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  چکیده
س سائل مهم هر انتخابات آ ست. بد يهابیاز م ــــیآن ا سـ سان آ ب ین 

ـــ ـــناس ـــت جمهوریانتخابات ر یش ـــالح  يران و راهکارهایا ياس اص

س ــــرار گرفت. یهدف ا ،آنهاي بیآ ضر با روش یتحقن تحققق قـ ق حا
ه یسه مرحله مبادرت به ته یپس از ط یق روش دلفی، ابتدا از طریبیترک

ها و بین آســیترمهمســوال از  19ی در قالب ین پرســشــنامه نهایو تدو
شامل یت و اولویراهکارها از نظر اهم س 85ت   20ها و بیشاخص از آ

د یســـاتنفر از ا 15شـــاخص از راهکارها نمود. گروه دلفی متشـــکل از 
سان انتخابات تع شنا شگاه، خبرگان وکار سپس با روش ین گردییدان د. 

ـــی مبادرت به جمع  يها نمود. جامعه آمارو داده اطالعاتآوري پیمایش
ـــ ی، فنیعلمهاي نفر با در نظر گرفتن جنبه 180به تعداد  ـــص  یو تخص

 23spssط نرم افزار یدر محها ز پرســشــنامهید. آنالین گردییانتخابات تع
شاف یل عاملیه وتحلیتجز و شان داد که انتخابات رداده یاکت ست یها ن ا

ــ يجمهور ــی هاي مختلف که نهیزم متعدد درهاي بیبا آس ازعلل و ناش
ــتنهیزم عوامل قانونی، ــاختاري اس که از نظر  اي، فردي و رفتاري و س

ـــکالت انتخابات یزان تأثیم ـــائل و مش ـــان نبوده و بنا بر یر بر مس کس
بل از برگزارکه د یتیماه ند ق بات، ح يار خا بات،  ين برگزاریانت خا انت

بات و پس از برگزار جه انتخا مارش واعالم نتی ـــ  يروز رأي گیري، ش
این پژوهش به دنبال بررسی و  .انتخابات به نسبت متفاوت وجود دارند

   .باشداین مسائل میاصالح  يراهکارها ارائه
س :کلیدواژه سیآ شنا ست ی، انتخابات ریب  نظام انتخابات،  ،يجمهورا

   انتخابات، آسیب ها، راهکارها قانون
  10/07/1397تاریخ تأیید                                                    30/05/1397ت تاریخ دریاف
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  مقدمه

که به آن اســت.  يهابی، آســازمســائل مهم برگزاري انتخابات ریاســت جمهوري ایران

ــا ــناس ــب  يراهکارهاارائه  به موقع و ییعلت عدم ش در مقاطعی از برگزاري انتخابات مناس

ــائل و نموده و بروز و ظهور اســت. جاد نموده یاانتخابات  يدر روند برگزار یمشــکالت مس

جمله اصــالح  ازانتخابات  يبرگزار یب شــناســیدر خصــوص آســ صــورت گرفته اقدامات

بات ر موادي از خا تک بعُ ياســــت جمهوریقانون انت لت  عدمن بود ییجز و ديبه ع  و 

ـــیرهاي مهم و دخیل در ایگر علل و عوامل و متغیختن به دپردا ز به علت یها، نبیجاد آس

 در ياست جمهوریانتخابات ر يبرگزار يهابیآسه نهفت پنهان و يایزوا نتوانسته تماماینکه 

و  انتخابات مغفول يبرگزار يهابیهد، همچنان آسـمختلف پوشـش دهاي نهیو زم هاحوزه

ــده  ــاالري و حق یو انتخابات که رکن جمهور ماندب یباقحل نش ــمن مردم س ت نظام و متض

ر خود قرار داده اســت؛ عالوه بر ین ســرنوشــت در اداره امور کشــور اســت را تحت تأثییتع

ـــکالتیا ـــور،  جاد مســـأئل و مش و برگزار کنندگان اعتمادي به نهاد انتخابات بیدر کش

و  ياست جمهوریانتخابات ر یب شناسین اساس آسیبر ا .ز در پی داشته استیانتخابات را ن

صالح آن هدف تحق يراهکارها ست جمهوریانتخابات ر ن مفرض کهیبا ا ش رویق پیا  يا

اســت، که احتیاج به آســیب مختلف مواجه  يهانهیزم ها وحوزه گوناگون در يهابیبا آســ

  دارد. ناشی ش

ـــت، یک رخداد چند وجهیانتخابات  ـــ و معطوف به قدرت اس ـــی،یداراي ابعاد س  اس

صادیاجتماعی، فرهنگ ست.... و یتی، امني، اقت ستراتژهاي تیاز افراد، عامل یانبوه ا ک و یا

هادها ته و بر آن آن نقش يمختلف و... در برگزار ين ـــ تأث ریتأث داش ته و از آن  ـــ  ریگذاش

و امر ل یاز علل و عوامل دخ ییب زدایانتخابات آس يسالمت برگزار يلذا اقتضا رند.یگیم

    مختلف است.هاي نهیو زمهاحوزهانتخابات در  يبرگزار

ــالم يروزیبا پ ــالمیو یانقالب اس ــل نویا تحقق نظام جمهوري اس خ یدر تار ینیران فص

سیس صلجاد گردید و در آن یران ایا یا صل حاکمیا جمهوریت مردمی یحاکم ا ت یت با ا

-93: 1385د (خرمشـــاد، یگرد انینما ینید ســـاالري ت در قالب نظام مردمیاســـالم ایالهی 

 ت بهانتخابا قیطر از شیخو یاجتماع و یاســیســ ســرنوشــت بر مردم تیحاکمو ) 120

از و فرصت حاصل از تحقق ین امتیرغم ابه .)243: 1380 نژاد، یسیهرد (ت شناخته شیرسم

س جمهور یو انتخاب رئ ياست جمهوریانتخابات ر يجهت برگزار نظام جمهوري اسالمی
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ستر برگزاریمردم، با اتوسط  افت و متعاقب آن یانتخابات متناسب با آن توسعه ن ين وجود ب

س یتوجه ضا يبرگزار يفرا روهاي بیبه آ سب اقت شرا یزمان يانتخابات بر ح د یط جدیو 

 يبرگزار يهابیبروز آس نهیزم هابید، که با گذشت زمان و انباشت آسیپیش آمده نگرد

   د.یگرد ياست جمهوریانتخابات ر

سیاهم سیت آ شنا ست جمهوریانتخابات ر یب  شی از آنجا  يا ساس شودمینا . که بر ا

 مقامترین یعال يرهبر مقام از پسس جمهور یقانون اســاســی، رئ زدهمیکصــد و ســی اصــل

سم شور و یر سئول ک س قانون ياجرا تیم سا ستیو ر یا  که يدر امور را جز هیمجر قوه ا

 س جمهوریرئده است تا یگرد ن امر سببی. ادارد برعهده شودمی مربوط يرهبر ماً بهیمستق

هاد از ـــئولی، اختيقدرت ن تأثها تیارات و مس گذاري زیو  ند يادیر ـــورت ب  يدرص

ت یاز حساس ياست جمهوریانتخابات ر يبرگزار . متعاقب آنبرخوردار باشد ياستگذاریس

  برخواردار باشد.  ییباال

ري از این اســتدالل رابرت دال که یگنوظهور با بهرههاي بســترابات در انتخهاي آســیب

تأث« ـــر  ـــالمت و آزاد و عادالنه بودن انتخابات در نظام یکارکرد همه عناص ر گذار در س

»  که در انتخابات آمده اســـت یرد، نه صـــرفاً قواعد رســـمید مورد توجه قرار گیانتخابات با

عاد مختلف آ86: 1390(رُز،  ـــ). بر این اســــاس اب بات ر يبرگزارهاي بیس اســــت یانتخا

ستر يجمهور سیبهاي در ب ادي متأثر از کارکرد یانتخابات تا حدود زهاي نوظهورواینکه آ

ن و مقررات انتخابات، یو ســـاختار نهاد انتخابات و نحوه اداره انتخابات و برگزاري آن، قوان

ـــراها نهیت انتخابات، زمیریمد ـــیو ش ـــی و فرهنگیط س بر جامعه،  حاکم یو اجتماع یاس

ــهاي هنجارهاي اجتماعی، دولت، احزاب و جناح ــیس ــارکت س ــی، مش ــیاس انتخاباتی،  یاس

سیاسی انتخاباتی، هاي غات و رقابتیداهاي انتخابات، مبارزات، تبلینخبگان و توده ها، کاند

 -1هاي: پاسخ به سوال یر مقاله حاضر در پبدین منظو باشد.می ت و...یاست، امنیاقتصاد، س

راهکارهاي  -2ســـت؟. یران چیااســـت جمهوري در ج.ا.یات رانتخاب يبرگزارهاي بیآســـ

  است جمهوري کدام است؟ برآمده است.یانتخابات ر يبرگزارهاي بیاصالح آس

  ينظر یمبان -2

  ياست جمهوریانتخابات ر .2-1

 ا بخشی ازیآن مردم  که طی، رسمی است يریم گیند تصمیفرا کیانتخابات عبارت از 

براي مقامی  ا اشــخاصــی رایخود شــخص  یاداره عموم يبرا» ط رأيین شــرایواجد« مردم
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ــمی ــرکت در انتخابات  رأيق یاز طر مدت معلوم يرابو  رس ق ی، که از طرنندیگزبرمیو ش

 یاسیس اعمال اقتدار انین متصدییو تع یاسیس ينهادها يریدر شکل گ آن اراده شهروندان

  ). 679:  12،ج1382 ،ی(قاض» شودمی داد لیدخ

 121تا  114است که اصول  ی، انتخاباتیاز منظر قانون اساس است جمهوريینتخابات را

س سا شاره دارند وعبارت است، از  یقانون ا به  س جمهورین رئییانتخاباتی که براي تعبرآن ا

شخص دوم مملکت سال مدت ، که برايعنوان  ستق رأي با چهار  صطالحًا یمردم، و  میم ا ا

ـــرکت کنندگان  يادو مرحله مطلق تیاکثر و با 1ر قابل انتقالیغ یتک يرأروش  آراي ش

س جمهور در مرحله ینگهبان انتخاب رئ يشــورا يریتفســ ۀینظر . بر اســاسشــودمی انتخاب

سبیاکثر دوم با ست، انتخابیز امکان پذین یت ن صورت متوالی  به س جمهوریرئ مجدد ر ا

مشخصات انتخابات  ). از50-49: 1387زاده،  یباشد (تقمی بالمانع دوره کیبراي  تنها زین

ون آزاد است، عنی هم نامزدي انتخابات در چارچوب قانینشی بودن آن است، یخصلت گز

مون آرون یهاي انتخابات آزادانه رأي بدهد، رک از نامزدیتواند به هر و هم رأي دهنده می

انتخابات را با نامند ومی 3»ايانتخابات مبارزه«و آنرا یدره هوروان 2»انتخابات متعارض«آن را 

  ).294: 12ج،1382 ،ی(قاض ندکنمی واقعی و آزاد تلقیسالم، ط، ین شرایا

  یب شناسی. آس2-2

ها ییها و نارساها، ضعفیکاست یآکسفرد، مطالعه علمف یبر اساس تعر یب شناسیآس

ص، نق ب ویع يمعنا به یدرفرهنگ فارس یشناس بیآس ).928:  1382، نژادریسیهاست (

ست (معایز آفت، بال و ضررآمده ا س58: 1371 ن،ین و  سی). آ شنا سای یب  شنا آن  ییعنی 

ـــته از ق اهداف ند تحقیتواند فرآمی ات آنهایح تداوم مؤثري که وجود و عوامل مهم و دس

