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چكيده

يكي از تحوالت مهم در عرصه قـضائي كـشور تـشكيل نهـاد مردمـي شـوراهاي حـل                    

پـيش از ايـن تـاريخ، رونـد دادرسـي و حـل اختالفـات، در                 .  بـود  1381اختالف در سال    

نـوان  دادگاهها و مراكز قضايي رسمي انجام مي گرفت تا اينكه شوراهاي حل اختالف بـه ع       

نهادي شبه قضايي وارد عرصه قضاوت شدند؛ از آن پس جوامع شهري و روستايي كـشور                 

. اند كه عهده دار حل و فصل بخشي از اختالفات شهروندان اسـت            پذيراي نهاد نوپايي شده   

ژوهش حاضر با هـدف ارزيـابي عملكـرد و تحليـل نقـش شـوراهاي حـل                  بر اين اساس پ   

-روش تحقيـق توصـيفي  . يان انجام گرفته اسـت يروستااختالف روستايي در امنيت قضايي    

. نامه گـردآوري شـده اسـت      تحليليِ پيمايشي بوده و داده هاي تحقيق از طريق ابزار پرسش          

 روستاي داراي شـوراي حـل اخـتالف شهرسـتان مرنـد تـشكيل       15جامعه آماري نمونه را  

مربوطـه بـا اسـتفاده از     نفر از سرپرست خانوارهاي روستاهاي    200دهند كه از آن ميان،      مي

مقاله حاضر برگرفته از پايان نامه آقاي عبداهللا صفري مركيد در مقطع كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روسـتايي                -1

 مطالعـه مـوردي   يان؛يي روسـتاي نقـش شـوراي حـل اخـتالف در امنيـت قـضا            «: رس تهران تحت عنـوان    دانشگاه تربيت مد  

مي باشد كه به راهنمايي دكتر عبدالرضا ركن الدين افتخاري و مشاوره دكتر مهدي پـور طـاهري            » روستاهاي شهرستان مرند  

. به انجام رسيده است1388در تير ماه سال 
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. گيري كوكران و انتساب متناسب به عنوان نمونه آماري انتخـاب شـده انـد    هاي نمونه روش

 گويه به عنوان مولفه هاي مثبت و منفي موثر در امنيت قضايي             55دراين مطالعه در مجموع     

ت  جفـ  Tيان مورد ارزيابي قرار گرفت كه در نهايـت بـا اسـتفاده از آزمـون آمـاري                   يروستا

دست آمـده، تفـاوت معنـاداري       ه  بر اساس نتايج ب   . اندمورد تحليل قرار گرفته   ) وابسته(شده

بين دوره قبل و بعد از شوراهاي حل اختالف در اغلب گويه هاي مرتبط با امنيـت قـضايي          

يان شهرستان مرند مشاهده مي شود؛ لذا مي توان گفت علي رغم برخي كاستي هـا،                 يروستا

از نهادهاي موثر در گسترش فرهنگ صـلح و سـازش در جامعـه و               شوراهاي حل اختالف    

. شكل گيري امنيت قضايي در جامعه روستايي كشور مي باشند

. روستا، شوراي حل اختالف، امنيت قضايي، ارزيابي:كليدواژه ها

مقدمه

نوعان خـود  انسان موجودي اجتماعي است و همواره ناگزير بوده است كه در ميان ساير هم             

ديگر، در عين حال كـه   اين روابط اجتماعي و زندگي افراد بشري در كنار يك         . مه حيات دهد  ادا

رفت انسان بوده است باعث گرديده كه بين منافع و حقـوق آنـان تعـارض و        عامل رشد و پيش   

د بـشر منجـر شـده اسـت؛         وجود آيد و همين امر به ايجاد دعوا و اختالف بـين افـرا             ه  تزاحم ب 

هـا  و براي حل ايـن نـزاع  ز دعوا و اختالف در جوامع بشري وجود داشته استديربابنابرين از 

ها و راه حل هايي وجود داشته است كه در هر عصر و زمـاني متناسـب بـا شـرايط و               نيز روش 

ها و دانستن اين مهـم كـه   رفت انسانبا پيش. مقتضيات اجتماعي جوامع تغيير و تكامل يافته اند      

گـوي آرام جـايگزين      جبر نمي توان به حيات ادامه داد، منطق و گفت          با خونريزي و استفاده از    

گـو، پـاي در ميـان    خشونت گرديد و افرادي براي ميانجيگري و تدوين منطق و اداره آن گفـت            

جـا كـه امـروزه جـزو الينفـكِ          نهادند و رفته رفته، نهادهاي سازش دهنده شكل گرفتند تا بدان          

 و تمـدن، سـامان   شمي توان گفت مرز تـاريخي ميـان تـوح       لذا  . زندگاني انسان مدرن شده اند    

بـه ايـن معنـي    . در روابط جمعي است   ) داد( يافتن نظام حقوقي و قبول قواعدي به مثابه  قانون         

كه هر گونه تشكل اجتماعي و تعامل مدني به حداقلي از قانونمندي نياز دارد و براي استقرار و                  
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 هاي بدوي پيش آرياييان در نجد ايران و دولـت            از تجمع  –استمرار هر نوع دولت و حكومت       

 وجود قواعـد  -شهرهاي كوچك يونان باستان گرفته تا امپراتوري هاي بزرگ ايران، چين و روم      

و قوانيني براي برقراري نظم عمومي، تعيين حقوق و تكاليف اعضاي جامعه، تمشيت اقتـصاد و      

امين سيد حـسن،    (مردم ضروري است  دفاع، تقسيم كار، امكانات، فرصت، قدرت و ثروت ميان          

اي را مي تـوان بـه نـسبت داد          حسن و قبح و نيك و بد هر جامعه        بر همين اساس    ؛  )19،  1382

گري، عدالت، تساهل و تسامح و يا ستمگري، بي عـدالتي، خـشونت و تعـصب حـاكم بـر آن                     

ـ                 . محيط اندازه گرفت   د، هرچه جامعه به سمت و سوي عـدل و داد و آزادي بيـشتر حركـت كن

تر و امكان حركت آن جامعه به سوي تكامل و توسـعه  تك افراد آن جامعه شكوفااستعداد تك

لذا يكي از بهترين معيارهاي رسيدن به مرز تمدن واقعي و بلوغ مدني يـا رشـد             . بيشتر مي شود  

گروهـي و سراسـريِ داراي   اجتماعي و توسعه سياسي، همانا اسـتقرار يـك نظـام حقـوقي فـرا     

 با اين تفاسير گـسترش نظـام هـاي حقـوقي و             ).729،همان منبع (در جامعه است  ضمانت اجرا   

. شكل گيري قوانين اجتماعي راهگشاي مسير توسعه جوامع انساني مي باشند

هـاي جوامـع كنـوني بـشر ريـشه در           ترين عامل بحـران   اصليدر عصر حاضر از يك سوي       

و از سـويي  ) 2: 1382صوصـي،  مر(نابرابري هاي اجتمـاعي و كاسـتي در اجـراي عـدالت دارد           

 به لحاظ گستردگي و تعدد دعاوي اعم از حقوقي و كيفري كه ناشي از علـل مختلـف از                    ديگر،

