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Abstract 

This research aims to study the reflections of the Islamic Council of Representatives' 

approach in Mamasani city, emphasizing the three concepts of technocracy, bureaucracy, and 

charisma. The research method was descriptive-analytical and the results showed that the 

reflection of the "charismatic" approach was based on the identifier of "fame", devotion, 

emotional mobilization of the masses, and the separation of social-cultural institutions. The 

reflection of the "bureaucratic" approach, based on the "power" identifier, is the application 

of native attitudes in managerial changes and the disintegration of administrative institutions. 

The reflection of the "technocratic" approach based on the "wealth" identifier, is taking credit 

and budget allocation to the infrastructure of Mamasani's geographical space. 
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 نی سَمَهای رویکرد نمایندگان مجلس شورای اسالمی در شهرستان مَبازتاب

 1)با تأکید بر سه مفهوم تکنوکراسی، بوروکراسی و کاریزما( 
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 چکیده

های رویکرد نمایندگان مجلس شرورای اسرالمی در شرهرسرتان مَمَ،َرنی، با تبکید بر سره هدف پژوهش حاضرر بررسری بااتا 

بااتا  رویکرد تحلیلی بوده و نتایج نشران داد که   -روش پژوهش توصریفیمفهوم تکنوکراسری، بوروکراسری و کاریاما اسر .  

بوده    اجتماعی –نهادهای فرهنگی    ،ر،ر  ُگورای، ب،ریج هیجانی توده و »کاریاماتیک« مبتنی بر شرناسره »شرهر «، اراد 

و اا   تغییرا  مردیریتیدر   اادگراهیهرای  بر بنیراد شرررنراسررره »عردر «، اعمرا  نگرش  ،برااترا  رویکرد »بوروکراتیرک«  اسررر .

خذ اعتبار و تتصری  بودجه به أبااتا  رویکرد »تکنوکراتیک« مبتنی بر شرناسره »ورو «، نهادهای اداری و  گ،ریتتگی هم

 .  باشدمیایرساخ  فضای جغرافیایی مم،نی  

 

 شهرستان مم،نی.   ا، نمایندگان مجلس شورای اسالمی،متکنوکراسی، بوروکراسی، کاریا  :ها کلیدواژه
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 مقدمه
کارگااران محلی  مراتبی عرار دارند و اا سررل،ررله  اا مرکا در یک نظم  اطاع  های متمرکا، فضرراهای پیرامونی به  در نظام

ای ااجمله مناطق جنوبی  شهرستان مم،نی با فرهنگ ایلی و عشیره  برند.خود سود میها و راهبردهای جه  اجرای سیاس  

کارگااران این شرهرسرتان لیل عوای مجریه رفرمانداری و نهادهای اداری   ،کشرور اسر  که به تبتی  اا سری،رتم سریاسری

 د.نکنآفرینی مینه رنماینده مجلس( و عضررائیه ردادگ،ررتری، تتایرا  حکومتی و سررایر نهادهای تابته( نقشنربط(، مقلی

م،رنی مشرارک  دارند. این های اجرایی، تقنینی و عضرا در شرهرسرتان متوان گف  کارگااران متتددی در حواهرو، میاااین

های میانی رشرورای شرهر، شرهرداری( و پایینی رشرورای  کارگااران محلی اا سروو  عالی رنماینده، فرماندار، دادسرتان(، هیه

پردااند. نمایندگان حواه  نقش می یای به ایفاعشرریره  -در ب،ررتری ایلی  ،روسررتا و دهیاری( متناسرر  با شررر  ووای  خود

ضررائیه ربط اداری را که در چارچو  عوای مجریه و عادوار متتل  نمایندگی خود، سررایر نهادهای لیانتتابیه مم،ررنی در 

اا خود ناد توده   خوشرایندای  منظور ارائه چهرهبه ی رارویکردهای متنوع وسروی مولو  خود جه  داده وه،رتند، به سرم  

ه شرواهد میدانی در جغرافیای مم،رنی گویای این اسر  ک   اند.در پیش گرفته  برج،رته سراختن کارنامه عملکردشران مردم و

اجتماعی، اعتصرادی و سریاسری برخوردار    -هنگیفرگ،ریتتگی ااهم اا  مم،رنیسریمای    رغم برخی خدما  و انتصرابا ،علی

،رانی مم،رنی در  نگاه گاینشری به بتش اعتصراد، توسرته نامتواان، بحران سررمایه اجتماعی و شرکنندگی نیروی اناسر  و 

نفول، نیروهای اجتماعی و های لیاگرچه هریک اا آحاد ان،رانی، گروهوضرو  هویدا اسر . متتل  شرهرسرتان بههای  حواه

دهی به تحوه  سریاسری به سروی اهداف و منافتشران و نوبه خود در جه  ربط اداری بهکارگااران مم،رنی در نهادهای لی

اما این پرسرش مور  اسر  که رویکرد نمایندگان مم،رنی ن،رب  به   ،ان دخیل ه،رتندایجاد شررایط نامولو  در این شرهرسرت

ها و پیامدهایی برای فضرای جغرافیایی به و این رویکردها چه بااتا   بوده شرهرسرتان خود رحواه اسرتحفاوی خود( چگونه

 همراه داشته اس ؟

ورای، ب،ریج  محور نمایندگان مم،رنی، اراد شرهر   1کاریاماتیکرسرد بااتا  رویکرد در بیان فرضریه تحقیق به نظر می

هرا، اعمرا   محور آنعردر   2برااترا  رویکرد بوروکراتیرک  ،اجتمراعی  -گ،ررریتتگی نهرادهرای فرهنگیهیجرانی توده و ااهم

شان،  محور ورو  3گ،یتتگی نهادهای اداری و بااتا  رویکرد تکنوکراتیکو ااهم  تغییرا  مدیریتیدر    اادگاهی هاینگرش

 های شهرستان مم،نی اس .اخذ بودجه و تتصی  اعتبار به ایرساخ  

 

  

 
1 Charismatic 
2 Bureaucratic 
3 Technocratic 
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 روش تحقیق 
هرای پژوهش در عرصررره ترین روشیکی اا کهن توبیقیروش    ای اسررر .اا حیر  رویکرد محقق، مقرای،ررره  پژوهشاین  

این روش بهره برده اسر  ها اا ای که ارسروو در کتا  »سریاسر « برای تفکیک حکوم  گونهبه  ،موالتا  سریاسری اسر  

ای در موالتا   رو ضرمن توجه به اهمی  روش مقای،رهاا این منظر، مقاله پیش(. 119، ص1396آبادی،  رکنری و توسرلیرنو 

ای رویکردهای نمایندگان سریاسری، خواهد کوشرید تا عالوه بر دیدگاه وبری، اا این روش پژوهشری برای بررسری مقای،ره

بوروکراتیک، کاریاماتیک و تکنوکراتیک بهره گیرد. در مجموع، شراخ  سرنجش رویکردهای   بر رویکردهایمبتنیمم،رنی 

گانه  های عدر ، ورو  و شرهر . در این چارچو ، اباارهای پنجترتی  عبارتند اا شرناسرهگانه اخیر در این پژوهش بهسره

های ورای اسرالمی، کنکاش مصراحبهشرامل بررسری کارنامه عملکرد نمایندگان شرهرسرتان مم،رنی طی یااده دوره مجلس شر 

های محلی شرهرسرتان، ارایابی رویدادهای محلی طی هر دوره، مصراحبه نگارندگان با آگاهان محلی ها و نشرریهآنان با رسرانه

نقاط فضای جغرافیایی  خصوص رویکردهای نمایندگان هر دوره و مشاهده میدانی نگارندگان در اعصی  و نتبگان مم،نی در

ظور کشر  رویکردهای حاکم بر هر دوره برای الصرار رویکردها ربوروکراتیک، تکنوکراتیک و کاریاماتیک( و منمم،رنی به

مورد عنای  نگارندگان  ،ها رعدر ، ورو  و شرهر ( به نمایندگان ادوار و بااتا  رویکردهایشران در سروه شرهرسرتانشرناسره

 این پژوهش بوده اس .  