صی را متوقف و نظامی هر سوس، کُندا به  ات خود ر عواقب وتبعیو تحت تأث دینما ورت مح

  ).128: 3ج ،1379 ان،یانیبندر آورد(

و  اثر بخش منظورتعامل ها بهداده ياز جمع آور نظام مند نديیفرا یشـــناســـ بیآســـ

ستاي حل مشکالت، سودمند در  ای علت افتنی«است ها تیو محدود فشارها چالش ها، را

ست چارچوبی جادین ایچن همو  هاتیفعال ده ها،یپد عییطب روند در بحران ای رکود علل ، ا

                                                      
1 Singe Non-transferable vote (SNTV)   
2 Election  Contestee 
3 Election  Disputee 
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»  کند جادیا زهیانگ ده ها،یســالمت پد برقراري راســتاي درها تالش شیافزا براي بتواندکه 

انتخابات  یب شـــناســـین در آســـی). بنابرا144: 1395، همکاران وري فرح آبادي، جعفریام(

جاد یا يهانهیها، علل و عوامل گوناگون و زمتنگناو ها یو کاستها چالش ییبحث از شناسا

اي اســت که ت و نوع مســئلهیص ماهیانتخابات تشــخناشــی ب شــیو هدف از آســها بیآســ

ازمند نگرش ینناشی ب شیآس« باشد.می ر خود قرار داده استیرا تحت تأثسالمت انتخابات 

  ). 129: 1375انتخابات است (ممی زاده،  يند برگزارینظام مند و منظم به کل فرا

س شی تواند میانتخابات  يبرگزارهاي بیآ ُسطوحیاز فرد، رفتار و نا شند و  ساختار با  ا 

ند. ســطح فردي و یجاد نمایانتخابات را ا يبرگزارهاي بیآســ »يوســاختار ي، رفتاريفرد«

ها، دهندگان، نخبگان وتوده يآنها، رأانتخابات و هواداران  يرنده نامزدهایرفتاري در برگ

 یاســی، رقابت ســیجانیوهاي توده یاســی، مشــارکت ســیاســیســ يهاجناح یتعارض گفتمان

 يو... باشد. مضاف بر ُسطوح فردي و رفتاري درسطح ساختار یرنهادمند و رفتار انتخاباتیغ

ست جمهوریهمچون قواعد و قانون و مقرات انتخابات ر عواملی ساز نظام انتخابات و  ،يا

ـــده در آن، دولتیتعب یو نظارت ییکار اجرا و انتخابات، احزاب  ییت اجرایریبودن مد یه ش

ت انتخابات و... شامل است. سطوح فوق یوامن يت اقتصادی، وضعیاسی، فرهنگ سیاسیس

ــتق ــورت مس ــتقیا غیم یبه ص ــاختار يهاویژگی برناب گر ویکدیا در تعامل با یم و یر مس ، يس

 يبه جمهور یس از گذر از نظم شاهپ اتانتخاب که رانیا معهجا یاسیس و یی، فرهنگخیتار

ــالم ــ یاس ــپارادو یهمواره نقش ــت، میکس ــته اس  يتوانند نظام انتخابات را به معنایکال داش

ــازوکارها يبر گزار یچگونگ ــده در آن را تحت یتعب یو نظارت ییاجرا يانتخابات و س ه ش

کار آمد یتأث نا ند و آن را  مار خود قرار ده ـــتیا ایند. و یجلوه ن کاس که  ها،  ین ها، نقض 

ست جمهوریموجود در قانون انتخابات رهاي و خلعها ضعف شد يا د و اجرا و اعمال یرا ت

 وقوع رخدادها، مسائل و اسی ویثباتی سبی يرا برا يند و بستریقانون را با اختالل همراه نما

طوح تحلیم بیواقع اگربخواه در«ند. یرا فراهم نما یانتخاباتدات یها و تهدچالش ـــُ ل ین س

ــاختار ــطح تحل یعیم، به طور طبیبرقرار نمائ یرابطه علت و معلول يفردي، رفتاري و س ل یس

معلوم  يو رفتار يل فردیجاد نموده است، علت و سطح تحلیکه ا یساختار، به سبب پوشش

  ). 166: 1395 ع القلم،ی(سر» آن خواهد بود

رغم بهانتخابات  ت است، کهین واقعیجمهوري متوجه ااست یانتخابات ر یب شناسیآس

از  یکیآن در بلند مدت  ياسی و برگزاریاز و فرصت براي مردم و نظام سینکه به منزله امتیا
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ـــروعثبات  يهازمیمکان ک یهاي اجتماعی و دمکراتانیبن مین در تحکیآفر تیبخش و مش

س سینظام  ست. چهره د یا ها و شینقش مؤثري بر تحوالت، پو گر انتخابات هموارهیبوده ا

س شته است. بطوریاسی ایفراگردهاي  ستري براي رقابت و چالش يران دا هاي جناحی که ب

تقاضـــاها،  انیاســـی، ابزاري براي بیســـ هاير گفتمانییو گروهی، فرصـــتی براي تحول و تغ

نهادهاي برخورد  اي براينهی، زمیاســیســهاي شــدن مواضــع افراد و جناح عاملی در روشــن

سیدرگ شعابیر نظام  سی در امر انتخابات، عاملی جهت ان  و حزبی جناحیهاي ائتالفو ها ا

ـــکاف جادیا و ـــهاي ش ـــیس ـــخاص و ل ویتعد ، عاملی دریاجتماع و یاس  توازن قدرت اش

 و قطبی واجتماعی، عاملی در تک اسیید فضاي سیشد شدن اسییها، محملی براي سجناح

ست گردش نخبگان و ر وییتغ ی جهتزمیمکان و جامعهانتخابات و شدن یدو قطب  در هاسیا

ـــت ـــور بوده اس توانند می زمان خاص خود در ت ویموقع دراز موارد فوق ک ی هرکه  کش

ــته و غهاي امدیند انتخابات را تحت تأثیر خود درآورند و متعاقباً پیابعاد و فرا ر قابل یناخواس

  ).117-116 -:  1395 هاشمی، ی(بنداشته باشند  ینی را نیز در پیش بیپ

ل هم بوده و یمختلف ومتفاوت از هم که در تکم يندهایجوانب و فرا يانتخابات دارا

انتخابات  مختلف يندهایدهند اســت. با در نظر گرفتن جوانب و فرا می گر را پوشــشیهمد

ـــهیو ا ـــلس ـــت و تنها مختص به یاز اقدامات و فرا يانکه انتخابات س روز ندهاي مختلف اس

ند انتخابات مطرح است. به یانتخابات کل فرا یب شناسین اساس در آسیست بر ایانتخابات ن

صرفاً به فعالین دلیا ند انتخابات یفرا«شود  یروز انتخابات محدود نمهاي تیل که انتخابات 

بایت خود اهمیدر کل بانیت دارد، و  ـــر و مراحل و فرا ید بر م ش مورد یندهایهمه عناص

ر یشــا یدارب ن اســاس و با توجه به نظری). بر ا89: 1390(رُز،  »ردیاوت قرار گو قضــ یبررســ

)1998Darbishire (  ند انتخابات را یکه فرا» رسانه مدرن، انتخابات و دموکراسی«در کتاب

 يانتخابات، دوره مبارزات انتخابات، روز رأ يقبل از برگزار«به چهار مرحله  یاز نظر زمان

ـــمارش آرا و يریگ ـــیتفک» انتخابات يج و پس از برگزایاعالم نتا، ش کند می میک و تقس

انتخابات هاي بینکه آسیمختلف انتخابات و اهاي ). با توجه به جنبه96: 1996(داربی شایر، 

 هاي مختلف قانون ونهیها و زمل و عوامل مختلف دارند و در حوزهعل ياســـت جمهوریر

گان و توده بات، نخب خا ـــها، احمقررات انت ناحیزاب س ـــی و ج بان، اس نام داوطل بت  ها، ث

تی شــدن ی، امنیاســی انتخاباتی، مشــارکت ســیاســی انتخاباتیداها، دولت، فرهنگ ســیکاند

ها بیت آسیارد. و بنا بر سرشت و ماهو... وجود د یاسیس يانتخابات، اقتصاد و چرخه تجار
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بل از برگزار بات، ح يق خا بات، روز برگزار ين برگزاریانت خا خاا يانت بات و پس از نت

انتخابات  يهابیر آسیشا یدگاه داربیبر اساس د ند.ینما يتوان تسریانتخابات م يبرگزار

  .شودمی ت به آنها پرداختهیسم نموده و بنا بر اهمیر تقیبه چهار مرحله ز ياست جمهوریر

  انتخابات یرسم يش از برگزاریمرحلۀ پهاي بی. آس2-2-1

ــم يش از برگزاریمرحله پ گر مراحل انتخابات یکه در د يریانتخابات به جهت تأث یرس

 یل از شــروع رســمقبها . مدتشــودمی ادیز یانتخابات از آن ن يدارد به عنوان بســتر برگزار

ـــکل ـــمیبه جر رد ویگیم انتخابات ش ان یآن جر یابد، در پییانتخابات ورود م یان رس

ي دهد. علل وعوامل متعددیخود قرار م یابیشــکل » بد«و » وبخ«ر یانتخابات را تحت تأث

ــکل هاي نهیتوانند زممی ــ یابیش ــاز آس ــتر س ــم يش از برگزاریمرحله پهاي بیو بس  یرس

أت اجرائی مرکزي یه لیاز تشــکناشــی توان مشــکالت می انتخابات باشــند که از جمله آنها

اعالم از ناشـــی  يهایها و حواشـــو واکنشها يری، موضـــع گياســـت جمهوریرانتخابات 

 يهايریران آنها به انتخابات، موضع گو هوادا ياست جمهوریحضور داوطلبان انتخابات ر

 یاسیس يهاو جناحها انیها، گروه ها، جر، تشکل یاسیناپخته بعضاً احزاب سر نهادمند و یغ

و ســوء ها ، برداشـتیو به جا مانده از انتخابات گذشـته و قبلناشـی در انتخابات، مشـکالت 

شت سهاي یاز اظهار نظرات و گمانه زن یو گروه یجناحهاي بردا سیمقامات  ، نخبگان یا

سیس سیو اجتماع ی، فرهنگی، علمیا شگاهیات، ا ون و... نام برد. که منبع یان و روحانید، دان

بوده است.  يمهوراست جیانتخابات ر يبرگزار ادوار یب در طید آسیجاد اختالف و تولیا

زان وجود یانتخابات عبارت از م يســـنجش بســـتر ســـالمت برگزار يبرا يتردیار مفیاما مع

سهاي يآزاد سا شفاف یا ضایو  شفاف و ب يت ف طرفانه  یانتخابات و عمل به قانون و رفتار 

ـــم انداز هاي نظارت و اجرا در ماه ک یدار دموکراتیند پایک فرایقبل از انتخابات که چش

  ).244: 1390رساند است (رُز، یابات را مانتخ

  انتخابات يمرحلۀ رسمی برگزارهاي بی. آس2-2-2

سم يا اجرایانتخابات،  يمرحله برگزار ساس قانوان ومقررات انتخابات  یر انتخابات برا

صورت يو بر طبق برنامه زمانبدي برگزار سیرد. از اهمیگمی انتخابات  سا ت خاص یت وح

ا شروع یت مرحله قبل از روز انتخابات و یبرخوردار است. اهم یب شناسیخود از منظر آس

ش از یبرآزاد و عادالنه و سالمت انتخابات ب یتمام سطوح مبتن يند انتخابات برایفرا یرسم

ــت که در روز انتخابات پ یعیت وقایاهم ــت. دلیآمی شیاس ــلید اس ــت، که یا یل اص ن اس
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ـــیدهندگان، کاند يرأ ینگرش عموم ـــیداها، احزاب س ند انتخابات و یراو... در قبال ف یاس

ش از روز انتخابات یپ عیار وقیتحت تأث يادیاســـت مداران تا حد زینگرش ســـ ید حتیشـــا

