
  

  

  

  
  1397 زمستان، 45سال دوازدهم، شماره 

  64 تا 39 صفحه

هاي انتخابیه مجلس شوراي پیامدهاي استانی شدن حوزه  

   )با استفاده ازنظریه داده بنیاد( اسالمی ایران

   باهنر کرمان دیدانشگاه شه اتیدانشکده حقوق و اله یاسیگروه علوم س اریاستاد /یحیی کمالی

yahyakamali@uk.ac.ir  

  دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان /حمیده شهابی راد

   دهیچک
هدف این پژوهش، بررســـی پیامدهاي اســـتانی شـــدن انتخابات مجلس 

ست.  ست. روش پژوهش مبتنی بر نظریه داده بنیاد ا سالمی ا شوراي ا
به تاد مصــــاح جام هف مات اجرایی و ان قا گان مجلس، م ند مای شــــده ن

هاي مرتبط با ها و اســناد و گزارشمتخصــصــان دانشــگاهی با رســانه
اســتانی شــدن انتخابات مجلس در ســه مرحله کدگذاري باز، کد گذاري 

اند. روش نمونه گیري، نمونه محوري و کد گذاري انتخابی، تحلیل شــده
براي دســتیابی به اشــباع تئوریک ها گیري نظري اســت و همه مصــاحبه

هاي پژوهش، پیامدهاي اســـتانی د. بر اســـاس یافتهانوارد تحلیل شـــده
شـــدن انتخابات مجلس در پنج مقوله ســـیاســـی، اجتماعی، اقتصـــادي، 

سازمانی تشکیالتی و حقوقی قانونی دسته بندي شده است. رابطه بین 
با پژوهش تایج پژوهش  هاي قبلی مورد این مقوالت تبیین شــــده و ن

  مقایسه قرار گرفته است.

ستانی :دواژهیکل  انتخابیه، هايحوزه بنیاد، داده نظریه پیامدها، شدن، ا

  اسالمی. شوراي مجلس

  07/11/1397 تأیید خیتار   05/09/1397 افتیدر خیتار
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  مقدمه

 گیريشــکل در جامعه شــهروندان اراده آن وســیله به که اســت ابزاري انتخابات امروزه

 نهادهاي از یکی .شــودمیمتبلور  ســیاســی اقتدار اعمال متصــدیان تعیین و ســیاســی نهادهاي

 تشــکیل هاآن مســتقیم آراي مردم و با منتخبین از که اســت گذاريقانون مجلس ،ســیاســی

ــودمی ــت برخوردار زیادي اهمیت از مجلس نمایندگان انتخابات برگزاري از این رو ش  .اس

 شیوه ،انتخاباتی منظا نوع تعییندر زمینه انتخابات مجلس، مسائل مختلفی قابل بررسی است. 

سیم صاب تعیین و گیريرأي روش ،انتخابیه هايحوزه بنديتق  یا کاندیدا یک پیروزي حدن

 ســیاســی متغیرهاي از بســیاري کنندهتعیین انتخابات از جمله این مســائل اســت که در حزب

در این میان،  .اســت منتخب مقامات گوییپاســخ و انتخابات در مردم مشــارکت میزان مانند

 مختلفی هايهاي انتخابیه انتخابات مجلس واحد اهمیت زیادي اســـت. روشتعیین حوزه

 هايحوزه« :از اندعبارت که دارد وجود گذاريقانون مجالس انتخابیه هايحوزه تعیین براي

ــور تمامی آن در که ملی ــت، انتخابیه حوزه یک کش  در که ايناحیه مبناي با بنديحوزه اس

ـــامل که جغرافیایی ناحیه یکآن ـــودمیایالت  چندین ش  بر بنديحوزه ،گیرددر برمی را ش

. دهدمی تشکیل را انتخاباتی حوزه یک ایالت یا استان هر صورت این در که هاایالت اساس

ـــتان یک بنديحوزه از نوع این در که ايناحیه زیر و محلی مبناي بر بنديحوزه  چند به اس

   ).157: 1390 کوهشایی، میرزاده(» شودمی تقسیم انتخاباتی حوزه

قه ـــکیل ســــاب غاز و پیش قرن یک به ایران در مجلس تش ـــروطه انقالب آ  1285 مش

ـــابقه این در. گرددبازمی ـــیوه تاریخی، س  بر مجلس نمایندگان انتخاب براي مختلفی هايش

ساس صناف ا شار و ا سب همچنین و جامعه مختلف اق ستان و هاایالت جمعیت با متنا  هاشهر

 ،اســـاســـی قانون 62 طبق اصـــل اســـالمی انقالب از پس. اســـت قرار گرفته مورد اســـتفاده

س شوراي مجلس نمایندگان ستقیم طوربه میالا  و شوندمی انتخاب مردم مخفی با رأي و م

ـــرایط ـــیلی ش انتخابیه انتخابات مجلس هاي . حوزهکرد خواهد معین قانون را انتخابات تفص

هاي درون استانی و متشکل از یک یا چند شهرستان راي اسالمی تاکنون بر مبناي حوزهشو

ــت. این نوع حوزه بندي، مورد انتقادات مختلفی قرار گرفته  ــده اس ــیم بندي ش همجوار تقس

ــت و طرح ــت.هاي اس ــده اس ــتانی طرح جایگزین متعددي هم ارائه ش ــدن اس  هايحوزه ش

ـــال تیرماهابتدا در  مجلس انتخابیه ـــط 1378 س  پنجم دوره مجلس نمایندگان از برخی توس

 از مسائلی را مجلس انتخابات شدن استانی ضرورت دالیل« طرح این مقدمه در شد، مطرح

 جزئی، امور از کردن پرهیز نیز و نظارت و گذاريقانون وظایف به نمایندگان پرداختن قبیل
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ـــاخص نامزدهاي انتخاب ـــالحیت و ترش  انتخاباتی، نامزدهاي تعداد کاهش برتر، هايبا ص

ـــبات کاهش و انتخاباتی هايهزینه کاهش ـــهرها برخی در ايقبیله و قومی تعص  ارتقاي، ش

ـــطح ـــهیل میزان افزایش مجلس، کارایی افزایش و کیفی س  عمومی مشـــارکت امکان تس

ـــهروندان ـــرنوشـــت تعیین حق اعمال در ش «  کردند عنوان رأي خرید تخلفات کنترل و س

  . )3: 1385 ضرغامی،(

سالمی شوراي مجلس انتخابیه هايحوزه تغییر طرح بار سه تاکنون  مجلس صحن در ا

سیده سرانجام هب طرح این اولیه، مراحل شدن طی رغمبه اما شدهمطرح ست نر  بار هر در. ا

 ســـوي از مختلفی نظرات وها مصـــاحبه مجلس، انتخابیه هايحوزه تغییر طرح شـــدنمطرح

ـــناســــان  هايحوزه تفکیک درباره اجرایی مقامات و مجلس نمایندگان انتخابات، کارش

ستانی صورت به انتخابیه ستانی و شهر شوري صورتبه مجلس انتخاباتت نظام ایجاد یا ا  ک

سی و مورد نقد یک هر معایب و مزایا و شدهعنوان ست قرارگرفته برر ضر پژوهش .ا  با حا

ــی و پژوهش  از گیري ازهاي مرتبط و با بهرهاســتفاده از این مصــاحبه ها، نظرات کارشــناس

استفاده  .است مجلس انتخابات شدن استانی پیامدهاي شناسایی پی درداده بنیاد  نظریه روش

ـــودمیاز روش داده بنیاد به مثابه یک روش پژوهش کیفی باعث  این پژوهش نوآوري  ش

و نظرات کارشناسی که ها مناسبی در این حوزه داشته باشد عالوه بر این استفاده از مصاحبه

، درمجموع این پژوهش برآیند نظرات مطرح شــده باشــد. شــودمی تاکنون ارائه شــده باعث

 استانی که است مسئله این بررسی دنبال بهداده بنیاد  نظریه روش از استفاده با حاضر پژوهش

 به هاي مختلفدر زمینه پیامدهایی چه ایران اسالمی شوراي مجلس انتخابیه هايحوزه شدن

  .دارد دنبال

  پیشینه پژوهش -1جدول 

پژوهشگر و سال  عنوان هاین یافتهترمهم

 انتشار

هاد ـــن ظام اجراي پیش باتی ن  اي،مرحله یک انتخا

یه هايحوزه خاب ـــی تک انت خاب براي کرس  انت

خاص ـــ یه هايحوزه و اش خاب تانی انت ـــ  براي اس

 هافهرست انتخاب

ــات ـــوراي مجلس انتخــاب  ش

 اسالمی

 زاده و تــــقــــی

 1385ضرغامی 

 مرز با آن انطباق و انتخابیه هايحوزه تغییر امکان

تان ـــ ـــکالت دارد، وجود هااس ظام مش  با فعلی ن

 شـــدن اســـتانی ســـنجیامکان

ــاتــی هــايحــوزه  در انــتــخــاب

ــانی  میرزاده کوهش

1390 
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  ـ پیشینه پژوهش1

ترین به متناسب 1که در جدول  شدههاي مختلفی انجامدرزمینه پژوهش حاضر، پژوهش

نشــان داده در جدول فوق  .اشــاره شــده اســتهاي قبلی با موضــوع پژوهش حاضــر پژوهش

شده  انتخابیه مجلسهاي مختلفی در زمینه حوزههاي شده، پژوهش شیوه انتخابات انجام  و 

تانی ـــ یه هايحوزه شــــدن اس خاب ما مرتفع، انت  ا

ـــکالت و هاچالش  خواهد وجود به جدیدي مش

 .آمد

ـــوراي مجلس انتخــابــات  ش

 اسالمی

ــرایط در ــی و فعلی ش  جمهوري نوپاي دموکراس

ـــالمی ـــتانی طرح ایران، اس ـــدن اس  هايحوزه ش

یه خاب هداف تأمین به قادر انت حان مدنظر ا  طرا

 .شودمی موجب را جدیدي مشکالت و نیست

ـــتــانی ــــدن اس  هــايحوزه ش

 انتخابیه

مانی و ید  رح ـــع س

1391 

ستانی شدن در  به توجه با و کشور فعلی شرایط ا

صالح برخالف شوراها، ناتوانی ست؛ ملی م  اما ا

ــورتی ــاخت کهدرص  گردد ایجاد الزم هايزیرس

 .ندگردا مرتفع را فعلی نظام مشکالت تواندمی

 انتخابات شـــدن اســـتانی تأثیر

 نمایندگی وظیفه بر مجلس

ـــقصــــــودي و  م

آبــادي ابــراهــیــم

1390 

تانی ـــ نديحوزه شــــدن اس بات، ب خا  نحو به انت

 همنصـــفان و آزاد انتخابات معیارهاي تريمطلوب

ــــازدمی محقق را عث و س یت با گاه تقو  جای

ــــارکــت افزایش و حزبی فرهنــگ احزاب،  مش

 .گرددمی سیاسی

 مقننه قوه انتخابات بنديحوزه

 تأکید با ایران حقوقی نظام در

ظام تغییر طرح بر باتی ن خا  انت

 اسالمی شوراي مجلس

 1390 حسینی

 و اهداف رغمعلی انتخابات، شــدن اســتانی طرح

عاوي حان د قان، و طرا بب مواف ـــ ید س ــــد  تش

 .شد خواهد استانی و ملی سطح در تمرکزگرایی

ـــتـانی ــــدن اس  انتخـابـات؛ ش

 تمرکززدایی، یا تمرکزگرایی

 انتخابیه هايحوزه بر تأکید با

 جنوبی خراسان استان

کاران  و اکبري هم

1395 

ـــتم در ـــیس ـــه اکثریتی س  عمومی کاالهاي عرض

 است. تناسبی سیستم از کمتر همگانی

 باانگیزه عمومی کاالهاي ارائه

 اقتصادي

ـــکو  لیزري و پریس

2001 

 یرهايمتغ روي معناداري تأثیر انتخاباتی هاينظام

ظام در دارد، اقتصــــادي خارج اکثریتی هاين  م

 است. تناسبی هاينظام از کمتر مرکزي دولت

سون انتخاباتی قوانین و فساد همکاران  و پر

2003 
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ست، که شدن انتخابات مجلس ا ستانی  سی ابعاد به طرح ا صیفی تحلیلی به برر ، به روش تو