جمله افزايش روز افزون جمعيت، فقر مالي و فرهنگي، تصدي حكومـت هـا در رسـيدگي بـه                   

ين مي باشـد،  تمام اختالفات مردم، اطالع نداشتن مردم از قوانين و مقررات و تورم و تراكم قوان 

دستگاه قضايي كه متولي رسيدگي به اين اختالفات است بـه علـل گونـاگون از جملـه كمبـود                    

نيروي انساني،  منابع مالي و غيره توان و قدرت مقابلـه بـا دعـاوي چـه كمـي و چـه كيفـي را            

نداشته، لذا دولت ها سعي در پيدا كردن راهي غير از رويـه هـاي جـاري و تـصدي مطلـق در                       

و در اين مسير بهره گيري از تـوان هـاي          ) 5: 1382سبزواري نژاد،   (به دعاوي را دارند   رسيدگي  

محلي توجه صاحب نظران امر را به خود معطوف ساخته است؛ بخصوص در جوامع روسـتايي            

كه از يك سوي، اغلب اختالفات قابليت رسيدگي و ترفيع در محل را داشته و از سويي ديگـر،                

 عـدم اطـالع    ، و مراكز دادرسي شهرهااز روستاها، فواصل طوالني   وسعت سرزمين  داليلي چون 
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 كثــرت و پراكنــدگي و صــعوبت هــا،و آگــاهي كــافي روســتاييان از بروكراســي اداري دادگــاه

تواناي  دادن به    اهميت از فصول سال، لزوم      بعضي در   ويژهه  ب از روستاها    بسياري به رسيدست

با اين رويكـرد    . سازدرا بيش از پيش نمايان مي     محلي و گسترش نهادهاي سازش دهنده محلي        

طي چند سال اخير براي حل و رفع هر چه سريع تر اختالفات در جوامـع شـهري و روسـتايي                 

در معناي اصطالحي   . كشور، نهادي شبه قضايي تحت عنوان شوراي اختالف شكل گرفته است          

يه بـه   ياب قـوه قـضا     يك نفـر بـه انتخـ       كهاز سه عضو    تي است مركب    ئشوراي حل اختالف هي   

يس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و                 يعنوان ر 

يس حـوزه قـضايي، فرمانـدار، فرمانـده نيـروي           يـ تي مركب از ر   ئيك نفر معتمد محل توسط هي     

انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحاني برجسته محـل بـراي مـدت سـه                    

ايـن  ).  و ساير مواد آيين نامه شوراهاي حـل اخـتالف          4مستفاد از ماده    ( تخاب مي شوند  سال ان 

 و  17/9/1379 قانون برنامه سوم توسعه كشور مورخه        189نهاد بر اساس آيين نامه اجرايي ماده        

هـاي مردمـي،    به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مـشاركت             

هـا از   فات محلي و حلّ و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد يـا ماهيـت آن               جهت رفع اختال  

.پيچيدگي كمي دارد، تصويب گرديد

در اين بين پيدايش هر نهادي در جامعه، اذهان عمومي را متوجه ضرورت وجودي آن مـي                 

سازد و در واقع هيچ نهادي در جامعه شكل نمي گيرد مگر اينكه جـاي خـالي و ضـرورت آن                     

آنچه بيش از همه ضرورت شكل گيـري   ). 38: 1385پاپ زن و علي بيگي،      (شده باشد احساس  

حجم زياد پرونده هـاي قـضايي   « اين نهاد قضايي را در جوامع روستايي كشور ايجاب مي كند       

و طوالني شدن زمان رسيدگي به مراجعات، پايين بودن سطح سواد و آگاهي روستاييان نـسبت                

ماهيت نسبتاً ساده اكثر اختالفات روستايي و لزوم حلّ و رفـع سـريع   به قوانين و امور قضايي،     

ها، كاهش هزينه هاي دادخواهي و نيز افزايش مشاركت مردم در امور قـضايي خـويش مـي                  آن

آيـد اينكـه برقـراري و     آنچه كه از مفاد آيين نامه اجرايي شوراي حـل اخـتالف بـر مـي               » .باشد
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در هـر   . يل شـوراهاي حـل اخـتالف بـوده اسـت           هدف غايي از تـشك     1گسترش امنيت قضايي  

بـستن  كـار بـه درنهاد قـضايي  عملكردمناسبكيفيتازاستعبارتقضايياي امنيت جامعه

آنازتعهداتـشان، ونقض قوانين ازقبلراشهروندانكهترتيبيبهقانون،اجراييهايضمانت

چـه  (ردميي بدين معناست كـه مـ      امنيت قضا به عبارت ديگر  ). 3: 1379نوروزي،  (داردبازعمل

ها  اين اعتماد و اطمينان را داشته باشند كه كسى به حقوق شرعى و قانونى آن             )در شهر و روستا   

كند و اگر اين تعرض اتفاق افتاد، نظام، حكومت و جامعه در زمان معينى به عوامل               تعرض نمى 

 امنيت قضايي همچـون چتـري   در واقع. ها را محاكمه خواهد كردناامنى پاسخ خواهند داد و آن  

با ايـن   ). 35: 1386اخوان كاظمي،   (است كه ساير ابعاد امنيت را پوشش داده و حمايت مي كند           

:گويي به اين سوال اساسي است كهپيش زمينه، تحقيق حاضر در پي پاسخ

آيا شوراي حل اختالف در روستاهاي شهرستان مرند امنيت قـضايي مـردم را افـزايش داده                 

است؟

اني نظري تحقيقمب

متون توسعه نشان مي دهد كه تحوالت انديشه اي در مفهوم توسعه، نقش مـردم در توسـعه         

ـ        كـه  طـوري ه و اداره امور كشور يا منطقه خود را از عناصر كانوني توسـعه قلمـداد مـي كنـد؛ ب

يابي به الگوي جديدي از توسعه پايـدار        كارگيري مدل هاي مختلف توسعه، دست     ه  امروزه در ب  

و حقوق شهروندي بـراي تمـامي قـشرهاي جامعـه، تمـامي            » امنيت انساني «  كه در آن     2انساني

اساس اين توجه بر اين     . جوامع و تمامي مناطق فراهم شده باشد، به رسميت شناخته شده است           

نكته مبتني است كه مادام كه مردم در زندگي روزمره خود امنيـت نداشـته باشـند، جهـان نمـي                

امنيت انساني با ريشه هاي عميق محروميت هـا و نـابرابري هـاي رو           . ست يابد تواند به صلح د   

به تزايد اقتصادي، اجتماعي و اكولوژيكي ارتباط مستقيمي دارد لذا امنيت اجتماعي، اقتصادي و              

1- juridical security

2- Human sustainable development
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به عبارت ديگر جـز در بافـت توسـعه    . اكولوژيكي را بايد در توسعه پايدار انساني سراغ گرفت      

يابي به هيچ كدام از هدف هاي بزرگ توسعه امكان پذير           منيت انساني، دست  پايدار رهنمون به ا   

نخواهد بود؛ اين الگو كه از آن به عنوان توسعه انساني پايدار نام برده مـي شـود در چـارچوب                

جمعـه پـور،   (پارادايم توسعه پايدار و به عنوان منشور جهاني توسعه بـراي قـرن حاضـر اسـت                

 در واقـع اصـالت دادن بـه روابـط بـوم           ه براي نيل به نـوع توسـعه،       تاكيد اين نظري  ). 66: 1387