ـــکل م  یابیاز انتخابات، ارز يندیکه با اجراي هر فرآ ي). به طور89: 1390رد (رُز، یگیش

انتخابات و...  ياسـت مداران، نامزدهای، نخبگان، سـیاسـیدهندگان، احزاب سـ يرأ یعموم

ــالمت برگزار ــبت به س ــفاف، قانونیدق يانتخابات و اجرا ينس  یو ب یق قانون و عملکرد ش

  رد.یگیابات و نظارت بر انتخابات شکل مانتخ ییت اجرایریطرفانه مد

شکیی ایاز منظر اجرا شامل ت شداران،  ییأت اجرایل هین مرحله  سط فرمانداران و بخ تو

ن محل شــعب ثبت ییدر وزارت کشــور، تع ياســت جمهوریبات رثبت نام از داوطلبان انتخا

ندگان فرماندار یو نما ين اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأییار)، تعی(ثابت و س ينام و اخذ رأ

به  یدگیو شــمارش آرا، رســ يانتخابات در شــعب اخذ رأ يندگان نامزدهایو بخشــدار، نما

 یت شدگان، انتشار اسامینگهبان و دادخواهی رد صالح يت داوطلبان توسط شورایصالح

شور، مبارزات، تبل سط وزارت ک نامزدها  یانتخاباتهاي غات و رقابتینامزدهاي انتخابات تو

 ياز مرحله برگزارناشی هاي بیانتخابات است. آس يغات انتخابات نامزدهایت تبلیو ممنوع

توانند به روز انتخابات می که دارنداي دگانهده و ابعاد چنیت در هم تنیانتخابات به علت ماه

ـــرا يج ومرحله بعد از برگزاریبه پس از اعالم نتا یوحت ـــائل و یانتخابات س ت نموده و مس

  د. یجاد نمایز در آنجا ایمشکالتی ن

  انتخابات يروز برگزارهاي بی. آس2-2-3

ـــامل اخذ رأیند اجراین مرحله از نظر فرایا ت یری، مدياخذ رأد یو تمد يی انتخابات ش

ـــمارش آرا، اعالم نتيبر تعرفه و برگ رأ ن ییجه انتخابات و اعالم منتخب، تعی، قرائت و ش

ـــیم ـــیزان مشـــارکت س انتخابات و حفاظت کامل از  يت برگزاریدر انتخابات و امن یاس

وعدم  ییآنان اســـت. هرگونه ضـــعف، نارســـا يدهندگان و آرا يو رأ يرأ يهاصـــندوق

ــ یت منطقیریمد ــانه از فرایو آس ــناس ــکالت در پ يندهایب ش ــائل و مش خواهد  یفوق مس

ــت. به عبارت د ــمیداش ــروع رس انتخابات و در مرحله  یگر هر آنچه که در مرحله قبل از ش

انتخابات انتقال  يروز برگزار نکه بهیانتخابات رخ داده اســـت. عالوه بر ا يبرگزار یرســـم

ن گشته و مسائل و مشکالت روز یانتخابات عج يروز برگزارهاي بیبا آس یابد، در ثانییم

»  روز انتخابات«ت به یند انتخابات در نهایان و فرایانتخابات که در واقع کل جر يبرگزار

ـــودمی ختم ـــیا آورند. کمامی را به وجود ش  يروز برگزارهاي بینکه ممکن اســـت آس
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ده شــود و یانتخابات کشــ يب پنهان و مغفول مانده به بعد از برگزاریانتخابات به عنوان آســ

  انتخابات به وجود آورد. يبعد از برگزار یمسائل و مشکالت

  انتخابات يمرحلۀ بعد از برگزارهاي بی. آس2-2-4

جه یداخلی و خارجی نسبت به نتهاي ريین مرحله اظهار نظر وموضع گیاز آنجا که در ا

ــکل گرفته و به آن دامن داده ــودمی انتخابات ش ــش ــاس در ظهور و بروز ار ی. مرحله بس حس

ــ ــت. اهاي بیآس ــ ن مرحلهیانتخابات اس ــامل رس ــکایش ات انتخابات و اعتراض یدگی به ش

نامزدها، اعالم نظر شـوراي نگهبان در  يمجدد آرا ياناً باز شـماریداهاي انتخابات، احیکاند

س جمهور، امحاي یف رئیاست جمهوري و تحلیذ حکم ریانتخابات، تنف يخصوص برگزار

ـــده برگزارهاي برگ تعرفه و ـــده و نش ـــرف ش  يواگذار و ییانتخابات، جابجا يرأي مص

بازنگر ب يقدرت،  حات مربوط  ـــال قانون و آئو اص ملیه  ـــتورالع مه، دس نا ها و مقرات ن 

ــ یابیانتخابات، ارز ــیل در آن از اهمیانتخابات و عوامل دخ يبرگزار یابیو ارزش  یت خاص

 يمرحله بعد از برگزار يهابیاســت. آســانتخابات برخوردار  یاســب شــنیدر موضــوع آســ

ـــتدالل برخ ـــندگان به ایاز نو یانتخابات بنا بر اس د که دوره بعد از ینمامی ن جهت مهمیس

ـــت و حفاظت از آرا يبرگزار ـــت، نه تنها در حراس ل یمردم، بلکه به دل يانتخابات مهم اس

رد، بدان یگینم داها قراریو کاند یاسیگران سیرش بازیشه مورد پذیجه انتخابات همینکه نتیا

آورند یم يرو یاسیا به خشنونت سید یرس اوقات به قدرت نخواهند یمعناست که آنها گاه

ــت جمهورین دوره ریانتخابات دهم يان برگزاری). آنچه که در جر89: 1390(رُز،  در  ياس

ـــبهه افکنی در نیروفرداي روز انتخابات و اعتراض بی عیوقا«داد  يران رویا جه و یته و ش

ن ساعات یري جو تشنج در جامعه شد که از نخستینحوي برگزاري انتخابات باعث شکل گ

تا تا مدتی تدیپس از اعالم ن ـــروع شــــد و  بات ش ). 8: 1388(کاوه، » اوم داشــــتج انتخا

ب پنهان، به جامانده یانتخابات ممکن است، به عنوان آس يمرحله بعد از برگزار يهابیآس

  گر انتخابات ظاهر گردد.یانتخابات گذشته، در انتخابات بعدي وداز برگزاري ی ناشو 

است یانتخابات ر يهابیدهد، آسمی ختلف انتخابات نشانمراحل م يهابیآس یبررس

ن علت یگر به اید یها دارد، و از طرفبیکه آســ یتیبه ســبب ذات و ماه یرفجمهوري از ط

 ينکه در قبل از برگزاریعالوه بر ار اســـت. یب پذینفســـه چالش زا و آســـ یف که انتخابات

بات، ح خا بات، روز برگزار ين برگزاریانت خا عد از برگزار يانت بات و ب خا بات  يانت خا انت

انتخابات که بســتر  يبرگزار یقبل از شــروع رســم یکیوجود دارند، در ثانی در دو مرحله 
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انتخابات و  يپس از برگزار يگریانتخابات ســـالم، آزاد وعادالنه اســـت. د يســـاز برگزار

انتخابات، نوعی رها سـازي انتخابات به علت  يد صـحت برگزارییجه انتخابات و تأیاعالم نت

شخص و معلوم قانون ست،  ین درحالیرد. ایگمی صورت یسکوت قانون و فقدان برنامه م ا

ن نقاط قوت و ضـــعف و یین و مقررات انتخابات و تعیقوان ینیب شـــناســـی و بازبیکه آســـ

 ین فرصتیی انتخابات در چنیمختلف اجراهاي ان ردهیق و عادالنه متولیدق ابییسنجش و ارز

  است. يالزم و ضرور

توانند می که دارند یژه کارکرد انتخاباتیمختلف بو ياســـی بنا به کارکردهایاحزاب ســـ

مختلف هاي نهیمراحل مختلف انتخابات در زم یب شناسیند آسینقش مهم و اساسی در فرا

ــمی و قانون ند. بهیاتخاذ نما ــورو ورود رس ــ یعلت خالء حض ــوع یاحزاب س ــی در موض اس

مختص انتخابات در  یمطالعات یا موسسه تخصصیک طرف، و فقدان مرکز و یانتخابات از 

ـــازي انتخابات بعد از برگزاریران از طرف دیا ـــئله یانتخابات به عنوان  يگر رها س ک مس

   روز هم چنان باقی است. یاسیس

  ق یقتح يچارچوب نظر -3

، ب شــناســی ســازمانیآســرامون یپ )Brodeur Michael( ریبرود کلیبا تأمل در مقاله ما

سي هاویژگیتوان در آن به یم سب از آ سیمنا شنا ست  یب  افت، که به توان از آن در ید

 کی یب شناسیر آسیبهره جست. از نظر برود یب شناسیآس يندهایگر موضوعات و فراید

صت به منظور ا س مختلفهاي جنبه در پرداختن به دیجد نشیارائه روش و بجاد و یفر ب یآ

ب یاست، که احتمال ظهور و بروز آس یزمان ب شناسییر آسیاست. بر اساس استدالل برود

و  ییشناسا به ازیب اتفاق افتاده باشد، که در هر دو حالت نینکه آسیا ایوجود داشته باشد و 

مرتبط و آگاه  يروهاین از یبیظور الزم است که ترکمن نیا ير برایدارد. از نظر برود یبررس

ـــگردها و روشیاز طر اطالعات و هاداده يجمع آور ندیفرآ  مختلف و متفاوتهاي ق ش

ساسیبه ا شده يجمع آور يهاکنند. در پی آن داده شروع  و اعتبار شوند ن جهت که اح

سمت) اعتبار مالك( دارند صحت ضاوت و اظهار  شوند که در معرضیسوق داده م یبه  ق

مشـخص، گزارش و ها بیند، تا آسـین و صـاحب نظران و کارشـناســان درآینظر متخصـصـ

ـــح و درســـتهاي تیفعال متعاقب آن ـــو از حیص د یدر آ اجرا مرحله به و آنها اتخاذ يس

 Harrop Martin & Miller(لریم یام الچلیلین هارپ و ی). مارت650-642: 2008ر، ی(برود

W.l(  به چاپ  1987که در سال » یقیدهندگان: مقدمه تطب يانتخابات و رأ«در خالل کتاب
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س ستدالل نموده اند: نظامیر شرای میانتخابات چارچوب قانونهاي ده ا شند، که تابع  ط و یبا

 یســه عناصــر اســاســ يدارا باشــند که در عملمی رند،یگقرار می خاصــی که در آن يفضــا

  ).42-41: 1987لر، یهستند (هاروپ و مها نهین و مقررات، کاربرد و زمیقوان

ـــ ـــوعیاز موارد مطروحه و با در نظرگرفتن ماه یبه تأس مربوط به هاي ت و دامنه موض

ساختار نهاد انتخابات و نحوه اداره یسالمت انتخابات که تا حدود ز ادي متأثر از کارکرد و 

ـــرانهیت، زمت انتخابایرینتخابات، مدن و مقررات ایانتخابات و برگزاري آن، قوان ط یها و ش

ـــ ـــی و فرهنگیس هاي اجتماعی، دولت، احزاب و بر جامعه، هنجار حاکم یو اجتماع یاس

داهاي انتخابات، یها، کاند، نخبگان و تودهیانتخابات یاســیســ اســی، مشــارکتیهاي ســجناح

جاد ادوار یو ا یاســـیســـ يانتخاباتی، اقتصـــاد وچرخه تجارهاي غات و رقابتیمبارزات، تبل

ـــیانتخابات ـــت، امنی، س ـــدمی ت و...یاس ـــتدالل رابرت دال کهیاز اري یو با بهره گ باش  ن اس

ر گذار در سالمت و آزاد و عادالنه بودن انتخابات یگر تأثیسد: کارکرد همه عناصر دینویم