 

 روش سنجش بازتاب رویکردهای نمایندگان مجلس شورای اسالمی در شهرستان ممسنی  -1مدل مفهومی شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارندگان(  ترسیم اار

 روش سنجش 

 ابزارها  ها شناسه رویکردها  

 بوروکراتیک 

 تکنوکراتیک

 کاریزماتیک  

 ثروت

 قدرت  

 شهرت 

. بررسی کارنامه عملکرد نمایندگان شهرستان مم،نی طی  1

 دوره مجلس شورای اسالمی یااده 

های  ها و نشریههای نمایندگان با رسانه. کنکاش مصاحبه2

 محلی شهرستان 

 . ارایابی رویدادهای محلی طی هر دوره 3

. مصاحبه نگارندگان با آگاهان محلی و نتبگان مم،نی  4

 در خصوص رویکردهای نمایندگان هر دوره 

ی نقاط فضرررا. مشررراهده میدانی نگارندگان در اعصررری5

 جغرافیایی شهرستان مم،نی 
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 مبانی نظری تحقیق

 شناسی سلطهجامعه 
که گویی فرمانبرداران محتوای فرمان را شرروند، درحالیها اجاب  می، سررلوه به این متناسرر  که فرمان1به عقیده ماکس وبر

سره نوع سرلوه مشرروع رهبران   ا نظر او،ا  (.56، ص1395پور، رفوهدیان و جالیی  اندمتیار کردارشران سراختهخاطر خودش  به

هایی اسرر  که اا عدیم اعتبار  بر اعتقاد متداو  به تقدس سررن  و کاریاماتیک. سررلوه سررنتی مبتنی  3، عقالنی2تیسررنّ:  اسرر  

کند. در این نوع رویکرد، ها را مبمور و مجاا به اعما  سریاد  میها، آناند و مشرروعی  ک،رانی اسر  که این سرن  داشرته

بر اطاع  اا نظام عینی، اا سررروی دیگر، سرررلوه عقالنی وبر مبتنی. بر وفاداری شرررتصررری اسررر  پیروی مبتنیاطاع  و 

ترین نوع سریاد  عانونی آن اسر  که کند، اسر . به عقیده وبر، خال غیرشرتصری، موضروعه و مافوعی که این نظام تتیین می

اا این حیر ، رویکرد عقالنی  (.  142-150، ص1382  الهی،ررحمر  گیرد   کرار میهیرک سررراامران اداری بوروکراتیرک را بر 

-Jackson,2005, p.1293متناسر  با بوروکراسری اسر . وابه بوروکراسری توسرط وبر به علوم اجتماعی مترفی گردید ر

مراتبی، عمل کردن بر اساس      اس  که اختیار عانونی، نظم سل،لهآبوروکراسری نوعی طر  سراامان ایده(. اا نظر وبر، 1303

وع  و پیروی اا عوانین را ها، جدایی کار اا اندگی شرتصری، آمواش تتصرصری، اسرتتدام کارکنان تمامم،رتندا  و بایگانی

عنوان  کرد و آن را بهبوروکراسررری را تح،رررین می(. اگرچه وبر عقالنی  Deflem,2000, p.739-778گیرد رمی بر در

گرف ، ولی اا تبدیل شررردن بوروکراسررری به اباار سرررلوه و تهدیدی برای نهادهای کاراترین شرررکل سررراامان در نظر می

کنند (. برخی نیا بوروکراسری را به دو دسرته تواناسراا و مانق تق،ریم میCook,2004, p.11دموکراتیک هراس داشر  ر

در جه  حل م،ائل را  ها  (. بوروکراسی تواناساا نوعی ساختار اس  که عوانین، مقررا  و رویهAdler,1999, p.36-49ر

  کاغذباای،  اومانق امینه اصوال  متد  (. با وجود این، بوروکراسیKotnis,2004, p.20ِگیرد رکار میهو کارآمدی بیشتر ب

 & Gregآورد روجود میناپذیر را بهافراطی و سراختارهای سراامانی انتواففایده، بوروکراسری  فرآیندهای ناکارآمد و بی

Williams,2007, p.419-436شرناسرانه ه،رتندبر رویکرد بومها نیا عائل به بررسری سراامان اداری مبتنی(. برخی دیدگاه، 

 ,Marsden & et al, 1994اند ربه این متنا که تبویر عوامل محیوی و فرهنگی در نظام دیوانی را مورد عنای  عرار داده

p.891-910  .) ،باشرد. کاریامای  جنس سرلوه کاریاماتیک، عاطفی اسر  و نوع رابوه پیروان با رهبر، شرتصری میسررانجام

 (.  68-70، ص1398 رفوهدیان،ار بر پذیرش پیروان استوار اس   شتصی رهبر هیچ اعتبار درونی ندارد، بلکه بنیان این اعتب

  

 
1 Max Weber 
2 Traditional 
3 Rational 
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 تحقیقشناسی محیط
کوه ااگرس عرار دارد که شرامل دو گروه ابانی لُری و تُرکی شرهرسرتان مم،رنی در شرما  غربی اسرتان فارس و غر  رشرته

شررهر نورآباد، مرکا   (.5، ص1384  ،فهلیانیعشررقایی اسرر . بتش مرکای مم،ررنی به بلوی مم،ررنی شررهر  دارد رحبیبی

عنوان  ها بههریک اا این بتش (.154، ص1400 راد و همکاران،انیشرود رکاویه میشرناخت 1عنوان منوقه ه،رتهشرهرسرتان به

عناصرر تق،ریما  کشروری، مناطق مشرت  جغرافیایی ه،رتند که در مقام گهواره ای،ر  طوای  موجود در مم،رنی عمل 

ه مم،رنی رویکردهای متنوع کارگااران و در رأس آن نمایندگان حواه انتتابی(.  242، ص1398کنند رارعانی و همکاران، یم

 برایشان به همراه خواهد داش .   متفاوتی  نتایجدر این علمروها،  

 

موقعیت جغرافیایی شهرستان ممسنی  -1نقشه شماره   

 
 .  (177، ص1394تبار و همکاران، رمیراایی

 

   های تحقیقیافته

 تبیین رویکردهای نمایندگان ادوار مجلس شورای اسالمی در شهرستان ممسنی
آفرینی نمایندگان در شرهرسرتان مم،رنی گویای این اسر  که »صرمد شرجاعیان« جاویدتبار  تحلیل ادوار متتل  نقشبررسری و 

( با اسرتقبا  باشرکوه اکیری  طوای  متتل  مم،رنی، ره،رکار کمی،ریون  1363-1367و   1363-1359طی دو دوره متوالی ر

های ها و انگیاهبر شرور انقالبی تودهس مبتنیکشراورای و عمران مجلس شرد. دوره نت،ر  تصردی صرمد شرجاعیان در مجل

جویانه بود. اا سرروی دیگر، دوره دوم تکیه ادن ایشرران به ُکرسرری مجلس مصررادف با وعوع جنگ خواهی و عدال  اسررالم

