 انتخابات امور در (سوم کی حدود) ها آنسهم  و شهرها به قشر این روزافزون مهاجرت افزایش

 و شایسته شدن سیاسی در نهاد این از مندی بهره سیاسی، مشارکت نمود عنوان به ملی و استانی

 باشد. ضرورت و بایسته یک ادشدهی جامعه گرایانه واقع

 همکاری روستایی، مردم سازی آگاه طریق از توانند می شوراها که داد نشانحاضر  پژوهش

 سیاسی توسعه پیشبرد رد ،استعدادها شناسایی نیز و نتخاباتا در همکاری ،ها تشکل و احزاب با

 شود: زیر ارائه می به شرحپیشنهادهایی  مهم، این تحقق برای باشند. داشته نقش روستاها

 ،طور کامل بهاین حدود و وظایف  و قانون در اسالمی شوراهای وظایف و حدود تعیین -

 تحقق بر و بشناسند یدرست به را خود وظایف شوراها یاعضا و شود رعایت اعضا توسط

 .بگمارند همت آن

 های فعالیت پایش شورا، اعضای و روستاییان آموزش از رهگذر عملیاتی، و پایین حسط در -

 و انتخابات شوراهای روستایی و تشکیل راستای در یلگریتسه های روش اعمال محوله،

 خواهی رانت و سوءاستفاده از جلوگیری برای بازخوردی و جدی پایش ،این نهاد مدیریت
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 نمودهای در سودمند و فعال بازیگران عنوان به شوراها یگاهجا ارتقای شوراها و نیز اعضای

 جامعه یاعتنای بی و ناکامی کاهش باهدف محلی عمران و توسعه محسوس و ملموس

 عرصه در شوراهای روستایی میرمستقیغ و مستقیم اثربخشی امکان توان می ،روستایی

 برد. باال را سیاسی توسعه

 کشور وزارت همکاری پایین، سنی های هرد در اجتماعی رهایرفتا شدن نهادینه به توجه با -

 سودمند یآموز دانش یهاشورا تقویت و هدایت و حمایت هدف با وپرورش آموزش با

 بود. خواهد

 اعمال و آموزش آینده، نسل پرورش و مدیریت در زنان نقش به هتوج با ،همچنین -

 کارا تواند می جامعه و اجتماع سرنوشت در زنان مشارکت افزایش به منجر یها استیس

 باشد.

 و بخشی بین همکاری توان از می ها، بخش دیگر از سیاسی پدیده تأثر و ریتأث به توجه با -

 و کار تعاون، ،کشاورزی جهاد همچون) روستایی جامعه توسعه ولیمت نهادهای با تعامل

 همچون) جمعی اقدامات طریق از (امداد کمیته و کشاورزی بانک ،اجتماعی رفاه

 (کشاورزی و روستایی های تعاونی و روستایی زنان ژهیو خرد اعتبارات های صندوق

 مشارکت در مشارکت نوع این تسری و مردم اجتماعی و اقتصادی شارکتم باهدف

 جست. بهره سیاسی

 تقویت و ایجاد ،محور اجتماع و نهاد ممرد یها سازمان نقش به توجه با سرانجام، -

 زنان و جوانان از متشکل ،اجتماع دار ریشه و بومی های سازمان تعاملی آفرینی نقش

 توسعه جمله از جانبه همه توسعه نشد نهادینه در تواند می روستایی شوراهای با روستایی

 باشد. مؤثر روستایی سیاسی
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