ـــمید مورد توجه قرار گیدر نظام انتخابات با ـــرفاً بر قواعد رس که در انتخابات  یرد، و نه ص

، ياست جمهوریانتخابات رهاي بیبه بررسی ابعاد مختلف آس ).86: 1390رُز، آمده است (

ق و شفاف و بی ینظام انتخابات و قانون انتخابات و کاربرد و اعمال دقهاي بیمضاف بر آس

 يهانهیها و زمگر علل و عوامل، حوزهیت، به دکم و کاســـت آنها را در برگزاري انتخابا

  .شودمی ز پرداختهیانتخابات ن يبرگزارهاي بیجاد آسیل در ایدخ

به هایی ا روشیري از الگو و یمستلزم بهره گ ياست جمهوریب شناسی انتخابات ریآس

است، به  قیتحق ين چارچوب نظرییو تع یب شناسیدر مطالعات آس یمنظور انسجام مفهوم

اي اصالح است جمهوري و راهکارهیب شناسی انتخابات رینه آسینکه تاکنون در زمیعلت ا

ا یصـــورت نگرفته اســـت، تا الگو و  یق علمی و کاملیمختلف تحقهاي نهیآن در ابعاد و زم

هاي بیق آســـیتحق يروش مشـــخص بدســـت داده، که بتوان بر اســـاس آن چارچوب نظر

ــت جمهوریانتخابات ر ــیا ياس ــالح آس ــخص و تعهاي بیران و راهکارها اص ن ییآن را مش

ـــمن راه حل یق بایتحق ينکه چارچوب نظریا ز با توجه بهین یکرد؛ از طرف ـــئلهد متض  مس

  مطرح شده آن باشد.هاي به پرسش ییپژوهش و پاسخگو

ـــر و حوزه نظري و عملی و عوامل مورد یتحق نه و جنسیزمبا در نظر گرفتن   ق حاض

ـــر که به علل و عوامل و زمید تحقیتأک ـــهاي نهیق حاض انتخابات هاي بیظهور و بروز آس

هاي هیک از نظریچ یهپردازد. آن میها بیاصـــالح آســـ يو راهکارها ياســـت جمهوریر
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سی و تحلیموجود به تنها سیی قادر به برر سی انتخابات ریل جامع آ شنا ست جمهویب  ري ا

ــتیاســتند، بریهاي آن نبیران و راهکارهاي اصــالح آســیا  ن اســاس به منظور درك درس

ظهور و ارائه راهکارهاي اصالح آن، هاي نو در بستر ياست جمهوریانتخابات رهاي بیآس

است. ب آنها یکرد چند روشی و ترکیک رویق حاضر عمالً مبتنی بر یتحق يچارچوب نظر

که عالوه بر بهرهین طریبد فاده از ادب يریگق  ـــت که مبتنیات موجود در تحقیو اس بر  یق 

ــندگان و نظرینو يهاهینظر ــوع هاي گرحوزهیه پردازان حوزه انتخابات و دیس مرتبط با موض

ـــ ـــت. از طرهاي بیانتخابات و آس ـــاحبه با اهل فن اس ن و ییدر تع یق روش دلفیآن و مص

جاد یک از آنها و ایهر ي هاشــاخصو ها بیاصــالح آســ يوراهکارهاها بیص آســیتشــخ

  است یکرد دلفیپرسشنامه با رو

  قیروش تحق -4

 يران و راهکارهایا ياست جمهوریانتخابات ر یب شناسیق حاضر تحت عنوان آسیتحق

ت و یقاتی و هدف کاربردي اســت. از نظر ماهیآن از نظر نوع کار تحقهاي بیاصــالح آســ

ـــ ـــی توص ـــت. یتحل -فییروش، چند روش ـــاس روش انجاملی اس  نحوه گردآوريو  بر اس

د، افکار و ادراکات افراد ین جهت که پژوهشگر براي کشف عقایاز ا و ،هادادهاطالعات و 

اي و مصاحبه براي از روش کتابخانه ی است.شیمایپ د،کنمیپرسشنامه استفاده مورد نظر از 

ــاختهیات تحقیه ادبیته ــنامه اولیه محقق س ــش ــاخت و تدوین  و روش دلفی ق و پرس جهت س

شنامه نهایی  س شنامه، براي جمع آوري دادهپر س ستهاي و ابزار پر شده ا ستفاده  . آماري ا

شامل یتحق يآمار جامعه صق نیز  ص ضوع تحقیخبرگان و متخ سب ارتباط با مو ق ین و برح

سات سان و مدیشامل ا شنا ضوع انتخابات ازجمله: کار صاحب نظران درمو شگاه و ران ید دان

شداران و فرمانداران، ناظر سیانتخابات، بخ سین انتخابات، معاونین و بازر سین  ستاندار و  یا ا

باشــد. تعداد کل می انتخابات يارگر دســت اندرکاران برگزیان و دیاســتانداران و دانشــجو

ـــورت  ـــناســـان انتخابات، به ص ـــت. درانتخاب خبرگان و کارش جامعه آماري مجهول اس

ده، یاي برگزرهیا قضـــاوتی و زنجیدار هاي هدفبی از روشیراحتمالی و ترکیري غیگنمونه

  د.ینفر خبره و کارشناس انتخاب گرد 15اقدام شد و 

نکه تعداد کل جامعهآماري مجهول است، از فرمول یتوجه به ای، با ینها نمونه در محاسبه

سبات نمونه کوکران با جامعه ست. محا شده ا ستفاده  شرح ز مجهول ا ست. یانتخابی به  ر ا

خبرگان وکارشــناســـان  برآورد شــده از نمونه pی، از مقدار ینها جهت برآورد حجم نمونه
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باشد. با توجه به ق مییي تحقهاشاخصق با درصد تواف ،pنجا منظور از ید.در ایاستفاده گرد

شنامه س شدهیهاي تکمپر سبه p =0,90مقدماتی، مقدار  ل  شد و در محا  یینها نمونه برآورد 

  د.ینفر برآورد گرد 139ر برابر ین اندازه نمونه به شرح زی. بنابرامورد استفاده قرار گرفت

 

  

  ن فرمول:یدر ا

n ازی= تعداد نمونه مورد ن  

Z  ع یاز توز 975/0= چندكZ (مقدار جدول)  

p  در نظر گرفته شده است. 9/0= وجود صفت در افراد جامعه که برابر  

P = q - 1 در نظر گرفته شده است. 1/0= عدم وجود صفت در افراد جامعه که برابر  

N  نفر بوده اند. 46560= تعداد کل افراد (اعضاي جامعه مورد بررسی) که برابر  

d  در نظر گرفته شده است. 05/0= خطاي برآورد که برابر  

  د. یري تصادفی ساده و در دسترس اقدام گردیگاز روش نمونهی، ینها در انتخاب نمونه

سخآوري دادهبراي جمع شنامه با پا س سته بر مبناي طهاي هاي آماري از پر کرت یف لیب

، 2، 3، 4ب با کدهاي عدديیلی کم به ترتیاد، زیاد، کم، خیلی زیوســتاراز خیک پیبر روي 

ت و یب اهمیاستفاده شد. پرسشنامه پژوهش بر مبناي روش دلفی و براساس محاسبه ضرا 1

ق با توجه به نظر خبرگان، متخصــصــان وکارشــناســان یي تحقهاشــاخصک از یت هر یاولو

به آوري دادهی ابزارجمعیطراحی شــــده اســــت. روا ـــط یروش محتواهاي آماري  ی توس

ی یاید شده است و پاییمتخصصان وبه روش صوري توسط تعدادي از افرادجامعه آماري تا

  د. ید گردییتا 0,865هاي آماري با آلفاي کرونباخ آوري دادهابزار جمع

فی و اســتنباطی اســتفاده شــده اســت. یهاي آماري از دو روش آمار توصــل دادهیدر تحل

ن و یانگیها، مص دادهیهاي فراوانی و درصـــد فراوانی براي تخلاریفی شـــامل معیآمار توصـــ

ل یر تحلید و از آمار استنباطی نظیاستفاده گردها و مولفهها هیار براي سنجش گویانحراف مع

 -ها و ســـازه کلی پژوهش و آزمون کولموگروفعاملی اکتشـــافی به منظور کشـــف مولفه

پژوهش با هاي مولفه ســهیدر مقا tها، آزمون داده براي بررســی نرمال بودن )KS(رنف یاســم

ستفاده شده است. روشکرت چهار درجهیف لی(ط يریگاس اندازهیحد وسط مق هاي اي) ا

  افته است. یانجام  23spssافزار آماري ط نرمیآماري مورد استفاده در مح
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  و راهکارها و پرسشنامهها درتعیین آسیب یل دلفیسم تحلیمکان -5

هاي دهیا داراي است، که متخصصان و خبرگان روش دلفی فرض بر آن دراز آنجا که 

و  هســتند، فتدیب اتفاق ندهیا ممکن اســت در آیاســت،  روي داده آنچه به نســبت يبهتر

 کننده شرکت گروه یشتر به خبرگیب روش نیا اعتبار ییروا ساده، یبررس کیبرخالف 

شاشرکت کنندگان  تعداد گردد، تایبرم درمطالعه شی  ).67: 1386 ،زاد یی(پا به عنوان رو

سیکاربردي که ط سائل در زمیف و ضوعات و م ششنهیعی از مو دهد و می هاي مختلف پو

واطالعات باشــد و دو جنبۀ کمی و ها ق و هم ابزار جمع آوري دادهیهم به عنوان روش تحق

فاوتبهرد. یفی را در برگیک جه درهاي رغم ت بل تو به  کاربرد روش دلفی قا قدان که  ف

). به 176: 1387، ياباذرو یانیری، نصـــياحمدگردد (می در روش دلفی بر يچارچوب نظر

که بنابر  یاتی، روش دلفیی وعملیســم اجرایند و مکانیق، فرایابی به اهداف تحقیمنظور دســت

 یب شــناســیق آســین مرحله اســاســی اســت. در تحقی) شــامل چند1977ت (یاســتدالل اشــم

صالح آس يران و راهکارهایمی ااسال يجمهوراست یانتخابات ر ن صورت یهاي آن ابیا

ها و بیمحقق ســـاخته از آســـ نســـخه پرســـشـــنامه 15در دور اول دلفی، تعداد که  اســـت.