این مســئله، تاثیرات آن بر وظایف نمایندگی، تاثیرات آن بر تمرکزگرایی یا بررســی امکان 

ـــنجی این ـــت. هرچند پژوهش س ـــده اس هاي فوق در مواردي به پیامدهاي طرح پرداخته ش

ستان شدن حوزها سی پیامدانتخابیه پرداختههاي ی  ستقل به برر شی به طور م هاي اند اما پژوه

ـــت. عالوه بر این ـــر از این طرح در ابعاد مختلف نپرداخته اس ـــاحبه پژوهش حاض و ها مص

منعکس ها قامات اجرایی و کارشناسان که در رسانهنظرات کارشناسی نمایندگان مجلس، م

پیامدهاي اســتانی شــدن  وتحلیلتجزیهبراي داده بنیاد روش نظریه شــده، اســتفاده کرده و از 

  .شودمی، پژوهشی نو و جدید محسوب کرده است و از این ابعادانتخابات مجلس استفاده 

  ـ مبانی نظري 2

 که اســـت جامعه در ســـیاســـی رقابت و مشـــارکت ابزارهاي ینترمهم از یکی انتخابات

ـــهروندان ـــطهبه ش ـــکل در را خویش اراده آن، واس ـــی نهادهاي گیريش ـــیاس  تعیین و س

ـــی آفریناننقش ـــیاس ـــطح، یک در ترتیب بدین و ندکنمی ابراز س  تعیین حق اعمال به س

 و سیاسی قدرت اعمال در شهروندان مداخله امکان فرایند، این. پردازندمی خود سرنوشت

ـــازدمی فراهم را آن بر نظارت ـــاالريمردم تحقق مجراي ینترمهم روي، همین از و س  و س

 منصــوریان،(» رودمی شــمار به نیز منتخب مســئولین عملکرد ارزیابی براي مناســب معیاري

به عنوان پژوهش  .)3: 1396 با توجه  نه انتخاب وجود دارد.  باحث نظري مختلفی در زمی م

بررســـی انتخابیه  هايحوزه بنديتقســیم هايروشانتخاباتی و  هاينظام حاضــر، دو مبحث

  .شودمی

  هاي انتخاباتیـ نظام1ـ 2

ـــطح، ترینســــاده در  به عمومی انتخابات یک در که را آرایی انتخاباتی، هاينظام س

 را هاآن کاندیداها و احزاب که دکنمی تبدیل هاییکرســی به اســت شــدهانداخته صــندوق

غال ـــ ها و اجزا ینترمهم. ندکنمی اش ظام یک در متغیر باتی ن خا بارت انت ندع  فرمول: از ا

ستفاده انتخاباتی ستفاده انتخاباتی نظام آیا کهاین یعنی( موردا ست، اکثریتی ،موردا سبی ا  تنا

تار ،)اســــت دیگري نوع از یا اســــت مختلط اســــت، گه ســــاخ یا کهاین( دهیرأي بر  آ

 واحد انتخاب یک دهندهرأي آیا و حزب یک یا دهندمی رأي نامزد یک به دهندگانرأي

ـــعت و) دکنمی تعیین را هااولویت از ايمجموعه یا دکنمی  این از نه( انتخاباتی حوزه وس

ــاکن حوزه آن در دهندهرأي تعداد چه که لحاظ ــتند س  نمایندگانی تعداد لحاظ به بلکه هس

: 1389 همکاران، و رینولدز( )شـــوندمی انتخاب گذاريقانون مجلس براي حوزه این از که
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 ترکیبی که تلفیقی و تناسبی اکثریتی، نظام: دارد وجود انتخاباتی فرمول سه طورکلیبه). 25

  .است اکثریتی و تناسبی نظام دو از

 سرزمین دیگر، نهادهاي یا مجلس انتخابات براي روش این در« اکثریتی: انتخابات نظام

شور ست داوطلبان سرزمینی قلمروي و چارچوب که انتخاباتی حوزه شماري به ک سیم ا  تق

 عباســی،(» دارند را نماینده چند یا یک انتخاب حق هاحوزه این از یک هر مردم و شــودمی

به قرن دوازدهم میالدي  انتخاباتی نظام ترینساده عنوانبه اکثریتی نظام . قدمت)241: 1388

  . (Norris, 1997, p.299)گرددبرمی

ـــبی ناس ظام این در« :نظام انتخابات ت باتی، ن  را نامزد چند باید مردم حوزه هر در انتخا

 حاوي هايفهرســـت حوزه، هر خالی هايکرســـی تعداد به حزب هر بنابراین کنند؛ انتخاب

 آراء بیشترین که فهرستی اکثریتی، انتخابات برخالف ولی. دکنمی معرفی را خود نامزدهاي

ست به را ست ،شودمین هاکرسی همه صاحب آورد د  احراز صورت در نیز دیگر هايفهر

 که حزبی فقط. شــد خواهند کرســی داراي آراء شــمارش در حضــور براي الزم حدنصــاب

  .)246: 1388 عباسی،( »آوردمی دست به بیشتري کرسی آورده را رأي بیشترین

 و تناســبی شــیوه دو هر از گیريبهره نظام این ویژگی ینترمهم« :تلفیقینظام انتخابات 

 هايفهرســـت به هم دهندگانرأي نظام این در. اســـت رأي دو از اســـتفاده ویژهبه اکثریتی،

 ،روازاین ،دهندمی رأي انتخاباتی کوچک هايحوزه در نامزدها به هم و ســـیاســـی احزاب

 و نســبی اکثریت( مختلط فرمول چندین زمانهم طوربه آن در که اســت نظامی تلفیقی نظام

 نظام این در. شـــودمی اســـتفاده واحد انتخابات یک در) تناســـبی و مطلق اکثریت تناســـبی،

 بقیه ســـراســـري و ملی صـــورتبه احزاب لیســـت طریق از مجلس هايکرســـی از تعدادي

  ).111: 1394 خسروي،(» شودمی پر انتخاباتی هايحوزه نامزدهاي طریق از هاکرسی

  هاي انتخاباتیـحوزه2ـ 2

سائل ینترمهم از یکی ست انتخابیه هايحوزه حدود تعیین انتخابات، م  انتخابیه حوزه«. ا

 معینی تعداد و مشــخص مرزهاي با قانونی شــدهشــناخته جغرافیایی محدوده از اســت عبارت

نده مای ـــیم. گیردمی تعلق آن به که ن ـــرزمین تقس ـــور کل جمعیت و س  هايحوزه به کش

ــتین انتخاباتی،  بین عادالنه تناســب آوردن فراهم و انتخابات کار تســهیل منظوربه گام نخس

شور تابعیت و نمایندگان شمار ست ک سیم ).162: 1390 جهرمی،(» ا  جمعیت و سرزمین تق

 آوردن فراهم و انتخابات کار تســهیل منظوربه گام نخســتین انتخاباتی، هايحوزه به کشــور

 و مختلف کشـــورهاي در. اســـت کشـــور جمعیت و نمایندگان شـــمار بین عادالنه تناســـب
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سی تعداد مختلف، انتخابات در طورهمین ست متفاوت انتخابات حوزه هايکر  به بنابراین ؛ا

عداد ـــی ت خابی هايحوزه ،مجلس هايکرس یل در .دارد وجود انت  هايحوزه معرفی به ذ

  .شودمی پرداخته محلی و استانی سراسري، انتخابیه

سري(ملی  هاي انتخاباتیحوزه سري انتخابیه حوزه در« :)سرا شور کل( سرا  ،)ملی یا ک

ـــمی يهاگروه و هاانجمن ،هااقلیت احزاب، همه ـــت حزبی، نظام قالب در قانونی و رس  لیس

هاي ـــی کســــب براي را خود نامزد  یحزب هر آن در و ندکنمی معرفی مجلس هايکرس

سب صد برح صی در شخ صد پنج حداقل که آراء از م ست، آراء لک در سی صاحب ا  کر

 سراسري انتخابیه حوزه که کشورهایی ازجمله). 117: 1394 خسروي،( »شودمی نمایندگی

 از متشکل مجلسی تک مجلس یک اسلواکی جمهوري ملی مجلس« است. اسلواکی دارند

 ســال چهار مدت به) کشــوري( ســراســري انتخابیه حوزه یک در که هســت نماینده 150

 از مستقیم، و برابر رأي همگانی، رأي حق اساس بر ملی شوراي انتخابات. شوندمی انتخاب

 رســتگار( »پذیردمی صــورت تناســبی نمایندگی اصــول اســاس بر و مخفی گیريرأي طریق

  ).18: 1396 پناهی، شریعت

ــتانی هاي انتخاباتیحوزه ــتانی، انتخابات حوزه: اس ــور انتخابیه هايحوزه یعنی اس  بر کش

 دارند اســـتانی انتخابات حوزه که کشـــورهایی ازجمله. شـــود منطبق اســـتان اداري مرزهاي

یاالت: از اندعبارت مان، ،آمریکا متحدها مه در که هند آل ـــیح به ادا  این از هرکدام توض

شورها شور یک متحدهایاالت« پردازیم.می ک ست فدرال ک شور این مقننه قوه. ا  یک از ک

 ایالت هر از. نمایندگان و سنا مجالس از اند:عبارت مجلس دو این. است مجلسی دو کنگره

ـــناتور، دو ـــاس بر و مردم آراي با س ـــاده اکثریتی انتخاباتی نظام اس  کنگره به و انتخاب س

 تاکنون 1912 سال از نمایندگان مجلس هايکرسی تعداد قانون، اساس بر .شودمی فرستاده

 اختصــاص نمایندگان مجلس در کرســی یک حداقل ایالت هر به. اســت بوده کرســی 435

ست شدهداده ضاي خدمت دوره. ا ست سال دو نمایندگان مجلس اع  آراي با افراد این و ا

 انتخاب ساده اکثریتی انتخاباتی نظام براي و کرسی تک انتخابیه هايحوزه در مردم، مستقیم

  ).16: 1389 ،رفیعی قهساره( »شودمی

 یک بر مشتمل که گرفتهشکل فدرال مجلسی نظام پایه بر آلمان کشور سیاسی ساختار«

ـــ دولت 16 و مرکزي دولت  تقنینی قدرت. شوندمی شناخته الندر عنوانبه که است ایالت ـ

ــتاگ« نهاد دو میان آلمان فدرال جمهوري ــلی نهاد و نمایندگان مجلس عنوانبه »بوندس  اص

 حوزه 299 حاضر حال در .است شدهتقسیم سنا مجلس عنوانبه »بوندسرات« و گذاريقانون
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ـــی تک انتخابیه ـــر در کرس ـــراس نابراین، و دارد وجود آلمان س ـــی تعداد این ب  هايکرس

