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الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی

و نظام انتخاباتی در جمهوری اسالمی ایران


سیدمحمدتقی آل غفور ،سید محمدحسین هاشمیان ،عبدالله نوری گلجایی
چکیده
ت ه لژااه ژحا اژوژااله ژیاتخه لهتاژ لات یالدژ کلاژیزژیلای له ژخی لمدسژدخژتیقلقژ
د کمیااژ ه د.ژ هژو دژقد الژادژاهلپژتتکسلژیحای ژدخژی میبژ م زژدخژ ی هپژ هژ
ااه ژیاتخه هتاژ هژچهل هژوژویگمیس ه اژخو پخوژیاالژ(تهخ خچپ).ژ هژ مخااژ پژ مللژ
آ د ژ تخصژگمد دژکپژتیقسقاژدخژی دژخی طپژو دژادی تپژیاالژ(وستسمپ).ژ مله می دژ
پداالژآوخدبژیلگ سژخی مدسژت ه لژااه ژحا اژوژااه ژیاتخه هتاژاسهز مدژ پژ مخالاژ
یاالژ( ئاپ).ژیزژی دخوژوما ژیاااژی لدژیالالژکلپژیلگل سژخی لمدسژت ه للژااله ژ
حا اژوژااه ژیاتخه لهتاژدخژ مهل خسژیالا اژی لمیبژچگ الپژیالال؟ژ(الؤیل).ژی لدژ
تیقسقژیکتتلهفاژ ل د ژوژفمضلسپیسژدخژی لدژز سملپژو ل دژالدیخدژ(فمضلسپ).ژ مله می دتژ
دوتژتماسقژیلگ سژت ه لژااه ژحا اژوژااه ژیاتخه هتاژدخژ مه خسژیاا اژی لمیبژ
یاالژ( دو).ژی دژتیقسقژ لپژکملکژخوشژدید مسلهدژتلاشژدیخد؛ژیلگل سژخی لمدسژ
ت ه لژیحای ژوژااه ژیاتخه هتاژدخژ مه خسژیاا اژی میبژخیژتدو دژکمدژ(خوش).ژوسژ
یزژیاتخمیجژد دگه ژ صهح پ ادگهبژوژ مع مدسژاام هسژآاههتژکدژ هزژیالتخمیجژوژیزژ
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تامسقژآاههژکدژ ی خسژژوژدخژاهه الژیزژتامسقژکلد هسژ یل خستژکلد هسژیاتخله اژ لپژ
،
داالژآ لد.ژ لپژطل خسژکلپژتمله ژکلد هسژ یل خسژدخژ ل ژ ق للۀژ الاتژ یل خستژ
ز سمپیستژ دیخاپیستژخی لمدسژوژوسه لدسژدالتپ ملدسژ لد یالدژوژخوی لکژ لسدژی لهدژ
ؤلمپ هژوژاتهاپگم لهسژیلگل سژخی لمدسژت ه للژااله ژحا لاژوژااله ژیاتخه لهتاژدخژ
مه خسژیاا اژی میبژتدو دژگمد د ژیاالژ( هفتپ) .ژ
واژههای کلیدی:ژیلگ تژت ه لتژااه ژیاتخه لهتاتژااله ژحا لاتژ مهل خسژیالا اژ
ی میب .ژ
 .1مقدمه

نظام انتخاباتی یا نظام رأیگیری روشی است که رأیدهندگان به کمک آن فرد مورد نظر خـویش
ً
را بر میگزینند .این انتخاب نالبا یا در شکل یک انتخابا برگزار میشود یا از طریق همهپرسـی
و درباره یک سیاست کـالن صـور مـیگیـرد ( .)Jhonson,2009:81بنـابراین نظـام انتخابـاتی
مجموعهای از قوانین برای به نتیجه رساندن یک انتخابا است .احزاب نیز به عنوان مکمل نظـام
انتخاباتی با ویژگی تشکیال پایدار مرکزی ،وجود شعبههای متعدد و مرتبط با مرکز ،پشـتیبانی و
عضوگیری از مردم و همچنین تالش برای دست یافتن به قـدر سیاسـی (عبـد الـرحمن عـالم،
 )432 :2462نقش مهمی در فرایند انتخابا دارند .احزاب سیاسی مشارکت سیاسی مشـروع و
قانونمند را به وجود آورده و حلقه مفقـوده میـان مـردم و کـارگزاران و تصـمیم گیرنـدگان هسـتند.
احزاب به واسطه تعامل و همکاری که با نظام انتخاباتی دارند موج کاهش و دفع تضـادها و در
نهایت منجر به ثبا سیاسی میگردند .در واقع تعامل و همکاری مناس میـان احـزاب و نظـام
انتخاباتی جامعهپذیری سیاسی ،مشارکت سیاسی نهادینه هنجارهای سیاسی و اجتماعی ،بسط و
تعمیق مردم ساالری ،انسجام و امنیت ،تقویت مشارکت سیاسی فعـال ،انتخـاب و بـه کـارگیری
نیروهای کارآمد (دوورژه )246 :2431 ،را در جامعه گسترش میدهد .بنا به تجـارب تـاریخی و
زمینههـای فرهنگـی و اجتمـاعی ،همکـاری و تعامـل میـان احـزاب و نظـامهـای انتخابـاتی در
کشورهای مختلف متفاو است .در کشوری مانند انگلسـتان کـه دارای نظـام پارلمـانی اسـت،
انتخاب اعضای پارلمان و انتخاب نخست وزیر از مسیر احزاب بوده و احزاب تصمیم نهـایی در
نظام انتخاباتی را میگیرند (دوورژه 902 :9967 ،و  .)909در جمهوری اسالمی ایران نیز نظـام
سیاسی به گونهای تنظیم شده که همه مقامهای حکومتی به صور مستقیم یا نیرمستقیم بـا رأی
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مردم انتخاب میشوند .در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده اسـت« :امـور
کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابا  :انتخاب رئـیس جمهـور ،نماینـدگان
مجلس شورای اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر اینها ،یـا از راه همـهپرسـی در مـواردی کـه در
اصول دیگر این قانون معین میگردد ».همچنین در جمهوری اسالمی ایران بـا پیـروزی انقـالب
اسالمی حزبگرایی به طور رسمی مورد تأیید قانون اساسی بوده و در اصل بیست و ششم قـانون
اساسی آمده است« :احزاب ،جمعیتها ،انجمنهای سیاسی و صنفی آزاد هسـتند .مشـروط بـه
اینکه اصول استقالل ،آزادی ،وحد ملی و مواردی مشابه را نقض نکنند» .در برخی از دورههـا،
این قانون از جان برخی از احزاب مورد خدشه قـرار گرفتـه و نـه تنهـا احـزاب در جهـت حـل
مشکال نظام انتخاباتی نبوده ،بلکه خود عـاملی در جهـت ایجـاد بحـران در فراینـد انتخابـا
شدند .به طور مثال در اوایل انقالب اسالمی بـه دلیـل شـکلگیـر نگـرفتن احـزاب مـورد تأییـد
حاکمیت اسالمی ،احزاب مخالف جمهوری اسالمی فرصت انتخابا و مشارکت مردمی را که
سندی در جهت مقبولیت نظام سیاسی است با ایجاد درگیریها و انتشاشا خیابانی بـه بحـران
تبدیل کردند .فعالیتهای حزب خلق مسلمان و حزب توده را میتوان از آن دسته برشـمرد .پـس
از اصالح قانون اساسی در سال  9950که نظام انتخاباتی در جمهوری اسالمی ایران از پارلمـانی
به ریاستی تیییر یافت ،تیییری در حل برخی از مشکال سیاسی به وجود نیامد .بـه طـوری کـه
در سال  9900به دلیل نپذیرفتن نتیجه انتخابا توسط برخی از احزاب ،درگیریها و انتشاشـا
خیابانی ایجاد شد .امروزه نیز با وجود بیش از  998حزب و تشـکل سیاسـی بـه ثبـت رسـیده در
وزار کشور (خبرگزاری جمهوری اسالمی ایران ،)9990/5/29 ،اما فعالیتهـای آنهـا دائمـی
نبوده و اکثر آنها فصلی هستند .فعالیتهای این احزاب در ایام منتهی به انتخابا قـو گرفتـه و
سپس با پایان انتخابا فروکش میکند .بنابراین نحوۀ همکاری و تعامل میان نظام حزبی و نظـام
انتخاباتی در جمهوری اسالمی ایران مشخص نیست .با توجه به آنچه بیـان شـد مشـکل اصـلی
نبود الگوی راهبردی همکاری و تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسـالمی ایـران
است؛ به طوری که هر چه قدر این تعامل و همکاری در مسیری صـحیح قـرار گیـرد ،حـواد و
مشکال سیاسی و اجتماعی مبتنی بر آن کاسته خواهد شد .این مقاله ،با هدف تـدوین الگـوی
راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسالمی ایران به رشـته تحریـر درآمـده
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است و سعی در پاسخ به این سؤال دارد که الگوی راهبردی تعامـل حزبـی و نظـام انتخابـاتی در
جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟
 .2سابقه پژوهش