ب،رریج بر  سرراله عرار علیه ایران بود. طی این دو برهه تاریتی، رویکرد این نماینده انقالبی و مردمی مبتنیتحمیلی هشرر  

همگانی نیروهای اداری و مردمی اا طریق روحیه همدلی و برادری بود که برای وی شرهر  اجتماعی و سریاسری به همراه 

به این متنا که  ؛بر رویکرد کاریاماتیک در شرهرسرتان پنداشر  توان مبتنیداشر . بر این اسراس، نگرش صرمد شرجاعیان را می

نمود و هم توده مردم منت،ر  به تمام طوای  شرکوفایی مم،رنی علمداد میهم شرجاعیان، عنصرر کاریاما را موتور محرکه 

 
1 . Core Area 
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های فرهنگی سرو و روابوش با شرتصری  ای شرجاعیان اا یکای،رتی، حُ،رن خلق و نگرش فراطایفهدلیل سرادهمم،رنی به

،  1394،  صررادعیورایدند ررومینا و می بیگی ربنیانگذار آمواش عشررایر( اا سرروی دیگر، به وی اراد همچون محمد بهمن

 پنداشتند. رو، ایشان را در عام  شتصیتی کاریاماتیک میاااین(. 98ص

-1367عنوان سرومین نماینده مم،رنی در مجلس شرورای اسرالمی رتبار بهعبدالرسرو  موسروی« بَکِش اا سروی دیگر، »سرید

سریاسی ریشه در  -نمایندگی این شرتصری  مذهبی( برگایده شرد و به فتالی  در کمی،ریون امور دفاعی پرداخ . دوره 1371

چراکه این رویداد، نیروهای اجتماعی مم،ررنی را به شررکاف   ،داشرر   1359آلر  8تحوه  سرریاسرری مم،ررنی نظیر رویداد 

سرو  عنوان مدیر انقال  اا یک موسروی تح  گری  کنش (.6، ص1393وارد سراخته بود ررحمانی،    موسروی  -دوعوبی صرمدی

رو، رویکرد به نهادهای اداری محلی فراهم سراخ . اااینتوجه ایشران  و ورود ایشران به مجلس اا سروی دیگر، امینه را برای  

در دسرتورکار  آفرینی در اداره آمواش و پرورش مم،رنی و گاینش محلی نتبگان(  رنقشبر شرناسره عدر  بوروکراتیک مبتنی

ای نبود و طی این برهه طایفه  -های محلیموسررروی چندان متبور اا واب،رررتگیپایگاه رأی  در مجموع،    .ایشررران عرار گرف  

ای به ندر  مشرهود بود ررومینا و های طایفههای مدیریتی شرهرسرتان بر بنیاد اراشموضروع انتصرا  نتبگان به سِرمَ   ،امانی

  (.100، ص1394  صادعی،

عنوان چهارمین  به  ،عی  خود در دومین مرحله انتتابا تبار پس اا پیروای بر راا طرف دیگر، »رضررراعلی الهیاری« رسرررتم

( و کمی،ریون آمواش و پرورش شرد. دوره 1374-1371نماینده حواه انتتابیه مم،رنی ره،رکار مجلس شرورای اسرالمی ر

امینه محور در انتصرا  نتبگان بود. تح  این شررایط، مشری بوروکراتیک و عدر بر خطنمایندگی این چهره فرهنگی مبتنی

در نهادهای مدیریتی شرهرسرتان مم،رنی هموار شرد. بر این اسراس، نهادهای اداری مم،رنی  هم،رو آفرینی کارگااران  برای نقش

 رفتند.شمار میعنوان محور اصلی پیشبرد امور محلی بهبه

( 1378-1374س رتبار طی دومین مرحله انتتابا  و راهیابی وی به مجلا انصرراری« رسررتمراا سرروی دیگر، پیروای »فریب

ه همراه داشر . عنوان پنجمین نماینده مم،رنی، بار دیگر تصردی یک چهره فرهنگی در کمی،ریون آمواش و پرورش را ببه

نتبگان به   انتصرررا تغییرا  مدیریتی  سررراختی در دسرررتورکار عرار گرف ، ولی های ایربرخی پروبه  اگرچه طی این دوره

مرات  اداری کارگیری شررناسرره عدر  در سررل،ررلههرو، رویکرد بوروکراتیک بر بنیاد بهای اجرایی هویدا شررد. اااین  مَسررِ 

 طی این دوره برج،ته بود.  مم،نی  شهرستان

عنوان شرشرمین نماینده مم،رنی ای شرگرف بهطایفه یتبار توان،ر  با پشرتوانه آراشکِابراهیم امینی« بَ پس اا این دوره، »سرید

حقوعی حضرور یابد. این چهره سریاسری که نماینده جریان   -( و کمی،ریون عضرایی1382-1378در مجلس شرورای اسرالمی ر

طلبان در  تدریج به شرتصری  برج،رته اصرال رف ، به کرسری هیب  رئی،ره پارلمان تکیه اد و بهشرمار میفکری اصرالحا  به

رسرد  به نظر میی بود. لذا،  نگرانی اصرلی ایشران متووف به توسرته سریاسری در سروه ملسروه ملی تبدیل شرد. دغدغه و د 

الشرتاع توسرته سیاسی در سوه کالن عرار داش . متقابال ، رویکرد بوروکراتیک و له چگونگی رشرد و ترعی مم،رنی تح  بم،ر 

جدید  اا نتبگان  یمحور نمایندگان سررابق مجددا  در دسررتورکار سرریدابراهیم امینی عرار گرف . بر این اسرراس، طیفعدر 

 .های مدیریتی شهرستان دس  یافتنداجرایی و پ،  به مناص     هم،و 
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عنوان هفتمین نماینده مم،ررنی به مجلس شررورای ای بهاا سرروی دیگر، »علی احمدی« جاویدتبار متبور اا پایگاه رأی طایفه

کمی،ریون امنی  ملی و سریاسر  خارجی راه یاف . این چهره سریاسری که در چارچو  جریان  و(  1386-1382اسرالمی ر

ای حاکم آفرینی کرد، متبور اا ادوار گذشرته و شررایط عشریرهصرولگرایان و متتاعبا  مجمق تشرتی  مصرلح  نظام نقشفکری ا

محور را در مدیری  محلی مم،رنی ب،رط داد. لذا، طی  وسریتی اا نتبگان  بر جامته مم،رنی، رویکرد بوروکراتیک و عدر 

های  با وجود این، موضروع پیشربرد حواه.  های مدیریتی دسر  یافتندبه پ،ر  هم،رو در سروه محلی  و نیروهای اجتماعی  

ان و پتروشریمی  های سرد پارسریمحور راخذ ردی  ملی برای پروبهایرسراختی مم،رنی بر بنیاد رویکرد تکنوکراتیک و ورو 

دلیل وعفه در پیشربرد پروبه پتروشریمی مم،رنی و سرکس بااگشر    مم،رنی، اسرتتفای موع  احمدی اا نمایندگی مجلس به

موضروع تبدیل بتش رسرتم به شرهرسرتان رسرتم در  سررانجام،    .در دسرتورکار علی احمدی عرار داشر  مجدد وی به مجلس( 

  و سرریار مدیری  محلی را تغییر داد، سرربک  طی این دوره جغرافیایی مم،ررنی بار و تجایه آن اا پیکره   1387فروردین  

 (.  1400 رمصاحبه با نتبگان و آگاهان محلی شهرستان مم،نی،

عنوان هشررتمین نماینده ای بهطایفهکنندگان همتبار با حمای  عاطتانه مشررارک  شکِپس اا این دوره، »عبدالرضررا مرادی« بَ