 هايکرسی مستقیم طوربه منتخبان و شودمی تکلیف تعیین اکثریتی نظام طریق از بوندستاگ

  .)255 ـ 256: 1396 منصوریان،( »ندکنمی تصاحب را بوندستاگ

 مستقیم روش دو به کشور این در انتخابات. است فدرال هندوستان کشور اداره سیستم«

 در سابا، لوك یا نمایندگان مجلس انتخابات: مستقیم انتخابات. شودمی تقسیم غیرمستقیم و

سر از مجلس نمایندگان انتخابات این شور سرا  یک انتخابیه حوزه هر و شوندمی انتخاب ک

ستاد خواهد مجلس به نماینده ساس بر. فر سی، قانون ا سا ضاي تعداد ا  نمایندگان مجلس اع

ـــد 552 از بیش به نباید ـــور ،نمایندگان مجلس انتخابات انجام براي .برس  حوزه 543 به کش

 نمایندگان مجلس در نماینده یک هاحوزه این از هرکدام است، شدهتقسیم پارلمانی انتخابیه

  .)24: 1391 راهبردي، مطالعات معاونت(»دارند

ساس بر محلی انتخابیه هايحوزه« :محلی انتخاباتیهاي حوزه صول رعایت و جمعیت ا  ا

ــورتبه انتخابیه هايحوزه تعیین بر حاکم ــوندمی طراحی اينماینده تک ص  عبارتی، به و ش

 کرســی یک انتخابیه حوزه هر به و شــودمی تقســیم متعددي انتخابیه هايحوزه به اســتان هر

ــاص ــودمی داده اختص ــاس بر. ش ــل رعایت اس ــب رعایت و افراد برابري اص  جمعیت، تناس

 یا مناطق نظام نظیر، شـــهري تقســـیمات با انطباق در انتخابیه حوزه چند به بزرگ شـــهرهاي

سیم شهرداري نواحی ستقل طوربه کاندیداها انتخابیه حوزه هر در. شوندمی تق  از خارج( م

 نفري نخست نظام اساس بر و پردازندمی یکدیگر با رقابت به شدن برنده براي) حزبی لیست

. )117: 1394 خسروي،(»شد خواهد انتخاب باشد کرده کسب را رأي بیشترین که کس هر

  .فرانسه و بریتانیا: از اندعبارت دارند محلی انتخابیه هايحوزه که کشورهایی ازجمله

 عضــو 557 داراي ملی مجمع. ســنا و ملی مجمع. اســت بخش دو داراي فرانســه مجلس«

 است عضو 321 داراي سنا. شوندمی انتخاب مردم توسط سالهپنج دوره یک براي که است

 همیشه انتخابات فرانسه در شوند؛می انتخاب سالهشش دوره یک براي هاآن از نفر 304 که

شنبه روز در  به انتخابات از قبل جمعه شبنیمه در نیز انتخاباتی مبارزات. شودمی برگزار یک

سدمی پایان شت ساعت از گیريرأي هايحوزه. ر  شهرهاي در بعدازظهر شش تا صبح ه

ــت و کوچک ــهرهاي در بعدازظهر هش ــتند دایر بزرگ ش  راهبردي، مطالعات معاونت(»هس

1391: 17.(  

 نظامی قالب در مشــروط هايپادشــاهی از یکی عنوانبه که اســت بســیط نظامی بریتانیا«

 ایرلند« و »اســکاتلند« ،»ولز« ،»انگلســتان« حوزه چهار بر مشــتمل و شــودمی اداره پارلمانی
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 اما اسـت، حاکم پارلمان بریتانیا پارلمان هرچند بریتانیا، بسـیط نظام در یعنی اسـت؛» شـمالی

 مجلس. هستند خود حوزه به مربوط تقنینی مجالس داراي نیز شمالی ایرلند و ولز اسکاتلند،

مان باالتر مجلس لردها، یا پارل تان ـــر حال در که اســــت بری  خود در را نماینده 825 حاض

شتمل عوام مجلس. است دادهجاي ست نماینده 645 بر م  طریق از سال پنج مدت براي که ا

 این درواقع. شـــوندمی انتخاب کرســـی تک هايحوزه در ســـاده اکثریتی نظام کارگیريبه

 مجلس به نماینده یک حوزه هر از و شودمی تقسیم برابر تقریباً انتخابیه حوزه 645 به کشور

  ).228 ـ 229 ـ 230: 1396 منصوریان،(».یابدمی راه عوام

  پژوهش روشـ  3

 شوراي مجلس انتخابیه هايحوزه شدن استانی پیامدهاي بررسی دنبال به حاضر پژوهش

داده بنیاد نوعی  نظریه. اســتداده بنیاد  نظریه بر مبتنی حاضــر پژوهش روش. اســت اســالمی

 نظریه، گیريشــکل روند یعنی ،گیردمی بهره اســتقرائی رویکرد ازپژوهش کیفی اســت که 

 وها بر داده موجود هاينظریه برتکیه جايداده بنیاد به نظریه. اســـت کلبه جز از حرکت

 تريمناسب شیوه به را حاضر پژوهش اهداف بنابراین است، متمرکز هاداده از سازيمفهوم

 اساس بر جدید هاينظریه توسعه براي است روشیداده بنیاد  نظریه«. نماید برآورده تواندمی

 پژوهشـگر روش، این در. مندنظام صورتبه شدهآوريجمع هايدادهروي  بر تحلیل انجام

  »اســت هاآن گوییجواب دنبال به که دارد ســوأالتی آزمایش، براي هاییفرضــیه داشــتن به

 وتحلیلتجزیه و هاداده آور جمع شروع از پس داده بنیاد نظریه در« ).19: 1386 منصوریان،(

ــل تئوري درواقع اســـــت ممکن محقق ،هــاداده ــاب ــا توجــهق ــل ی ــاب ـــف را توجهیق  کش

ستراتژي این« .)Jones,2011, p.2(»کند صر سه بر پژوهش ا ضیه و هامقوله مفاهیم، عن  هاق

ستوار ست ا صر مفاهیم، ،حالدرعین. ا ستند تحلیل کلیدي عنا  سازيمفهوم از نظریه زیرا ؛ه

ـــودمی حاصــــل عینی هايداده جمع نه و هاداده نایی(»ش ).  130: 1390 دیگران، و فرددا

فاهیم به را هاداده باز، کدگذاري« له و م نمی تفکیک هامقو گذاري ،دک  از محوري کد

 کدگذاري در که معینی هايمقوله بین نه( آن فرعی هايمقوله و مقوله یک بین پیوند طریق

ـــودمی انجام انتخابی  محوري کدگذاري ترتیب، بدین. دهندمی پیوند هم به را هاداده) ش

ـــاره ـــکل فرایند به اش ـــلی هايمقوله دهیش  و فرددانایی(»دارد هاآن فرعی هايمقوله و اص

  ).149: 1390 دیگران،

کدگذاري باز، محوري و انتخابی، تجزیه ها با استفاده از سه مرحله در این پژوهش، داده

ــده ــتفاده ازدادهروش گردآوري اند. و تحلیل ش ــاحبه ها اس ــده نمایندگان، هاي انجاممص ش
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. هاي مرتبط اســتها و همچنین پژوهشمقامات اجرایی و متخصــصــان دانشــگاهی با رســانه

ـــاحبههمه  ـــدن انتخابات  در زمینه هامص ـــتانی ش د و به روش گردی آوريجمعپیامدهاي اس

شباع نظري  گیرينمونه ستیابی به حد ا شدند. معیار توقف نمونه گیري نظري، د وارد تحلیل 

دیگر، کد جدیدي استخراج نمی شود و یا کدهاي به ها تئوریک است به نحوي که از داده

   دست آمده تکراري هستند.

 الگوي که تمقوال کدها و از ايمجموعه پیدایش به محوري، و باز کدگذاري فرایند

با انجام  زمانهم. انجامدمی ،شــدهمشــخص هایشمقوله زیر و مقوله هر میان خاصــی ارتباط

به مقایسه اسناد پرداخته شد و به موضوعات جدیدي رسیده شد که این مسائل  کدگذاري

  پژوهش استفاده شد. هايیافته وتحلیلتجزیهبراي  هاآنکرده و از  برداريیادداشترا 

ستهدر ادامه، کدهایی که داراي ارتباط مفهومی بودند تحت عنوان مقوله  شدند.  بنديد

در این فرایند پنج مقوله براي پیامدهاي استانی شدن انتخابات مجلس شوراي اسالمی ایجاد 

  شد. 

 یک در مورد یک همیشگی مقایسه یعنی ؛است دائمی مقایسه روش این اصلی ویژگی«

له ـــین موارد با مقو یک،(»پیش فان«). 108: 1387 فل ند روش این مؤل یددار یل که تأک  تحل

 گوناگون هاياندازه در مختلف واحدهاي براي توانمی داده بنیاد را نظریه در ايمقایســـه

فاده ـــت قایســــه دائمی داده .)Glaser,1978,p.36(»کرد اس نابراین م حل ب مامی مرا ها در ت

ـــمت یافته ـــد. در قس هاي پژوهش مفاهیم مربوط به هر مقوله در قالب کدگذاري انجام ش

دهنده پیامدهاي اســتانی شـــدن اند. در ادامه، ارتباط بین مقوالت توضــیحشــدهجدول ارائه

ها ترســیم ارتباط مفهومی آن ها برقرار شــد و شــبکهوتحلیل دادهاســاس تجزیه انتخابات، بر

گیري؛ نتایج حاصله در زمینه پیامدهاي استانی شدن انتخابات گردید. در آخر، پس از نتیجه

  هاي آنها تبیین شد.ها و تفاوتبا ادبیات پژوهش مقایسه گردید و شباهت

  هاي پژوهشـ یافته 4

ـــاس بر پژوهش هايیافته داده  نظریه در) انتخابی و محوري باز،( کدگذاري مراحل اس

سمت سه بنیاد در سمت در که اندشدهارائه  ق صل مفاهیم اول، ق  که پژوهش هايداده از حا

شان داده شده تبیین اند،گرفتهشکل باز کدگذاري روش به  اند.شدهو در قالب جداول زیر ن

مت در ـــ فاهیم دوم، قس گذاري از حاصــــل م گذاري روش با باز کد  باهم محوري کد

هایی از متن اند و براي هرکدام نمونه دادهداده تشـــکیل را پژوهش مقوالت و شـــدهترکیب

اســتانی  پیامدهايپژوهش( رابطه بین مقوالت سـوم، قسـمت در. ها ذکرشـده اسـتمصـاحبه
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 پژوهش (اســتانی شــدن متغیر مســتقل و هاي انتخابیه) به عنوان متغیرهاي وابســتهشــدن حوزه

ــده  هاي انتخابیه)حوزه ــت. این رابطهتبیین ش ــیهاس ــتند که از متن هایی هاي بیانگر فرض هس

  اند.هاي پژوهش استخراج شدهداده

   مفاهیم پژوهش -4-1

 اساس جدول بر ترسیم .شوندمی داده نشان جدول قالب در پژوهش مفاهیم قسمت، این در

 .است شدهانجام پژوهش گانهپنج مقوالت

  سیاسی مقوله به مربوط ـ مفاهیم1ـ1ـ4

ستخراج مفاهیم از برخی سی مقوله در پژوهش هايداده از شدها سته سیا  اندشدهبنديد

  .است شدهداده نشان زیر جدول در مفهوم هر به مربوط هايداده نمونه و مفاهیم این که

  سیاسی مقوله به مربوط مفاهیم و هاداده -2 جدول

  هانمونه داده  مفهوم

شایسته  ردف انتخاب زمینه خونی،هم و عاطفه بر مبتنی رفتارهاي کاهش  ايقبیله و قومی مسائل کاهش