با بررسیهای به عمل آمده مشخص گردید تحقیقاتی که در رابطه با تعامـل نظـام حزبـی و
نظام انتخاباتی است ،وجود ندارد .البته در زمینه همکاری و تعامل احـزاب در انتخابـا و
نقش احزاب در توسعه سیاسی تحقیقاتی انجام شده که شـامل کتـاب ،مقالـه و پایـان نامـه
میشود .در ذیل به بررسی هر یک از این موارد پرداخته خواهد شد.
«تعا نت ایزا و اناخابات با نهرع کاربردی در ری الری این ث ا را » عصـمت
زکیزاده ،تهران ،کهکشان دانش .2477 ،در این کتاب نقـش احـزاب در انتخابـا و نقـش
انتخابا در احزاب را به کمک روش توصیفی و تحلیلی بیان میکند .نویسنده به این نتیجه
میرسد کـه احـزاب بـا شـرکت در فعالیـتهـای انتخابـاتی اقشـار مختلـف مـردم را پـای
صندوقهای رأی آورده و این نیز موج رونق انتخابا میشود .از طرف دیگـر نظـامهـای
انتخاباتی نیز ،از طریق اهرمهای مختلف بر رقابتهای احزاب تأثیر میگذارند.
«ایزا ییایث و نقش آ در تالیعا ییایث ا را  :العا لالردی اناخابلات» زیبـا کـالم،
صادق؛ مقتدایی ،مرتضـی؛ فصـلنامه تخصصـی علـوم سیاسـی ،شـماره  ،11زمسـتان ،2414
علمی -پژوهشی (دانشگاه آزاد) .در این مقاله نویسندگان تالش کردهاند تا نقش احزاب در ایجاد
توسعه سیاسی خاص انتخابا را ثابت کنند .این تحقیق از نظریه ساختار – کارگزار بهره برده و بـه
بررسی ویژگی احزاب سیاسی کارآمد پرداخته است .در نهایت به ایـن نتیجـه مـیرسـد کـه اگـر
حزب به معنی صحیح کلمه شکل بگیرد؛ تأثیر بهسزایی در کاهش خطاهـای انتخابـاتی داشـته و
مسیر توسعه سیاسی را هموارتر خواهد کرد .بنابراین این تحقیق نیـز نقـش احـزاب را در کـاهش
خطاهای انتخاباتی مورد ارزیابی قرار داده که راهی برای توسعه سیاسی است.
«نظام اناخاباتث و تأثیر آ بر نظام یزبث در ا را » محمدباقر خرمشـاد و ابـوذر رفیعـی
قهساره ،فصلنامه جامعهشناسی سیاسی ایران ،سال اول ،شماره اول (بهار) .2416 ،در ایـن
مقاله نویسنده تالش کرده تا ضمن معرفی انواع مختلـف نظـامهـای انتخابـاتی ،نـوع نظـام
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انتخاباتی به کار رفته در انتخابا مجلس شورای اسالمی و تـأثیر ایـن نظـام انتخابـاتی بـر
وضعیت احزاب سیاسی در جمهوری اسالمی ایران را مورد بررسی قرار دهد .بنابراین در این
مقاله به یک بخش از راهکارهایی که موج میشود تا احزاب بتواننـد بیشـترین تـأثیر را در
جامعه داشته باشند اشاره نموده و آن تیییر نظام انتخاباتی به پارلمانی است.
«درآ فی بر نظام اناخاباتث و تأثیر آ بر ایزا و ردابت ییایث» اشرف کارگر قمیها،
تابستان  ،9996سال دوم ،شماره  ،2صص  .)959 - 968در این مقاله نویسنده بـه بررسـی
مدل های مختلف نظام انتخاباتی پرداخته و تأثیر آن را در نقش آفرینی احزاب بررسـی کـرده
است .نویسنده تالش نموده تأثیر مدل انتخاباتی بر ثبا و بیثبا در جامعه را نشان دهد.
در جمعبندی پیشینه تحقیق باید گفت ،تحقیقا انجام شده در این زمینه به چند بخش
کلی تقسیم شده و در چند حوزه مورد ارزیابی قرار میگیرد که هر یـک از آنهـا در واقـع بـه
بخشی از تحقیق مورد نظر ما اشاره کردهاند .بخشی از تحقیقا به احزاب پرداخته و نقـش
آفرینی آنها را در انتخابا تبیین نمودهاند .بخش دیگر به مدلهای انتخابـاتی پرداختـه و در
کشورهای متعدد با وجود نظامهـای اکثریتـی ،ریاسـتی ،پارلمـانی ،نیمـه پارلمـانی و نیـره
حضور فعال احزاب را در انتخابا مورد ارزیابی قرار دادهاند .بخش دیگری از تحقیقا نیز
به سیاستگذاریهای فرهنگی و اجتماعی مؤثر در رفتار انتخابـاتی احـزاب و جریـانهـای
سیاسی پرداخته و نقش جناحهای سیاسی را در انتخابا مورد بررسی قرار دادهاند .بنابراین
تحقیقی که بتواند الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسالمی
ایران را بر اسا نظریه دادهبنیاد بررسی کند وجود نداشته است.
 .7ادبیات نظری
 .1-3مفهومشناسی

الف) نظام حزبی :احزاب ،گروهها و سازمانهای منظمی هستند که برای مبارزه در راه
قدر به وجود آمدهاند .هدف مستقیم و علنی احزاب به دست آوردن قدر یـا شـرکت در
کارهای آن است .احزاب در تالشاند تا در انتخابا کرسیهایی در مجالس قـانونگـذاری
به دست آورند ،نمایندگان و وزیرانی داشته باشـند و سـرانجام رشـته حکومـت را بـه دسـت
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گیرند ،بر آن تسلط پیدا کنند و سیاستهای عمومی خود را عملی سـازند (میخلـز:9906 ،
 .)209عالوه بر این ،با توجه به مفهوم واژه نظام که حاصل روابـط بینـابین و کـنش دائمـی
مبتنی بر نظم میان اجزا است؛ نظام حزبی نیز نشان از ارتباط دائمی احزاب با متن جامعـه و
حکومت مبتنی بر قانون دارد (ایوبی« .)20 :9979 ،نظام حزبی عبار است از احزابی که
به شیوهای الگومند برای شکل دادن به یک نظام کلی با هم تعامل دارند .به طوری که قواعد
مهم مربوط به رقابت احزاب در سطح گستردهای بین بازیگران و فعاالن عرصۀ سیاست مورد
پذیرش قرار گیرند و این قواعد پایه ،نهادینه شـود» (فیرحـی .)70 :9995 ،مـاین ویرینـ
چهار ویژگی :ثبا قابل توجه احزاب ،ریشه اجتماعی احزاب ،مشروعیت احزاب و سازمان
احزاب را برای نظامهای حزبی معرفی کرده به طوری که با وجود این چهـار ویژگـی ،نظـام
حزبی در جامعه نهادینه میگردد ( .)Mainwaring; 1999: 54با توجه به آنچه بیان شد نظـام
حزبی ،نظامی است که دولتها بر پایه احزاب تشکیل شده و احزاب به کمک حمایتهای
مردمی نقش تعیین کنندهای در تعیین و کنترل دولت دارند.
ب) نظام انتخاباتی :نظام انتخاباتی یا نظام رأیگیری روشی اسـت کـه رأیدهنـدگان بـه
ً
کمک آن فرد مورد نظر خو یش را بر میگز ینند .این انتخاب ،نالبا یا در شکل یک انتخابا
برگزار میشود یا از طریـق همـهپرسـی و دربـاره یـک سیاسـت کـالن صـور مـیگیـرد
).(GICQUEL.1987: 177بنابراین نظام انتخاباتی مجموعهای از قوانین برای به نتیجه رساندن
یک انتخابا است .نظام انتخاباتی سه مدل دارد که در ذیل هر یک از آنها تبیین شده است.
پ) مدلهای نظام انتخاباتی و تأثیر آن بر نظام حزبی

جدول  .1مدلهای نظام انتخاباتی و تأثیر آن بر نظام حزبی

فهرست بسته :رأی دهندگان از میان فهرستهای نظــام حزبــی :حضــور رهبــران
مختلف ،حق رأی به یکی از آنها را دارند.
نظام انتخاباتی
اکثریتی

احزاب در صحنه سیاسی

فهرست باز :رأی دهندگان از میان فهرستهای
مختلف ،نامزدهای مورد نظر خود را انتخاب ،و نظام حزبی :میـزان نفـوذ احـزاب
بــه تنظــیم فهرســت مــورد عالقــه خــود اقــدام سیاسی کاسته میشود.
میکنند.
فهرستهـای هـمخـانواده :احـزاب سیاسـی و نظام حزبی :به تناسـ آرای هـر
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فهرســـت ،کرســـیهـــا ،میـــان

معرفی کـردهانـد ،مـیبایسـت قبـل از برگـزاری فهرستهای هـمخـانواده توزیـع
انتخابا  ،فهرستهای همخانواده خـود را نیـز

میگردد.

مشخص کنند.
در نظام انتخابا اکثریتی ،گروهها و احزاب کوچک امید چندانی برای کس کرسی
نمایندگی را ندارند و از گردونه اداره کشور حذف میشوند.
نظام حزبی :نظـام انتخابـاتی بـر
هر یک از احزاب سیاسی به تناس میـزان آرای
نظام انتخاباتی
تناسبی

خود در انتخابا  ،میتواند کرسیها پارلمـانی
را به خود اختصاص دهد.

پایــه احــزاب بــوده هــر یــک از
احزاب سیاسی به تناسـ میـزان
آرای خود در انتخابا  ،میتوانـد
کرســیهــا پارلمــانی را بــه خــود
اختصاص دهد.

در نظام انتخابا تناسبی ،هر حزب یا گروهی به تناس آرای خود میتواند صاح
کرسی نمایندگی باشد.
نظام حزبی :هم افراد به صـور
نظام انتخاباتی
مختلط

جمع دو نظام تناسبی و اکثریتی است.

حزبی میتوانند کاندیـدا شـوند و
هم به صور مستقل.