نقش در چارچو  طی  فکری  ی( تکیه اد. این نماینده ضرمن ایفا1390-1386به کرسری مجلس ر حواه انتتابیه مم،رنی

عضرایی با ورود به کمی،ریون تلفیق امینه را برای خیا شرهرسرتان مم،رنی   -اصرولگرایان، پس اا عضروی  در کمی،ریون حقوعی

  در پیشتوأمان    رویکردهای بوروکراتیک و تکنوکراتیکهای ایرساختی و عمرانی فراهم نمود. بر این اساس، به سوی پروبه

رمصراحبه با اشر   ا به نهادهای اداری شرهرسرتان گمجدید محلی هم،رو راا نیروهای    طی  شرگرفیبه این متنا که  ،ه شردگرفت

اخذ بر نیدر چارچو  کمی،یون تلفیق مبعبدالرضا مرادی (. اا سوی دیگر، تحرکا  1400 آگاهان محلی شهرستان مم،نی،

گردید که بیانگر رویکرد   به ویلقر  شرررکارچی بودجه    به اعورای منجر ،های عمرانی مم،رررنیهای ملی برای پروبهردی 

پیگیری امورا  شرتصری شهروندان رموکلین( مم،نی، امینه مقبولی  عبدالرضا مرادی ناد   .محور اسر  تکنوکراتیک و ورو 

محور این توان اا رویکرد کاریاماتیک و شهر رو، میان ساخ . اااینورای مردمی به وی را دوچندافکار عمومی و اراد 

 (.1389، رمشاهده میدانی نگارندگان ناد توده مم،نی ستن به میان آوردنماینده  

ای طی نهمین دوره انتترابرا  به  تبرار موفق شرررد برا برخورداری اا پرایگراه رأی طرایفرهپس اا این دوره، »نولر شرررفیتی« بکش

( راه یابد. این نماینده که طی نیمه ابتدایی حضررور خود در مجلس با دول  وع  و 1394-1390شررورای اسررالمی رمجلس 

ها  گرایان طی نیمه دوم فتالی  خود در مجلس، به سرروی آننمود، با روی کار آمدن اعتدا جریان اصررولگرایی همراهی می

ی را برای طر  بنیاد 15های وع ،  این نمراینده با دول   چرخیرد و مواضرررتی در حمرای  اا برجام در پیش گرف . همراهی

کمی،ریون امنی  ملی و سریاسر   پیگیری م،رائل مربوط به  تمرکا ایشران بر رسردبه نظر می ولی  شرهرسرتان به همراه داشر ،

عالوه بر این، رویکرد بوروکراتیک و   را محدود سرراخ .اعتصرراد محلی مم،ررنی های  شرراخ   ییفرصرر  پویا  ،خارجی

 تبدیل نمود.   تغییرا  مدیریتیمحور ایشان، نهادهای اداری مم،نی را به عرصه  عدر 

حابی طی   یای حداکیری و میاان آرابه پایگاه رأی طایفه  ءتبار توان،رر  با اتکااا سرروی دیگر، »م،ررتود گودرای« بکش

طلبران برا عنوان پرچمردار طی  فکری اصرررال ( راه یرابرد. این نمراینرده کره بره1398-1394دهمین دوره انتترابرا  بره مجلس ر
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کمی،ریون امنی  ملی و سریاسر   عضروی  در های برج،رته جریان اصرالحا  به کرسری مجلس تکیه اد، حمای  شرتصری  

ای اا ایران و شرما  آفریقا را برعهده گرف . لذا، بتش عمده خارجی و ریاسر  گروه دوسرتی پارلمانی جمهوری اسرالمی

 محور در سرروهالمللی بود. اا طرف دیگر، رویکرد بوروکراتیک و عدر تحرکا  این نماینده متووف به سرروه ملی و بین

. بوده اسرر    تغییرا  مدیریتی طی این دوره مشررهودرو، را در دسررتورکار عرار داد. اااین  (حواه انتتابیه مم،ررنیمحلی ر

سرفر مقاما  دولتی و مجلس به مم،رنی و اجرای  ،های این نماینده در مجلس شرورای اسرالمیتحرکا  و رایانی همچنین

رمشرراهده   محور( را به همراه داشرر  ررویکرد تکنوکراتیک و ورو   های عمرانی و ایرسرراختی در شررهرسررتانبرخی پروبه

  (.1397 میدانی نگارندگان،

تبار موفق شررد به واسرروه یککارچگی سرریاسرری شررهرسررتان رسررتم در کاراار انتتابا  و سرررانجام، »مجید انصرراری« رسررتم

  ( تکیه باند1402-1398به کرسرری مجلس ر ،انگیا طی یاادهمین دوره انتتابا ای شررگف  برخورداری اا پایگاه رأی طایفه

عنوان پرچمدار جریان فکری اصررولگرایان و پیروان خط وهی  به مجلس راه . این نماینده که به(345، ص1400رح،ررینی،  

منظور اخذ بودجه را مورد عنای  عرار داد. وی با اتتال دیدگاه انتقادی یاف ، عضررروی  در کمی،ررریون اجتماعی مجلس به

توجه خود را به سوه محلی و   1ارائه گفتمان مم،نی بار ن،رب  به رویکردهای نمایندگان اداور پیشین در عبا  مم،نی، با  

 حواه انتترابیره محور نمراینردگران پیشرررین حواه انتترابیره متووف کرد. بر اسررراس این گفتمران، رویکرد بوروکراتیرک و عردر

مکانا  و مانتی در برابر رشرد و شرکوفایی مم،رنی علمداد شرد. توایق عادهنه ا ،مم،رنی در تغییر و انتصرا  پیاپی نتبگان

در این گفتمان ن،ربتا  عابل شرناسرایی اسر . اگرچه، مجید انصراری   ،نقاط علمرو جغرافیایی مم،رنی بار منابق ورو  در اعصری

های اعتصررادی دندهله انتصررابا  و تمرکا بر به حرک  درآوردن چر ببر چنین گفتمانی تالش نموده با عبور اا م،رر مبتنی

محور را در دسرتورکار عرار دهد، ولی تغییرا  تدریجی مدیریتی در سروه یک و ورو شرهرسرتان مم،رنی، رویکرد تکنوکرات

 .محور اس  بیانگر پابرجا بودن رویکرد بوروکراتیک و عدر  ،های مم،نی و رستمشهرستان

  

  

 
1.  Great Mamasani 
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 نمایندگان یازده دوره مجلس شورای اسالمی در قبال شهرستان ممسنی  رویکرد - 1جدول شماره 

 

ها شناسه اقدامات های  کمیسیون  رویکردها  

 مجلس 

تعداد  

 آراء 

 نماینده طایفه  دوره 

 

 1359ب،ریج هیجانی توده، گااکشری شرهر نورآباد در سرا  

عنوان اولین شرررهر برخوردار اا گراا پس اا انقال    بره

 اسالمی

 

 شهر 

 

 

 کاریاماتیک 

 

 

کشاورای و 

 عمران

 

 

18766 

 

 

 او 

 

 

 

 جاوید 

 

صممممممد 

 شجاعیان 

، رتبه دوم یا سرروم مم،ررنی در سرروه توده ورایاراد  

اسرررتران فرارس بره لحرار اعتبرارا ، خردمرا  ایرسررراختی  

 روستا( 50کشی، آبرسانی به بیش اا ساای، برررجاده

 

 شهر 

 

 کاریاماتیک 

کشاورای و 

 عمران

 

33884 

 

 دوم 

 

 جاوید 

صممممممد 

 شجاعیان 

 