  ).60: 1388 ضرغامی، زاده، تقی( دکنمیرا فراهم 

 بویر( شودمی نمایندگان جایگاه تضعیف موجب انتخابات شدن استانی  نمایندگان جایگاه تضعیف

  ).1: 1393 نیوز،

ـــکالت به توجهیبی  مردم مش

  محروم

 پاك را محروم مناطق مردم مشـــکالت حل مســـئلهصـــورت طرح این

  ).1: 1394 ما، گلستان( دکنمی

 میرزاده( شودمی جامعه در تحزب فرهنگ شدن نهادینه این طرح سبب  تحزب تقویت

  ).162 ـ 163: 1390 ،کوهشاهی

 کرســـی داشــتن از محرومیت

  نمایندگی

ستان و دورافتاده مناطق شتن از کوچک هايشهر سی دا  گینمایند کر

  ).1: 1394 سایت نماینده،( شوندمی محروم مجلس

 چهرهــاي ورود از جلوگیري

  مردمی و مستقل

ـــی هاياقلیت با این طرح نمایندگان ـــیاس  کمتر هايچهره و قومی و س

ــهور  زاده رحمانی( دهندمی دســت از را شــدن انتخاب امکان عمالً مش

  ).163: 1388 سعید، دهکردي،

 هايرســتفه به کاندیداها ورود جهت ســیاســی هايگريواســطه نقش  هاواسطه نقش افزایش

  ).1: 1394 سایت نماینده،( شودمی ترپررنگ احزاب انتخاباتی

 جو،دانشــ خبرگزاري( انتخابات ایام آورســرســام تبلیغات حجم کاهش  انتخاباتی تبلیغات کاهش

1394 :1.(  

هاي اتصال نمایندگان به کانون

  ثروت

ـــتانی طرح اجراي با ـــدن اس ـــمت به مجلس نمایندگان انتخابات، ش  س

  ).1: 1394 دانشجو، خبرگزاري( شوندمی کشیده خاص اهداف

 و ســیاســی یاتح ســازي اخالقی بر نامطلوبی تواند اثراتاین طرح می  نمایندگان خطاي افزایش

  )63: 1388 ضرغامی، و زاده تقی( گذارد برجاي مجلس نمایندگی
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  هانمونه داده  مفهوم

سایت ( شوندمی حزبی هايرقابت وارد احزاب انتخابات شدن استانی با  حزبی هايرقابت افزایش

  ).1: 1394 نماینده،

ـــتانی  انتخاباتی دیکتاتوري ـــدن اس ـــبب انتخابات ش  انتخاباتی دیکتاتوري آمدن وجود به س

  ).1: 1393 ملکی، قوام( شودمی

ستانی شدن انتخابات می  شوراها جایگاه تقویت ستق براي را مناسبی فرصت تواندا  موزون رارا

ـــرغامی، زاده، تقی( کند فراهم کشـــور در شـــورایی نظام منطقی و  ض

  ).58 ـ 59: 1388

 کارآمدتر اسیدموکر استقرار براي تريمناسب بستر توانداین طرح می  دموکراسی تعمیق

  ).156 ـ 157: 1381 سعید، دهکردي، زاده رحمانی( کند فراهم

 تررنگدموکراســی کم ببخشــیم وســعت را نمایندگی هايحوزه هرچه  دموکراسی زوال

  ).158: 1381 رحمانی زاده دهکردي، سعید،( شد خواهد

شدن   تمرکزگرایی کاهش ستانی  شمند انتخابات گامی«ا ست تحقق براي ارز  عدم يهاسیا

 ضـــرغامی، و زاده تقی(»اســـت ایران اســـالمی جمهوري قانون تمرکز

1388 :58(  

ندگان بر مای ظارت ن  کاهش ن

  انتخابات

ـــای( یافت خواهد کاهش انتخابیه حوزه به نمایندگان نظارتی نقش  تس

  ).1: 1394 نماینده،

ستانی   نمایندگان ملی نگاه تقویت  منجر نتخبانم ملی نمایندگی تقویت به تواندمی انتخابات شدن ا

  ).57: 1388 ضرغامی، زاده، تقی( شود

هــاي مــحــلــی حــذف وعــده

  نمایندگان

 مردم به نمایندگان محلی وعدهاي حذف موجب انتخابات شدن استانی

  ).1: 1394 روز، سیاست( شودمی انتخابات جریان در

  اجتماعی مقوله به مربوط مفاهیم ـ 2 ـ 1 ـ 4

 اندشدهبنديدسته اجتماعی مقوله در پژوهش هايداده از شدهاستخراج مفاهیم از برخی

  است. شدهداده نشان زیر جدول در مفهوم هر به مربوط هايداده نمونه و مفاهیم این که

  اجتماعی مقوله به مربوط مفاهیم و هاداده -3جدول 

  هانمونه داده  مفهوم

 تقویت ملی بستگیهم و حذف قومی برانگیزاختالف و بارخشونت هايرقابت  ملی انسجام افزایش

  ).1: 1393 احرارگیل،( شد خواهد

 ملی انسجام حیث از را کشور است ممکن مجلس انتخابات شدن استانی طرح  ملی انسجام کاهش

  ).1: 1394 ما، گلستان( کند مشکل دچار

یش فزا  مشـــــارکــت ا

  عمومی

 عموم مشــارکت امکان و تســهیل میزان اســتانی شــدن انتخابات موجب افزایش

  ).1: 1394 نوزده، ایران( سرنوشت تعیین حق اعمال در شهروندان
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  هانمونه داده  مفهوم

 مشـــــارکــت کــاهش

  عمومی

جباین  کت براي الزم انگیزه کاهش طرح مو یاري در مشــــار ـــ  مردم از بس

 عید،ســ دهکردي، زاده رحمانی( شــد خواهد ايحاشــیه مناطق و هاشــهرســتان

1381 :162.(  

ضعیف  ساالريمردم ت

  دینی

ســایت ( داد هدخوا ســاالري حزب به را خود جاي مروربه دینی ســاالريمردم

  ).1: 1394 نماینده،

 و نهآگاها انتخاب قدرت کاندیداها تعداد کثرت و انتخابات شـــدن اســـتانی با  آگاهانه انتخاب عدم

 یابدمی افزایش دهندگانرأي شــناخت عدم و گرددمی ســلب مردم از درســت

  ).1: 1394 نماینده، سایت(

یش فزا  و شــــکــاف ا

  اجتماعی هايتنش

کان کاهش خاب ام هاي شــــدن انت هاي نامزد ـــهر یتکم ش نه جمع  بروز زمی

  ).61: 1388 ضرغامی، زاده، تقی( دکنمی فراهم را هادرگیري

 بــر نــظــارت کــاهــش

  نمایندگان عملکرد

 گاننمایند عملکرد بر مردم نظارت امکان کاهش موجب انتخابات شدن استانی

  ).1: 1394 سایت نماینده،( شودمی

نی توا ــا  از شـــوراهــا ن

  مردم حقوق استیفاي

 هايهشپژو مرکز( مردم هايخواسته کردن برطرف براي شوراها توانایی عدم

  ).19: 1381 مجلس،

ــه ــه ب ــــی ــدن حــاش  ران

  هااقلیت

 شـــیهبه حا مذهبی و قومی هاياقلیت مجلس انتخابات شـــدن اســـتانی طرح در

  ).1: 1393 ملکی، قوام( شوندمی رانده

  ).1 :1393 گیل، احرار( گراییقومیت بر گرایینخبه نگاه غلبه  گرایینخبه افزایش

ــابــت کــاهش  هــايرق

  شهريبین

 شودمیها بخش و شهرها بین استانی درون هايرقابت این طرح موجب کاهش

  ).13: 1381 مجلس، هايپژوهش مرکز(

ــاال  ســـــطــح رفــتــن ب

  انتظارات

 انشــجو،د خبرگزاري( شــودمی نماینده از انتظارات رفتن باال ســبب طرح این

1394 :1.(  

عه افزایش  پذیريجام

  سیاسی

 به منجر احزاب رشــد و یابندمی رشــد احزاب انتخابات شــدن اســتانی درنتیجه

  ).1: 1394 عطائی،( شودمی مردم سیاسی پذیريجامعه

 با مردم ارتباط افزایش

  نمایندگان

 داشــته ارتباط ایندهنم چند با توانندمی نماینده یک جايبه مختلف مناطق مردم

  ).1: 1394 نوزده، ایران( باشند

 با مردم ارتباط کاهش

  نمایندگان

ـــویب با ـــتقیم ارتباط طرح، این تص  یابدمی کاهش مجلس منتخبان با مردم مس

  )1: 1394 نیوز، آبدانان(

 در ضــویتع به وادار را نمایندگی داوطلبان انتخابیه هايحوزه وســعت افزایش  مدنی جامعه پویایی

  ).1: 1393 شکن، خطب( دکنمی اجتماعی و سیاسی يهاگروه
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  اقتصادي مقوله به مربوط مفاهیم 3 – 1 – 4

 اندشدهبنديدسته اقتصادي مقوله در پژوهش هايداده از شدهاستخراج مفاهیم از برخی

  است. شدهداده نشان زیر جدول در مفهوم هر به مربوط هايداده نمونه و مفاهیم این که

  اقتصادي مقوله به مربوط مفاهیم و هاداده -4 جدول

  هانمونه داده  مفهوم

ـــاخت بهبود براي تالش  هازیرساخت بهبود ـــتان هايزیرس ـــور و انجام پروژه و اس هاي کش

  ).1: 1394 دانشجو، خبرگزاري( ماندهزمین

 شــودمی ربراب چند انتخابات هايهزینه مجلس، انتخابات شــدن اســتانی با  انتخابات هايهزینه افزایش

  ).1: 1394 سایت نماینده،(

ستان تعداد به انتخابیه هايحوزه تعداد  انتخابات هايهزینه کاهش شور هايا  و یافت خواهد تقلیل ک

 عطائی،( شودمی انتخابات اجرایی هايهزینه کاهش موجب خود امر این

1394 :1.(  

یش فزا قش ا هرهــاي ن  شــــ

  بزرگ

ستان مراکز انتخاباتی حوزه فاحش در این طرح غلبه  هايهحوز سایر بر ا

ــتان تمام در انتخابیه ــم به هااس : 1395 اران،همک و اکبري( خوردمی چش

  ).37 ـ 38

سعه عدم  شهرهاي یافتگیتو

  کوچک

ستان مرکز از که کوچک شهرهاي ستند، دور خود ا  موردتوجه کمتر ه

ــوع و گیرندمی قرار ــبب این موض ــعه عدم س ــودمی هاآن یافتگیتوس  ش

  ).1: 1393 باالگریوه،(

ستانی طرح  متوازن رشد سعه موجب انتخابات شدن ا ستان در متوازن تو شور هايا  ک

  ).1: 1393 احرارگیل،( شد خواهد

  ).1: 1389 امیري،( شودمی نقض داوطلبان برابري اصل طرح این با  برابري نقض

 متمول و مشــهور افراد ورود

  مجلس به

ـــبب ـــهور افراد ورود این طرح س ـــد خواهد مجلس ثروتمند به و مش  ش

  ).1: 1389 امیري،(

لی در  لف مــا خ ت یش  فزا ا

  انتخابات

 کرد هندخوا پیدا ورود انتخابات شــدن اســتانی با مالی کثیف هايجریان

  ).1: 1394 خبري، تحلیل و پژوهش گروه(

 اقتصادي ــــ سیاسی شکاف

  هاشهرستان و استان مراکز

ستانی صادي هايشکاف تواندمی انتخابات شدن ا  بین را ماعیاجت و اقت

تان و مناطق ـــ ـــهرس ـــتان مختلف هايش  و زاده تقی( کند تقویت را اس

  ).61: 1388 ضرغامی،

  