نظام انتخاباتی مختلط جمع کردن میان اصل عدالت و رعایت حق گروهها و احـزاب
سیاسی مختلف و امکان تشکیل اکثریت پارلمانی است.
(منبع) GICQUEL.1987: 179:

ت) .نظام انتخاباتی جمهوری اسالمی ایران :نظام سیاسی در جمهـوری اسـالمی ایـران ،بـه
گونهای تنظیم شده که همه مقامهای حکومتی به صـور مسـتقیم یـا نیرمسـتقیم بـا رأی مـردم
انتخاب میشوند .در اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران آمده است« :امور کشـور
باید به اتکای آرای عمومی اداره شود از راه انتخابا  :انتخاب رئیس جمهور ،نماینـدگان مجلـس
شورای اسالمی ،اعضای شوراها و نظایر اینها ،یا از راه همهپرسی در مواردی که در اصـول دیگـر
این قانون معین میگردد» .مدل انتخاباتی در جمهوری اسالمی ایران ،دو مرحلـهای بـوده کـه از
نوع نظام اکثریتی است و هر فرد که نصف به عالوه یک رأی را کس کند به عنوان منتخ مـردم
قرار میگیرد .در نیر این صور انتخابا به مرحله دوم رفته و در این مرحله فردی کـه بیشـترین

 111پووه های سیاست اسالمی  /سال هش م  /شمارۀ هفدهم /بهار و تابس ان 2911

رأی را بیاورد به عنوان منتخ قرار میگیرد (کواکبیان.)47 :2474 ،
ج) الگوی راهبردی :برای تعریف الگـوی راهبـردی الزم اسـت در ابتـدا مفهـوم الگـو و
سپس راهبرد تبیین گردد .برای واژه  Patternدر لیتنامه معـانی مختلفـی از جملـه :الگـو،
انگاره ،شکل و نمونه ،قال  ،طرح ،منوال و نقش بیان شده است .در یک تعریف؛ الگـو یـا
مدل ،نمایش نظری و سـاده شـده از جهـان واقعـی مـی باشـد( .دهقـان .)56 :9905 ،در
تعریفی دیگر« :الگو یک سری فرضیا مشترک است .الگو روشی اسـت کـه بـا آن دنیـا را
تعبیر میکنیم .الگو دنیا را برای ما شرح میدهـد و مـا را در پـیشگـویی عملکـرد آن یـاری
میدهد» (توسلی .)919 :9959 ،بـا توجـه بـه آنچـه از تعریـف الگـو بیـان شـد؛ الگوهـا
برداشتهای ذهنی از دنیای واقعی هستند .به تعبیر دیگـر ،مـدل ،الگـویی اقتبـا شـده از
مسائل عینی و واقعی است که روابط بـین متییرهـا را نشـان مـیدهـد و پـیشبینـی را سـاده
میکنند .همچنین مفهوم راهبرد را فراینـدی برشمردهاند که به کمک آن سازمانها میتواننـد
محیط های داخلی و خارجی خود را رصد نموده و شناختی نسبت بـه آن داشـته باشـند .بـه
طوری که مسیر اقداما خود را شـناخته و در نهایـت راهبـرد الزم را بـه کـارگیری نماینـد.
(اسماعیلی )15 :9992 ،در تعریفی دیگر ،راهبردها مجموعهای از برنامههای انتخابی یک
سازمان بوده که با در نظر گرفتن محدودیتها و امکانا عالم واقع به قصد نائـل شـدن بـه
اهداف ترسیم شده است (اسماعیلی .)17 :9992 ،حال میتوان گفت که الگوی راهبردی،
نمایش نظری از مجموعه برنامه های انتخابی مبتنی بر عوامل مؤثر درونی و بیرونـی در یـک
سازمان بوده که بر پایه جهان واقع است .در بررسی تحلیلهای راهبردی ،برخـی از الگوهـا
مبتنی بر تحلیل بیرونی است و برخی دیگر تحلیل درونی را مورد ارزیابی قرار میدهنـد .در
این تحقیق توجه به عوامل بیرونی و درونی اعم از مکانیکی و ارگانیکی مالک بررسی است.
 .1روش و ابزار تحقیق

به دلیل آنکه این تحقیق اکتشافی بوده و نظریههای مشخصی نسبت به مسئله پژوهش وجود
نداشته یا در چهارچوب مکانی و زمانی مشخصی که تحقیق در آن صور گرفتـه ،نظـرا
کافی موجود نیست ،بنابراین به کمک روش دادهبنیاد بـه گـردآوری اطالعـا مـیپـردازیم
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(ادی حاج باقری .)27 :2472 ،در توضیح روش دادهبنیاد بایـد گفـت کـه کدگـذاری بـه
معنای رمزگشایی و تفسیر دادهها و شـامل نـامگـذاری مفـاهیم و مقـوال و بسـط آنهـا بـا
جزئیا بیشتر و ساخت قضایا که بارنی گلیسر و انسلم اسـتراو (2176م) پیشـگامان آن
هسـتند ،صـور مـیگیـرد (ادیـ حـاج بـاقری .)26 :2472 ،کدگـذاری مفهـومبنـدی و
مقولهبندی تکههایی از دادهها بهوسیلۀ یک نام ،عنوان یا برچس هایی که بهطور همزمان هر
قطعه از دادهها را تلخیص و تشریح میکند .به بیان دیگر ،کدگذاری به عملیا جداسـازی
دادهها و چسباندن مفاهیم اولیه به دادههای خام گفته میشود ( .)Glaser, 2167: 83فـرایند
انجام کدبندی (استفاده از کدگذاری باز ،محوری و گزینشی) ،تدوین مفـاهیم ،مقـوال و
قضایا ،ایجاد پیوند بین یک مقوله و مقولههای فرعی آن ،است .از طریق نمونهگیری نظـری،
تحلیلگر به طور همزمان دادههایش را گـردآوری ،کدگـذاری و تحلیـل مـیکنـد و تصـمیم
میگیرد که در مرحلۀ بعدی چه دادههایی را و از کجا گردآوری کند .با توجـه بـه آنچـه بیـان
شد ،محقق در ابتدا در مرحله کدگذاری باز با مرور مجموعه دادههای گردآوریشده تـالش
میکند که مفاهیم مسـتتر در آن را بازشناسـد .ایـن مرحلـه بـاز نامیـده مـیشـود ،چـرا کـه
پژوهشگر بدون هیچ محدودیتی به نامگذاری مفاهیم میپردازد .در کدگذاری باز پژوهشگر
با ذهنی باز به نامگذاری مفاهیم میپردازد و محدودیتی بـرای تعـداد آنهـا قائـل نمـیشـود.
سپس در مرحله کدگذاری محوری محقق مفاهیم مرتبط را دستهبندی کرده و مفـاهیمی کـه
ذیل یک عنوان میگنجند قرار میدهد .در مرحله بعد مفاهیم دسـتهبنـدی شـده و در شـش
مقوله زمینهای ،راهبردی ،محوری ،مداخلهگر ،محیطی و پیامدی تقسیم میشوند .سپس در
مرحله بعد آنچه محقق از این تصویر میبیند بـه عنـوان الگـویی بـرای دیگـران بـه تصـویر
میکشـد ( .)Glaser, 2167: 73در ایـن پـژوهش بـرای تجزیـه و تحلیـل دادههـا از روش
دادهبنیاد استفاده خواهد شد و سپس مدلی مفهومی در این رابطه ارائه مـیگـردد .بـه همـین
منظور از مصاحبه نخبگی بهره خواهد برد .مصاحبهها با نخبگان ،به صـور بـاز بـوده تـا
مصاحبهشوندگان به دور از هر گونه تحکم و ساختاریافتگی دیدگاه خود را در این رابطه بیان
نمایند .البته پرسشها درباره پاسخ به سؤال اصلی بوده است .پس از پایـان مصـاحبه بـرای
تنظیم کدهای باز از روش مقایسهای و تطابق میان اطالعا بهدست آمده استفاده میگردد.
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این روش برگرفته از تکنیک کس اطالعا دقیق مـوازی 9است (عبا زاده.)14 :2412 ،
عالوه بر این مقولههای به دست آمده در مرحله کدهای انتخابی به جمع نخبگان بازگردانده
شده و هر یک از آنها برای این مقولههـا نمـرههـای را از صـفر تـا ده در نظـر گرفتنـد .بـرای
اعتبارسنجی و روایی مقولهها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شـده کـه ضـری پایـایی آن
برابر با  64است (.)Andreas,2003: 23
 .1جامعه آماری و نمونهگیری

با هدف دستیابی به تعامال نظـام حزبـی و نظـام انتخابـاتی ،مصـاحبههـایی نیرتصـادفی و
هدفمنـد بـا کارشناسـان و متخصصــان ایـن حـوزه انجـام شــد .در واقـع مشـارکتکننــدگان،
مجموعهای از افراد یا گروههاییاند که متناس با اهداف پژوهش ،دارای اطالعا مدنظرنـد.
این افراد که در مجموع  96نفر هستند؛ مجموعـهای از گـروههـای متخصـص بـوده کـه دارای
سوابق مختلفی در سطوح عالی احزاب ،دولت ،مجلس یا ارکان مرتبط با سایر قوا داشتهاند.
جدول  .2مشخصات جامعه آماری

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

%8

% 28

%08

میزان سنوا در

کمتر از  28سال

بین  28تا  98سال

بیشتر از  98سال

مسئولیتهای کلیدی

% 99/9

% 28

%77/77

سطح تحصیال

(منبع :یافتههای پژوهش)