 30ب و یشاخص آس 120است جمهوري شامل یانتخابات رهاي بیاصالح آس يراهکارها

 یار گروه دلفیدر اخت ياوا، سنجش و واکیابی، ارزیبه منظور بررس شاخص راهکار اصالح

ج بر اســاس حداکثر توافق اعضــا مورد توجه قرار ینتا یدور اول دلف يقرارگرفت. پس اجرا

فت. م ـــخیانگیگر پاس مد، انحراف معیها، من  نه،  به تعیانگیار، میا عداد ین گردیین رت د. ت

ــاخص ــهاش ــاخص به  120ازها بیي آس ــاخص و تعدا 85ش ــاخصد ش  يي راهکارهاهاش

پرسشنامه دور  در مرحله دوم افتند.یشاخص کاهش  20شاخص به  30هاي از بیاصالح آس

ــاس  ــاخص عمل 85اول دلفی که بر اس ــیش ــنجش آس ــاخص براي  20و هابیاتی براي س ش

م شــده بودند، به قضــاوت نخبگان، خبرگان و یتنظها بیاصــالح آســ يســنجش راهکارها

ــ ــان انتخابات درآمد. که پس از بررس ــناس ــاس حداکثر توافق  یمجدد و متوال یکارش بر اس

 90حداکثر توافق باالي  اصالح يشاخص راهکارها 20و هابیشاخص آس 85اعضا تعداد 

ضر سب کردند ( صد راک شنامه مرحله دوم برابریدر س در  بود). 744/0ب آلفاي کرونباخ پر

ــوم دلفی تعداد  ــاي پانل که در مرا 15مرحله س ــنامه دور دوم به اعض ــش ــخه پرس حل قبل نس

و  ینیل داده شد،. پس از بازبیتحوند کار قرار داشتند یان روند و فرایشرکت نموده و درجر

س شنامه یمجدد و متوال یبرر س در  یو دورهاي قیل و مرور روند دلف یدور دوم دلفهاي پر
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ــشــنامه و در تحقیا  90يحداکثر توافق باال ینکته نظرات گروه دلف يق و جمع بندیجاد پرس

ــد  ــاء در ادرص ــل گردیاعض ــخیانگید. مین مرحله حاص ار، یانه، مد، انحراف معیها، من پاس

ـــ یب پس از طین ترتید. به این گردیین رتبه تعیانگیم ـــه مرحله (دور) بررس  یابیو ارز یس

از نظر اعضــاي  ییمحتواو  ییروا دییتأو  یاتفاق نظر و اجماع گروه دلف یمتــــــوالمجدد و 

ت. یت و اولویبر اساس اهمها بیشاخص راهکار اصالح آس 20و ها بیآس شاخص 85پانل 

انتخابات به شرح  يادوار برگزار یدر ط ياست جمهوریانتخابات ر يو راهکارهاها بیآس

شماره  شخ 1جدول  ضریت شدند. ( سوم برابر یص داده  شنامه مرحله  س ب آلفاي کرونباخ پر

   بود). 820/0

و ها و اصالح آسیبها بیي آسهاشاخص تعیینگروه دلفی در  جی: نتا 1جدول شماره 

پرسشنامههاي داده میانگین واهمیت رتبه  

  انتخابات ریاست جمهوريهاي بیهر یک از آسهاي شاخص 
  میانگین

  رتبه

اهمیت 

  رتبه

  ب نظام انتخاباتیآسهاي شاخص 

 1 69/3  دا محور، شخص محور و تفکر محور بودن نظام انتخابات یکاند

ـــخگو و مبتنی نبودن نظام انتخابات بر نیغ ناکارآمد، تخابات و روز ان يازهایر پاس

  ک و مردم ساالر یانتخابات جامعه دموکرات
48/3 2 

 3 96/2  ز بودن نظام انتخابات یر، چالش زا و مخاطره آمیب پذیآس

 4 85/2  برنامه محور و حزب محور نبودن نظام انتخابات

 5 01/2  انتخابات کشورر بودن نظام یقه پذیو سل یاسیس

  ت انتخاباتیریب مدیآسهاي شاخص 

 1 85/3  ت انتخابات از دولتیریت انتخابات و عدم استقالل مدیریبودن مد یدولت

 2 30/3  ند برگزاري انتخاباتیت انتخابات در فرایریمد یطرف یعدم ب

 3 90/2  باتاانتخ و مقررات نیقوان ب شناسانه بهیو آس يفقدان نگرش راهبرد

اعالم  د اخذ رأي وی، زمان تمديب شناسانه بر تعرفه و برگ رأیت آسیریفقدان مد

  جه انتخاباتیمنطقی نت
87/2 4 

 5 07/2  ت انتخاباتیریبودن مد یو جناحاي قهی، سلیاسیس

  انتخابات ب قانونیآسي هاشاخص
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  انتخابات ریاست جمهوريهاي بیهر یک از آسهاي شاخص 
  میانگین

  رتبه

اهمیت 

  رتبه

ـــرایو معها فقدان مالك ـــخص و معلوم جهت ثبت نام از یارها و ش ن داوطلباط مش

  است جمهوريیر انتخابات
73/5 1 

ـــوص م یفقدان مقررات مال نابعیدرخص ـــقف و م غات یتبلهاي نهیهز یمال زان س

  انتخابات و نظارت بر آن ينامزدها
64/5 2 

سیش بیف و پین و تکلییعدم تع سمی احزاب  شخص، معلوم و ر ضور م سی ینی ح ا

  در قانون انتخابات
66/4 3 

شخص و  صوص ممنوعفقدان مقررات م و تخلفات ها ت ها، مجازاتیشفاف در خ

  غات انتخاباتیتبل دوره
59/3 4 

ضمانت اجرا سب جهت تخلفات  ییفقدان  شخص و بازدارنده و متنا  وو مجازات م

  یجرائم انتخابات
55/3 5 

نارســــا ـــعف،  ناقض گوییض عارض و ت ن ییبدون تع یکلهاي و طرح واژه یی، ت

  مشخص يارهایو معها مالك
83/2 6 

ـــفاف و فقدان مالك ها، معی, غحداقل قانون انتخابات ـــهیر ش ـــاخص هاي ارها و ش

  برگزاري انتخابات سالم و عادالنه
01/2 7 

  و جناح ها یاسیب احزاب سیآسهاي شاخص 

 يارند برگزیدر فرا یاسیو سازمانی احزاب س یگاه رسمیمشخص ومعلوم نبودن جا

  ياست جمهوریانتخابات ر
63/5 1 

سیغسابقه  و تخصص  يسته ساالریران، ضعف در شایدر ا یاسیر مطلوب احزاب 

  یاسیت سیو آموزش و ترب ییگرا
89/4 2 

 3 25/4  یاسیقرار گرفتن احزاب س یاسیسهاي ت جناحیمومیر و قیتحت تأث

 4 13/4  است جمهوري یانتخابات ر يداهایدانستن کاند یفرا حزب

 5 06/4  ن و مرکزگرا و وابسته به دولت (دولت ساخته) بود ي، دستوریو موسم یمقطع

 6 54/2  ران یدر ا یاسیبه احزاب س یعدم اعتمادواقبال عموم

 7 47/2  یدرون حزب یو بروز وظهور چند دستگ یاسیانشعاب و انشقاق در احزاب س

  انتخابات يداهایب کاندیآسهاي شاخص 
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  انتخابات ریاست جمهوريهاي بیهر یک از آسهاي شاخص 
  میانگین

  رتبه

اهمیت 

  رتبه

مودن ن یاست جمهوري به منظور دو قطبیو توسط نامزدهاي انتخابات ریجاد سناریا

  و رأي مردم یجامعه، انتخابات و مبارزات انتخابات
36/6 1 

 2 603/6   جه قطعی انتخاباتیان انتخابات و اعالم نتیروزي قبل اتمام جریاعالم پ

 يو رأ جه انتخاباتیبه قانون و نت ياســت جمهوریانتخابات ر ين نامزدهایعدم تمک

  مردم
94/5 3 

عاعدم  فهیر مت در تبلاي ت اخالق حر تک حر بارزات یو ه بات، م خا غات انت

  یانتخاباتهاي و مناظره یانتخابات
98/4 4 

 5 95/4  ز و تنش زا یاعترض آم هاهیانیمصاحبه ها، صدور و انتشار ب

 6 26/4  به منظور کسب آراء یو قوم ی، مذهبيمنطقه اهاي جاد شکافیا

ـــ ارد ها یاردوکش مانور بانیخ يو  عه و در بیجاد تحریو ا یا جام  ن رأيیک در 

  دهندگان. 
25/4  7  

 8 23/4  يریگ يقبل از رأ يریو کناره گ یدرانتخابات و مبارزات انتخابات يحضور صور

 9 99/3  و تقلب در انتخابات یجاد شائبه تخلف انتخاباتیا

  غات سیاسی انتخاباتییب تبلیآسي هاشاخص

ــفاف و فاقد یغات غیتبل ــقف هززان ین در میمشــخص و مع وکار ســازر ش و ها نهیس

  غات یمالی تبلمنابع 
40/6 1 

انسانی  يرویی و نري از امکانات دولتی اعم: از منابع مالیغات با استفاده و بهره گیتبل

  یگر امکانات دولتیو د
65/5 2 

ــل بی طرفی یعدم رعا ود به ور و» نظارت بر انتخابات«و » ت انتخاباتیریمد«ت اص

  غات انتخابات یتبل
61/5 3 

 4 61/4  يمهورجاست یغات و مبارزات انتخابات ریان انتخابات، تبلیف به جریورود پول کث

 5 13/4  ياست جمهوریغات انتخابات ریتبل یزمان رسمبودن کوتاه 

ابات و غات انتخیان انتخابات، رقابتها، مبارزات و تبلیبه جر يمجاز يورود فضـــا

  نادرست و سواستفاده از آنبهره برداري 
06/4 6 

ـــط احزاب و جناحیتبل ـــکن توس ـــاختار ش ـــهاي غات خالف قانون و س ـــیس ، یاس

  انتخابات و هواداران آنها يداهایکاند
47/3 7 
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  انتخابات ریاست جمهوريهاي بیهر یک از آسهاي شاخص 
  میانگین

  رتبه

اهمیت 

  رتبه

و  داهایه کاندیا علیري له و یو موضـــع گ یرســـانه مل یطرف یت اصـــل بیعدم رعا

  یاسیسهاي انیجر
07/2 8 

  چرخه تجاري سیاسیب اقتصاد و یآسهاي شاخص 

لتس یتدل بات و انت يبه برگزار یام منتهیرات پولی و ارزي در اییدرتغ هادو خا

  توسط دولت ها» ادوار انتخاباتی«جاد یا
81/4 1 

هاي شــکافري یو شــکل گ يفقدان توســعه متوازن، همه جانبه وگســترده اقتصــاد

  »رامونیپ -مرکز «و» متن -ه یحاش«
22/4 2 

صادوقابل یدولت ستکاریبودن اقت صادیوا يت د سانات اقت سط دولت  يجاد نو ر دتو

  ام منتهی به بر گزاري انتخاباتیا
66/3  3  

 4 45/3  اسی بر مردم و جامعهیس -ياي اقتصادفشارهاسی و یس -فسادهاي اقتصادي

سهاي ورود بنگاه سی و رانتیمالی و  صادهاي ا سی به جریس - ياقت ند یان و فرایا

  یانتخابات و مبارزات انتخابات
26/3 5 

 6 60/1  شتی مردمیمعو وضعف مالی و  اقتصادي حاکم بر کشور طیشرا

  تی شدن انتخاباتیب امنیآسي هاشاخص

ــترش فضــا اســت یانتخابات ر يان و فضــایشــدن روند، جر یتیو امن یتیامن يگس

   يجمهور
38/4 1 

ند یفرا در یتیو امن ی، انتظامینظام يدخالت خارج از قانون و ورود کردن نهادها

  ان برگزاري نتخاباتیوجر
37/4 2 

 3 43/3  و نخبگان ن نامزدها, مردمیت در بیانتخاباتی در جامعه و احساس عدم امن ینا امن

 4 07/3  تخاباتان يجه برگزاریدر نت یتیو امن یک، نظامیر دموکراتیغهاي نظام يریشکل گ

 5 94/2   یانتخابات يو کودتا یتیضد امن یجاد هرج و مرج و آشفتگیا

 6 83/2  انتخابات يتی حاصل از برگزاریضد امن» یرنگ« یوقوع انقال ب انتخابات

  یب رقابت سیاسی انتخاباتیآسي هاشاخص

ـــیبه علت ا ـــینکه قواعد رقابت س  يبه معنا م و رقابت رایاد نگرفته ایانتخاباتی  یاس

  میدانمی بیز و تخریحذف، ست
39/3 1 

 2 34/3  میتسیدرکسب قدرت ن یب و رقابت قانونیرش رقیم و حاضر به پذیحداکثرگرا هست
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  انتخابات ریاست جمهوريهاي بیهر یک از آسهاي شاخص 
  میانگین