  تشکیالتی سازمانی مقوله به مربوط مفاهیم 4 – 1 – 4

ـــتخراج مفاهیم از برخی ـــدهاس ـــازمانی مقوله در پژوهش هايداده از ش ـــکیالتی س  تش

سته شان زیر جدول در مفهوم هر به مربوط هايداده نمونه و مفاهیم این که اندشدهبنديد  ن

  است. شدهداده
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  تشکیالتی سازمانی مقوله به مربوط مفاهیم و هاداده -5 جدول

  هانمونه داده  مفهوم

ــکــیــک ــف ــف ت  وظــای

  نمایندگان

 گلستان( شودمی نمایندگان میان وظایف تقسیم موجب انتخابات شدن استانی

  ).1: 1394 ما،

ـــتانی نخبه نیروهاي ورود امکان کاهش با  نخبگان گردش عدم ـــهرس ـــخت هايرقابت در ش  و س

نه تانی، برهزی ـــ  یافت واهدخ کاهش مجلس در نیروها این تعداد مروربه اس

  ).1: 1394 احمدي، سادات(

ــاد ــج ــل ای  در مشـــــک

  نمایندگان کارتقسیم

بب طرح این اجراي ـــ لت س خا گان د ند مای بات دیگر هايحوزه در ن خا  یانت

  ).1: 1393 گیل، احرار( شودمی

  ).1: 1393 گریوه، باال( یابدمی افزایش نمایندگان کار طرح این اجراي با  نمایندگان کار افزایش

 پی در ار نمایندگی داوطلبان میزان کاهش انتخابیه، هايحوزه تعداد کاهش  داوطلبان تعداد کاهش

  ).165: 1390 کوهشاهی، میرزاده کوهشاهی، میرزاده( داشت خواهد

  ).1: 1394 روز، سیاست( شودمی نمایندگان جایگاه ارتقاء سبب شدن استانی  نماینده جایگاه ارتقاي

ـــله کاهش  منزلت فاص

  نمایندگان سیاسی

 شودمی نمایندگان سیاسی منزلت شدن ترازهم موجب انتخابات شدن استانی

  ).1: 1393 نیوز، بویر(

ـــطح ارتقاي  و کیفی س

  مجلس کارایی افزایش

صلح و  نمایندگان صصا  و شوندمی انتخاب نامخوش نمایندگان جايبه متخ

 داشت خواهد دنبال به را مجلس کارایی افزایش و کیفی سطح ارتقاي امر این

  ).13: 1390 آبادي،ابراهیم مقصودي،(

ستانی  آراء تناسب عدم سب عدم سبب انتخابیه هايحوزه شدن ا  شـودیم شهرها بین آراء تنا

  ).1: 1394 روز، سیاست(

ــاســـخ افزایش  گوییپ

  مجلس نمایندگان

 هاياســتهخو به نســبت مجلس نمایندگان گوییپاســخ هايزمینه شــدن فراهم

  ).1: 1394 عطائی،( مردم

ــی ــاســـــخب ــدن پ ــان  م

  مردم هايخواسته

 ماندمی پاسخبی مردم از بسیاري هايخواسته مجلس انتخابات شدن استانی با

  ).1: 1394 نیوز، آبدانان(

ــش ــاه ــدي ک ــارآم  ک

  مجلس

 اشــدب نداشــته را الزم آیی کار مجلس شــودمی ســبب انتخابات شــدن اســتانی

  )1: 1394 خبري، تحلیل پژوهش گروه(

 میــان همــدلی و تفــاهم

  استان نمایندگان

 ناســـتا نمایندگان میان اتحاد و همدلی موجب انتخابات شـــدن اســـتانی طرح

  ).1: 1393 گیل، احرار( گرددمی

ــات در ابــهــام  انــتــخــاب

  ايدورهمیان

جب طرح این هام مو ند در اب بات برگزاري فرای خا یان انت ـــودمی ايدورهم  ش

  ).1: 1394 سایت نماینده،(

  قانونی حقوقی مقوله به مربوط مفاهیم 5 – 1 – 4

ـــتخراج مفــاهیم از برخی ــه در پژوهش هــايداده از شـــــدهاس ــانونی حقوقی مقول  ق

ــته ــدهبنديدس ــان زیر جدول در مفهوم هر به مربوط ايداده نمونه و مفاهیم این که اندش  نش

  است. شدهداده
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  قانونی حقوقی مقوله به مربوط مفاهیم و هاداده -6 جدول

  هانمونه داده  مفهوم

ــتانی طرح انطباق ــدن اس  با ش

  اساسی قانون

سی قانون با طرح این سا سالمی جمهوري ا صل با ویژهبه ایران ا  آن 64 ا

  ).156: 1381 سعید، دهکردي، زاده رحمانی( دارد هماهنگی

ـــفه به اعتناییبی  يوجود فلس

  هاحوزه تعیین قانون

ـــتانی طرح با بات شـــدن اس  هايحوزه تعیین قانون عمالً مجلس انتخا

  ).1: 1394 سایت نماینده،( شودمی جدا خود وجودي فلسفه از انتخابیه

 شودمی گذاريقانون کیفیت سطح ارتقاء موجب انتخابات شدن استانی  گذاريقانون کیفیت افزایش

  ).1: 1394 عطائی،(

 برقرار یزن جمعیتی و سرزمینی عدالت انتخابیه هايحوزه شدن استانی با   انتخاباتی نظام شدن عادالنه

  ).161: 1390 کوهشاهی، میرزاده کوهشاهی، میرزاده( شد خواهد

ستانی با  رأي خرید تخلفات کنترل  خرید یرنظ تخلفاتی انجام براي کاندیداها توان انتخابات شدن ا

  ).1: 1394 خبري، تحلیل و پژوهش گروه( یابدمی کاهش رأي

  

  پژوهش هايمقوله ـ 4 ـ 2

ضر پژوهش در محوري کدگذاري نتیجه ست مقوله پنج گیريشکل حا  ترتیب به که ا

ــ 1: از اندعبارت ــ 2 سیاسی ـ ــ 3 اجتماعی ـ ــ 4 اقتصادي ـ ــ 5 تشکیالتی سازمانی ـ  حقوقی ـ

ستانی پیامدهاي با مرتبط مقوالت این قانونی. ستند انتخابات شدن ا سترده و طیف ه  از ايگ

 اما اندذکرشـــده قبلی هايپژوهش در پیامدها این از برخی. گیرندمی را دربر پیامدها این

ـــکل هايمقوله ـــر پژوهش در گرفتهش مقامات  مجلس، نمایندگان نظرات بر مبتنی حاض

 موردتوجه کمتر قبلی موارد در که است مفاهیمی دربرگیرنده و است اجرایی و کارشناسان

ــت قرارگرفته ــد باعث پژوهش هايداده. اس ــی پیامدهاي درزمینه متعددي مفاهیم ش ــیاس  س

سی مقوله قالب در مفاهیم این درنهایت و شود ایجاد سئله این و اندشده تبیین سیا  بیانگر م

 مسئله نظران،صاحب و کارشناسان مجلس، نمایندگان براي سیاسی پیامدهاي که است این

 حقوقی مقوله به پژوهش هايداده در که اســت حالی در این. اســت بوده مهمی و توجهقابل

 قانونی حقوقی پیامدهاي درباره نظرات برخی ارائه جز و اســـت شـــده کمتري توجه قانونی

  . است شدهپرداخته مورد این به کمتر مجلس، انتخابات شدن استانی

  پژوهش مقوالت ارتباط تبین و انتخابی ـ کدگذاري 4ـ  3

 بررســـی با که به دســـت آمد) مفهوم 100( زیادي مفاهیم ، کدگذاري بازاول مرحله در

ـــدند ادغام هم در یا حذف هاآن از تعدادي مفاهیم این مجدد  مرحله پایان در درنهایت ش

ـــتخراج پژوهش هــايداده از )مفهوم 65( تعــداد بــاز کــدگــذاري  مرحلــه در. گردیــد اس

 مقوالت این. شدند بنديدسته مقوله پنج قالب در ،شدهمفاهیم استخراج محوري کدگذاري
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ــتانی پیامدهاي درواقع ــدن اس ــوراي مجلس ش ــالمی ش ــندمی اس  کدگذاري مرحله در. باش

ــدن اســتانی انتخابی،  پژوهش محوري مقوله عنوانبه اســالمی شــوراي مجلس انتخابات ش

 ارتباط. است شده تبیین پیامد دسته پنج عنوانبه مقوله دسته پنج با آن ارتباط و شد انتخاب

  .است شدهداده نشان زیر شکل در پژوهش مقوالت

  اسالمی شوراي مجلس انتخابات شدن استانی پیامدهاي به مربوط مقوالت بین ارتباط 1 شکل

  

  :است زیر شرح به مقوالت بنديجمع

 انتخابیه هايحوزه شدن استانی پیامدهاي است، شدهداده نشان 1 شکل در که طورهمان

 تأثیر و اهمیت مقوالت این بین از. بندي شــدنددســته مقوله پنج در اســالمی شــوراي مجلس

 این مفاهیم بیشتر تعداد و پژوهش منابع در شدهارائه مطالب حجم. است بیشتر سیاسی مقوله

 تأثیر وسـازمانی تشـکیالتی اجتماعی مقوله از سـیاسـی مقوله .اسـت اهمیت این بیانگر مقوله

 که اســت گونهاین به نیز مقوالت ســایر ارتباط. گذاردمی تأثیر مقوالت ســایر بر و پذیردمی

صادي، اجتماعی، مقوله چهار شکیالتی سازمانی اقت ستقیم پیامدهاي از قانونی حقوقی و ت  م

، ســیاســی مقوالت از اجتماعی مقوله که شــوندمی محســوب مجلس اتانتخاب شــدن اســتانی

صادي و حقوقی قانونی سی مقوله دو بر و پذیردمی تأثیر اقت شکیالتی سازمانی و سیا  تأثیر ت

صادي مقوله. گذاردمی سی و  مقوالت از اقت شکیالتی سازمانیسیا دو  بر و پذیردمی تأثیر ت

 از نیز تشـــکیالتی ســـازمانی مقوله. گذاردمی تأثیر تشـــکیالتی ســـازمانیاجتماعی و  مقوله
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سی مقوالت سی  مقوله دو بر و پذیردمی تأثیر ، اقتصادي و حقوقی قانونیاجتماعی ،سیا سیا

صادي و سی مقوله از قانونی حقوقی مقوله آخر در و گذارد؛می تأثیر اقت  پذیردمی تأثیر سیا

 فوق شــکل در که طورهمان. گذاردمی تأثیر تشــکیالتی ســازمانی اجتماعی و مقوله دو بر و

  :اندشدهبنديدسته مقوله پنج قالب در انتخابات شدن استانی پیامدهاي است شدهداده نشان

سی مقوله سی مقوله :سیا ستانی طرح مهم پیامدهاي از یکی سیا ست انتخابات شدن ا . ا

و ســازمانی  اجتماعی مقوله از ســیاســی مقوله اســت شــدهداده نشــان شــکل در که طورهمان

 انتخابات شدن استانی پیامدهاي سایر بر مستقیم طوربه نیز خود و ؛پذیردمی تأثیرتشکیالتی 