 .6اعتبارسنجی

در این تحقیق معیار رسیدن به حداکثر اطالعا است ،به طوری که پس از بررسیهای بـه
عمل آمده ،پیوسته با دادههایی مواجهه میشویم که تکرار میشوند .به طور مثال زمـانی کـه
در مصاحبههای در حال انجام ،پژوهشگر حـرفهـا و نظـرا مشـابهی را بـه طـور مکـرر
میشنود میتواند حد بزند که اشباع دادهها صور گرفته است (رنجبـر.)256 :9999 ،
بر همین اسا  ،در این تحقیق اعتبارپذیری دادهها از طریـق اشـباع و حـد کفایـت و رفـت
peer debriefing

1.
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برگشتهای مکرر به صور نخبگی است.
 .3یافتههای تحقیق
 .1-7کدگذاری باز و محوری

در این تحقیق از مصاحبههایی که با نخبگان انجام شد ،در مجموع تعداد  561مورد کد باز
استخراج گردید .در این مرحله کدهای باز ،مفهومبندی شده و برچس گـذاری و بـه تعبیـر
دیگر عنوانگذاری شده است .به طوری که از این روش مفـاهیم جزئـی بـهدسـت مـیآیـد
( .)Glaser1978: 85سپس از کنار هم قرار دادن مفاهیم مرتبط ،مفـاهیم کلـیتـری حاصـل
میگردد (همان) .در جدول ذیل از  992مفهوم 15 ،مفهوم کلی اسـتخراج شـده اسـت .در
مقابل مفاهیم مرتبط ،کدهای محوری تبیین شده اسـت .بـه طـوری کـه بـر اسـا نظریـه
دادهبنیاد ،کدهای محوری مقولهبندی شده و هر یک از مقولهها مشخص گردید .با توجه بـه
رعایت حجم صفحا مقاله ،از ارائه همه جدولهای کدگذاری باز پرهیـز گردیـد و تـالش
شد تا در یک جدول مقصود نویسنده نشان داده شود.

جدول  .3یافتههای فرایند کدگذاری باز و محوری

کدگذاری باز

کدگذاری
محوری

مقوله اصلی (مقولههای فرعی)

کدهای باز

انطباق مطالبا  ،مواضع ،رفتارها و رویکردهای احزاب بـا
موازین قانونی ،تدوین قانون تعامـل احـزاب و انتخابـا ،
الزاما
تعامال

ّ
شرایط علی کارآمد میان

چالشهای
قانونگذاری و
اجرای قوانین

رفع ابهاما قـانون اساسـی در الگـوی تعامـل مطلـوب،
تنظــیم ســند الزم االج ـرا ب ـرای نقــش آفرینــی اح ـزاب در
انتخابا  ،تبیین قانونی و شفافیت مسئولیت احـزاب بـرای
اجرای انتخابا  ،کارایی و قابلیت اجرایی قـوانین و سـاز و

نظام حزبی و

کار قانونی برای رسیدگی به قـوانین و مقـررا متعـار ،

نظام انتخاباتی

پذیرش نتایج انتخابا توسط همه احزاب
تکالیف مشترک و دعــو احــزاب از مــردم بــرای حضــور حــداکثری در
مکمل برای تحقق انتخابــا  ،حمایــت اح ـزاب از انتخابــا  ،معیــار ق ـرار
مشارکت حداکثری انتخابا  ،ارائه صندوقها در تمـام نقـاط کشـور توسـط
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در انتخابا

کدهای باز

ستادهای برگزاری انتخابا  ،برگزاری انتخابا در موقـع
مقرر (زمان آن را به تأخیر نیندازند) ،باورپـذیری دولـت
مردان نسبت به احزاب
پیروی از دستورا رهبری توسط احزاب و ستاد برگزاری
انتخابا  ،فصلالخطاب قرار دادن منویا رهبری ،عدم

اقتضـــائا تحقـــق تخری فرامین رهبری توسط احزاب ،دعو احـزاب بـه
منویا رهبری پیروی از رهبری ،تبیین شـفاف مصـادق والیـت پـذیری
احزاب در فرایند انتخابا .

اطالعرسانی دستگاههای نظار بر انتخابـا بـه احـزاب و
آحاد مردم نسبت به فرایند انتخابا  ،پرهیز از افشای مـدارک
شخصی احزاب ،تأیید و رد کاندیـدای احـزاب بـه صـور
محرمانه ،عدم توهین بـه احـزاب و کاندیـدای آنهـا تقویـت
اقتضـــــــــــائا فرهن باورپذیری و اعتماد به احزاب در میان آحاد جامعـه،
شخصیتی احزاب فرهن سازی توانمندی و منش شخصیتی اعضـای حـزب،
تأییــد یــا رد صــالحیت کاندیــدای معرفــی شــده توســط
دستگاههای نظارتی به احزاب و سپس معرفـی لیسـت تأییـد
شدگان به مردم توسط احزاب ،مهیاسازی جهت معرفی هـر
چه بهتر احزاب توسط دستگاههای انتخاباتی
الزاما مشـترک در
مسیر چشـمانـداز و
سیاستهـای کلـی
نظام
تعامل نظام
پدیدهمحوری حزبی و نظام
انتخاباتی

مســئولیتپــذیری و پاســخگویی احــزاب نســبت بــه
عملکردشان در فرایند برگزاری به موقع انتخابا  ،پرهیـز
از شخصینگـری در نظـام انتخابـاتی ،دعـو از آحـاد
جامعه برای مشارکت حداکثری ،تـالش بـرای روی کـار
آمدن مسئوالن کارآمد ،قانون محوری

حمایت نظام
انتخاباتی

توجه نظام انتخاباتی به موانع حضور فعال نظام حزبـی و
برنامـــهریـــزی جهـــت حـــذف یـــا کـــاهش موانـــع
مذکور ،برخورداری از حمایت همه دستگاهها انتخاباتی

الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام ان صاباتی در جمهوری اسالمی ایران
کدگذاری باز

کدگذاری
محوری
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کدهای باز

مقوله اصلی (مقولههای فرعی)

در بهکارگیری دیدگاهها و برنامههای نظـامهـای حزبـی،
پشتیبانی نظـام انتخابـاتی از عوامـل کلیـدی اثربخشـی
تعامل میان احزاب و نظام انتخاباتی
اعتقاد نظام انتخاباتی به جایگاه آموزش در تعـالی نظـام
شایستگیهای حزبی ،تمایل به ریسکپذیری در میان نظـام انتخابـاتی،
کاندیدا

نگرش نظـام انتخابـاتی بـه خطاهـای احـزاب بـهمنزلـه
فرصتی برای یادگیری و ارتقا
جو همکاری نظام انتخاباتی و نظـام حزبـی در جامعـه،

ایجاد جو همکاری
و تعامل

فضای پویایی نظام حزبی و نظام انتخاباتی ،جو اعتماد و
مشارکت بین احزاب و نظام انتخاباتی برای ایجاد فضای
شوقآمیز همکاری ،فضـای برابـری نسـبت بـه احـزاب،
صلحآمیزی احزاب.
تشــویق مباحثــه و منــاظره احـزاب در فضــای مختلــف،

فرهن

فرهن حزب محـور ،تقویـت توانـایی حـزبمحـوری،

حزبمحوری فرهن

انتخابا حزبی ،فرهن سـازی جهـت تقویـت

ارتباط روشنفکران و رهبران اصلی احزاب با آحاد جامعه
فرهن بالنده و پویای نظام انتخابـاتی ،تقویـت روحیـه
فرهن تعالیمداری حزب بـاوری ،تقویـت آگـاهی افـراد از نقـش احـزاب،
شرایط

بسترهای

زمینهای

فرهنگی

نظام انتخاباتی تقویت رضایت نظام حزبی ،فرهن کمالگرایی و رشـد
و خودشکوفایی نظام انتخاباتی مبتنی بر نظام حزبی
بــه حــداقل رســاندن مرزهــا میــان نظــام حزبــی و نظــام
انتخاباتی ،تلقی هر یک از اعضای نظام حزبی بـهعنـوان
یــک مســاعد کننــده نظــام انتخابــاتی ،دادن آزادی بــه
فرهن مدارا

احزاب برای کس تجربه ،ریسک کـردن در میـان نظـام
انتخاباتی ،فرصتی برای جبران اشتباه احـزاب ،تقویـت و
پرورش روحیه نقدپذیری در میـان نظـام حزبـی و نظـام
انتخاباتی ،تقویت فرهنـ گفتـاری و اخـتالف نظـر در
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میان احزاب
وجــود سیاســتهــای منعطــف و حمــایتگر نســبت بــه
سیاستها و قوانین

احزاب ،آییننامهها و ضوابط پشتیبان برای نقـش آفرینـی
بیشتر احزاب ،داشتن چشمانداز روشن و آیندهنگر نسبت
به حضور بیشتر احزاب در انتخابا

پرهیز از تعامال
(بده و بستان) با
صاحبان قدر و
ظرفیــتهــای

ثرو

نفــوذ صــاحبان قــدر و ثــرو  ،مشــارکت کاندیــدای
احزاب در طرحهـای کـالن اقتصـادی ،نشـر اطالعـا
محرمانه توسط احزاب به عنـوان رانـت ،گـرایش رهبـران
احزاب عرفگرا به بـیگانگان

شرایط
اثربخشــــــی پرهیز از شخصی
مداخلهگر
توجه احزاب به منافع عمومی
تعامل
نگری
شفافسازی فعالیتها و اقداما احزاب ،گـزارشدهـی
تعامل با
دستگاههای نظارتی