اعما  عدر  و نفول در نهادهای اداری مم،ررنی و ایجاد 

کشری، آبرسرانی و ایاری و رسرتم، جادههای دشرمنبتش

ها، احداث بیمارسررتان ولیتصررر رسررانی به این بتشبرر

مم،ررنی و اطالر عنوان »منوقه محروم« به شررهرسررتان  

 مم،نی

 

 

 عدر 

 

 بوروکراتیک

 

 

 امور دفاعی

 

 

38414 

 

 

 سوم 

 

 

 بکش

 

سمممیممد 

عبدالرسمو   

 موسوی

 

در حواه   هرای فرهنگیپروبه  تغییرا  مردیریتی، اجرای

 انتتابیه مم،نی و رستم

 

 عدر 

 

 

 بوروکراتیک

 

 

آمواش و 

 پرورش 

 

41615 

 

 چهارم

 

 رستم
رضمماقملم   

 الهیاری

 

بتش پروبه آبرسرانی به  تغییرا  مدیریتی، اجرای پروبه

 ماهور میالتی

 

 عدر 

 

 بوروکراتیک

 

آمواش و 

 پرورش 

 

46421 

 

 پنجم

 

 رستم
فمریمبمر   

 انصاری

 

، شرروع احداث جاده میشران رررر گناوه، تغییرا  مدیریتی

لَره جراویرد، آبرسرررانی، ایجراد جراده آسرررفرالتره در تنگره لَره

درصرد پروبه گاارسرانی کشرور در مم،رنی،  6کشری و برر

درصررد بودجه نف  بتش ماهور میالتی به  2تتصرری  

م،روولین شرهرسرتان، تبسریس دانشرگاه آااد اسرالمی و 

آمواشررکده تربی  دبیر فنی شررهرسررتان، مصرروبه مجلس 

ای و برای برخورداری مم،رررنی اا بودجره تواان منوقره

های اسرتفاده اا صرندور لخیره ارای جه  اجرای پروبه

 صنتتی در این شهرستان.

 
 
 
 

 عدر 

 

 

 بوروکراتیک
 
 
 

 عضایی و حقوعی

 

 

31724 

 
 
 

 ششم

 

 

 

 بکش

 
 
 

سمممیممد 

ابمراهمیم   

 امین 

نژاد ، فراهم ساختن سفر محمود احمدیتغییرا  مدیریتی

ماه جمهور وع  به شرهرسرتان مم،رنی در فرودینرئیس

ای رهبر انقال  اهلل خامنه، فراهم سراختن سرفر آی 1386

، سرفر  1387اسرالمی به شرهرسرتان مم،رنی در اردیبهشر  

مم،رررنی،   10وایر،    8 برره  مرردیرکررل  و  وایر  مترراون 

 

 

ر  و  عد

 ورو 

 

بوروکراتیک و 

 تکنوکراتیک 

 

 

امنی  ملی و  

 سیاس  خارجی 

 

 

 

54841 

 

 

 

 هفتم

 

 

 

 جاوید 

 

 

 

 

عمملمم   

 احمدی
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پروبه ملی ربالغ بر  6برخورداری شرهرسرتان مم،رنی اا  

پروبه   600 سرررراختن  مور   اعتبررار(،  تومرران  میلیررارد 

پتروشریمی مم،رنی در مجلس شرورای اسرالمی، آبرسرانی، 

ایاری های دشمنگااسانی و انتقا  خووط تلفن به بتش

 و رستم، تبدیل بتش رستم به شهرستان.

 

هرای عمرانی مم،رررنی رهمراننرد ، پروبهتغییرا  مردیریتی

پیشررربرد سرررد پرارسررریران( و آغراا بکرار پیمرانکراران در 

نقاط مم،نی رنظیر هموارساای محورهای ترانایتی  اعصی

های  رسرتم و بتش میشران، بااسراای ایرسراخ کوه  پشر 

ویژه در علمرو طرایفره بکش، احرداث پُل  روسرررتراهرا بره

های روسرتایی، تبسریس کانا  مواصرالتی میان سرکونتگاه

انتقرا  آ  در اراضررری اراعی و غیره(، پیگیری کرارهرای 

 .شتصی موکلین رتوده مردم مم،نی(

عدر ،  

ورو  و 

 شهر 

بوروکراتیک،

تکنوکراتک  

 ماتکوکاریا

عضایی و 

 حقوعی/ تلفیق 

 

51563 

 

 هشتم

 

 

 بکش
 

عبمدالرضمما  

 مرادی

 

طر  راهبردی رنظیر آبرسانی،  15، اخذ تغییرا  مدیریتی

مناطق روسررتایی( برای مم،ررنی و  گااکشرری و آسررفال 

 آغاا پروبه ساخ  نت،تین استتر سرپوشیده شهرستان

 

 

 عدر 

 

 بوروکراتیک

 

امنی  ملی و  

 سیاس  خارجی 

 

 

48737 

 

 

 نهم

 

 

 بکش

 

 

نممممو ر 

 شفیع 

، فراهم سرراختن سررفر مقاما  دولتی و تغییرا  مدیریتی

مجلس به مم،رررنی همراننرد سرررفر عبراس آخوندی وایر  

، سرفر م،رتود  1395وع  راه و شرهرسراای در شرهریور 

، 1395رئیس او  وعر  مجلس در آلر  پاشرررکیران نرایر 

و  1396سررفر علی هریجانی رئیس وع  مجلس در مهر 

ماه  فر وایر وع  وراش در آلرسررفر م،ررتود سررلوانی

های عمرانی و ایرساختی رهمچون و اجرای پروبه  1397

افتتا  بارگراه نورآباد رررررر عائمیه و پل فهلیان، پیشرربرد 

یق تنگه راهبردی محور مواصالتی نورآباد رر شیراا اا طر

بَوان، اجرای طر  آبتیاداری، آسرررفرالر ، آبرسرررانی و 

ایاری(، گاارسرانی به روسرتاها به ویژه در بتش دشرمن

آمواشری راحداث مدارس(، بهداشر  رورود دسرتگاه ام. 

آر. آی به مم،رنی( و وراشی راحداث چندین فقره چمن 

مصرررنوعی و سرررالن وراشررری در روسرررتاهای متتل  

اسرتتر سَررپوشریده اسرتادیوم شرهید  شرهرسرتان، افتتا 

 (. 1397لشکری نورآباد( رمشاهده میدانی نگارندگان، 

عدر  و  

 ورو 

بوروکراتیک و 

 تکنوکراتیک 

امنی  ملی و  

 سیاس  خارجی 

 

55995 

 

 دهم 

 

 بکش

 

مسممعمود  

 گودر ی

 

تردوین ارائره گفتمران مم،رررنی بار ،  ، تغییرا  مردیریتی

ها و پتان،رریلسررند توسررته مم،ررنی، تدوین م،ررتند 

سرررفر متراون اجرایی محرومیر  مم،رررنی و رسرررتم،  

پیگیری    1400جمهور بره مم،رررنی در مهرمراه  رئیس و 

برااگشرررایی کرارخرانره عنرد، گ،رررترش محور ترانایتی پرل 

 

 

 

 

 

بوروکراتیک و 

 تکنوکراتیک 
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فهلیان ررررر پل پریم، سرراخ  عوتا  یک و سرره محور 

ترانایتی دالین ررر نورآباد در بتش جواار و امتداد آن اا 

ورآباد ررررر گناوه در بتش ماهور طریق محور ترانایتی ن

میالتی جه  اتصرا  اسرتان فارس به خلیج فارس، سرفر 

های مم،رنی و رسرتم در آبان اسرتاندار فارس به شرهرسرتان

و مصروباتی در خصروص پروبه سرد پارسریان، جاده   1400

روسرتای    20نورآباد ررررر بوان، گاارسرانی و آبرسرانی به 

ی، تکمیل  کاره مم،ررنمم،ررنی، تکمیل دو وراشررگاه نیمه

انرداای بتش کلینیرک ویژه بیمرارسرررتران ولیتصرررر و راه

آر.آی، اختصرراص اعتباری برای نوسرراای سرراختمان  ام.