  رتبه

اهمیت 

  رتبه

اســی و یب در رقابت ســیدن و درك رقیو فهم» يریدگرپذ«ه یبه علت ضــعف روح

  انتخاباتی
25/3 3 

نطق در مبارزات کشور ما، استدالل و م یاجتماع -یاسینکه در فرهنگ سیبه علت ا

  ت نداردیالو یو انتخابات یاسیس
17/3 4 

باتی غ ـــکافیبه علت رقابت انتخا مذهبی و  واي منطقههاي رحزبی و مبتنی بر ش

  له ايیقومی و قب
86/1 5 

  انتخاباتی یاسیب فرهنگ سیآسهاي شاخص 

 یاســیفرهنگ ســ يو نظر يرفتار یبودن مبان یو عاطف یجانی، هیبه علت احســاســ

  رانیانتخاباتی در ا
13/5 1 

 2 99/4  تی انتخابا یاسیز بودن فرهنگ سیو قانون گر ییفقر فرهنگ قانون گرابه علت 

 -یرانیعی، ایشــ -یاســالم« یاســین وجوه مختلف فرهنگ ســیبه علت تعارض در ب

  رانیدر ا» یبرال غربیباستانی و ل
46/3 3 

ــارکت گر در  و انتخاباتی یاســیفرهنگ ســ یبودن مبان یر رقابتیز و غیبه علت مش

    رانیا
64/3 4 

 5 88/1  ران یدر ا »مشارکت -تیت و تابعیتابع -ت یآمر«بر  یمبتن یاسیبه علت فرهنگ س

 6 89/1  ران یدر ا یفرهنگ یفرهنگی و چند پارگ یگانگیبه علت نا امنی و ب

  ب نخبگانیآسهاي شاخص 

ـــتیو پوپولاي جنبه توده و رأي  یباتدادن به انتخابات، رقابت ها، مبارزات انتخا یس

  مردم توسط نخبگان
01/3 1 

با  جامعه و مردم و در همراه شـدنهاي تیرش واقعینخبگان در پذ يسـانسـور خود

  مردم
64/2 2 

 3 28/2  ن نخبگان و جامعهین خود نخبگان و بیجاد شکاف در بیا

ـــیتحر مایم، کنار کش بات، رقابتیدن و عدم ت بارزات ها ل نخبگان در انتخا و م

  یانتخابات
86/1 4 

  ب توده هایآسهاي شاخص 

 انتخابات، يداهایتوســـط کاندها توده يریو شـــکل پذ يت دســـتکاریبه علت قابل

   یاسی و نخبگان در انتخابات و مبارزات انتخاباتیاحزاب س
62/3 1 
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  انتخابات ریاست جمهوريهاي بیهر یک از آسهاي شاخص 
  میانگین

  رتبه

اهمیت 

  رتبه

 و قول و قرارهايها ر و عدهیو تحت تأثها ري و زود باوري تودهین پذیبه علت تلق

  جه قرار گرفتن یبی ثمر و بی نت
39/3 2 

ـــکاف وجود ـــکافو ملت  -دولت نیب ش جامعه و نخبگان با و  دهنخبه و تو نیب ش

  انتخابات  مبارزات تی شدنیهو
14/3 3 

جاد موج و یااسی و انتخاباتی و یو ثبات در رفتار س یفقدان تفکر و فرهنگ انتخابات

  جه انتخاباتیر ناگهانی به انتخابات و نتییتغ
73/2 4 

فرهنگی و اجتماعی، مختلف هاي شــکاف وســاخت اجتماعی چند پارچه به علت 

  و...اسی یقومی و مذهبی و س
13/2 5 

  اسی انتخاباتییب مشارکت سیآسهاي شاخص 

و  »شــناســنامه اي«داها یاســی انتخاباتی موجی بدون شــناخت از کاندیمشــارکت ســ

  »شب آخري«
32/4 1 

 2 05/4  اي و توده ينشده ابزارنه یاسی انتخاباتی نهادیمشارکت س

 3 95/2  کیدئولژیو ا یاسیاسی انتخاباتی فاقد رقابت سیمشارکت س

 4 85/1  در انتخابات. يانتخاباتی وحضور حداکثر یاسیعدم مشارکت س

 5 83/1  اباتیانتخ یاسیزان مشارکت سیه و ناگهانی (نوسان) در میرو یش و کاهش بیافزا

  ياست جمهوریش از حد داوطلبان انتخابات ریب ب ثبت نامیآسهاي شاخص 

م داوطلبان به فقدان راهکارهاي متداول و مرسوم در ثبت نام داوطلبان از جمله : الزا

صیجمع آوري تعداد مع شخ ضاء از افراد و  بت ثمعتبر، پرداخت وجه هاي تینی ام

  اسی قانونییک حزب سیقه، نامزد شدن از سوي یا وثینام 

14/2 1 

ام از ثبت ن يط مشخص و معلوم برایقانون انتخابات و فقدان شرا یینارساضعف و 

  ياست جمهوریداوطلبان انتخابات ر
11/2 2 

شرا يو ممانعت وزارت کشور از ثبت نام افراد يریعدم جلوگ ه یولط ایکه حداقل 

  ندارند ياست جمهوریانتخابات ر یداوطلب
75/1 3 

  ب مراحل انتخاباتیآسهاي شاخص 

 1 25/3 انتخابات يروز برگزارهاي بیآس

 2 12/3 رسمی انتخابات ين برگزاریح مرحلههاي بیآس
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  انتخابات ریاست جمهوريهاي بیهر یک از آسهاي شاخص 
  میانگین

  رتبه

اهمیت 

  رتبه

 3 93/1 انتخابات  یرسم يش از برگزاریپ مرحلههاي بیآس

 4 70/1 انتخابات  يبعد از برگزار مرحلههاي بیآس

  است جمهوريیانتخابات رهاي بیراهکارها اصالح آسهاي شاخص 

شت نظام یتقو شور، به منظور آموزش عموم یآموز سترده و فراگیک ستمر،گ ر ی، م

جامعه  مردم و یاجتماع -یاســیســ یش ســطح آگاهیو افزا يریت پذیمســئول جهت

   یاسیس يریپذ

63/12 1 

. موضوع ر و مدبر و..یاسی و مدیق از رجال مذهبی، سیف دقیف و تعرین و تکلییتع

توســـط  ياســـت جمهوریانتخابات ردر قانون  انتخاب شـــوندگان طیشـــرا 35ماده 

  نگهبان يشورا

20/12 2 

نگ فره«، »فرهنگ نقد«، »فرهنگ رقابت«، »يفرهنگ قانونمدار«ت وگسترش یتقو

 ياهادی، نخبگان، کاندیاسین احزاب سیدر جامعه، ب» فرهنگ مشارکت« و» مناظره

  انتخابات و... 

20/12 3 

به  يراســت جمهویانتخابات ر يریگ يند اخذ رأینمودن فرا یکیزه و الکترونیمکان

ــرعت و دقت در فرا يریمنظور جلوگ ــمارش يند اخذ رأیاز ائتالف وقت و س  و ش

  آرا

20/12 4 

ـــقف هزیو م ینمودن منابع مال مند قاعدهو  یقانون مبارزات  غات ویتبلهاي نهیزان س

  و نظارت بر آن ياست جمهوریانتخابات ر يداهایکاند یانتخابات
20/12 5 

ـــ رییتغ ـــیو تحول در نگرش و نحوه رفتار س خابات، داهاي انتیکاند یو انتخابات یاس

ت، یافت و منطق، شفی، عقالنییبه سمت قانونگراها ، نخبگان و تودهیاسیساحزاب 

  استدالل و توسعه 

20/12 6 

 7 10/12  ر در کشوریجاد رشد اقتصادي متوازن و گسترده و فراگیتوسعه متوازن و ا

قانون فات و جرا ،یبرخورد  با تخل باتیعاقالنه و موثر  ي در انواع و بازنگر یم انتخا

د و یو مســائل جدها ضــرورت ،جرائم و تخلفات انتخاباتی با در نظر گرفتن الزامات

  ید اطالع رسانیجد يغات و ابزارهایروز تبل

96/11 8 

دا یاندنظام انتخابات ک يت نظام انتخابات حزب محور و برنامه محور به جایتقو

  محور، شخص محور و تفکر محور
84/11 9 
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  انتخابات ریاست جمهوريهاي بیهر یک از آسهاي شاخص 
  میانگین

  رتبه

اهمیت 

  رتبه

هاي کافجاد شیاز ا يریبه منظور جلوگ یو قوم ی، مذهبيتوجه به مطالبات منطقه ا

ر ددر برگزاري انتخابات و مشــارکت و حضــورگســترده  یو قوم ی، مذهبيمنطقه ا

  انتخابات

63/12 10 

ــیتقو ــیت احزاب س ــئول یاس ــه مس ــخ و يریت پذیدرعرص  یدرقبال معرف ییگوپاس

ند هایکا بتیحزب يدا قا باتها ، ر خا بارزات انت نابع ها نهیغات، هزیو تبل یو م و م

   یاباتو تخلفات انتخ یاسیداها، مشارکت سیکاندهاي غات، برنامهیتبلهاي نهیهز

60/11 11 

 التو بروز مسائل و مشکها از چالش يریبه منظور جلوگ يمجاز يفضا یسامانده

ــتره یمبارزات و تبلدر انتخابات،  ــعت و گس ــتفاده و اغات انتخابات با توجه به و س س

  که دارد یام و اطالع رسانیسرعت انتقال پ

50/11 12 

ضاء، ینیتعداد مع يآور جمع به داوطلبان الزام قه، یا وثینام  ثبت وجه پرداخت ام

سیس احزاب از یکی يسو از ينامزد سمی و یا ن قانونی به منظور محدود کرد ر

  است جمهوري یتعداد داوطلبان ر

97/10 13 

ور به مختص به انتخابات درکشـ یو مطالعات یا موسـسـه علمیل مرکز، نهاد و یتشـک

ـــینمودن قوان آمد روزو  ینیمنظور باز ب و ها بین و مقرات انتخابات ورصـــد آس

  و... برگزاري انتخاباتها چالش

94/10 14 

ـــینام نو ـــرایو ثبت نام از واجد یس ـــه ک پرویدادن در انتخابات در  يرأط ین ش س

ـــخص، قبل از روز برگزار یزمان  از نوســـانات يریانتخابات به منظورجلوگ يمش

  ن تعداد شرکت کنندگان در انتخابات و تقلب در انتخاباتییمشارکت و تع

44/8 15 

ـــالح قانون انتخابات ر ـــت جمهوریاص امل ن قانون انتخابات جامع و کیو تدو ياس

  روز انتخابات و انتخابات جامعه مردم ساالرهاي ازیبر ن یمبتن
24/8 16 

مدار باتیز از تخریو پرهها ت اخالق، حفظ حرمتی، رعايقانون  خا و  ب در انت

بارزات بات م خا ند یانت کا ـــط  هایتوس ها، احزاب يدا بات و هواداران آن خا و  انت

  و نخبگان یاسیسهاي جناح

80/7 17 

مان تبلیافزا مدت ز هایش  نامزد بات ر يغات  خا هت ياســــت جمهوریانت به ج  ،

ات انتخاب يداهایشناخت کاند مردم در و فرصتها کشور، وسعت برنامه یگستردگ

  آنها دارد.هاي و برنامه

45/7 18 
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  انتخابات ریاست جمهوريهاي بیهر یک از آسهاي شاخص 
  میانگین

  رتبه

اهمیت 

  رتبه

بات ر» نکردن« يبرگزار های(مل ياســــت جمهوریهمزمان دو انتخا ـــورا  ي) و ش

  )یشهر و روستا (محل یاسالم
55/6 19 

ــک ــون انتخاباتیکم«ل یتش ــتقل از قدرت و حا» انتخابات ینهاد مل«ا ی» س ت یکممس

  دولت به عنوان مجر يدولت، به جا

  برگزاري انتخابات.