شاره  .گذاردمی تأثیر سی مقوله تأثیرات یم.کنمیدر ادامه به ذکر این تأثیرات ا  مقوله بر سیا

با استانی  گرایی؛نخبه افزایش مفهوم بر ايقبیله و قومی مسائل کاهش مفهوم تأثیر: اجتماعی

نامزدها ـــورتبه  شــــدن انتخابات،   و نخبگان به مردم و آوردنمی رأي ايقبیله و ایلی ص

ـــتــان در ترهــابـاتجربــه  افزایش مفهوم بر تحزب تقویـت مفهوم تـأثیر نـد.کنمی توجـه اس

 به منجر احزاب رشـــد و شـــودمی تحزب تقویت موجباین طرح  ؛ســـیاســـی پذیريجامعه

ـــودمی مردم عملی و نظري آموزش ـــی پذیريجامعه که ش ـــیاس  خواهد دنبال به را مردم س

 شــدن اســتانی ؛ملی انســجام افزایش مفهوم بر ايقبیله و قومی مســائل کاهش تأثیر .داشــت

جب بت حذف مو قا ید هاير له و قومی برانگیزاختالف و شــــد جه و ايقبی یت درنتی  تقو

 بر تحزب تقویت تأثیر: اقتصــادي مقوله بر ســیاســی مقوله تأثیرات .شــودمی ملی همبســتگی

 نامزدها شخصی شناخت به نیاز عدم دلیل به انتخابات شدن استانی با ها؛هزینه کاهش مفهوم

 هزینه شــدتبه حزبی، و ســیاســی جریانات، ســمت به دهندگانرأي نگاه شــدن معطوف و

شد مفهوم بر نمایندگان نگري کالن تأثیر یابد.می کاهش انتخاباتی تبلیغات این  با ؛متوازن ر

 و یافت خواهد ارتقاء ملی و کالن سطح به ايمنطقه و محلی سطح از نمایندگان نگاه ،طرح

 و رشد که شد خواهد استان هايشهرستان سطح در امکانات متوازن توزیع موجب امر این

ـــعه ـــتان متوازن توس ـــت خواهد پی در را اس  مفهوم بر انتخاباتی تبلیغات کاهش تأثیر .داش

 را خود استان، تبلیغاتی هايفهرست در شدن وارد با نمایندگان ؛انتخابات هايهزینه کاهش

ـــت نیازي و ندکنمی معرفی مردم دیگر به ـــی که نیس ـــخص  موجب امر این و کنند تبلیغ ش

: تشــکیالتی ســازمانی مقوله بر ســیاســی مقوله تأثیرات .شــودمی انتخاباتی هايهزینه کاهش

ـــخ افزایش مفهوم بر تحزب تقویت تأثیر ـــورت این به مجلس؛ نمایندگان گوییپاس  که ص

 فراهم را مردم به نمایندگان گوییپاســـخ زمینه دارند مردم آراء به که نیازي دلیل به احزاب

صال تأثیر ند.کنمی  به ؛مجلس کارآمدي کاهش مفهوم بر ثروت هايکانون به نمایندگان ات
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صال که صورت این  مجلس در گريالبی افزایش موجب ثروت هايکانون به نمایندگان ات

ـــودمی ـــتقالل از که ش ندگان اس مای بدیل فرمایش مجلس یک به مجلس و کاهدمی ن  ت

 ؛نخبگان گردش عدم مفهوم بر مردمی و مستقل هايچهره ورود از جلوگیري تأثیر .شودمی

 به منجر و بندندمی مردمی وحزبی  غیر مســتقل، نمایندگان بر را راه انتخابات شــدن اســتانی

 افزایش تأثیر: قانونی حقوقی مقوله بر ســیاســی مقوله أثیراتت .شــودمی نخبگان گردش عدم

ـــتانی با ؛نمایندگان با مردم ارتباط کاهش مفهوم بر حزبی هايرقابت  انتخابات شـــدن اس

ـــودمی تقویت مردمی هايرقابت از پیش حزبی هايرقابت  جاي مردم با نماینده رابطه و ش

   دهد.می احزاب با رابطه به را خود

 توجهقابل نیز پژوهش هايدر داده اجتماعی پیامدهاي به ارجاع فراوانی :اجتماعی مقوله

 مقوله عنوان، تحت ايمقوله در زمینه این در) مفهوم 16( شدهاستخراج مفاهیم درنتیجه بود،

ــته اجتماعی ــد بنديدس ــی مقوالت بر اجتماعی مقوله. ش ــیاس ــازمانی و س ــکیالتی س  اثر تش

 بهادامه  در. پذیردمی تأثیرو حقوقی قانونی  اقتصادي، سیاسی مقوله از نیز خود و گذاردمی

شاره تأثیرات این ذکر سی مقوله بر اجتماعی مقوله تأثیراتیم. کنمی ا  عدم مفهوم تأثیر: سیا

ــتانی ها؛واســطه نقش افزایش مفهوم بر آگاهانه انتخاب ــدن اس ــودمی موجب انتخابات ش  ش

. کنند برداريکپی هاواســطه حضــور واســطهبه فقط و شــناخت بدون را نامزدها لیســت مردم

ــی زوال مفهوم بر عمومی مشــارکت کاهش مفهوم تأثیر ــتانی ؛دموکراس ــدن اس  انتخابات ش

ــی ســطح تقلیل به منجر و داده کاهش را گوییپاســخ ســطح و مشــارکت ســطح  دموکراس

له تأثیرات گردد.می ماعی مقو له بر اجت مانی مقو ـــکیالتی ســــاز  افزایش مفهوم تأثیر: تش

 حضور شرایط طرح این تصویب با گذاري؛قانون کیفیت سطح ارتقاء مفهوم بر گرایینخبه

گان ـــوراي مجلس در نخب ـــالمی ش ـــودمی فراهم اس قاء امر این و ش ـــطح ارت یت س  کیف

 کارآمدي افزایش مفهوم بر گرایینخبه افزایش مفهوم تأثیر .دارد دنبال به را گذاريقانون

ستانی ؛مجلس صلح افراد ورود موجب انتخابات شدن ا  که شودمی مجلس به متخصص و ا

قاء ـــطح ارت بال به را مجلس کارایی افزایش و کیفی س نایی عدم مفهوم تأثیر. دارد دن  توا

سخبی مفهوم بر شوراها سته ماندن پا  کردن برطرف در شوراها توانایی عدم ؛مردم هايخوا

  .شودمی مردم هايخواسته ماندن پاسخبی موجب مردم مشکالت

صادي مقوله ضر پژوهش در :اقت سائل حا صادي پیامدهاي به مربوط م ستانی اقت  شـدن ا

صادي مقوله قالب در انتخابات ست شده تبیین اقت صادي مقوله. ا ستقیم طوربه اقت  ازجمله م

 اجتماعی مقوله دو بر تواندمی که شودمی محسوب مجلس انتخابات شدن استانی پیامدهاي
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 تأثیر نیز تشــکیالتی ســازمانی و ســیاســی مقوالت از و ؛بگذارد تأثیر تشــکیالتی ســازمانی و

ـــادي مقوله تأثیراتپذیرد. می ـــهرهاي نقش افزایش مفهوم تأثیر :اجتماعی مقوله بر اقتص  ش

صویب با شهري؛بین هايتنش و شکاف افزایش مفهوم بر بزرگ  خدمت انگیزه طرح این ت

 این و چرخید خواهد بهتر هاآن براي مصــوبات پاشــنه و یابدمی افزایش بزرگ شــهرهاي به

 افزایش شـــاهد و یابد افزایش منافع جذب براي شـــهرها میان رقابت که شـــودمی باعث امر

 حاشـــیه به مفهوم بر برابري نقض مفهوم تأثیر. بود خواهیم شـــهريبین هايتنش و شـــکاف

ـــتانی ها؛اقلیت راندن  حذف به منجر و کاهدمی انتخاباتی عدالت از انتخابات، شـــدن اس

شهور افراد ورود مفهوم تأثیر .شودمی انتخابات فرایندهاي از مذهبی یا قومی يهاگروه  و م

ـــعیف مفهوم بر مجلس به متمول ـــلح کاندیداي که زمانی ؛دینی ســـاالريمردم تض  و اص

با  دیگري و دکنمین پیدا راه مجلس به شــهرســتان ســطح در رأي باالترین با مردم موردنظر

ـــتر پول و ترکم رأي غات در بیش تانی تبلی ـــ بدمی راه مجلس به اس مال بر امر این ،یا  اع

ــاالريمردم ــه دینی س ــادي مقوله تأثیرات د.کنمی وارد خدش ــی مقوله بر اقتص ــیاس  تأثیر: س

 افزایش ؛ثروت هايکانون به نمایندگان اتصــال مفهوم بر انتخابات هايهزینه افزایش مفهوم

ـــال موجب انتخابات هايهزینه ـــودمی ثروت هايکانون به نمایندگان اتص  مفهوم تأثیر .ش

 انتخاب زمینه نمودن فراهم ؛نمایندگان خطاي افزایش مفهوم بر انتخابات هايهزینه افزایش

 اثرات تواندمی مجلس، نمایندگی به اقتصادي امکانات و مالی هايرانت از کنندگاناستفاده

 مقوله أثیراتگذارد. ت برجاي مجلس نمایندگی و سیاسی حیات سازي اخالقی بر نامطلوبی

 بر مجلس به متمول و مشهور افراد ورود مفهوم تأثیر: تشکیالتی سازمانی مقوله بر اقتصادي

 استان هر شدهشناخته افراد ورود به منجر انتخابات شدن استانی ؛نخبگان گردش عدم مفهوم

ـــودمی مجلس به ـــتقل نخبگان ورود از امر این و ش د. کنمی جلوگیري قدرت چرخه به مس

ـــهرهاي نقش افزایش مفهوم تأثیر ـــب عدم مفهوم بر بزرگ ش ـــهم افزایش با ؛آراء تناس  س

 جمعیتکم شـهرهاي از کمتري نامزدهاي مجلس، نمایندگان تعداد در پرجمعیت شـهرهاي

ضوع این و یافت خواهند راه مجلس به صویب در تمرکزگرایی موجب مو  سمت به آراء ت

 ماندن پاسخبی مفهوم بر بزرگ شهرهاي نقش افزایش مفهوم تأثیر. شد خواهد استان مراکز

 استان مختلف شهرهاي مردم با نمایندگان ارتباط انتخابات شدن استانی با ؛مردم هايخواسته

 نهفته پرجمعیت مراکز در رأي کهاین دلیل به نمایندگان نگاه تمرکز و شد خواهد کم بسیار

برخی از  خواســـته شـــودمی موجب امر این و رفت خواهد اســـتان مراکز ســـمت به اســـت

  .بماند پاسخبی مردمهاي خواسته
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ــازمانی ــکیالتی مقوله س  نمایندگان که دهدمی نشـــان پژوهش هايمصـــاحبه تحلیل :تش

شکیالتی سازمانی پیامدهاي نظران،صاحب و مجلس ستانی ت  موردتوجه را انتخابات شدن ا

شکیالتی سازمانی مقوله. اندداده قرار سی، هايمقوله از ت صادي اجتماعی، سیا  حقوقی و اقت

 مقوله تأثیراتگذارد. می تأثیر نیز ســیاســی و اقتصــادي مقولهدو  بر و پذیردمی تأثیر قانونی

 مفهوم بر نمایندگان میان همدلی و تفاهم مفهوم تأثیر: اقتصادي مقوله بر تشکیالتی سازمانی

 توسعه براي استان نمایندگان اتحاد و همگرایی شاهد انتخابات شدن استانی با ؛متوازن رشد