ساای مم،نی  پروبه مدرسره 12شرهرداری نورآباد، تکمیل  

و تتصری  بودجه برای تبدیل تکه نورالشرهدا نورآباد به 

یک مجتمق فرهنگی، تکمیل مجتمق اداری شرررهرسرررتان  

عند و کارخانه آرد سریلو رستم، گاارسانی   رسرتم، کارخانه

کوه رسررتم، پمکاب دشرر   به مجموعه روسررتاهای پشرر 

های روسررتایی و سرراخ  بااار رسررتم، تکمیل جادهبچه

م،رکن محرومین رسرتم، آبرسرانی در سروه شرهرسرتان 

رسررانی به ناحیه صررنتتی، احداث ای،ررتگاه رسررتم و برر

اورای، هواشرناسری رسرتم، تترفه نر  برر مشرترکین کشر 

های وراشری رسرتم، سراخ  یادمان شرهدای تکمیل سرالن

شرهرسرتان   طر  عمرانی  26برداری اا  ، بهرهگمنام رسرتم

در دهره فجر سرررا     میلیرارد تومران اعتبرار  92برا   مم،رررنی

 (. 1400رمشاهده میدانی نگارندگان،   ه.ش1400

عدر  و  

 ورو 

اجتماعی/طر  

 نظام عانونگذاری 

50008 

 

میااده  

 

 رستم

 
مممجممیممد  

 انصاری

 

 

 

 رتدوین: نگارندگان(

 

 شهرستان ممسنیبازتاب رویکردهای نمایندگان مجلس در 
کاریاماتیک بوده  بر رویکرد  سراله نمایندگی صرمد شرجاعیان مبتنیهای پژوهش گویای این اسر  که دوره هشر  تحلیل داده

به این متنا که شرهر ، شربن و منال  اجتماعی، مردمی و   ؛توان در چیرگی شرناسره شرهر  ردیابی کردکه عصراره آن را می

ورا مم،رنی برخوردار بود. اگرچه شرتصری  کاریاماتیک  انقالبی بودن شرتصری  نماینده اا اهمی  واهیی ناد توده اراد 

جویانه و سرو، و روحیه همکاریی نقش ب،راایی در شرهر  و مقبولی  مردمی ایشران اا یکای وشرجاعیان و دیدگاه فراطایفه

رسد  ولی به نظر میای( اا سوی دیگر داش ، های طایفهگرایانه ان،ان مم،نی در پیشبرد امور محلی ربه دور اا نگرشتتامل

به این متنا  ؛ماندنافرجام  ای، سراماندهی نهادهای اداری مم،رنی اا منظر بوروکراتیک  مشری اح،راسری و ب،ریج تودهدلیل خطبه

رسرانی به صرور  مدرن شرکل نگرفتند و این نهادها صررفا  با تکیه بر نیروهای غیرمتتصر  به خدما که نهادهای اداری به

کشرراورای و عمران مجلس، اجرای رغم عضرروی  شررجاعیان در کمی،رریون  پرداختند. عالوه بر این، علیرجوع میاربا 

پایینی انجام شد و رویکرد تکنوکراتیک در  ن،بتا   در سوه   ،ساله نمایندگی ویهای ایرساختی مم،نی طی دوره هش  پروبه
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ان هنوا اا محوری  برخوردار  طی این دور توسرته اعتصرادی مم،رنیها، ها و دادهدیده بر اسراسشرهرسرتان حاکم نگردید. 

 نبود. 

توجه نتبگان را به  ،بر شرناسره عدر عبدالرسرو  موسروی با اتتال رویکرد بوروکراتیک و مبتنی سروی دیگر، اگرچه سریداا 

های مدیریتی ای در انتصرا  برخی نتبگان به پ،ر  های عشریرهمایهسروی مدیری  نهادهای اداری مم،رنی سرور داد، ولی بن

فراگیر و ای مم،رنی  برونداد توسرته  در کمی،ریون امور دفاعی مجلس،ن  عضروی  ایشرارغم علیشرهرسرتان چندان مشرهود نبود.  

 .شمو  نبودجهان

های فرهنگی طی ادوار چهارم و پنجم  عنوان چهرهاا طرف دیگر، نمایندگانی همچون رضراعلی الهیاری و فریبرا انصراری به

مجلس شرورای اسرالمی، رویکرد بوروکراتیک بر بنیاد شرناسره عدر  را سررلوحه کار خود عرار دادند. تح  این شررایط،  

های  آفرینی این نمایندگان در کمی،رریوناگرچه نقشحائا اهمی  شرردند. مدیریتی بیش اا پیش  تغییرا  مناصرر  اجرایی و 

  های ایرسراختی چراکه پروبه  ،نواا نبودچشرمدر سروه محلی ملی عابل توجه بود، ولی برونداد آن  وه فرهنگی مجلس در سر 

 .  ب،ط نیافتند  طور عمیقبه

سو و اتتال  بر توسته سیاسی در سوه ملی اا یکابراهیم امینی طی مجلس ششم مبتنی های سیداا طرف دیگر، محور برنامه

های بر باابینی در نهادهای اداری سرروه محلی اا سرروی دیگر بود. لذا، دغدغهنیمحور مبمشرری بوروکراتیک و عدر خط

روکراتیک و و این فرآیند بتا محلی رحواه انتتابیه مم،رنی(.  سریاسری و حابی ایشران در مجلس متووف به سروه ملی بود  

برخی تحرکا  اعتصرادی   یاف .شرورای اسرالمی نیا اسرتمرار  احمدی در هفتمین دوره مجلس   محور طی دوره علیعدر 

محور بوده اسر . پس اا بیانگر رویکرد تکنوکراتیک و ورو  ،نظیر مور  سراختن پروبه پتروشریمی مم،رنی اا سروی ایشران

محور و عردر   این دوره، عبردالرضرررا مرادی طی هشرررتمین دوره مجلس برا اتترال ترکیبی اا رویکردهرای بوروکراتیرکِ

رغم هرای ایرسررراختی را در پیش گرفر . علیاه نهرادهرای اداری محلی و پیشررربرد پروبهمحور، دو حو تکنوکراتیرکِ ورو 

اسرتمرار چرخه متیو  بوروکراتیک، با ورود وی به کمی،ریون تلفیق گامی در راسرتای تکنوکراسری، تولید ورو  و توسرته  

در رویکرد  ،شرهروندان مم،رنیرسرد پیگیری امورا  شرتصری  شرد. عالوه بر این، به نظر می برداشرتهاعتصرادی مم،رنی  

 کاریاماتیک و شهر  وی نقش ب،اایی داشته اس .  