: 1377صـرافي، (پارچگي نيازهاي مادي و معنوي اسـت   شناسانه و روح همياري اجتماعي و يك      

توسعه در مفهوم درست و امـروزي آن بـه معنـاي آشـكار و روشـن      با اين نگرش نوين    ). 148

هـا  ينه از جمله مشاركت دادن مردم  و مكـان         ها و ظرفيت هاي مردم به صورت نهاد       كردن توان 

تنها در اين شرايط است كه مردم بـه طـور مـستقيم يـا غيـر                 . يند توسعه است  آدر تمام ابعاد فر   

تحقـق مـشاركت نيـز     . مستقيم از نتيجه آنچه كه ساخته و پرداخته اند بهـره منـد خواهنـد شـد                

هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي     خواهد شد كه مردم از طريق اين نهاد        يموجب توسعه نهادهاي  

هـاي سـپهر زنـدگي خـود اعـم از سـپهر             گيريو حزبي، آموزشي، كاري و امثال آن در تصميم        

هاي رسمي و غير رسمي مـدني       كارگري، علمي و تخصصي، تجاري و غيره و در قالب سازمان          

يـري  در زمينه هاي مختلف فعاليت خواهند نمود؛ همگي اين نهادها نيز در چـارچوب شـكل گ        

بـه صـورت    ) از محلي تا بين المللـي      (مراكز تعيني، اجرايي و قضايي در سطوح مختلف مكاني        

). 4: 1385رحيمـي خورشـيد ونـد،    (هاي فشار شكل مي گيرند تا ناظر بر اين مراكز باشند          گروه

به عبارت ديگر در شرايط امـروز، كـه توسـعه يـافتگي و زنـدگي شـرافتمندانه و داشـتن حـق                   

نوان يك حق شناخته شده است، شكل گيري جامعه مدني و دموكراسي نوين تا              شهروندي به ع  

ي مـي يابـد كـه بـا       يآنجا كه به زندگي مردم مربوط مي شود تحقق خود را در مجموعه نهاد ها              

هـا  توجه به بافت فرهنگي و اجتماعي حاكم بر جامعه و كشور شكل يافته باشند و به واسطه آن  

تعدد به عبارت ديگر   . گيري و نيز حق ابتكار و خالقيت داده شود        به مردم حق انتخاب، تصميم      

هاي محلي و غير دولتي در يك جامعه، شاخص و گوياي وجـود مـشاركت               و گسترش سازمان  

تا جايي كه جامعه مدني به واسطه بسط و گسترش مشاركت هـاي  اجتماعي در آن جامعه است؛ 

).163 : 1383غفاري، ازكيا و (اجتماعي و نهادهاي مدني تعريف مي شود
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سان بايد گفت مشاركت اجتماعات محلى در اداره امور مربوط به خود، افزون بر آثار                بدين

اجتماعي و اقتصادي مثبت در همبستگي جوامع، بـه كـاهش بارهـاى سـنگينى از دوش دولـت         

هـاى ملـى در   مركزى منجر شده و باعث تسهيل كار شده و هم ضـامن اجـراى صـحيح برنامـه      

چـرا  اى و محلى گرديده و سرانجام رضايت اجتماعات محلى را فراهم مي كنـد،                منطقه سطوح

كه اغلب مطالعات نشان مي دهد وجود شيوه هاي حكمروايي  و مديريت دموكراتيـك محلـي،             

ازكيـا و   (ارتباط نزديكي با تامين نيازهاي بهتر شهروندان و ارتقـاي سـطح توسـعه جامعـه دارد                

ليكن بايد توجه داشت كه علي رغم توجه خاص به شيوه هـاي             ؛  )35 :1384ايماني جاجرمي،   

ـ         ـ      كـارگيري كليـه   ه  نوين در توسعه پايـدار، لـزوم ب ويـژه اسـتفاده از روش هـاي        ه   تـوان هـا ب

را همواره با سياست و حكومت آميخته       » مشاركت«بحث پيرامون   ،  )5: 11995استوپ(مشاركتي

ينـد  آ حاكمـان در رشـد و عقـب نـشيني فر     مي كند و با اين نگرش است كـه گفتـه مـي شـود              

: 1381پـاپلي يـزدي و ابراهيمـي،        (سزايي داشته  و دارنـد     ه  مشاركت در طول تاريخ بشر تاثير ب      

؛ بر اين اساس نظريه پردازان توسعه در عصر حاضر جهت بازتعريف نقش دولت و مردم                )118

 مـي پـذيرد، رويكـرد       در روند توسعه پايدار انـساني كـه در قالـب الگوهـاي مـشاركتي انجـام                

.حكمروايي خوب را مطرح ساختند

حكمروايي خوب طبق تعريف عبارتست از نظامي از ارزش ها، سياست ها و نهادها كه بـه                 

وسيله آن جامعه، اقتصاد، سياست، و مسايل اجتماعي  و سرزميني خود را از طريق تعامـل سـه                   

ري حكمروايي خوب شـامل    در تعريف ديگ  . بخش دولت، خصوصي و مدني مديريت مي كنند       

ها و نهادهاي مدني    ها، شهروندان، گروه  يندها و نهادهايي است كه به واسطه آن       آسازو كارها، فر  

دست مي آورند و تعهداتشان را برآورده مي سازند و ترجيحاتشان را با تاكيـد               ه  منافع خود را ب   

ايي خوب عبارتست   به سخن ديگر حكمرو   . )2002،  2آندسكپ(بر مشتركاتشان تعديل مي كنند    

از مديريت امور عمومي بر اساس حاكميت قانون، دستگاه قضايي كارآمد و عـادل و مـشاركت                 

1- Styop
٢- Undescap
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با اين نگرش   ). 94: 1383، ميدري،   9: 11997جانسون (يند حكومت داري  آگسترده مردم در فر   

كت در هر اندازه حاكميت قانون نهادينه تر و دستگاه قضايي كارآمدتر و عادل تر و ميزان مـشار           

كه بانك جهـاني  طوريدر واقع همان. يك كشور بيشتر باشد حكمروايي در آن كشور بهتر است 

نيز مطرح كرده است مي توان حكمروايي خـوب را بـر اسـاس شـش ويژگـي مـشخص كـرد                     

):2006 و ديگران 2كافمن(

3گوييحق اظهار نظر و پاسخ�

4ثبات سياسي و عدم خشونت�

5بار مقررات تنظيمي�

6انونحاكميت ق�

7مبارزه با مفاسد�

8اثر بخشي دولت�

بنابرين مي توان گفت حكمروايي خوب الگويي است كه در پـي ناكارآمـدي سـازوكارهاي             

پيشين توسعه كالسيك توسط كشورهاي توسعه يافته و مجامع بين المللي و مراكز علمي شكل               

. گرفته است

مي توان گفـت كـه موضـوع    گذاري و حكمروايي با عنايت به تعريف و سير تحول سياست     

حكمروايي خوب با هدف دست يابي به توسعه انساني پايدار مطرح شده كه در آن بـر كـاهش                

فقر، ايجاد شغل و رفاه پايدار، حفاظت و تجديد محيط زيست و رشد و توسعه زنان، تاكيد مي                  