 بر نخبگان گردش عدم مفهوم تأثیر. شـــودمی متوازن توســـعه به منجر که هســـتیم جانبههمه

 تداشــ نخواهیم نخبگان چرخش طرح این با ؛مجلس به متمول و مشــهور افراد ورود مفهوم

 دارنــد، ارتبــاط ثروت و قــدرت مراکز بــا کــه نخبگــان از طیف میــان در نمــاینــدگی و

ـــودمی دســــتبهدســــت هام مفهوم تأثیر .ش  افزایش مفهوم بر ايدورهمیان انتخابات در اب

نه بات هايهزی خا بات ؛انت خا یان انت تان کل ايدورهم ـــ هد درگیر را اس نه و کرد خوا  هزی

سی مقوله بر سازمانی مقوله تأثیرات. داد خواهد افزایش شدتبه را انتخابات برگزاري : سیا

ــب عدم مفهوم تأثیر ــی زوال مفهوم بر آراء تناس ــتانی ؛دموکراس ــدن اس  موجب انتخابات ش

ــیم از شــودمی ــی تقس ــب برحســب هاکرس ــویم دور آراء تناس  نظام کهاین به توجه با و ش

د. کنمی دور واقعی دموکراسی از را ما انتخابات شدن استانی نیست، تناسبی ایران انتخاباتی

سی زوال مفهوم بر نخبگان گردش عدم مفهوم تأثیر شدن با ؛دموکرا  گردش طرح این اجرا 

ــی معیارهاي ینترمهم از یکی که نخبگان ــت دموکراس ــورت اس  تأثیر .پذیرفت نخواهد ص

سی از محرومیت مفهوم بر آراء تناسب عدم مفهوم  شهرهاي سهم افزایش با ؛نمایندگی کر

  .یافت خواهند راه مجلس به جمعیتکم شهرهاي از کمتري نامزدهاي پرجمعیت

ـــایر بین در قانونی حقوقی مقوله مقوالت، این بین از :قانونی حقوقی مقوله  پیامدهاي س

ستانی ست قرارگرفته موردتوجه ترکم مجلس، انتخابات شدن ا ستانی حتم طوربه .ا  شدن ا

ـــائل با ناپذیريتفکیک ارتباط انتخابیه هايحوزه  به نکردن توجه و دارد قانونی حقوقی مس

 هايحوزه شدن استانی طرح اثرات تواندنمی انتخابات شدن استانی قانونی حقوقی پیامدهاي

و  تشــکیالتی ســازمانی مقوله بر قانونی حقوقی پیامدهاي. دهد نشــان وضــوحبه را انتخابیه

سی مقوله از و خود نیز گذارد؛می تأثیر اجتماعی  حقوقی مقوله تأثیرات .پذیردمی تأثیر سیا

 تعین قانون وجودي فلســـفه به اعتناییبی مفهوم تأثیر: تشـــکیالتی ســـازمانی مقوله بر قانونی

سب عدم مفهوم بر هاحوزه ستانی با ؛آراء تنا  هاحوزه این تعیین قانون عمالً انتخابات شدن ا

 این و ؛شودمی جدا است، هاکرسی تناسب و نسبی عدالت همانا که خود وجودي فلسفه از
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 هااســتان مراکز و پرجمعیت شــهرهاي ســمت به آراء تصــویب در تمرکزگرایی به منجر امر

ـــودمی ـــدن عادالنه مفهوم تأثیر: اجتماعی مقوله بر قانونی حقوقی مقوله تأثیرات .ش  نظام ش

 نیز جمعیتی و سرزمینی عدالتاین طرح  با شهري؛بین هايرقابت کاهش مفهوم بر انتخاباتی

 هستند نمایندگی بیش یا نمایندگی کم داراي که هاحوزه برخی مشکل و شد خواهد برقرار

ضوع این سر بر شهريبین هايرقابت و شودمی رفع ستان کدام نماینده فرد که مو ست ا  ا

  .شودمی برطرف

  گیري و پیشنهادهاـ نتیجه 5

  نتیجه گیري

ــدن حوزه ــتانی ش ــایی پیامدهاي اس ــناس ــر ش هاي انتخابیه انتخابات هدف پژوهش حاض

شــوراس اســالمی ایران اســت براي دســتیابی به این هدف با اســتفاده از روش نظریه  مجلس

مجلس، مقامات اجرایی و کارشناسان با  نمایندگانهاي داده بنیاد به تجزیه و تحلیل مصاحبه

ــانه ــی پژوهشها رس ــد. یافتههاي و همچنین بررس بیانگر این  پژوهش هايمرتبط پرداخته ش

این پیامدها  که است پیامددسته  پنج دارايانتخابیه مجلس هاي استانی شدن حوزه است که

صادي، اجتماعی، سیاسـی، مقوله پنج صورتبه  شکیالتی سازمانی اقت ، قانونی حقوقی و ت

اند. این مقوالت، هر یک داراي مفاهیمی هستند که این مفاهیم معرف یک دسته بندي شده

باشند. در نهایت رابطه انتخابیه مجلس میهاي متغیر جزي تر از پیامدهاي استانی شدن حوزه

   انتخابیه تبیین شده است.هاي این پیامدها با یکدیگر و با متغیر استانی شدن حوزه

سهداده بنیاد،  نظریه بر مبنی هايپژوهش در نهایی مرحله شینه با یافته ظهور نظریه مقای  پی

 بیشــتر که اســت این بیانگر پژوهش پیشــینه با حاضــر پژوهش نتایج مقایســه. اســت پژوهش

 ســایر با پژوهش این در انتخابیه مجلسهاي حوزه شــدن اســتانی براي شــدهمطرح پیامدهاي

ـــتانی طرح معایب و مزایا از برخی هاپژوهش این همه در. دارد مطابق هاپژوهش ـــدن اس  ش

 دیگري شـــیوه با موارد این نیز حاضـــر پژوهش در که اســـت شـــدهمطرح مجلس انتخابات

ضر پژوهش پیامدهاي هرچند. اندشدهبیان  اما دارند شباهت هاپژوهش سایر پیامدهاي با حا

 اقتصــادي، اجتماعی، ســیاســی، مقوله پنج در انتخابات شــدن اســتانی پیامدهاي بنديدســته

. اســت نشــدهانجام مرتبط هايپژوهش از یکهیچ در قانونی حقوقی و تشــکیالتی ســازمانی

ضر پژوهش در این بر عالوه شینه در شدهگفته موارد از بیش شدهمطرح مفاهیم تعداد حا  پی

 ابعادي و پیامدها کشف دنبال بهداده بنیاد  نظریه از استفاده با حاضر پژوهش. است پژوهش

 جدیدي هايمؤلفه کشف دنبال به عبارتی به اندنشده بررسی قبلی هايپژوهش در که است
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 از استفاده با است شده سعی حاضر، پژوهش در که صورتی به. کند بیان را هاآن که است

 و آوريجمعهاي موجود درزمینه استانی شدن انتخابات داده بنیاد همه مصاحبه نظریه روش

  . گیرد قرار تحلیلتجزیه و  مورد

 مورداستفاده روش ازلحاظ هم و شدهمطرح مفاهیم جامعیت ازلحاظ هم حاضر پژوهش

 .اســـت متفاوت انتخابیه هايحوزه شــدن اســتانی درزمینه شــدهانجام هايپژوهش ســایر با

ـــی تواندمی پژوهش این هايیافته ـــب و روزآمد نگرش ـــتانی پیامدهاي با متناس ـــدن اس  ش

 و اجرایی دســتگاه مجلس، نمایندگان اختیار در اســالمی شــوراي مجلس انتخابیه هايحوزه

ـــان و گذاريقانون ـــناس ـــتفاده با هاآن و دهد قرار حوزه این کارش  اقدام به نتایج این از اس

   .کنند پیدا دست زمینه این در تريمناسب

ستانی  تأملقابل راهکار تواندمی خاص شرایطی تحت اگرچه انتخابیه هايحوزه شدن ا

سدمی نظر به اما .گردد تلقی مجلس انتخابات در جلوروبه گامی و  طراحی بدون تواننمی ر

 حزبی، نظام گیريشکل و اساسی قانون در مجلسی دو ساختاري ازجمله آن، موردنیاز لوازم

 بدون. یافتدست طرح این موردنظر اهداف به محلی شوراهاي اختیارات افزایش و اصالح

 و مطلوب نحو به ملی و محلی مســائل مجلســی، دو ســاختار از برخوردار هاينظام در شــک

 ایران، مجلسی تک نظام در کهدرحالی است گردیده توزیع و تقسیم مجلس دو بین مناسبی

ته نظارت و گذاريقانون از امور تمامی ـــی تا گرف ته بررس ـــ بات و هاخواس  در مردم مطال

شته مجلس نمایندگان عهده بر انتخابیه هايحوزه ست شدهگذا ضوع این و ا  شده باعث مو

 شدن استانی طرح. کند پیدا ارجحیت ملی موضوعات بر محلی مسائل موارد، از بسیاري در

 از حاصـل نتیجه تنها صـورت، این غیر در. اسـت بیشـتري تأمل و نظر دقت نیازمند انتخابات

 سطح به خرد انتخابیه هايحوزه سطح از فعلی متنوع مشکالت و معضالت انتقال آن، اجراي

  .بود خواهد )استانی هايحوزه( کالن انتخابیه هايحوزه

   پیشنهادهاي عملی

  :گرددمی مطرح زیر پیشنهادهاي، حاضر پژوهش نتایج از با استفاده

 و محلی یا اســـتانی مجلس تشـــکیل مجلســـی، دو ســـاختاري ایجاد براي ریزيبرنامه -

  .مجلس این به گذاري در سطح محلیقانون مسئولیت واگذاري

شکلایجاد زمینه- شارکت دادن احزاب و ت سب براي م ها در فرایند برگزاري و هاي منا

  نظارت بر انتخابات.
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 حوزه چند در آن آزمایشــی اجراي با انتخابات شــدن اســتانی طرح پیامدهاي به توجه -

  .اسالمی شوراي مجلس انتخاباتی

  .جامعه سطح در شدن فراگیر جهت احزاب نقش تقویت-

 مجلس نمایندگان ايمنطقه وظایف واگذاري جهت مناســـب ســـازوکارهاي ایجاد-

  شهر و روستا. اسالمی شوراهاي به شوراي اسالمی

  پیشنهادهاي پژوهشی

انتخابیه مجلس در این پژوهش، هاي با توجه به شـناسـایی پیامدهاي اسـتانی شـدن حوزه

ست پژوهشضروري  ساختار انتخابات مجلس ا هاي دیگري جهت تکمیل دانش در زمینه 

  :شودمی انجام شود. در این راسته عناوین پژوهشی زیر پیشنهاد

انتخابیه اســـتانی در انتخابات مجلس شـــوراي هاي جایگزین حوزههاي مقایســـه طرح -

  اسالمی

شوراي اسالمی با استفاده  انتخابیه مجلسهاي رتبه بندي پیامدهاي استانی شدن حوزه-

  کمیهاي از پژوهش

  امکان سنجی قانونی تشکیل مجلس دوم به عنوان مجلس محلی یا استانی-

شوراهاي شهر و روستا جهت تبدیل هاي امکان سنجی افزایش اختیارات و صالحیت -

  آنها به مجلس محلی
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استانی شدن «)، 1395اکبري، قاسم، راستی، عمران و جواد میکانیکی ( -