محور در سروه شرهرسرتان  بااگشر  به رویکرد بوروکراتیک و عدر  ،دیگر، نولر شرفیتی طی نهمین دوره مجلس  سرویاا 

بیش اا سر  خارجی،  در کمی،ریون امنی  ملی و سریا  آفرینی ایشراننقشمم،رنی را در دسرتورکار عرار داد. بر این اسراس،  

های شرهرسرتانی طی این دوره جه  شرناسرایی  تشرکیل کارگروهبا وجود این،   گری در سروه ملی برج،رته بوده اسر .کنش

نیافتگی حواه  کاوی و چرایی توسرتهمنظور عل  در دسرتورکار عرار داشرته که خود م،ریری به موانق توسرته و ارائه راهکار

دوره، م،رتود گودرای طی دهمین دوره مجلس، ضرمن عضروی  در کمی،ریون امنی  ملی پس اا این انتتابیه مم،رنی گشرود.  

المللی، ترکیبی اا رویکردهای بوروکراتیک بر بنیاد شررناسرره عدر  و و سرریاسرر  خارجی و تحرکاتی در سرروه ملی و بین

نهادهای اداری  سُرکانداری نیروهای هم،رو در  ،عرار داد که خروجی آنتکنوکراتیک بر اسراس شرناسره ورو  را در دسرتورکار  

 های ایرساختی و عمرانی در راستای توسته اعتصادی اا سوی دیگر بود.سو و پیشبرد پروبهمم،نی اا یک
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دنبا  اخذ بودجه اا به  ،عضروی  در کمی،ریون اجتماعی مجلسعنوان یاادهمین نماینده مم،رنی با  سررانجام، مجید انصراری به

منظور تاریق به شراهر  بیمار مم،رنی بوده اسر . عالوه بر این، ارائه گفتمان مم،رنی مقاما  دولتی بهاا ون و یاین کمی،ر 

نقاط شرهرسرتان اسر . اعصریدر و تالش برای عدم تغییرا  مدیریتی پیاپی بیانگر توجه به توایق عادهنه منابق ورو    ،بار 

های دولتی اس . بر این جایگاینی برخی مدیران و رؤسا در ارگانهای میدانی حاکی اا ها و دادهاین در حالی اس  که دیده

های طور همامان در این دوره مشررهود بوده اسرر . در مجموع، پروبهاسرراس، رویکردهای بوروکراتیک و تکنوکراتیک به

های توسرررته اعتصرررادی را به حرک  درخواهد آورد که به دهندهامانی چر  ،مورد نظر این نماینده  عمرانی و ایرسررراختی

رتبه دولتی به مم،رنی( و بر اخذ بودجه ربر اسراس مصروبا  سرفر مقاما  عالینظر نتبگان و توده مردم مم،رنی مبنینقوه

 نجامد. ایید انصاری( برمصادف با پایان دوره نمایندگی مج 1402ها تا سا  عملیاتی شدن آن

   

 ممسنیحوزه انتخابیه  پژوهی رویکردهای نمایندگان  آینده

مشرررارک  سررریراسررری ها و نامادتوان اا منظر نظر نمراینرده آینرده ردور دواادهم( را می  رویکرد مدیریتی موردطور کلی،    به

شتصیتی، تحصیلی، گرایش حابی و شرایط  شاخ رسد چهار  ها به نظر مینامادارایابی نمود. در رابوه با  دهندگان(ررأی

ها تبویرگذار باشد. در این چارچو ، برخی نامادها به لحار شتصیتی در اتتال رویکرد اا سوی آن  ،حاکم بر حواه انتتابیه

در    ر این باورند که انتصرا  مدیران هم،رو در انتصرا  نتبگان ه،رتند. این دسرته اا نامادها ب  مالحظا  ای،رتگاهیعائل به 

امینه یکدسرتی و همگونی سراختار اداری را فراهم   نوعان،خاطر همضرمن رضرای  و ت،رلی  مم،رنی  نهادهای اداری شرهرسرتان

محور را اا سروی نماینده هایی در کاراار انتتابا ، مجددا  رویکرد بوروکراتیکِ عدر سرااد. لذا، وجود چنین شرتصری  می

طور لاتی عائل به برابری آحاد ان،رررانی طوای  هایی که بهنامادی اسررر  که  برگایده به همراه خواهد داشررر . این در حال

دلیل رسرد بهکارگیری رویکرد تکنوکراتیک خواهند بود. به نظر میهای ه،رتند، م،رتتد بنظر اا تتلقا  عشریرهمم،رنی صررف

های فرهمند در میان نامادها و اتتال رویکرد ان،رانِ مم،رنی ن،رب  به نمایندگان هر دوره، وهور شرتصری    رویکرد انتقادی

 دور اا انتظار باشد.  ،هاکاریاماتیک اا سوی آن

های مرتبط ها به کمی،ریوندومین شراخ ، تحصریال  اسر . با توجه به اینکه تحصریال  نامادها رابوه متناداری با ورود آن

مهندسری، عمران و حقور در صرور   -التحصریل حواه فنیرسرد نامادهای فار شرورای اسرالمی دارد، به نظر میدر مجلس 

هایی نظیر عمران، تلفیق و اجتماعی، رویکرد تکنوکراتیک را پیروای در کاراار انتتابا  دور دواادهم و ورود به کمی،رریون

ترتی  ره،ررکار هایی همانند علوم سرریاسرری و پاشررکی بههالتحصرریالن رشررتدر پیش خواهند گرف . با وجود این، فار 

اتتال رویکرد   ،رسرد برآیند آنهای امنی  ملی و سریاسر  خارجی و بهداشر  و درمان خواهند شرد که به نظر میکمی،ریون

بوروکراتیک در سروه شرهرسرتان مم،رنی خواهد بود. این در حالی اسر  که دورنمای تصرور شرتصریتی کاریاماتیک متبور اا 
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های تحصریال  تکمیلی در مم،رنی که خود برچ،ر  شرهر اخ  تحصریال  دشروار خواهد بود، چراکه جذابی  رشرتهشر 

 رود.شمار میدرصد دانشجو( را دارد، امری عادی به 18ررتبه او  کشوری با  1دانشجو 

ای بر پایگاه رأی نمایندگان حواه انتتابیه عشریره مالحظا سرومین شراخ ، گرایش حابی اسر . اگرچه با توجه به تبویر 

مم،رنی، شراخ  گرایش حابی در متاده  سریاسری مم،رنی اا درجه دوم اهمی  برخوردار اسر ، ولی سروابق نمایندگان 

طل  به تحوه  کالن در سرروو  ملی و طی  فکری اصررال   دهد نمایندگانیااده دوره حواه انتتابیه مم،ررنی نشرران می

رسرد رویکرد به نظر میاا این حی ،  منظور اصرالحا  اا باه در سراختار سریاسری و اداری کشرور عائل ه،رتند.  فراملی به

گف  توان چنین  رو، میبیشرتر به تغییر و تحوه  اداری متووف اسر . اااین  محلینمایندگان این جریان فکری در سروه 

طل  توجه وی را بیشرتر به سروی تحوه  سروه کالن متووف  که در دور آینده، پیروای یک نماینده جریان فکری اصرال 

محور در امر انتصرابا  را در پیش خواهد رد رشرهرسرتان مم،رنی( نیا رویکرد بوروکراتیکِ عدر خواهد کرد و در سروه خُ

توان گف  سرروابق واب،ررتگی جناحی نمایندگان مم،ررنی طی یااده دوره اخیر می  مبنایگرف . این در حالی اسرر  که بر 

کاری خود، بیش اا آنکه دغدغه م،رائل سروه کالن عدر  برای محافظه ءنمایندگان جریان فکری اصرولگرا با توجه به مشری

رو، پیروای یک ناماد ااینرد و محلی عنای  دارند. اها در سروه خُداشرته باشرند، به رشرد و توسرته ایرسراخ  را اصرالحا  