36/5 20  

  

  هال دادهیه و تحلیتجز -6

ساس نمونه در اخت 180نکه تعداد یپس از ا سخه بر ا از اهل  یبیار جامعه هدف که ترکین

باشــند قرار می د دانشــگاهیانتخابات و اســات يفن و کارشــناســان و دســت اندرکاران برگزار

درصد مرد  85,3 ان پاسخ دهنده گان به پرسشنامهینسخه پاسخ داده شد. از م 150به  ،گرفت

سال  50تا  41 یدرصد در گروه سن 52,7عنی ین تعداد یشتریباشند. بمی درصد زن 14,7و 

ن تعداد یشــتریســال قرار دارند. ب 40تا 30 یدرصــد در گروه ســن 7,3عنی ین تعداد یو کمتر

شناس انتخابات بودند و  %22عنی ی صد کار سا 21,3در صد  شامل: معاونیدر ن یر موارد که 

ن انتخابات ی، بازرسان انتخابات، ناظرییأت اجرایه يستاد انتخابات. اعضا ي. روسایاسیس

./. اســتاندار 2عنی ین تعداد یانتخابات اســت وکمتر يواجرا ير در برگزاریگرافراد درگیود

الت ی./. تحصــ30الت کارشــناســی ارشــدی./. درصــدتحصــ44یعنین تعداد یشــتریاند. ببوده

شته سی وکمتر دا شنا ص 26یعنین تعداد یاند و کمترکار صد تح شتهی./. در اند. الت دکترا دا

و جدا ســازي ها ته بندي شــاخصل عاملی اکتشــافی، دســیک تحلیســپس با اســتفاده از تکن

شد. نتاها مولفه شان داد که مقداریج تحلیانجام  شافی ن بوده  833/0برابر  KMOل عاملی اکت

ـــافی تأکید روش تحلییر بزرگ آن بر تأینکه مقادیو با توجه به ا د دارد، لذا یل عاملی اکتش

ـــاخصن ییل عاملی در تعیتوان گفت تحلمی ـــب مییي کلی تحقهاش ـــد. نتاق مناس ج یباش

لت نیآزمون کُرو بارت ماتریت  به آزمون فرض  که  ماتریز  حد بودن  ـــرایس وا ب یس ض

شاره دارد و فرض نرمال چند متغ ستگی ا شان داد را میها ع دادهیري بودن توزیهمب سنجد، ن

دهد که می نشـــان اســـت. 001/0ح معنی دار با ســـط 98/1390که مقدار آماره آزمون برابر 

ــتگی یماتر ــت و بري معنیینرمال چند متغس همبس ــتگیین متغیدار اس ی یجزهاي رها همبس
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اصلی بوده و با هاي ل عاملی اکتشافی، روش مولفهیوجود دارد. روش مورد استفاده در تحل

ج نشــان یب عامل صــورت گرفته اســت. نتایماکس، چرخش متعامد بر روي ضــرایار واریمع

شــاخص در مورد راهکارهاي  20ها و بیشــاخص در مورد آســ 85مولفه به همراه  16داد، 

س صالح آ ست جمهوریانتخابات رهاي بیا انس یرات (واریی./. از تغ 89با یران، تقریدر ا يا

  ند. کنمی نییکل) را تب

شتر از متوسط یها بهیگو هین کلیانگی، مياست جمهوریهاي انتخابات ربیدر بررسی آس

شان  5/2عنی مقدار یکرت یف لیط ستند و ن سخگویدهند که برآمیه ان داللت بر یند نظر پا

مربوط  3,93ن با مقدار یانگین میشتریران دارد. بیدر ا ياست جمهوریهاي انتخابات ربیآس

هاي نهیهز یمال زان ســـقف و منابعیدرخصـــوص م یفقدان مقررات مال«هاي به شـــاخصـــه

ـــخص و «انتخابات و  قانون رمجموعهیاز ز» انتخابات و نظارت بر آنهاي غات نامزدیتبل مش

سمیمعلوم نبودن جا س یگاه ر سیاحزاب  ست جمهوریدر انتخابات ر یا  ر مجموعهیاز ز» يا

س سیاحزاب  شفاف و فاقد یغات غیتبل«و  یا شخص و مع کار و سازر  سـقف زان ین در میم

نابع و  هانهیهز عهیاز ز» غاتیمالی تبلم بات و یتبل رمجمو خا لتس یتدل«غات انت  هادو

بات و ا يبه برگزار یام منتهیرات پولی و ارزي در اییدرتغ باتی«جاد یانتخا از » ادوار انتخا

صادي می رمجموعهیز شد و کمتراقت ن ییعدم تع« هیمربوط به گو 2,53ن با مقدار یانگین میبا

سیبشیف و پیو تکل شخص و معلوم احزاب  ضورم سی در انتخاباتینی ح  رمجموعهیاز ز» ا

ـــتند و مقادیبه هم نزد هاشـــاخصارهاي یباشـــد. انحراف معمیقانون انتخابات  ر یک هس

  باشد. ها میاندازه و مناسب پاسخدقت هم دهندهکوچکی دارند و نشان

 هین کلیانگی، مياســت جمهوریانتخابات رهاي اصــالح آســیب يدر بررســی راهکارها

ان یند نظر پاسخگویه برآنشان داد. ک 5/2عنی مقدار یکرت یف لیشتر از متوسط طیها بهیگو

ن یشــتریران دارد. بیدر ا ياســت جمهوریاصــالح انتخابات ر يداللت بر اجماع بر راهکارها

کشــور، به منظور آموزش  یت نظام آموزشــیتقو«مربوط به شــاخص  3,93ن با مقدار یانگیم

 -یاسیس یش سطح آگاهیي و افزاریپذ تیمسئول ر جهتی، مستمر،گسترده و فراگیعموم

سیس يریمردم و جامعه پذ یعاجتما شد و کمترمی» یا مربوط به  3,07ن بامقدار یانگین میبا

ت دولت، به یانتخابات مستقل از قدرت وحاکم یا نهادملیسون انتخابات یل کمیتشک« هیگو

ــد. انحراف معمی» دولت به عنوان مجري برگزاري انتخابات يجا ــاخصارهاي یباش به  هاش
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ها اندازه و مناسب پاسخدقت هم  دهنده ر کوچکی دارند و نشانیک هستند و مقادیهم نزد

  باشد. می

 ياست جمهوریاصالح انتخابات ر يها و راهکارهابیهاي آسن مولفهیانگیدر بررسی م

 مولفه 15هاي بین آســیانگیدهد که منشــان می 2ج مندرج درجدول شــمارهینتا tبا آزمون 

ـــ ياول و راهکارها ـــالح آس ـــت جمهورینتخابات راهاي بیاص داري از به طور معنی ياس

ـــط ط ـــتر بوده و بیب 2,5عنی مقدار یکرت یف لیمتوس ـــیش ها در انتخابات بیانگر وجود آس

ـــت جمهوریر ـــ يو توافق بر ارائه راهکارها ياس ـــالح آس اســـت یانتخابات رهاي بیاص

  باشد.ران مییدر ا يجمهور

است یاصالح انتخابات ر يها و راهکارهابیهاي آسن مولفهیانگی: بررسی م2جدول شماره 

  tبا آزمون   يجمهور

  نیانگیم  مولفه  فیرد
ـــراف  ـــح ان

  اریمع
  t  Pآماره 

 001/0 82/40 22/0 25/3 نظام انتخابات 1

 001/0 62/59 22/0 57/3 ت انتخاباتیریمد 2

 001/0 36/41 24/0 30/3 قانون انتخابات 3

 001/0 81/49 22/0 41/3 وجناح ها یاسیاحزاب س 4

 001/0 22/56 21/0 48/3 انتخابات يداهایکاند 5

 001/0 83/31 33/0 35/3 اسی انتخاباتییغات سیتبل 6

 001/0 03/57 17/0 29/3 اسییاقتصاد و چرخه تجاري س 7

 001/0 81/35 30/0 36/3 تی شدن انتخاباتیامن 8

 001/0 52/86 18/0 74/3 یاسی انتخاباتیرقابت س 9

 001/0 62/26 25/0 04/3 انتخاباتی یاسیفرهنگ س 10

 001/0 77/62 20/0 53/3 نخبگان 11

 001/0 50/39 33/0 56/3 توده ها 12

 001/0 00/28 27/0 12/3 اسی انتخاباتییمشارکت س 13

 001/0 96/82 20/0 85/3  ش از حد داوطلبانیثبت نام ب  14

 001/0 17/21 36/0 12/3 ب مراحل انتخاباتیآس 15

 001/0 61/69 21/0 68/3 انتخاباتهاي بیاصالح آس يراهکارها
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ــبندي مولفهبراي رتبه ــت جمهوریهاي انتخابات ربیهاي آس ر آنها در یزان تأثیو م ياس

دمن اســتفاده یاســت جمهوري از آزمون فریانتخابات ر يجاد مســائل و مشــکالت برگزاریا

ــماره د. یگرد ــان می 3هم چنان که جدول ش مولفه  15 يدمن بر رویج آماره فریدهد. نتانش

ـــ بات رهاي بیآس ـــطح معنی ياســــت جمهوریانتخا بهییداري در تع، س فه ن رت هاي مول

هاي ت مولفهیاهم نکه رتبهیدهد، و آن امی نشـــان ياســـت جمهوریهاي انتخابات ربیآســـ

ساوي نیمذکور  سان و م شان داد، که مولفهیفر ن رتبهیانگیست. میک ش از یثبت نام ب دمن ن

ــت جمهوریحد داوطلبان انتخابات ر ــتریبا ب ياس ــیترمهم91/13ن رتبه یانگین میش  بین آس

با  یاســـی انتخاباتیرقابت ســـ اســـت. بعد از آن مولفه ياســـت جمهوریانتخابات ر يبرگزار

م در رتبه سو88/10ن رتبه یانگیت انتخابات با میریمد در رتبه دوم مولفه 18/13ن رتبه یانگیم

  ت قرار دارد.یاهم

  

  

هاي انتخابات بیهاي آسک از مولفهیبندي هر دمن در رتبهیج آزمون فری: نتا 3جدول شماره 

  ياست جمهوریر

  ها بیآس
ــمــ ــه یــانــگــی ن رتــب

 دمنیفر

ـــــه ـــــب  رت

 تیاهم

ـــــــــــاره  آم

  دمنیفر
 pمعنی داري 

  1 91/13  ش از حد داوطلبانیثبت نام ب

3/1064  0001/0  

 2 18/13 یرقابت سیاسی انتخابات

 3 88/10 ت انتخاباتیریمد

 4 55/10 توده ها

 5 95/9 نخبگان

 6 29/9 انتخابات يداهایکاند

 7 20/8 و جناح ها یاسیاحزاب س

 8 01/7 تی شدن انتخاباتیامن

 9 68/6 غات سیاسی انتخاباتییتبل

ــــاد و چرخــه تجــاري  اقتص

 اسییس
85/5 10 

 11 92/5 قانون انتخابات

 12 30/5 ب مراحل انتخاباتیآس
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  ها بیآس
ــمــ ــگــی ــه یــان ــب ن رت

 دمنیفر

ـــــه ـــــب  رت

 تیاهم

ـــــــــــاره  آم

  دمنیفر
 pمعنی داري 

 13 24/5 نظام انتخابات

 14 44/4 اسی انتخاباتییمشارکت س

 15 61/3 انتخاباتی یاسیفرهنگ س

  

  يریگجهینت -7

ها نشان بیاصالح آس يها و راهکارهابیق در دو موضوع آسین تحقیل از اج حاصینتا

ـــت جمهوریه انتخابات رداد. ک ـــ ياس مختلف  يهانهیها و زمحوزهمتعدد در  يهابیبا آس

از  یدر مقاطعها و ارائه راهکار اصالح، آسیب یب شناسیمواجه است، که به علت عدم آس

شکالت يبرگزار سائل و م ست جمهوري ظهور و بروز نموده و باعث ایجاد م  یانتخابات ریا

ــده اســت. ک ياســت جمهوریانتخابات ر يادوار برگزار یدر ط عوامل مختلف ه علل و ش

شکالت انتخابات ریزان تأثیاز نظر مها بیآسجاد یدر اموثر  سائل و م  ياست جمهوریر بر م

ق به دست یل پرسشنامه تحقیه و تحلیج حاصل از تجزیق آمد و نتایات تحقیآنطور که در ادب

ت مربوط ین اولویشتریب بیب ها، به ترتیمؤلفه آس15ان یکه از م يستند. بطوریکسان نیداد 

ــت جمهوریش از حد داوطلبان در انتخابات ریبه ثبت نام ب ــياس ــی، رقابت س ، یانتخابات یاس

و جناح ها،  یاســـیانتخابات، احزاب ســـ يداهایت انتخابات، نخبگان و توده ها، کاندیریمد

، قانون یاســیســ ي، اقتصــاد وچرخه تجاریانتخابات یاســیغات ســیتی شــدن انتخابات، تبلیامن

سانتخابات، نظ شارکت  سیام انتخابات، م س یانتخابات یا سیو فرهنگ  شخ یانتخابات یا ص یت

  داده شد.