1- Johnson

2- Kaufman 

3-Voice and accountability

4- Political and violence instability

5- Regulatory burden

6- Rule of law

7- corruption

8- Governance effectiveness
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 پايداري در   در توسعه پايدار انساني بر    . ها با حكمروايي خوب تحقق مي يابد      شود، كه همه اين   

تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي تاكيد شده و عقيده بـر ايـن اسـت كـه بـدون       

پايداري و ايجاد تعادل و توازن در تمامي ابعاد جامعه نمي توان به يـك توسـعه پايـدار دسـت                     

به توسعه از ديدگاه سيستمي نگريسته مي شود كه عناصـر اصـلي             در راستاي اين هدف،     . يافت

ن مردم، منابع و سرزمين به شمار مي روند و تركيب مطلوب اين عناصر بر اساس مـشاركت و    آ

در قالب نظام سازماني، اجتمـاعي و فـضايي مناسـب بـه معنـاي دسـتيابي بـه توسـعه خواهـد                       

همچنين حكمروايي خوب شامل طيف وسيعي از ساخت مفـاهيمي      ). 65: 1387جمعه پور، (بود

رفـت اقتـصادي و اجتمـاعي بـا رويكـرد           ه روستايي و شهري و پيش     مانند توسعه پايدار، توسع   

هـا و برنامـه   شفافيت بوده كه هم سو با ويژگـي هـاي غالـب راهبردهـاي اجرايـيِ خـط مـشي         

كه پيشتر بيان شد در حكمروايي خوب شراكت بين سـه ركـن اصـلي         طوريهمان. هاستريزي

جـود دارد كـه گـاهي فراتـر از          دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي در انجام فعاليـت هـا و            

در اين چارچوب حكمروايي عمـومي بـر ارزش هـاي قـانوني و ارزش هـاي                 . مشاركت است 

مــشروعيت بــه جــاي ارزش هــاي اقتــصادي و كــارايي صــرف تاكيــد بيــشتري دارد و ايجــاد 

دموكراسي و شهروندي سازي و حق توسعه يافتگي در جامعـه از اهميـت ويـژه اي برخـوردار       

مباني نظريه اي اين روش جديد را مي توان وام دار نظرياتي مانند نظريـه             . ).12002والتر (است

مديريت دولتي نوين هود، نظريه دولـت مـديريتي و نظريـه دولـت كـارآفرين آزبـون و گيبلـر                   

اين نظريه ها همگي الگوي جديدي را مطرح مي سازند كه ضمن تاكيد بر جنبـه هـاي            . دانست

كه در رويكرد توسعه پايدار مطرح بود، بر جنبه هاي دموكراتيـك و             كارايي و اثر بخشي دولت      

.ارزش هاي دموكراتيك نيز تاكيد داشته باشد

در همين راستا و همسو با نظريات جهاني توسعه، در زمينه مديريت پايـدار روسـتايي  نيـز                   

حـاظ منطـق بـه    به انسان به عنوان ناظر و به خاطر مباني اخالقي، انسان را محور مي داند و به ل 

شبكه و تركيب و به خاطر طبيعت انسان به انسان خردمند و به لحاظ ساختار سياسي بـه اصـل                   

1- Walter
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؛ بنـابرين اسـتفاده از شـيوه هـاي مـشاركتي و      )37 : 1387افتخاري، (تفويض اختيار اعتقاد دارد   

يابي بـه  تعاملي و رقابت سالم در مديريت نوين روستايي امروزي از اصول اساسي جهت دست             

طـور كـه راجـرز    در نتيجه مديريت جديد روستايي همـان   . اهداف توسعه پايدار روستايي است    

گويد داراي اصول اساسي چون پاسـخگو بـودن، عـدالت محـور، ايفـا كننـده نقـش، داراي                    مي

ه خدمات عمومي مناسب و به      ييان، ارا يمشروعيت و جهت گيري براي افزايش مشاركت روستا       

ان است كه همگي اين اصول، مـديريت روسـتايي را بـه             روستايي در   موقع، ايجاد احساس تعلق   

بـا ايـن رويكـرد تـاثير        ).38 : 1387افتخـاري،   (حكمروايي خوب روستايي رهنمون مي سـازد      

نخست در  : حكمروايي خوب در برنامه ريزي توسعه روستايي را مي توان از دو جنبه نگريست             

، بي شك تفويض اختيار امور برنامه ريـزي       سطح ملي با توجه به اصول اوليه حكمروايي خوب        

زا و از   روستايي به مردمان محلي مورد توجه دولتمردان قرار مي گيـرد؛ در واقـع توسـعه درون                

 امروزه براي هر كسي روشن است كه نهادهاي          اين اساس،  برپايين به باال محور قرار مي گيرد؛        

 توسعه پايدار و موفق روستايي تلقـي  محلي روستايي، حداقل به عنوان يكي از عناصر اصلي در       

 از جنبه ديگر رويكرد حكمروايـي خـوب بـيش از پـيش مـشوق                ).46: 1381بنار،  ( مي گردند 

گسترش مشاركت هاي مردمي در اداره امور خويش مي باشد كه اين عامل مي تواند بـه شـكل                   

 را بـر عهـده   گيري نهادهايي در سطح روستا منجر شود كه هر كدام اداره بخـشي امـور روسـتا                

ي يدر واقع نتيجه نهايي حكمروايي خوب ظرفيت سازي بـراي توسـعه پايـدار، پويـا               . گيرندمي

ــداري محــيط زيــست و تــسهيل مــشاركت هــاي جمعــي خواهــد    اجتمــاعي و فرهنگــي، پاي

؛ بدين سان مي توان گفـت حكمروايـي خـوب روسـتايي راهـي جهـت                 )2002آندسكپ،  (بود

هاي اجتماعي، اقتصادي و اكولوژيكي و همياري در توسـعه          افزايش مشاركت در تصميم گيري      

با اين رويكرد جديد، در امور قضايي و حل مـسايل  . و بهره مند شدن از ثمرات آن تعريف كرد  

رشد روز افزون پديده مجرمانه، همراه با ظهور اشكال و          زندگي در سپهر زيست نيز با توجه به         

حران نـاتواني و ناكارآمـدي و عـدم موفقيـت نظـام             حجم هاي نوين و متنوع بزه و بزهكاري، ب        

گيـري از وقـوع     عدالت كيفري در به كارگيري صرف ضمانت اجراهاي كيفري در زمينـه پـيش             

جرم و مقابله با بزهكاري و اصالح بزهكاران، لـزوم افـزايش و تقويـت عملكـرد برنامـه هـاي                    
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اسي باعث جلب توجه بـه    سياست جنايي و ساير عوامل اقتصادي، اجتماعي، سياسي و جرم شن          

: 1386رسـتمي،   (واقعيت مشاركت جامعه مدني در برنامـه هـاي سياسـت جنـايي شـده اسـت                

.كه شوراهاي حل اختالف را مي توان نمودي از نهادهاي جامعه مدني دانست)139

پيشينه تحقيق

از نخـستين   » رنـه داويـد   «نتايج حاصل از مطالعات نشان مي دهـد فعاليـت هـاي تحقيقـي               

، به ارزيـابي    1960وي در مطالعات خود از سال هاي      . ات در زمينه نهاد هاي قضايي است      مطالع

هر چند وي در مطالعاتش به طـور        . نهادهاي داوري از نخستين تمدن ها تا كنون پرداخته است         