ي انتخابیه هاحوزهیی، با تأکید بر تمرکززدایی یا تمرکزگراانتخابات؛ 

تان خراســــان جنوبی ــ عات ، »اسـ طال مه علمی ترویجی م نا فصــل

 47، سال یازدهم، شماره یکم، صص فرهنگی ـ اجتماعی خراسان

  .23ـ 

ـــی، بیژن ( - ــی نظام« )،1388عباس هاي انتخاباتی اکثریتی و نقد و بررسـ

سبی شماره »تنا سی ونهم،  سال  صی،  صو صلنامه مطالعات حقوق خ ، ف

  .239 ـ 257سوم، صص 

 انتخابات شــدن اســتانی« ،)1388( شــبیر ضــرغامی، و جواد زاده، تقی -

 چهاردهم، سال ،سیاسی علوم نامهپژوهش ،»اسالمی شوراي مجلس

  .45 ـ 79 صص چهارم، شماره

سی ،)1390( محمد جهرمی، -  تهران، ،انتخاباتی نظام تطبیقی برر

  .اول چ ملی، دفاع عالی دانشگاه نشر

ــینی، - ــین حسـ  در مقننه قوه انتخابات بنديحوزه ،)1390( یاسـ

ظام ید با ایران حقوقی ن ظام تغییر طرح بر تأک باتی ن خا  انت

 دانشــکده. حقوق گروه. ارشــد نامهپایان. اســالمی شــوراي مجلس

 حســـن خســـروي، .طباطبایی عالمه دانشـــگاه. ســـیاســـی علوم و حقوق

ظام« ،)1394( باتی ن مد انتخا ـــوراي مجلس کارآ ـــالمی ش  پرتو در اس

صلنامه ،»انتخاباتی هاينظام سی، علوم ف  هفتاد شماره هجدهم، سال سیا

  .93 ـ 126 صص یکم، و

ــایی - ــن، ،فرددان ــد الوانی، حســ ــی  ،)1390( آذر عــادل و مهــدي ســ

سیروش  تهران، چهارم، چاپ ،مدیریت در کیفی پژوهش شنا

  .صفار انتشارات

 اســـتانی« ،)1381( پدرام ســـعید، ،حمیدرضـــا دهکردي، زاده رحمانی -

 و سی شماره نهم، سال ،پژوهش و مجلس ،»انتخابیه هايحوزه شدن

 .145 ـ 168 صص هشتم،

 هاينظام تطبیقی مطالعه« ،)1396( شـــهرزاد پناهی، شـــریعت رســـتگار -

ــور 6 انتخاباتی ــرقی اروپاي کشـ ـــتان، مقدونیه،( شـ ــی، بلغارس  کرواسـ

ــوراي مجلس هاپژوهش مرکز ،»)لهســـتان و چک اســـلواکی،  ش

  .15407 شماره ،اسالمی

مه ،)1389( آنــدرو الیس و بن رایلی، آنــدرو، رینولــدز، - نا  دانشــ

ساره، رفیعی ابوذر ترجمه ،انتخاباتی هاينظام  تهران، دوم، چاپ قه

  .راهبردي مطالعات پژوهشکده

ــاره، رفیعی -  در انتخــابــات و گیريرأي فراینــد« ،)1389( ابوذر قهســـ

ــورهـاي ادا،( )1( مختلف کشـ االت کـاـن انیــا و متحـدهاـی  مرکز ،»)بریـت

  .10232 شماره اسالمی، شوراي مجلس هاپژوهش

 شوراي مجلس انتخابات شدن استانی ،)1385( شبیر ضرغامی، -

می. دانشکده حقوق و علوم عمو حقوق گروه ارشد نامهپایان .اسالمی

  سیاسی دانشگاه شیراز.

یک، اووه ( - مدي بر تحقیق کیفی)، 1388فل هادي درآ مه  ، ترج

  جلیلی، تهران انتشارت نی.

ـــرائیل بر تداوم « )،1389قهرمان پور، رحمن ( - تأثیر نظام انتخاباتی اس

ــی ــیاسـ ــلنامه مطالعات منطقه، »چند پارگی سـ ــرائیل فص اي: اس

ـ  72، سال یازدهم، شماره چهارم، صص شناسی ـــ آمریکا شناسی

51.  

ــالمی (مرکز پژوهش - ــوراي اس نگاهی به نظرات «)، 1389ها مجلس ش

هاي انتخابیه انتخابات مجلس موافقان و مخالفان اســتانی شــدن در حوزه

  .10632، شماره گروه حقوق عمومی، »شوراي اسالمی

ــدن ) «1381هاي مجلس (مرکز پژوهش - ــ تانی ش ــ گزارش طرح اسـ

 .6458اره ، دفتر مطالعات سیاسی، شم»هاي انتخابیهحوزه

ــی نظام«)، 1391معاونت مطالعات راهبردي ( - هاي انتخاباتی در بررسـ

شورهاي جهان ، اداره تأمین محتواي فرهنگ سیاسی، »برخی ک

  .1ـ  43

ــودي، مجتبی، ابراهیم - ــا (آبادي، غالممقص ــتانی «)، 1390رض تأثیر اس

ـــدن انتخــابــات بر وظیفــه نمــاینــدگی مه ، »شــ نا مه ره  نا فصــل

  .9ـ  26دوم، شماره چهارم، صص  ، سالگذاريسیاست
صطفی ( - صوریان، م )، نظام حقوقی حاکم بر انتخابات، تهران، 1396من

  نشر پژوهشکده شوراي نگهبان، چ اول.

ــاهی، مهــدي ( - ـــاهی، نــادر، میرزاده کوهشـــ )، 1390میرزاده کوهشــ

هاي انتخاباتی در انتخابات مجلس ســـنجی اســـتانی شـــدن حوزهامکان«

، سال چهاردهم، صص فصلنامه مطالعات سیاسی، »شوراي اسالمی

 .151ـ  170

مزایا و معایب اســـتانی شـــدن ) «1394گروه پژوهش و تحلیل خبري ( -

) 1394اردیبهشـــت  9(منبع آنالین) دســـترســـی در (» انتخابات مجلس

ــی  ــ ــ ــتـــ ــ ــ ــ ــرـن ـــ ــ ــتــ ــ ــ ــ ــــن ــ ــ ــل ایــ ــ ـــ ــامــ ـــ ــ آدرس کــ

http://www.irna.ir/fa/News/81589292  

مجلس؛ فراموشــی مناطق  اســتانی شــدن انتخابات) «1393احرار گیل ( -

) 1393آذر  5(منبع آنالین) دسترسی در (» محروم با تقویت نظام حزبی

  http://ahrargil.com/?p=51026آدرس کامل اینترنتی 

تخابات نماینده مردم تهران: طرح استانی شدن ان) «1394عطائی، امین ( -

ــکالت فعلی انتخابات مجلس را حل کندنمی  (منبع آنالین)» تواند مشـ

) آدرس کامل اینترنتی1394اردیبهشت  22دسترسی در (  

- http://aminataee.blog.ir/1394/02/22  

(منبع » ده ایراد اســاســی اســتانی شــدن انتخابات) «1394آبدانان نیوز ( -

ــی در ( ترســ ـــ ین) دسـ نال یر  9آ تی 1394ت ن تر ن ی ) آدرس کــامــل ا

http://www.abdanannews.com/showArticle.aspx?l

d=16818  

ستانی شدن انتخابات) «1393ملکی، حمیدرضا (قوام  - (منبع » نقدي بر ا

ــی در ( ترســ ــ تی 1393آذر  23آنالین) دســ ن تر ن ی ) آدرس کــامــل ا

http://www.tahlileiran.ir/a/191.html  

ــادات احمدي، مرجان ( - ــدن ) «1394سـ ــتانی شـ بایدها و نبایدهاي اسـ

 19ر ((منبع آنالین) دســـترســـی د» انتخابات با محوریت فعالیت احزاب

ــت  ــ ــ ـــ ــهشــ ــ ــ ـــبــ ــ ــل 1394اردیـــ ــ ــ ـــامــ ــ ) آدرس کـــ

http://www.isna.ir/news/94021910370  

ــدن ) «1393باالگریوه ( - ــتانی ش دیدگاه نمایندگان موافق و مخالف اس

سالمی شوراي ا سی در (» انتخابات مجلس  ستر آذر  23(منبع آنالین) د

ــی 1393 ــ ــ ـــت ــ ــ ــرـن ــ ــ ـــت ـــ ــ ــن ــ ــ ــل اـی ـــ ــ ــام ـــ ) آدرس کــ

http://balagerive.ir/index.php?newid=1152  
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ــتان ما (گل -  ــدن انتخابات مجلس ) «1394سـ ـــتانی شـ مزایا و معایب اس

سالمی سی در (» شوراي ا ستر ) آدرس 1394خرداد  15(منبع آنالین) د

ــی  ـت ــرـن ـت ـــن ــل ای -http://golestanema.com#comentکــام

16291htmil  

ست روز ( -  شدن انتخابات در مسیر دوراهی) «1394سیا ستانی  (منبع » ا

ــی در ( ـــترسـ ــت اردیبه 6آنالین) دس ) آدرس کامل اینترنتی 1394شــ

http://siasatrooz.ir/vdcgzy9y.ak9q74prra.html  

(منبع آنالین) » طرح تکراري اســتانی شــدن انتخابات) «1394نماینده ( - 

ــی در ( ترســ ــ ــت  13دســ تی 1394اردیبهشـــ ) آدرس کــامــل اینترن

http://namayande.com/news/91800  

ــدن انتخابا) «1394نماینده ( -  ـــتانی شـ ــخنگوي معایب اس ت از نگاه سـ

) 1394اردیبهشـــت  19(منبع آنالین) دســـترســـی در (» وزارت کشـــور

  namayande.com/news/92495آدرس کامل اینترنتی 

(منبع » شــناســی اســتانی شــدن انتخاباتمحور آســیب) «1394نماینده ( - 

ـــی در ( ــترس ــت  15آنالین) دسـ ) آدرس کامل اینترنتی 1394اردیبهشـ

http://namayande.com/news/92020/40  

بات) «1394ایران نوزده ( -  خا ــدن انت تانی شــ ــ یات طرح اسـ (منبع » کل

ـــی در ( ــترس ــت  12آنالین) دسـ ) آدرس کامل اینترنتی 1394اردیبهشـ

http://irannoozdah.ir/?p=12852  

ــدن انتخابات مجلس) «1389امیري، فاطمه ( -  ــتانی شــ »  راه طوالنی اسـ

ــی در ( ــترسـ کا1389دي  28(منبع آنالین) دسـ مل اینترنتی ) آدرس 

http://jamejamonline.ir/online/6708416452930197

59  

ــجو ( -  ــتانی شــــدن انتخابات هزینه ) «1394خبرگزاري دانشـ طرح اسـ

 7(منبع آنالین) دسترسی در (» برگزاري انتخابات را افزایش خواهد داد

ــت  ــ ـــهشـــ ـــب ــی 1394اردیــ ــتــ ــ ــرن ــنــــتــ ــل ایــ ــامــ ) آدرس کــ

http://snn.ir.fa/news/405424  

ــدن انتخابات مجلس) «1393بویر نیوز ( -  ـــتانی شـ »  معایب و مزایاي اس

ــی در ((منبع  ــترسـ مل اینترنتی 1393آذر  22آنالین) دسـ کا ) آدرس 

http://boyernews.com/131845  

شکن ( -  ضاي ) «1393خطب  ستانی مجلس با ام نماینده  170انتخابات ا

سی در (»+ متن کامل طرح ستر ) آدرس 1393دي  30، (منبع آنالین) د

 /http://khatabshekan.ir/9781نترنتی کامل ای
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