ساالنه اقداما و فعالیتهای احـزاب بـه دسـتگاههـای
نظارتی ،پاسخگویی احزاب ،عملیا سـازی مصـوبا
دستگاههای نظـارتی ،انتقـاد از دسـتگاههـای نظـارتی و
تصمیما آنها از طریق روشهای قانونی
مهار های حزبی ،پـویشهـای حزبـی ،مهـار هـای

مهار های تعاملی نظارتی ،مهار های ارتقای اخالق و منش تحملپذیری
در میان احزاب
سازماندهی و آموزش مستمر احزاب ،داشتن راهبـرد در

مکانیزمهای

راهبردها

هنجاری

توسعه آموزشی

دورهای

احزاب و
دستگاههای نظارتی

خصوص تسهیم دانش ،تأکیـد بـر یادگیرنـدگی در نظـام
حزبی و نظام انتخاباتی ،تبدیل احزاب به احزاب آموزش
دهنده به آحاد جامعـه ،بهبـود کیفیـت آمـوزش احـزاب
توسط نظام انتخابـاتی ،افـزایش مسـئولیتپـذیری نظـام
حزبی در قبال تقویت یادگیری اعضای حزب

نهادینهسازی

پیشبینی فضایی برای تبادل تجارب ،ایدهها و مهار هـا

مکانیسم انتقال در میان احزاب ،ایجاد بستر ارزش مناس برای مدیریت

الگوی راهبردی تعامل نظام حزبی و نظام ان صاباتی در جمهوری اسالمی ایران
کدگذاری باز
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تجارب

کدهای باز

نظام حزبـی ،مستندسـازی تجـارب بـا رویکـرد انتقـال
تجربه ،تسـهیم تجـارب متخصصـان علمـی و اجرایـی،
تســـهیم تجـــارب متخصصـــان علمـــی در خصـــوص

مکانیزمهای

راهبردهای عملیاتی در محیط اجرایی

هنجاری فرا

ورود کارکنــان متخصــص در تصــمیمگیــری ،مــدیریت

دورهای

تسهیلگر ،ایجاد حس مسئولیتپذیری و پاسخگویی در
توسعه مشارکت میان نظام حزبی و نظام انتخاباتی ،ایجـاد فرصـت بـرای
و کارگروهی

اعضای حزب جهت مشارکت در برنامهریزی استراتژیک
احزاب ،گسترش فرهن تیممحوری ،تالش برای رسیدن
به اتفاق نظر در تصمیما حزبی
افزایش تـوان مـدیریتی در راسـتای بـه کـارگیری از خـرد

مکــانیزمهــای مدیریت پیشبرنده جمعی ،اسـتفاده از ابزارهـای نـوین ،ارتبـاط دائـم میـان
احزاب و دستگاههای انتخاباتی
مـــــدیریتی و
هــدفگــذاری و اولویــتبنــدی اهــداف ،وضــع یــک

ساختاری
بازنگری
سازوکارهای نظارتی

استاندارد برای سنجش ناظران ،ارائه بازخورد مسـتمر در
انجام فعالیتهای ناظران ،گـزارشدهـی مـداوم ،تـالش
برای جبران نقصها ،نظـام ارزیـابی عملکـرد مبتنـی بـر
کیفیت.

مکانیزمهای

تدوین قوانین حمایتی از نظام حزبی ،تجدیدنظـر در ماهیـت

قانونی و

کمیتگرایانه آییننامـههـای ارتقـا ،پـاالیش محـدودیتهـای

مقرراتی

بازنگری و پاالیش قانونی و حذف قوانین و سلسله مرات دست و پا گیـر ،از بـین
قوانین و مقررا بردن خألهای قانونی ،ایجاد فراکسیونهای مجلس بر اسـا
ساختارهای نظام حزبی
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تمرکز احزاب بر وظایف ذاتی خویش ،شفافیت هر چه بیشـتر
انتخابا بـه واسـطه برگـزاری انتخابـا الکترونیکـی ،لـزوم

شفاف سازی در نظار شفاف بر عملکرد احزاب ،لزوم نظار شفاف احـزاب
عملکرد
بر روند انتخابا  ،نظار مؤثر بر رفتار و عملکـرد نماینـدگان
احزاب در انتخابا
ایجاد پیچیدگی سازمانی در میـان احـزاب ،تبیـین شـرح وظـایف و
مشخصا سیاستهـای هـر حـزب ،کـاهش ادبیـا تعارفـا و
خودسانســوری ،پایبنــدی بــه رفتارهــای ارزشــی در میــان اح ـزاب،
پاسخگویی احزاب در فرایند انتخابا اعم از (حین ،قبل و بعد)

برنامهمحوری نظام دقت در عضـوگیری ،ثبـت نـام از افـراد مختلـف در احـزاب،
حزبی

تخصــصگرایــی در نظــام حزبــی ،جلــوگیری از تشــکیل و
پراکندگی احزاب متعدد در نظام حزبی ،معرفی کاندیدا توسـط
احزاب ،ارائه برنامهها و فعالیتهای قابل اجـرا توسـط احـزاب
در فرایند انتخابا  ،اتکای نظام حزبی به سند چشم انداز

توسعه قابلیتها و
خالقیت کارکنان
پیامدهای
فردی

افزایش تمایل به حرفهایگرایی در میان اعضای احزاب ،کمک
به شکلگیری هویت نظام حزبی ،کاهش رفتارهـای انحرافـی
احزاب ،تالش برای بهتر انجام شدن وظایف در احزاب

تقویــت مشــروعیت مردمــی و در نتیجــه اقتــدار نظــام
افزایش موفقیتهای سیاسی ،جلوگیری از طمعهای بیگانگان جهـت تجـاوز
بین المللی

به حریم جمهوری اسالمی ایران ،ایجـاد اتحـاد درونـی
جهت ایجاد تعامال جهانی

پیامدها

گسترش پاسـخگویی نسـبت بـه مطالبـا عمـومی ،کـاهش
بحرانها و هزینههـای نظـام ارتقـای قابلیـتهـای سـازمانی،

پیامــــــدهای افزایش موفقیتهای
اجتماعی

داخلی

ایجاد خودبسندگی ،گسترش پاسخگویی نسبت بـه مطالبـا
عمومی ،ایجاد امیدواری بـه مـدیریت انتخابـاتی ،تسـریع در
برنامههای پیشرفت و توسعه کشور ،مشارکت حداکثری مـردم
در انتخابا  ،نهادینه شدن قانون مداری در فرایند تعاملی نظام
حزبی و نظام انتخاباتی

(منبع :یافتههای پژوهش)
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با توجه به آنچه بیان شد ،در این مرحله نوبت به تجزیه و تحلیل دادهها است ،به طوری
که بر اسا نظریه دادهبنیاد ،کدهای محوری مقولهبندی شده و هر یک از مقولهها مشخص
میگردد .بنابراین ،میتوان روند فعالیت را چنین ترسیم کرد .در ابتدا کدهای باز تعیین شـده
و مفاهیم آن دستهبندی میگردد .سپس در مرحله کدگذاری محوری؛ مقولهها تعیین گردید؛
به طوری که بنا به ارتباط مقولهها با یکدیگر و جنس آنها ،مقولههـا در دسـتههـای مختلـف
تقسیمبندی شد و به این وسیله کدهای محوری از میان مقولههای متعدد اسـتخراج گردیـد.
برای یکپارچه سازی این مقولهها الزم بود که مقوله هستهای یا محوری از بین همه مقولههـا
کشف شود؛ برای رسیدن به این موضوع مقایسه مقولهها به صور رفت و برگشتی در چنـد
نوبت انجام شد و در نهایت مشخص گردید مقولهمحوری را میتـوان همـان عنـوان مقالـه،
یعنی کیفیت تعامل احزاب و نظام انتخاباتی برگزید.
 .2-7کدگذاری انتخابی؛ روایتگری برای یکپارچهسازی

مرحله نهایی نظریهپردازی دادهبنیاد ،کدگذاری انتخابی است .در این مرحله بر اسا روش
دادهبنیاد با رویکرد استراو و کوربین تالش برای ربطدهی کدهای محوری با مقوله مرکزی
یا محوری است.
الف) مقوله یا پدیدهمحوری :تجزیه و تحلیل دادههـای مسـتخرج از مـتن مصـاحبههـا از
طریق کدگذاری باز به این نتیجه رهنمون شد که مقولهمحوری چیـزی نیـر از مقولـه «تعامـل
مطلوب» نیست؛ چرا که همـه مفـاهیم اسـتنباط شـده از گـزارههـای اسـتخراج شـده از مـتن
مصاحبهها و مقولههای اولیه و سپس نتایج کدگذاری محوری داللت بر تعامل بـین احـزاب و
نظام انتخاباتی داشتند .مقوله یا پدیدهمحوری نیز از این جهت نامگذاری شده اسـت کـه همـه
مفاهیم و مقولهها ،حول آن قرار گرفته و تبیین کننده آن در ابعاد مختلف هستند .به بیـان دیگـر
پدیدهمحوری ،یکپارچگی را بین همه مقولههای در قال یک الگوی تعاملی مطلوب فـراهم
ساخت .بر این اسا  ،مقوله تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسـالمی ایـران
به عنوان مقولهمحوری ،سایر مقولههای پیرامون آن را با هم پیوند داد و الگوی راهبردی مقاله را
نتیجه داد .یکپارچهسازی مقولهمحوری را میتوان در الگوی زیر مشاهده کرد:
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مقوله مداخلهای
اههدس
یزس

اهختهخ هسژحلژیختاو
ت ه لژ هژداتگه هسژااهختا
ت ه ا ژاهح هبژقدخ ژوژثمو ژ هژیحای
تصمسقگسمسژ مژیاهجژ مهفعژ خصاژیحای
خصژ ی خسژدخژیحای