مستقيم به ارزيابي نهادهاي دادرسي روستايي نپرداخته، ليكن شرايط جوامع و نيز نحوه ي حـل           

در ايران نيز مطالعات ارزشـمندي در       . ها به وضوح بيان شده اند     ت در آن دوران   و فصل اختالفا  

دادرسـي  «در تحقيقي تحـت عنـوان     ) 1347(اين زمينه انجام گرفته به عنوان نمونه فرشيد افشار          

ي در هنــد يو بررســي تطبيقــي بــا دادرســي روســتا) هــاي انــصافخانــه(ي در ايــران يروســتا

سي دادرسي روستايي و نقش و عملكرد خانـه انـصاف پرداختـه             به برر » )هاي عدالت پنجايات(

لذا نخست خانه هاي انصاف، نحوه شكل گيري و قوانين مربوط بـدان هـا مـورد مداقـه                   . است

قرار گرفته سپس با معرفي نهادهاي دادرسي هندوسـتان،  تحليلـي مقايـسه اي بـين دو كـشور                    

در تحقيـق  . ي كشور مشخص تر گردد  انجام گرفته است تا نقاط ضعف و قوت دادرسي روستاي         

» خانه انصاف و فلـسفه ايجـاد آن       « عباس وكيل در پژوهشي تحت عنوان      1351ديگري در سال    

به بررسي كامل علل و پيامدهاي تـشكيل خانـه هـاي انـصاف روسـتايي و قـوانين و مقـررات                    

خانـه  «در تحقيقـي بـا عنـوان        ) 1362(جيالنـي حـسيني همچنين محسن . مربوطه پرداخته است  

در اين تحقيـق    . به بررسي عملكرد اين نهاد پرداخته است      » انصاف و تاثير اجتماعي آن در ايران      

رد هاي انصاف از لحاظ اجتماعي، سياسي، اقتصادي، رواني، تربيتي، قضايي و بهداشتي مـو             خانه

هاي مربوطه مـورد تحليـل قـرار    نامهينيهاي انصاف و آبررسي قرار گرفته و قانون تشكيل خانه  
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هـاي انـصاف و   همچنين ورود زنان به كسوت قضاوت در اثر اجراي قـانون خانـه        . گرفته است 

 مورد بحـث و  1348هاي انصاف كشور در سال وسيله خانهه هاي رسيدگي شده بآمار و پرونده 

در طي سال هاي اخيـر نيـز مطالعـات چنـدي در رابطـه بـا نهادهـاي        . ر گرفته است بررسي قرا 

خصوص شوراهاي حل اختالف صورت گرفته كه از جمله آن مي توان به موارد              ه  داوري نوپا ب  

بررسـي جايگـاه حقـوقي    «در پژوهـشي  بـا موضـوع       ) 1383(عباس جمشيدي   : زير اشاره كرد  

ضمن معرفي اين نهـاد بـه       » انون برنامه سوم توسعه      ق 189شوراهاي حل اختالف موضوع ماده      

همچنين حيدر جعفـري در تحقيـق   . داليل شكل گيري و نقاط ضعف و قوت آن پرداخته است      

، بيـشتر بـه   »صالحيت شوراهاي حل اختالف و قواعـد حـاكم بـر رسـيدگي آن        «خود با عنوان    

اضر نيز از آخرين مطالعات     تحقيق ح . بررسي قوانين و مقررات حاكم بر اين نهاد پرداخته است         

در زمينه بررسي نهادهاي دادرسي روستايي مي باشد كـه تـالش دارد بـا بهـره گيـري از نقـاط                  

ي يضعف و قوت تحقيقات قبل، به بررسي ميزان كارايي اين نهاد در زمينه برقراري امنيت قـضا                

.يان بپردازدياز ديدگاه روستا

روش تحقيق

 توصيفي و از لحـاظ نحـوه   -ي، روش انجام آن تحليلي  تحقيق حاضر از لحاظ هدف كاربرد     

در ايـن راسـتا نخـست متـون         . جمع آوري داده ها جزو تحقيقات پيمايشي محسوب مي شـود          

مربوط به شوراهاي حل اختالف و نيز مباحث مربوط به  امنيت و امنيت قضايي  مطالعـه شـد،                    

جهت سـنجش  . دآوري شدندسپس از طريق تدوين و تكميل پرسش نامه ، داده هاي تحقيق گر       

يان منطقـه مـورد مطالعـه       يي روستا يامنيت قضايي و نقش شوراهاي حل اختالف در امنيت قضا         

 شاخص و در قالـب مولفـه هـاي          55نيز، سه بعد اقتصادي، اجتماعي و مكاني امنيت قضايي با           

ـ              .مثبت و منفي مورد ارزيابي قرار گرفت       وان  در واقع هدف كلي از تنظيم شاخص هـا را مـي ت

شناخت كمي دقيق شرايط موجود در يك مقطع زماني و همچنين تصوير رونـدها و دگرگـوني               
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ها در جامعه مورد نظر صورت خواهد گرفت دانـست؛ بـر همـين اسـاس                هايي كه در طي سال    

ـ                  ه مؤلفه ها و عوامل اصلي مورد نظر جهت سنجش امنيت قضايي در روستاهاي مورد مطالعـه ب

:صورت زير انتخاب شدند

يانيي روستايشاخص هاي اصلي مورد نظر جهت سنجش امنيت قضا: 1 شمارهشكل
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در ضمن داده هاي آماري مربوط به شوراهاي حـل اخـتالف در سـطح اسـتان آذربايجـان                   

 آبادي هـاي  نامهشرقي و شهرستان مرند و نيز سرشماري عمومي نفوس و مسكن استان و شناس    

. مواد اصلي تحقيق حاضر را تشكيل مي دهند1385منطقه مورد مطالعه در سال 

جامعه آماري و برآورد حجم نمونه آماري

جامعه آماري كه در واقع همان جامعه مورد بررسي مي باشد روستاهاي داراي شوراي حـل             

هـاي شـمالي آذربايجـان      شهرستان مرنـد يكـي از شهرسـتان       . اختالف شهرستان مرند مي باشد    

I كه در شمال شرقي درياچه اروميه و شمال غربي تبريز و بر سر راه آهن تبريز              مي باشد شرقي  

 شـمال بـه      ايـن شهرسـتان از      كيلومتر مـي باشـد     75جلفا قرار گرفته و فاصله آن از شهر تبريز          

 از غـرب بـه   شهرستان مرزي جلفا، از جنوب به شهرستان شبستر، از شرق به شهرسـتان اهـر و     

شهرستان خوي و ماكو محدود مي گردد و فقط از قسمت غربـي بـه اسـتان آذربايجـان غربـي                     

ايـن   از لحـاظ موقعيـت رياضـي         .هاي كشور مرز مـشتركي نـدارد      و با ساير استان   بوده  محدود  

15 درجـه و     45 دقيقـه عـرض شـمالي و         56 درجه و    38 دقيقه تا    7 درجه و    38شهرستان بين   

 بـر اسـاس سرشـماري    . دقيقه طول شرق جغرافيايي واقـع شـده اسـت   50 و هرج د45دقيقه تا  

مرنـد،  ( شـهر 5 در نفر جمعيت بـوده كـه  232067، شهرستان مرند داراي   1385نفوس و مسكن    