ــاخصان یاز م ــي هاش ــرایو معها فقدان مالك«ت یب اولویب ها، به ترتیآس ط یارها و ش

ـــخص ومعلوم جهت ثبت نام داوطلبان در انتخابات ر ر یغات غیاســـت جمهوري و تبلیمش

ـــفاف و فقدان مقررات مال ـــقف و منابع مالزان یدر م یش  يغات نامزدهایتبلهاي نهیهز یس

ـــخص و معلوم نبودن جا«قانون انتخابات،  ر مجموعهیاز ز» انتخابات و نظارت برآن گاه یمش

 ها،و جناح یاســـیاحزاب ســـ ر مجموعهیاز ز» در قانون انتخابات یاســـیاحزاب ســـ یرســـم

مالی منابع و  هانهیقف هزسزان ین در میمشخص و مع کار و سازر شفاف و فاقد یغات غیتبل«

ـــی انتخاباتی، یتبل رمجموعهیاز ز» غاتیتبل ـــیاس رات پولی ییدر تغ هادولتس یتدل«غات س

صاد و  رمجموعهیاز ز» جاد ادوار انتخاباتییانتخابات و ا يبه برگزار یام منتهیوارزي در ا اقت
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ـــ ـــییچرخه تجاري س ـــر به پذ« ،اس در  یقانونب و رقابت یرش رقیحداکثرگرا بودن وحاض

ــیکســب قدرت نبودن و فقدان رعا  يو رقابت را به معنا یانتخابات یاســیت قواعد رقابت س

 یجانیو ه یاحساس«انتخاباتی،  یاسیرمجموعه رقابت سیاز ز» ب دانستنیز وتخریحذف، ست

ـــ يو نظر يرفتار یبودن مبان یوعاطف ـــیفرهنگ س ر مجموعه یاز ز» رانیدر ا یانتخابات یاس

س سیفرهنگ  ساا یا ضعف و نار قانون انتخابات و فقدان راهکارهاي متداول و  یینتخاباتی، 

نی امضــاء از یمرســوم در ثبت نام داوطلبان از جمله : الزام داوطلبان به جمع آوري تعداد مع

ک حزب یقه، نامزد شدن از سوي یا وثیمعتبر، پرداخت وجه ثبت نام هاي تیافراد و شخص

باشـــد. می ش ازحد داوطلبان در انتخاباتیعلت ثبت نام بر مجموعه یاز ز» اســی قانونییســ

ها در بیآسي هاشاخصو ها بیآس هايفهن مولیت در بیت و اهمین اولویمالحظه تفاوت ب

ها از آســیبي هاشــاخصک از یان هر یاســخگون منظور اســت که از نظر پیق به این تحقیا

ـــمولف«جاد یا يهااز علت یطرف ـــويانتخابات، از » ب هايیهاي آس ز به طور یگر نید س

ــتق ــ میمس ــخ يهاي برگزاربیاز علل وعوامل ظهور و بروز آس ــده یانتخابات تش ص داده ش

  است.

کشور،  یت نظام آموزش عمومیب ها: تقویاصالح آس يراهکارها يهاشاخصان یاز م

مذهبیف دقیف وتعرین وتکلییتع جال  ـــ یق ر ـــیو س نگ ی، تقویاس ـــترش فره ت وگس

ـــهاي ن جامعه، احزاب وجناحیو رقابت و نقد و مناظره در ب يقانونمدار ـــیس ، نخبگان، یاس

ند هایکا کان يدا بات، م خا خذ رأینمودن فرا یکیزه و الکترونیانت قانونيریگ يند ا و  ی، 

عده ندقا مال م نابع  ـــقف هزیو م ینمودن م باتیتبلهاي نهیزان س خا بارزات انت  یغات و م

ر و تحول در نگرش و نحوه ییو نظارت بر آن و تغ ياســـت جمهوریانتخابات ر يداهایکاند

و جناح ها، نخبگان و  یاسیداهاي انتخابات، دولت، احزاب سیکاند یو انتخابات یاسیرفتارس

ــمت قانونگراها توده ــفافی، عقالنییبه س ــتداللیت، ش ــتریب بیو منطق و... به ترت ت، اس ن یش

  ت داشتند. یاولو

آنها در  يهاشاخصراهکارها و ب ها، یعوامل مختلف موثر بر آس يق بر رویج تحقینتا

ــان داد که: اوالً انتخابات رین تحقیا ب در یبه نســبت متفاوت با آســ ياســت جمهوریق نش

اي، فردي و رفتاري، ســاختاري نهیاز علل و عوامل زمناشــی لف که مخت يهانهیهاو زمحوزه

ـــت، که می و قانون انتخابات ـــیبنا بر ماهباشـــد، مواجه اس در قبل از ها بیت و جنس آس

انتخابات وجود دارد.  يو پس از برگزار ي، روز برگزارين برگزاریانتخابات، ح يبرگزار
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بسته به تحقق الزامات و  ران،یا ياست جمهوریانتخابات ر يبرگزارهاي بیثانیاً اصالح آس

ـــرطیپ بات حزیاز جمله: گز ییهاش ش ظام انتخا ـــالح ب محور و نش ن مه محور، اص برنا

ـــعف ـــتیض همچون ثبت نام داوطلبان  يقانون و مقررات انتخابات در مواردهاي ها و کاس

مذهبی و  -اســییرجل ســمشــخص ط یارها و شــرایمع فیتعرو  ياســت جمهوریانتخابات ر

انتخابات، نظام آموزش  يغات نامزدهایتبلهاي نهیزان سقف هزیو م یو منابع مالر و مدبر یمد

سازمانیفراگ یعموم ضور  س یر، ح سیو نهادمند احزاب  ر و ییانتخابات، تغ يندهایدر فرا یا

داها، جامعه و دولت، ینخبگان و توده ها، کاند یو رفتار انتخابات یاســـیتحول در نگرش ســـ

س یت انتخابات بیریمد ستقل، فرهنگ  صص و م سیطرف، متخ بر قانون  یمبتن یانتخابات یا

 یانتخابات یاسیدر کسب و حفظ قدرت، رقابت و مشارکت س، تحمل، وفاق و مدارا ییگرا

هاي ت نرم در حوزهیت امنیجاد و تقویر، ایســالم و فراگ ياقتصــاد یاســینهادمند، توســعه ســ

ـــکاف م ـــول انتخابات ان جامعه و دولت و گردش نخبگان و یمختلف، فائق آمدن بر ش اص

  .آزاد و منصفانه است
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  :مآخذمنابع و 

ــی و طراحی« )،1394وحســن جوشــقانی ( یمان آرمان، -  اعتباربخش

ــع لیتحل الگوي ــانی منابع تیریمد نظام تیوضـ  ، فصــلنامه»انسـ

  ، شماره چهار.7، دوره انسانی منابع تیریمدهاي وهشپژ

ــران: یانتخابات در ا)، 1389احمدي، علی ( - و  یحقوق یبررس

  زان.ی، تهران: انتشارات میقانون

ــل اله -  در يابزار :یدلف کیتکن« )،1378( و همکاران احمدي، فض

له ا ،»قیتحق ، دوره اول، رانی آموزش در علوم پزشــکییمج

  .175 شماره

 شـــناســـی بیآســـ«)، 1395جعفرو همکاران ( ،آبادي ح فر ريیام -

، »فییکاي ران، مطالعهیا عالی آموزش درنظام پژوهی اسـتیسـ ندیفرا

 هشتم، دوره ،انسانی درعلوماي رشته ن ایم مطالعات فصلنامه

   .4 شماره

ــو احمدي، فضـــل اله، - )، 1378(پروانه  اباذري، و جه،یانی، خدیرینصـ

رانی آموزش در علوم یمجله ا ،قیتحق در يابزار :یدلف کیتکن

 .185-175 شمارهپزشکی، بهار و تابستان، 
شم یبن - سمیم ،یها س )،1395( رقا سیانتخابات ثبات  ت یو امن یا

ــکده  :تهران ،رانیا یاســالم يدر جمهور یمل انتشــارات پژوهش

  . يمطالعات راهبرد

، »شــناســی انقالب اســالمیب یمدلی برآســ«)، 1379ان، حســن (یانیبن -

، انقالب اســالمیهاي درمجموعه مقاالت همایش آســیب

  ندگی مقام معظم رهبري در دانشگاه صنعتی، جلد سوم.یتهران: نما

فصلنامه  ،یدلف روش به یاجمال ینگاه ،)1386ن (یحس ،زاد ییپاشا -

  .2شماره ششم، دوره ،نور کیپ

 یران با نگاهیدرحقوق ا يبرحق رأ یتامل«)، 1383زاده، جواد ( یتق -

  .1دوره اول، شماره  ،یه حقوق اساسینشر ،»بر حقوق فرانسه

صالحاتیانتخابات: تعار)، 1370، محمد صــادق (یقیحق - ، ف و ا

  تهران: انتشارات دفتر انتخابات وزارت کشور.

باقر ( - مد  ـــاد، مح ـــاالر)، 1385خرمشـ ، تهران: ینید يمردم س

  انتشارات دفتر نشرمعارف.

ت یـریمـد)، 1389راد، نعمــت اهللا ( يرهنورد، فرج الــه ومهــدو -

  ، تهران: انتشارات اطالعات.انتخابات

عارف بیدا)، 1390چـارد (یرْز، ر - بات ین المللیره الم خا ، انت

  دلفروز، تهران: انتشارات میزان. یترجمه محمدتق

س)، 1389ع القلم، محمود (یسر - سی ایفرهنگ  شر رانیا ، تهران: ن

  فروزان روز.

ــع - مد سـ بات)، 1388(د یکاوه، مح خا به پس از انت ، تهران: شــن

  انتشارات مرکز اسناد انقالب اسالمی

ــتهیبا، )1382(، ابوالفضـــل یعت پناهیشـــر یقاضـــ -  حقوقهاي س

  زان.یانتشارات م :، تهراناساسی

، ریمجله تدب، »فرهنگ شــالوده ســازمان«)، 1375ممی زاده، جعفر ( -

  . 61شماره  ،دوره سوم

  . ریرکبیانتشارات ام :تهران ،یفرهنگ فارس )،1371( ن، محمدیمع -

 یاسالم يجمهور یحقوق اساس)، 1383د محمد (ی، سیهاشم -

  .ید بهشتی، تهران: انتشارات دانشگاه شهرانیا

ــیهر - انتخابات  یبر ابعاد حقوق ينظر« )،1380(ن ینژاد، کمال الد یسـ

شکده هینشــر ،»توســعه آنهاي و راه سانی علوم و اتیادب دان  ان

  .181 - 180، شماره 44دوره  ،زیتبر

ــمی -  ،شــرفته آکســفوردیفرهنگ پ )،1382(ی، محمد تقنژادهوس
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