مقولههای محیطی

محیطی

فم مگژحا ی خس
فم مگژت هلا دیخسژااه ژیاتخه هتا
فم مگژ دیخی
فم مگژی تمهدژ مد ژا الژ پژیحای

مقولههای پیامدی
مقوله راهبردی

تق الژاق ژآفم ماژیحای ژوژیاتخه ه
تهخکالژحدیکامسژ مد ژدخژیاتخه ه

مهواهزسژ مها ه ژوژت ه ا ژیحای

ود د ی خس
ت ه لژیحای ژوژااه ژیاتخه هتاژدخژ مه خسژیاا اژی میب

خی مد هسژ
اهختهخس

خی مد هسژ
مجهخسژ
دوخ ژیس

خی مد هسژ
مجهخسژفمیژ
دوخ یس

ی جهدژااه ژوهخلمهااژ ا
هزاگمسژدخژق یاسدژیاخه هتا
ی جهدژق یاسدژحمه تاژیزژیحای
مهوژاهزسژ میحلژااهخ ژ مژیاتخه ه

اههد مپژ دبژقها ب دیخسژدخژفمآ مدژت ه ااژ
یحای ژوژیاتخه ه
تق الژ تمو سالژ مد اژوژدخژاتسجپژیقتدیخژ
ااه ژاسهاا
که

ژ یمیب هژوژ ا مپ هسژااه

مهوژاهزسژدخژ ماکمدژوژوهاخگ اژیحای

ت م عژدخژ ماه پ هسژوستمفالژوژت ا پژکت خ

حا ی خسژدخژیاتخه ه
هزاگمساهزژوژکهخ هسژااهختاژ مژیحای
یا جه ژیخت هطژیحای ژوژااه ژیاتخه هتا

گ تمشژوهاخگ اژا الژ پژ طهل ه ژ
م ا

هسمپژاهزسژاهز هاد اژوژااهخ ژ مژیحای
آ زشژوژیاتقهلژتجهخ ژ پژیحای
آ زشژداتگه هسژااهختا
تی لژدخژیاتخه ژوژاق ژاهظمیبژیاتخه هتا
ماه پ ی خسژیحای
مهفسالژاق ژیحای ژدخژ ه پ
خ ه الژیا لژیخاقاژدخژیحای
وسچسدگاژوژگ تمدگاژیحای ژدخژکلژ ه پ
فم مگژاهزسژدخژ ه پژدخژ هالژوی مشژ
یحای
تمکسبژ مه مگژوژکهخآ دژیحای

و دژچتقژیادیزژوژاسهاال هسژخو د
کسمسالژاهختهخسژوژکهخگایخسژااه ژ
یاتخه هتاژوژحا ا
یقتضهئه ژتیققژ م ه ژخ مس
ق یاسدژژوژق ی دژ مهوژوژ ه ع
کسمسالژاهختهخسژوژکهخگایخسژااه ژ
یاتخه هتاژوژحا ا
ژوژفضهسژیخاقاژوژ مجهخسژ مژ
مکهخسژوژت ه ل
تکهلسفژ تتمکژوژ کملژ میسژتیققژ
تهخکالژحدیکامسژدخژیاتخه ه

نمودار .1الگوی راهبردی تعامل کارآمد میان نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسالمی ایران
(منبع :یافتههای تحقیق)
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ب) شرایط علی :مصـاحبهشـوندگان بـر ایـن اعتقـاد هسـتند کـه عوامـل مختلفـی بـر
پدیدهمحوری تعامال حزبی و نظام انتخاباتی مؤثر است .یکی از این علل ،کارکرد موفق و
نقش تأثیرگذار والیت فقیه در مدیریت جامعه سیاسی است .به نظر آنها ولی فقیه در هدایت
نظام انتخاباتی برای شکلدهی تعامل نظام حزبی و نظام انتخاباتی بسیار مهم اسـت .بـرای
این منظور الزم است به رهنمودها و تدابیر ایشان نگاه منظومهای داشته و با توجه بـه شـرایط
زمینهای و مداخلهگر آنها را به کار بست .عالوه بر این احزاب و گـروههـای سیاسـی نیـز بـا
حسن نیت و ترجیح منافع ملی بر منافع حزبـی و معیـار قـراردادن بنیادهـای نظـام جمهـور
اسالمی تعامل خیرخواهانهای را با مراکز ذیربط و مؤثر برای شـکلدهـی نظـام انتخابـاتی
متناس به داربستهای اصولی جمهوری اسالمی داشته باشند .در این صـور بخشـی از
عوامل موجده و مبقیه تعامل مطلوب بین نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسالمی
ایران فراهم خواهد شد .بنابراین احزاب با عمل به تکالیف در راستای حفظ اصـول انقـالب
اسالمی برای شکلدهی نظام حزبی مطلوب با مختصا فرهن اسالمی و نیز ایجاد نظـام
انتخاباتی مطلوب در تراز انقالب اسالمی شرط اولیه شکلگیری پدیـدهمحـوری اسـت .در
صورتی که اگر هر یک از طرفین به وظایف خود به درستی عمل نکنند ،طرف مقابل رنبتـی
برای ادامه این تعامل نداشته و خود به خود تعاملی شکل نخواهد گرفت.
پ) شــرایط زمینــهای :از نظــر مصــاحبهشــوندههــا ،فرهن ـ حــزبمحــوری ،فرهن ـ
تعالیمداری نظام انتخاباتی و فرهن مدارا بـه مـوازا حفـظ اصـول انقـالب اسـالمی از
عوامل زمینهساز راهبردهای تعامل حزبی و نظام انتخاباتی است .همچنین بـه اعتقـاد آنهـا،
نهادینه شده فرهن اسالمی ،اخالق سیاسی ،خصلت مردمی بودن ،ترجیح منافع حزبی بر
منافع ملی و مصالح اسالمی ،قاعدهمندی در رقابتهای سیاسی در رفتار حزبـی مـیتوانـد
زمینه نظام حزبی مطلوب را شکل داده و راهبردهـای تعامـل مطلـوب نظـام حزبـی و نظـام
انتخاباتی را تسهیل نماید .در صورتی که رفتارهای الیگارشیک حزبی ،سیاستزدگی ،عمل
اپوزیسیونی بر نظام (نه در و با نظام) ،افزایش شکاف انتظارا بین احزاب با منتخبان ملـت
بر فضای سیاسی و سپهر عمومی حاکم شود ،نظام حزبی را از مسـیر نظـم مـدنی خـارج و
منجر به زوال مطلوبیت تعامل بین احزاب و انتخابا خواهـد شـد .در نتیجـه بـیاعتبـاری
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احزاب در جامعه ،شکلدهی هر گونه تعامل مطلوب میان نظام حزبی و نظـام انتخابـاتی را
بیمعنا میکند و شرایط زمینهای مؤثر بر راهبردها را مختل میسازد.
ت) شرایط مداخلهگر :از نظر مصاحبه شوندههـا سـاختارهای حـل اخـتالف ،قـوانین،
تعامل با دستگاههای نظارتی ،شخصینگری در سیاستورزی بر راهبردهای تعامل مطلوب
بین نظام حزبی و نظام انتخاباتی تأثیرگذار است؛ چرا که عوامـل مداخلـهگـر مـانع حصـول
اجماع در تدوین منشور وحد ملی بـه مـوازا اسـتفاده از فرهنـ