در اين سـال  . روستاي داراي سكنه سكونت داشته اند  126و  ) زنوز، بناب، كشكسراي و يامچي    

روسـتا نـشين     نيـز  نفـر 93035 و تعداد     شهرنشين  نفر 139032كل جمعيت شهرستان تعداد     از  

.بوده اند

با توجه به اينكه در برخي از روستاهاي منطقه طي چند سال اخيـر شـوراي حـل اخـتالف                    

شكل گرفته است لذا انتخاب جوامع آماري بر اساس پيش شرط مطالعه تحوالت ناشـي از آثـار     

سال از زمان تشكيل شوراي حـل       5حداقل سپري شدن    ) شوراي حل اختالف  (پديده مورد نظر  

.روستا مي باشند15با اعمال اين پيش فرض، تعداد روستاهاي مورد بررسي . اختالف مي باشد



107...يانيي روستايارزيابي نقش شوراهاي حل اختالف روستايي در امنيت قضادوم                  شمارة 

يان در يهدف ارزيابي نقش شوراي حـل اخـتالف در امنيـت قـضايي روسـتا     تحقيقايندر

 سال از 5بر اساس معيار سپري شدن حداقل بدين ترتيب. استنمونهعنوانبهشهرستان مرند

خانوارهـاي مجمـوع ازوجامعه آماريعنوانبه روستا15زمان تشكيل شوراي حل اختالف، 

انتخـاب نمونـه عنـوان بـه خـانوار 200كـوكران، گيـري نمونهروشطريقازآنان،روستايي

گـري در   در نهايت با استفاده از روش انتساب متناسب تعداد خانوارهاي مورد پرسـش            . اندشده

تعـداد  . گـري بـه عمـل آمـد       كه از سرپرست اين خانوارهـا پرسـش        مشخص گرديد    هر روستا 

. نشان داده شده است1 شمارههاي مورد مطالعه از هر روستا در جدولنمونه

1385 سال تعداد خانوار و نمونه انتخاب شده به تفكيك روستا بر اساس آمار:1 شمارهجدول

تعداد نمونهتعداد خانوارآباديدهستانبخش

70316گله بانذوالبينيامچي

70116مركيدذوالبينيامچي

57413باروجذوالبينيامچي

55813ليوارذوالبينيامچي

52612يكان كهريزيكاناتيامچي

98623اردكلوبنابيمركز

97623دولت اباددولت آباديمركز

96322ديزج حسين بيگكشكسرائيمركز

65515گلين قيهت غربيهرزندايمركز

50512ابرغاندولت آباديمركز

3919ارسيكشكسرائيمركز

3528ايالت يالقوزاغاجكشكسرائيمركز

3438قراجه محمدكشكسرائيمركز

2005جامعه بزرگكشكسرائيمركز

1564گلجارميشاب شمالييمركز
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8،589200جمع

Tو با بهره گيري از آزمون آمـاري  SPSSا استفاده از نرم افزار   تحليل داده هاي تحقيق نيز ب     

. انجام گرفته است) وابسته(جفت شده

يافته هاي تحقيق

ويژه شرايط افرادي كه    ه  داده هاي آمار توصيفي مربوط به شوراهاي حل اختالف روستايي ب          

بهتـر و شـناخت   عضويت شورا را دارا مي باشند مي تواند به عنـوان ابـزاري در جهـت داوري         

لذا در اين بخش به بيان ويژگي هاي اعـضاي          . كار گرفته شود    ه  نقاط ضعف و قوت اين نهاد ب      

.گري پرداخته مي شودشوراهاي حل اختالف در روستاهاي مورد پرسش

 سال سن و بيشتر بوده انـد كـه          56 از افراد شورا داراي      ٪1/38از لحاظ ويژگي هاي سني،      

 سـال نيـز بـا       25-35همچنـين گـروه سـني       .  خود اختصاص داده اسـت     بيشترين فراواني را به   

. كمترين فراواني را دارا مي باشد3/14٪

 ويژگي هاي سني اعضاي شوراي حل اختالف:2 شماره جدول

 روستاهاي مورد مطالعهويژگي هاي سني شوراهاي حل اختالف

درصدتعدادسن

25-35614,3

36-45716,7

46-551331,0

1638,1بيشترو56

42100كل

بررسي سطح سواد اعضاي شوراي حل اختالف نشانگر باال بودن سطح تحصيالت ابتـدايي              

در ضـمن افـراد داراي   .  كل اعـضا را در بـر مـي گيـرد    ٪50در بين اعضاي شورا مي باشد كه       

.داراي دومين ميزان فراواني مي باشند٪ 7/16تحصيالت حوزوي نيز با دارا بودن 
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 سطح سواد اعضاي شوراي حل اختالف:3 شمارهجدول

 روستاهاي موردمطالعهسطح سواد اعضاي شوراي حل اختالف

درصدتعدادسواد

2150,0ابتدايي

614,3راهنمايي

37,1متوسطه

511,9تحصيالت دانشگاهي

716,7تحصيالت حوزوي

42100كل

در ٪ 81ن كرده اند كه داراي شغل دولتي انـد و          اعضا عنوا  ٪19همچنين از لحاظ اشتغال،     

.فعاليت هاي غير دولتي مشغول به كار بوده اند

داده هاي جدول زير نشان مي دهد كه اكثريت اعضاي شوراهاي حل اختالف داراي سـابقه                

 سال  1از اعضا داراي سابقه اي كمتر از        ٪  1/7 سال و بيشتر در شورا بوده اند و تنها           3عضويت  

. ندمي باش

 سابقه عضويت در شوراي حل اختالف:4 شمارهجدول

 روستاهاي مورد مطالعهسابقه عضويت در شورا حل اختالف

درصدتعدادسايقه

37,1 سال1كمتر از 

1126,2سال2تا 1

37,1سال3تا 2

2559,5و بيشترسال3

42100,0كل

ط تعـداد پرونـده هـاي ارجـاعي بـه هـر       همچنين بر اساس بررسي هاي به عمل آمده متوس  

 فقره و متوسط تعداد مختومه در هـر   83واحد از شوراهاي حل اختالف روستاهاي مورد مطالعه       
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 روز 35 فقره در سال بوده است؛ و نيز متوسط مدت زمـان رسـيدگي بـه پرونـده هـا                68واحد  

. براي هر پرونده مي باشد

ستايي مورد مطالعه، روش كدخدامنـشي      شيوه غالب رسيدگي در شوراهاي حل اختالف رو       

ها در مرحله بعدي قرار داشـته  بوده و روش هاي مشورت با معتمدين محلي و معرفي به دادگاه  

ـ   يدر اين ميان  بيـشتر اختالفـات روسـتا      . اند ويـژه اختالفـات ناشـي از    ه يان اختالفـات مـالي ب

 اجتماعي و مكـاني قـرار      معامالت محصوالت كشاورزي و دامي بوده و در وهله بعد اختالفات          

نكته ديگر اينكه در فصل تابستان نيز بيشترين اختالفات در سطح روسـتاها گـزارش               . داشته اند 

. شده است

اجتمـاعي و   در همين راستا نتايج حاصل از بررسي امنيت قضايي در ابعاد مختلف اقتصادي،            