محور را ممکن اسر  برج،رته سرااد. واب،رته به جنا  اصرولگرا طی دوره دواادهم، احتما  اتتال رویکرد تکنوکراتیک ورو 

 مورد عنای  هر دو جنا  در شهرستان مم،نی دشوار اس .  و با وجود این، ستن به میان آوردن اا شتصیتی کاریاماتیک  

حواه انتتابیه مم،رنی متفاو   حاکم بر حواه انتتابیه اسر . اسراسرا  شررایط هر دوره انتتابا  درچهارمین شراخ ، شررایط  

توان در اعتضرائا  ادوار گذشرته ج،رتجو نمود. با توجه به اینکه طی دوره ولی حلقه مفقوده رویکرد نمایندگان را می اسر ،

بر ترسرریم گفتمان مم،ررنی بار ، سررکری مبنی  (ابیهنماینده حواه انتترکنونی مجلس ردور یاادهم( نگرش مجید انصرراری 

ای در انتصرررا  نتبگران و اتترال رویکرد تکنوکراتیک به جای رویکرد بوروکراتیک  کردن دوره گذار اا مالحظرا  عشررریره

را   صِررف  تا در دوره دواادهم امینه پیروای کاندیدایی با رویکرد بوروکراتیک  کردنفول تالش خواهند های لیاسر ، گروه

توان اا کارب،ر  رویکرد کاریامایی در مم،رنی طی دور فراهم سرااند تا به منافق خود دسر  یابند. تح  چنین شررایوی، نمی

 آینده ستن به میان آورد.  

ها نامادای دسرر  به انتتا  سرراختار عشرریرهالااما   متبور اا  متموه   توده مردم مم،ررنی ،دهندگانسرررانجام اا منظر رأی

حا  در درجه دوم اهمی  عرار دارد. اگرچه شرواهد و عرائن طی ادوار اخیر بیانگر تمایل سراکنان  رو، شراخ ااینانند. امی

اایی اسرر ، ولی در تحلیل اشررتغا   منظوربههای عمرانی و ایربنایی  ای تکنوکرا  جه  پیگیری پروبهمم،ررنی به نماینده

و  عیداری  ارجحی  داشرته اسر  رسرجاسری نامادهاهای  بی و برنامهدهندگان بر گرایش حاای رأینهایی، اعتضرائا  طایفه

ای  طایفههم ان همچنان عائل به برگایدن ناماددهندگ رأی ،رسررد طی دور آیندهبه نظر می(. بنابراین  42ص ،1395، همکاران

سرررو و در پیش  اا یرکهرای ای،رررتگراهی(  اراش  مبنرایرتغییرا  در نهرادهرای اداری بر  منظور اتترال رویکرد بوروکراتیرک  بره

 اا سوی دیگر خواهند بود.  نوعانهماایی برای  گرفتن رویکرد تکنوکراتیک توسط ایشان جه  اشتغا 
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 گیری  نتیجه 
این در رویکردهای متتدد و متنوعی را   ،های پژوهش گویای این اسر  که نمایندگان یااده دوره حواه انتتابیه مم،رنییافته

طی دو دوره پیاپی نمایندگی صررمد شررجاعیان در مجلس، شرررایط انقالبی و  بر این اسرراس، اند.شررهرسررتان در پیش گرفته

وراانه بر بنیاد شرناسره شرهر  سرور ایشران را به سروی رویکرد کاریاماتیک و اراد   ،اعتضرائا  موجود در شرهرسرتان مم،رنی

بر  عبدالرسرو  موسروی به مجلس، رویکرد بوروکراتیک مبتنی دیگر، طی سرومین دوره انتتابا  با ورود سریدداد. اا سروی  

کارگیری شرناسره عدر  در نهادهای اداری تا حدودی حائا اهمی  شرد. این روند طی دوران نمایندگی رضراعلی الهیاری، هب

های بوروکراتیک و انگارهطوری که ادامه پیدا نمود، بهابراهیم امینی در مجلس چهارم تا شررشررم  سررید و فریبرا انصرراری

های مدیریتی شرهرسرتان داشرته اسر . این نوع رویکرد بوروکراتیک    مَنقش بنیادینی در انتصرا  نتبگان به سرِ   ای،رتگاهی

یرا  با شرد  دوچندانی اسرتمرار یاف  و تغی ،مرادی در مجلس هفتم و هشرتما  طی دوره نمایندگی علی احمدی و عبدالرضر 

ها  در دسرتورکار آنشرناسره ورو    به اوج رسرید، ولی همامان رویکرد تکنوکراتیک بر بنیاد  حواه انتتابیه مم،رنیمدیریتی در 

رفر ، برا تاریق بودجره بره شررراهر  عرار گرفر . لرذا، تحوه  ایرسررراختی و عمرانی کره طی ادوار عبرل بره ُکنردی پیش می

له به همراه پیگیری امورا  بای به خود گرف . این م،رر دوره جان تااههای دولتی و خصرروصرری مم،ررنی طی این بتش

ای کاریاماتیک نقش عابل  در افاایش مقبولی  مردمی عبدالرضرا مرادی و تبدیل ایشران به چهره ،شرتصری شرهروندان مم،رنی

د بوروکراتیک و توان بااگشرر  به رویکرتوجهی داشرر . با وجود این، دوره نمایندگی نولر شررفیتی در مجلس نهم را می

مجددا  برج،رته شرد. متتاعبا ، طی دوره نمایندگی م،رتود گودرای و  تغییرا  مدیریتی  ،محور علمداد نمود که طی آنعدر 

های ایرسراختی  مجید انصراری در مجلس دهم و یاادهم این روند ادامه پیدا کرد، ولی رویکرد تکنوکراتیک و توجه به بتش

 ی  عرار گرف .  نیا مورد عنا مم،نی  شهرستان

ورای، ب،ریج هیجانی بر شرناسره شرهر ، اراد گردد که بااتا  رویکرد کاریاماتیک مبتنیاین نتیجه حاصرل می  ،در مجموع

بر شرناسره   اجتماعی بوده اسر . اا سروی دیگر، بااتا  رویکرد بوروکراتیک مبتنی  -گ،ریتتگی نهادهای فرهنگیتوده و ااهم

گ،ریتتگی نهادهای اداری شرهرسرتان مم،رنی بوده اسر . با و ااهم تغییرا  مدیریتی در اادگاهیهای  عدر ، اعما  نگرش

های ایرسرراختی  بر شررناسرره ورو ، اخذ اعتبار و تتصرری  بودجه به بتشوجود این، بااتا  رویکرد تکنوکراتیک مبتنی

 .بوده اس    شهرستان
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 رویکردهای نمایندگان 

 راهکارها

   رویکرد تکنوکراتیرک بر . ارجحیر1

و کراریامراتیرک جهر    بوروکراتیرک 

 نیل به رشد و ترعی اعتصادی

 کاریاماتیک 

 بوروکراتیک

 تکنوکراتیک 

 شهر 

 عدر 

 ورو 

هابااتا   

 

 

 

هاشناسه  انواع 

. اتتال رویکرد بوروکراتیک عقالیی  2

 جه  نیل به عقالنی  سیاسی

 کاریامای اجتماعی . اتتال رویکرد  3

 فرهنگی ر اجتماعی   جه  نیل به رشد

ورای، ب،رریج هیجانی  اراد 

ااهرم و  گ،ررریرترترگری  تروده 

 اجتماعی -فرهنگیهای نهاد

و اا   پیراپی  تغییرا  مردیریتی

  اداری هایهم گ،یتتی نهاد

و تتصررری   بودجرره  اخررذ 

 هااعتبار به ایرساخ 
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