متعـالی اسـالمی در

رقابتهای اسالمی ،تجارب تاریخی و قواعد رقابت سیاسی خواهد شد .همچنین بـه بـاور
مصاحبهشوندهها تأخیر در بلوغ و عقالنیت سیاسی نخبگـان و فعـاالن احـزاب و جریانـا
سیاسی از عوامل مداخلهگر منفی بر شکلدهی قوانین الزم در جهت حمایـت از تعـامال
حزبی و نظام انتخاباتی و حاکمیت شفافیت رفتار حزبـی و نظـارتی اسـت .از سـوی دیگـر
وجود نلبه منافع فردی و گروهی بر منافع ملی و مصالح اسالمی ،موجـ بـه هـم خـوردن
نظم قاعدهمند در رقابتهای سیاسی و کثر تلقیهای ناصواب و اعالم مواضـع افراطـی و
تفریطی احزاب سیاسی در وضعیتها ،موضوعا و روندهای مختلف سیاسی و اجتمـاعی
میشود .نتیجه مستقیم این عوامل مداخلـهگـر منفـی ،سـب بـروز و ظهـور بـیانصـافی و
بیتقوایی سیاسی -انتخاباتی و مهمتر از همه عدم برنامهمحوری بودن احزاب خواهد شـد.
از منظر دیگر نبود سـازوکار مناسـ در تشـخیص و تفـاهم در مصـادیق اصـول اساسـی و
محوری رقابت سیاسی مبتنی بر قانون اساسی از یکسو و گاهی فقر نگاه خیرخواهانه برخی
از احزاب نسبت اصول اساسی انقالب اسالمی و همچنین کاهش آستانه تحمل انتقادهـای
سازنده و به ویژه ملتزم نبودن به قواعد بازی در میان احزاب ،وجود روحیه سهمخواهی بـین
حزبی تأثیر منفی بر راهبردهـای تعامـل مطلـوب وارد مـیسـازد .ضـعف در اصـالح نظـام
انتخاباتی که خود ناشی از عوامل مختلفی است نیز تأثیرگذار بر راهبردهای تعامل مطلـوب
است؛ چرا که نظام انتخاباتی ،تعیین کننده قواعد بـازی و رقابـت سیاسـی -انتخابـاتی بـین
گروه های مختلف سیاسی و در عین حال این ضـعف باعـث اخـتالل در چگـونگی توزیـع
قدر میان احزاب و گروههای سیاسی میشـود .پـس ضـعف شـفافیت در نظـام و مراحـل
انتخابا  ،منجر به عدم پاسخگویی احزاب نسبت به رفتارهایشان خواهد شد که در نتیجه
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این وضعیت میتواند راهبردهای شکلدهی تعامل مطلوب بین نظام حزبی و نظام انتخاباتی
را مختل نماید.
ث) راهبردها :از نظر مصاحبهشوندهها راهبردها بـرای شـکلگیـری تعـامال مطلـوب
حزبی و نظام انتخاباتی دارای ابعاد مختلف است .این ابعاد در مقولهبندی مشخص شد که
بخشی از آنها به علل اصلی ،بخشی به شرایط زمینهای و بخش دیگر به عوامـل مداخلـهگـر
مربوط میشود .در یک جمعبندی کلی راهبردهای تعامل مطلوب در چند دسته سازماندهی
شد .یک) راهبردهای معطوف به سازوکارهای قانونی و ساختاری اعم از نظام حزبی و نظـام
انتخاباتی و سایر قـوانین و سـاختارهـای مـرتبط .دو) راهبردهـای مربـوط بـه سـازوکارهای
هنجاری و اخالقی بر رفتارهای بازیگران درون حزبی و بـین حزبـی و رفتارهـای کـارگزاران
انتخاباتی .سه) سازوکارهای هنجاری و اخالقی در رقابتهای سیاسی نظیر شفافسازی در
عملکرد و پاسخگویی احزاب ،شفاف سازی در همه مراحل انتخاباتی از جملـه در نظـار
انتخاباتی .چهار) راهبردهای مربوط به سازکارهایهای مدیریتی بر عوامل بیرونی تأثیرگـذار
بر فضای انتخاباتی و پاالیش فضای رقابـت سیاسـی از رفتارهـای هنجارشـکنانه و التهـاب
آفرین و حضور عناصر نیر حرفهای در الیههای حسا حزبی به منظور حاکمیت بخشیدن
الگوی اسالمی بر تعامل بین احزاب و کارگزاران انتخاباتی .پنج) ارائـه الگـوی رقابـتهـای
سالم انتخاباتی با توجه به رعایت حفظ خطوط قرمز و مرزهای خودی و نیرخودی به منظور
انسجام بخشی ارتباط احزاب و نظام انتخاباتی.
ج) پیامدها :کدهای اسـتخراج شـده از مـتن مصـاحبههـای صـاح نظـران در رابطـه بـا
تعامال حزبی و نظام انتخاباتی و راهبردهای معطوف به آن ،پیامدهای مختلفی را در پی دارد
که در کارآمدی نظام سیاسی مؤثر خواهد بود .مصاحبهشوندگان بر این اعتقاد بودهانـد ،پیامـد
تحقق راهبردها ،به وجود آمدن فضای سالم و اسالمی بر رقابتهـای سیاسـی و شـکلگیـری
برداشتهای مثبت از تعامـل میـان نظـام احـزاب و نظـام انتخابـا در کشـور خواهـد بـود.
پیامدهای منفی ناشی از تعامل نامطلوب میان احزاب و نظام انتخاباتی بر طرف مـیگـردد .در
واقع از رهگذر تحقق راهبردها و شکلگیری تعامل مطلوب بین احزاب و کـارگزاری انتخابـا
تأثیر خود را بر مشارکت سیاسی مردم در انتخابا و به وجود آمدن امنیت نرم بر فضای کشور
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و پیشگیری از سو استفاده بـازیگران بیـرون از فضـای انتخابـا  ،برجـای خواهـد گذاشـت.
همچنین شکلگیری تعامل مطلوب نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهوری اسـالمی ایـران
موج حضور سلیقههای مختلف در انتخابا با حفظ خطوط قرمز ،افزایش اعتماد عمـومی
نسبت به احزاب و نظـام انتخابـاتی ،مشـارکت حـداکثری مـردم در انتخابـا  ،کـاهش تـنش
آفرینیهای مختلف و در نهایت افزایش مشروعیت مردمی نظام میگردد.
نتیجهگیری

این پژوهش که با عنوان الگوی تعاملی نظام حزبی و نظام انتخاباتی در جمهـوری اسـالمی
ایران انجام شده؛ مبتنی بر مصاحبه با نخبگان صاح نظـر در ایـن عرصـه بـوده اسـت .در
راستای تعامل هر چه بهتر میان نظام حزبی و نظام انتخابـاتی در جمهـوری اسـالمی ایـران
الگوی راهبردی ترسیم شده است .راهبردهای به دست آمده در سطوح مختلـف مـیتواننـد
ضمن اینکه تعامل مطلوب تعامـل نظـام حزبـی را بـا نظـام انتخابـاتی تسـهیل و از عوامـل
مداخلهگر جلوگیری میکند ،پیامدهای قابل توجهی هم بـر سـطوح خـرد ،یعنـی بـازیگران
سیاسی (اعم احزاب و گروههای سیاسی و کارگزاران انتخابـاتی) در رقابـتهـای سیاسـی و
انتخاباتی ،هم بر سطوح میانی یعنی نظام حزبی و نظام انتخاباتی و هـم بـر سـطوح کـالن،
یعنی بر نظام سیاسی دارد .راهبردهای ساختاری ،شرط ابتدایی و اولیه این تعامل اسـت؛ بـه
طوری که شفافسازی در مناسبا و تعامال احزاب بر اسا نظام الگوی خطوط قرمـز؛
تقویت نظام پاسخگوی احزاب و کارگزاران انتخاباتی نسـبت بـه عملکردهایشـان؛ اصـالح
قوانین انتخاباتی مبتنی بر فرهن اسالمی ،تجربیا گام اول انقالب و به دور از ترجیحـا
حزبی؛ طراحی الگوی کارآمد نظام نظارتی مبتنی بر تکنولوژیهـا و فنـاوریهـای جدیـد و
شفاف بودن نظام نظارتی ،ایجاد قوانین شفاف حمایتی از احزاب ،شفافسازی مراحل نظام
نظارتی بر انتخابا  ،میتوانند بنیادهای قوی را برای تعامل مطلوب پایهگذاری نمایند.
راهبردها در سطوح کارگزاری شرط مقوم در تعامل نظام حزبی و نظام انتخابـاتی اسـت.
شفافسازی در عملکرد و پاسخگویی احزاب؛ حزبمحوری مبتنی بر التزام عملی بر قواعد
بازی در انتخابا ؛ شفافتـر شـدن تصـمیما  ،مواضـع و رفتارهـای متولیـان انتخابـاتی،
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پذیرش مرزهای خودی و نیرخودی توسط جریانا سیاسی و حرفهای شدن عضویتهـای
حزبی و حاکمیت نگاه برنامهمحور در رفتارهای انتخاباتی آنها و رفتارهای مصلحت محـور
شخصیتهای سیاسی به منظور حفظ نظم مدنی و پیشگیری از شالودهشکنی از جمله موارد
مقوم به شمار میآیند.
راهبردهای هنجاری و اخالقی شرط کافی و در عین حال استحکام بخش تعامل مطلوب
بــین نظــم حزب ـی و نظــام انتخابــاتی را دارد .در اولویــت ق ـرار گــرفتن اخــالق سیاســی در
رقابتهای سیاسی ،التزام عملی احزاب و گروههای سیاسی به قواعد و هنجاری اجتمـاعی،
پرهیـز از هـر نـوع هنجـار شـکنی و رویــه شـدن اخـالق محکـومسـازی هنجارشــکنان در
رقابتهای انتخاباتی ،نهادینه شدن هنجارهـا ،عـدم اسـتفاده از حمایـتهـای خـارجی در
احزاب و گروه های سیاسی ،رعایت باید و نبایدهای اخـالق انتخابـاتی در بـین کـارگزاران و
مدیریت انتخابا  ،بخشی از راهبردهای موصوف را شامل میشوند.
برقراری تعامل میان نظام حزبی و نظام انتخاباتی نتایج بهدست آمده نشان مـیدهـد کـه
یک تعامل مطلوب بین این دو نظام بدون توجه به شرایط زمینهای و مداخلهگر امکـان پـذیر
نیست .این شرایط هم مشمول شرایط نهادی و هم موازی میشود؛ هر یک از اینها در ارتقا و
عدم ارتقای تعامل مؤثر هستند .بنابراین توجه به شرایط محیطی و مداخلهگر در راهبردهـای
تأثیرگذار بر پدیدهمحوری مؤثر است .بنابراین ،جمعبندی نظرا صـاح نظـران حـاکی از
این واقعیت است که اگر تصحیح ساختارها و نهادهای قانونی برای شکلدهی تعامل سازنده
کفایت نمیکند ،بلکه در صورتی که موضوعاتی همچون ساختارهای حل اختالف ،تعامـل
با دستگاه های نظارتی ،سازوکار پیشگیری از پیوند بین صاحبان قدر و ثرو بـا احـزاب،
تصمیمگیری بر اسا منافع شخصی احزاب ،شخصمحوری در احـزاب اصـالح نگـردد؛
بسیاری از راهبردها از جمله شفافسازی مراحل نظـار بـر انتخابـا  ،شـفافسـازی در
عملکرد و پاسخگویی احزاب ،به طور عملی محقق نمیشود .بنابراین ارتباط میان مقولههـا
و شرایط مختلف ،زنجیروار بوده و با یکدیگر پیوند دارد.
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پیشنهاد

با توجه به اینکه این تحقیق برای رسیدن به الگوی تعاملی میان نظام حزبی و نظام انتخاباتی
است .برای عملیاتی سـازی ایـن الگـو تحقیقـی جـامع ،بـرای ترسـیم راهکارهـای ایجـاد
همکاریهای نظام حزبی و نظام انتخاباتی صور گیرد.
کتابنامه
ادیب حاج باقری ،محس ن( .)2911روش تحقیرا گربهر د تئرورق :ربه و روش هظریر پرردبزق در
علو بهساهی ،تهران ،بشری.
اسماعیلی ،محس ن و حمی د ب االیی (« .)2911الگ وی راهب ردی ت أمین امنی ت مل ی جمه وری
اسالمی ایران در قوانین برنامۀ توسعه اق صادی ،سیاسی ،فرهنگی» ،فص لنامه پرهو

راق

رب غردق سیاست ،سال دوم ،شماره  ،1تابس ان،ص.11-19،
آل غفور ،محمدتقی( .)2911مصا غ

ضورق ،دانشگاه باقرالعلوم.