:صورت زير مي باشده مكاني ب

بعد اقتصادي امنيت قضايي

 شـاخص طراحـي شـد و بـا تحليـل ديـدگاه       16بعد اقتصادي امنيت قضايي جهت سنجش  

از ديدگاه سرپرست خانوارهـا بيـشترين اختالفـات         : دست آمد ه  سرپرست خانوارها نتايج زير ب    

اقتصادي در سطح روستاها در دوره قبل از شوراهاي حل اختالف  مربوط به مطالبات وجه نقد                 

 نفـر از سرپرسـت خانوارهـا ايـن گونـه            160ش از   كه بـي  طوريه  و چك بالمحل بوده است ب     

در دوره بعد از شوراي حل اختالف نيـز علـي   . اختالفات را زياد و خيلي زياد ارزيابي كرده اند   

رغم كاهش نسبي اين اختالفات در زمينه مطالبات وجه نقد و چك بالمانع ، همچنان بيـشترين                 

از سـويي ديگـر از ديـدگاه        .ا مـي باشـند    ميزان اختالفات روستايي از ديدگاه سرپرست خانواره      

ها در دوره بعد از شوراي حل اخـتالف نـسبت بـه             سرپرست خانوارها هزينه مراجعه به دادگاه     

هـا در   كه اغلب افراد ميزان هزينه رفت و آمد بـه دادگـاه           طوريه  قبل از آن افزايش يافته است ب      

. ي كرده انددوره بعد از شوراي حل اختالف را زياد و خيلي زياد ارزياب

در مورد اختالفات ناشي از تقسيم به سهم محصوالت كشاورزي در دو دوره قبل و بعـد از                  

شوراي حل اختالف نيز مي توان گفت علي رغم كاهش نسبي اين اختالفـات در دوره بعـد از                    
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شوراي حل اختالف، از ديدگاه سرپرست خانوارها اين اختالفات كماكان بـه مقـدار زيـادي در     

.ستاها وجود داردسطح رو

از لحاظ گويه هاي مثبت نيز بايد گفت در دوره بعد از شوراهاي حـل اخـتالف مطلوبيـت                   

ويژه در مورد ميزان اشـتغال بـراي زنـان و ميـزان     ه نسبي در زمينه شاخص هاي مورد ارزيابي ب 

.اطمينان از دريافت حق الزحمه در قبال كارهاي روز مزد مشاهده مي شود

نيت قضاييبعد اجتماعي ام

 گويـه طراحـي و مـورد پرسـش گـري قـرار       28جهت سنجش بعد اجتماعي امنيت قضايي   

بر اساس يافته هاي حاصل از داده هاي پرسش نامه اي از ديدگاه سرپرسـت خانوارهـا                 . گرفت

:دست آمده نتايج زير ب

ت از لحاظ اجتماعي بيشترين اختالفات در سطح روستاهاي مورد بررسي مربوط به اختالفا            

خانوادگي، طايفه اي و دعاوي دسـته جمعـي مـي باشـد بـه طـوري كـه اكثريـت افـراد مـورد                 

در ايـن بـين اختالفـات    . گري ميزان اين اختالفات را زياد و بسيار زياد ارزيابي كرده اند  پرسش

لـيكن  . ناشي از مالكيت آب و تجاوز به حدود اراضي مجاور نيز ميزان بااليي را نشان مي دهند                

بعد از شوراهاي حل اختالفت اين نوع از اختالفات و دعاوي روند كاهـشي بـه خـود       در دوره   

عالوه بر اين از ديدگاه سرپرست خانوارها ميزان سرقت و دزدي از منازل و مزارع               . گرفته است 

نسبت به دوره قبل از شوراهاي حل اختالف افزايش چشمگيري بافته اسـت؛  از سـوي ديگـر                   

روستايي نيز در دوره بعد از شوراي حل اختالف رونـدي افزايـشي بـه             ميزان انحرافات جوانان    

. خود گرفته است

در زمينه گويه هاي مثبت در زمينه بعد اجتماعي امنيت قضايي بايـد گفـت بيـشترين تـاثير                   

يان يعملكرد شوراهاي حل اختالف در زمينه گسترش ميزان مشاركت و همبستگي بـين روسـتا              

گري ميزان مـشاركت و همبـستگي        نفر از افراد مورد پرسش     170ز  مي باشد به نحوي كه بيش ا      

. يان را در دوره بعد از شوراي حل اختالف زيـاد و بـسيار زيـاد ارزيـابي كـرده انـد      يبين روستا 
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يان در دوره بعـد از شـوراي حـل اخـتالف افـزايش              يهمچنين روحيه انس و الفت بين روسـتا       

. چشمگيري يافته است

يبعد مكاني امنيت قضاي

ســنجش بعــد مكــاني امنيــت قــضايي از ديــدگاه سرپرســت خانوارهــا نــشانگر مطلوبيــت  

هاي مورد ارزيابي در دوره بعد از شوراهاي حـل اخـتالف مـي باشـد بـه نحـوي كـه                      شاخص

در اين بين بـا  . هاي منفي روند كاهشي و گويه هاي مثبت روند افزايشي به خود گرفته اند      گويه

 اي در بين شاخص هـاي منفـي مـورد ارزيـابي در دوره بعـد از         توجه به داده هاي پرسش نامه     

شوراهاي حل اختالف، از ميزان تغيير و تبديل اراضي كشاورزي به نحـو مـوثري كاسـته شـده                   

ـ         . است خـصوص بـراي   ه همچنين از لحاظ شاخص هاي مثبت، امنيت در رفت و آمد به شهر ب

.زنان و كودكان بيشترين افزايش را داشته است

تـرين معايـب و مزايـاي شـوراهاي حـل           از ديدگاه جامعه آماري مورد مطالعه مهم      همچنين  

:صورت زير مي باشده اختالف روستايي ب

معايب و مزاياي شوراهاي حل اختالف روستايي از ديدگاه سرپرست خانوارها: 5 شماره جدول

مزيت هامشكالت

نداشتن تخصص كافي و پـايين بـودن سـطح سـواد            

.اعضاي شورا

د اطالع رساني دقيق و مناسـب در مـورد حـدود            نبو

.وظايف شوراي حل اختالف

.ها و شوراهاي حل اختالفناهماهنگي بين دادگاه

نامناسب بودن برخي احكام صادره از سوي شورا از         

.جمله غرض ورزي در دادرسي

نبــود انگيــزه در شــوراها بــه جهــت رايگــان بــودن  

.هايشانفعاليت

.بومي بودن

.دندر دسترس بو

.رايگان بودن كليه مراحل دادرسي

.آشنايي كافي به شرايط حاكم بر جامعه محلي

.داشتن شناخت كافي از طرفين اختالف
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گويي نهايي به سوال تحقيق، يافته هـاي حاصـل از پرسـش نامـه هـا از طريـق                    جهت پاسخ 

اري نتـايج   مورد تحليل قرار گرفت؛ لذا براي سنجش معنـاد        ) وابسته( جفت شده  Tآزمون آماري 

بـر ايـن اسـاس ميـانگين     .  مالك تصميم گيري قرار گرفـت      05/0حاصل از آزمون آماري، عدد      

بعـد از جمـع   ) اقتصادي، اجتماعي و مكـاني    (مجموع داده هاي مربوط به سه بعد امنيت قضايي        

:صورت زير مي باشده  مورد تحليل قرار گرفتند كه نتايج آن بT، از طريق آزمون 1بندي

05/0اده هاي جدول زير از ديدگاه سرپرست خانوارها فرضيه نخست در سطح             بر اساس د  

به عبارت ديگر تفاوت معناداري بـين دو دوره قبـل و بعـد از شـوراي حـل                 . معنا دار مي باشد   

 ميانگين ها نيز مويد ايـن       مقايسه. گري وجود دارد  اختالف در زمينه شاخص هاي مورد پرسش      

ن داده ها در دوره بعد از شوراي حل اخـتالف  نـشانگر تـاثير                نكته است چرا كه كاهش ميانگي     

لذا مي توان گفت از ديدگاه سرپرست خانوارهـا، شـوراهاي   . گذاري عملكرد اين نهاد مي باشد    

. يان را افزايش دهنديحل اختالف توانسته اند امنيت قضايي روستا

 نتايج حاصل از آزمون ديدگاه سرپرست خانوارها:6 شماره جدول

ميانگيندوره هاروهگ
تعاد 

گويانپاسخ
Std. 