ایوبی ،حجت اله ( .)2911پی بیی و پایایی ب زبب سیاسی در رب ،تهران ،سروش.
بادامچیان اسدالله ( .)2911تعامالت حزبی و نظام ان صاباتی ،مصاحبه حض وری ،ته ران ،دف ر
حزب مؤتلفه اسالمی.
باهنر ،محمد رضا ( .)2911هق

ب زبب در بهتخابات مجلس ،همای  ،تهران ،مرکز همای های

وزارت کشور.
بجس انی سید محسن مدنی (« .)2911هقر
سیاسی» ،مجل دبه

ب رزبب در بهتخابرات و ججرت د ری رکرت راق

و تاریخ سیاسی.

بیگ دلی ،رحم ت الل ه ( .)2911مص احبه ب ا خبرگ زاری ایرن ا ،دس رس ی در:

.https://www.irna.ir/news/83478649
پیش گاهی ف رد ،زه را (« .)2911مش ارکت اح زاب در توس عه سیاس ی و رف ار ان صاب اتی در
شهرس ان اص فهان» .فصررلنام پررهو

رراق جغربفیررایی ،س ال س ی و پ نجم ،ش ماره ،11

بهار،ص.11-22،
تق ی پ ور ،علیرض ا ( .)2911تعررامهت زبرری و هظررا بهتخابرراتی ،مص احبه حض وری ،ته ران،
ساخ مان پیمان.
توسلی ،غالمعباس ( .)2911هظری اق جامع شناسی ،تهران ،ان شارات سمت.
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ب ررزبب در بهتخابررات مجلررس ،هم ای  ،ته ران ،مرک ز

همای های وزارت کشور.2911/1/22 ،
خرمشاد ،محمد باقر و ابوذر رفیعی قهساره (« .)2911نظام ان صاباتی و تأثیر آن بر نظام حزبی در
ایران» ،فصلنام جامع شناسی سیاسی بیربن ،سال اول ،شماره اول.
دف ر مطالعات سیاسی وزارت کشور ( .)2911مشارکت سیاسی ب زبب بهتخابات ،تهران ،سفیر.
دهقان نیری ،ناهید و علی احمدی ( .)2919هظری پردبزق و هظری اق پرستارق ،تهران ،نشر بشری.
دوورژه ،موریس ( .)2911بصول علم سیاست ،ترجمه ابوالفضل قاضی ،تهران ،امیرکبیر.
دوورژه ،موریس ( .)2911ب زبب سیاسی ،ترجمه رضا علومی ،تهران ،امیرکبیر.
رحمانی ،رضا ( .)2911هق

ب زبب و جنا

اق سیاسی بر رفتار بهتخاباتی شجروه بن در بیربن،

پایان نامه کارشناسی ارشد .رش ه علوم سیاسی ،تهران ،دانشگاه امام صادق.
رضایی ،محسن ( .)2911هق

ب زبب در بهتخابات مجلس ،همای  ،تهران ،مرکز هم ای ه ای

وزارت کشور.
رفیقدوست محسن .)2911( ،تعامالت نظام حزبی و نظام ان صاباتی ،مصا غ

ضورق ،تهران،

بنیاد نور.
رنجبر ،هادی و علیاکبر حقدوست؛ مهوش صلصالی؛ علیرضا خوشدل؛ محمدعلی س لیمانی و
نسیم بهرامی (« .)2912نمونهگیری در پووه های کیفی :راهنم ایی ب رای ش روع» ،مجل ۀ
علمی پووهشی دانشگاه علوم پزشکی ارت
رهب ر ،فاطم ه ( .)2911تعررامهت هظررا

جمهوری اسالمی ایران ،سال  ،22شماره .9

زبرری و هظرا بهتخابرراتی ،مص احبه حض وری ،دماون د،

احمدآباد دماوند.
رهدار ،احمد ( .)2911تعامهت هظا

زبی و هظا بهتخاباتی ،مصاحبه حضوری ،ق م ،دانش گاه

باقرالعلوم.
زیبا کالم ،ص ادق و مرتض ی مق دایی ( .)2919اح زاب سیاس ی و نق

آن در توس عه سیاس ی

ایران« :مطالعه موردی ان صابات»؛ فصلنام تخصصی علو سیاسی ،شماره .11
سورین ،ورنر و جیمز تانکارد ( .)2912هظری اق برتغاط جمعی ،ترجمه علیرضا دهقان ،ته ران،
نشر دانشگاه تهران.
شعبانی ،حس ن ( .)2911مه ارته ای آموزش ی و پرورش ی (روشه ا و فن ون ت دریس) ،ته ران،
ان شارات سمت.
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ص در ،ش هاب ال دین ( .)2911هقرر

ب ررزبب در بهتخابررات مجلررس ،هم ای  ،ته ران ،مرک ز

همای های وزارت کشور.
عالم ،عبد الرحمن ( .)2911بنیاد اق علم سیاست ،تهران ،نشر نی.
عباس زاده ،محمد (« .)2912ترلملی برر بعتغرار و پایرایی در تحقیقرات کیفری» ،جامع ه شناس ی
کاربردی ،سال  ،19شماره پیاپی ((، )11شماره اول) ،بهار.
عر  ،جمال ( 111 .)2911حزب رس می در کش ور فع ال اس ت ،تجرربن ،خغرگرزبرق جمجرورق
بسهمی بیربن ،دسترسی در ۹۲ ،https://www.irna.ir/news/83482159 :شجریور .۸۹۲۱
عر  ،جمال ( .)2911هق

ب زبب در بهتخابات مجلرس ،هم ای  ،ته ران ،مرک ز هم ای ه ای

وزارت کشور.
غف اری ،ابوالفض ل ( .)2911بالگرروق مطلرروب تحررزب بررربق تقویررت مشررارکت سیاسرری فعررال در
جمجورق بسهمی بیربن ،پایان نامه دک ری ،رش ه علوم سیاسی ،قم ،دانشگاه باقرالعلوم.
ف احی ،علی و کعبی ،عباس ( .)2911رب کار اق مشارکت مررد در بدبرهق کومرت بسرهمی،
فصلنامه دان

حقوق عمومی ،دوره  ،1شماره  ،1زمس ان.

فیرحی ،داوود ( .)2911فق و کمربهی زبی ،تهران ،نشر نی.
فیرحی ،داوود ( .)2911کمربهی زبی ،نشس ت علم ی ،ته ران ،س الن ش هید ص یاد ش یرازی
دانشگاه عالی دفاع ملی دفاعی.
ق دیری ابیان ه ،محم د حس ن ( ،)2911مص احبه ب ا خبرگ زاری ایرن ا ،دس رس ی در:
.https://www.irna.ir/news/83478649
کاوجا ،آنیکا ( .)2911ب زبب سیاسی و بهتخابات ،ترجمه ابوذر گوهری مقدم و داود کریمی پ ور،
تهران ،مرکز پووه های مجلس شورای اسالمی.
کواکبیان ،مصطفی ( .)2919گفتمان آزبدق و مردمساالرق ،تهران ،پازینه.

مقام معظم رهبری ،بیانات ،پایگاه اطالع رسانی دف ر مقام معظم رهبری دس رسی درkhamenei.ir :
مق دایی ،مرتضی( .)2919ب زبب سیاسی و بهتخابات در بیربن ،تبریز ،فروزش.
مه دویزادگ ان ،داود ( .)2911کمربهرری زبرری ،نشس ت علم ی ،ته ران ،س الن ش هید ص یاد
شیرازی دانشگاه عالی دفاع ملی دفاعی.
میصلز ،روبرت ( .)2911جامع شناسی ب زبب سیاسی مطاالع بق در مورد گربی
در دموکربسی ا ،تهران ،قومس.

اق بالیگارشی
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 تعرامهت هظرا.)2911( نصیری علی اصغر
.پووهشگاه علوم اسالمی امام صادق

 پای ان نام ه کارشناس ی، بمکان سنجی تحزب در جمجورق بسهمی بیربن.)2911(  نظیر،نظری
. دانشگاه شهید بهش ی، تهران، رش ه علوم سیاسی،ارشد
ب رزبب و گرروه راق سیاسری در مشرارکت سیاسری زهران

 هقر.)2911(  م ریم،نوری امیرآبادی

. دانشگاه الزهرا، تهران، رش ه علوم سیاسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 2311 -2331ا
 مص احبه،زبرری و هظررا بهتخابرراتی

 تعررامهت هظررا.)2911(  س ید محم د حس ین،هاش میان
. پووهشکده باقرالعلوم، قم،حضوری
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