Deviation

١٧٥,٥٧٥٠٢٠٠٦,٩١١٠٩قبل از شوراي حل اختالف سرپرست 

١٤٧,١١٥٠٢٠٠٦,٥٣٤٩٣بعد از شوراي حل اختالفخانوارها

Paired Differences
٩٥٪Confidence 
Interval of the 
Difference

دورهگروه
 .Stdميانگين

Deviation
Std. Error 
Mean

حداكثرحداقل

tdfSig. (٢-
tailed)

سرپرست 

خانوارها

مقايسه 

قبل و بعد
٢٨,٤٦٠
٠٨,٨٧٥٣٧٠,٦٢٧٥٨٢٧,٢٢٢٤٢٩,٦٩٧٦٤٥,٣٤٩١٩

٩٠,٠٠٠

1 compute
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جمع بندي و نتيجه گيري 

فاده از  ويـژه اسـت   ه  ها ب كار گيري كليه توان   ه  امروزه در شيوه هاي نوين توسعه پايدار لزوم ب        

روش هاي مشاركتي بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است زيرا كه همگان را اعتقـاد بـر آن       

بـا ايـن   . است توسعه اي كه مشاركت و تعاوني به دنبال آن باشـد توسـعه پايـدار خواهـد بـود       

يند توسعه از طريق مشاركت فراگير همه شـهروندان  آها درفررويكرد، آگاهي و بازتواني ظرفيت 

تحقـق مـشاركت نيـز موجـب شـكل      .  سكونتگاهي كه زندگي مي كنند امكان پذير مي باشد   در

گيري نهادهايي خواهد شد كه مردم از طريق اين نهادها در تصميم گيري هـاي سـپهر زنـدگي                   

در واقع گسترش مشاركت هاي مردمـي و بـر عهـده گـرفتن بخـشي از                 . خود شركت مي كنند   

زمينه شكل گيري حكمروايي خـوب را در عرصـه هـاي            يندي است كه    آوظايف توسعه اي، فر   

در واقع حضور فعال مردم در تمام شـئون زنـدگي           . فراهم مي آورد  )شهر و روستا  (زيستي بشر   

اعم از سياسي، اقتصادي، اجتماعي، قضايي و اكولوژيكي عالوه بر ايجاد شوق و عالقمنـدي در         

از سـوي ديگـر بـا    . تايي مي باشـد سطح فعاالن جامعه، نويد بخش تسريع در روند توسعه روس      

هـاي  تـرين برنامـه   رسيدن به عدالت اجتماعي در تمامي جوامـع بـشري از مهـم            توجه به اينكه    

اجـراي  ترين ابزار نيـل بـه ايـن هـدف         يكي از اساسي  ،شودها محسوب مي  ها و حكومت  دولت

.  صحيح قانون و مصون ماندن از عواقب و تبعات احتمالي اجراي آن است

ن پشتوانه فكري شوراهاي حل اختالف روسـتايي بـا هـدف افـزايش مـشاركت هـاي                  با اي 

مردمي در امور قضايي خويش، كاهش مراجعات به محاكم قضايي و گسترش فرهنگ صـلح و                

توجه به امنيت و قانون براي      . سازش از طريق كدخدامنشي  پا به عرصه هاي روستايي گذاردند          

بـدين سـان    . رودهاي اجتماعي به شمار مي    سي انديشه تحقق عدالت اجتماعي از محورهاي اسا     

ويژه امنيت قضايي، از جمله وظايفي اسـت كـه بـر عهـده              ه  برقراي امنيت در جامعه روستايي ب     

شوراهاي حل اختالف روستايي است كه در نهايـت عملكـرد ايـن شـورا جهـت بـرآوردن آن                    

الف در سـطح روسـتاهاي      مطالعه و تحليل عملكرد شوراهاي حل اخت      . جهت گيري كرده است   

مورد مطالعه نشان مي دهد تفاوت معناداري از لحاظ امنيت قضايي بين دو دوره قبـل و بعـد از      

نتايج حاصله حاكي از آن است كه از ديدگاه سرپرسـت           . شوراي حل اختالف مشاهده مي شود     
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ا افـزايش   يان ر ياند امنيت قـضايي روسـتا     خانوارهاي مورد مطالعه، شوراي حل اختالف توانسته      

. دهند؛كه نشانگر اثر بخشي فعاليت هاي شوراي حل اختالف را در اين منطقه مي باشد

يان، شاهد وجـود برخـي      يليكن از ديدگاه كلي، علي رغم روند افزايش امنيت قضايي روستا          

داده هاي تحقيـق بـه خـوبي        . كاستي ها در عملكرد شوراهاي حل اختالف روستايي مي باشيم         

است كه علي رغم وجود تفاوت معني دار در اغلب شاخص هاي مورد ارزيابي،              مويد اين نكته    

در برخي از شاخص ها مطلوبيت مورد انتظار وجود نداشته كه لـزوم برنامـه ريـزي و تقويـت                    

خصوص هب. شوراهاي حل اختالف جهت مطلوبيت بخشي به اين شاخص ها احساس مي شود           

معمـوالً  ير اختالفات ناشي از مطالبـه وجـه نقدكـه           يان نظ ياختالفات مالي روستا  در مورد برخي  

شـوند چـرا كـه نيازمنـد توافـق و           هاي جايگزين حل و فصل مي     كمتر از طريق داوري و روش     

 غيرقابـل ارجـاع بـه داوري و طـرق            بـدين جهـت،    طرفين اخـتالف مـي باشـند      تراضي بعدي   

بنـابراين  . خارج است  نيز   ي حل اختالف   از شمول صالحيت شوراها    در نتيجه جايگزين بوده و    

در (رغم تاسيس شوراهاي حـل اخـتالف و تعيـين صـالحيت اجبـاري              ، علي در وضعيت فعلي  

 ايـن گونـه   براي اين شوراها، نقش بسيار اندك و محـدودي در حـل و فـصل              ) دعاوي كوچك 

از سويي ديگر افزايش هزينه دادرسي كه خـود ناشـي از            . دن دار يانياختالفات مالي مابين روستا   

م آگاهي شوراهاي حل اختالف روستايي به قوانين دادرسي و عـدم اطـالع رسـاني مناسـب             عد

نسبت به حدود اختيارات و وظايف شوراهاي حل اختالف مي باشد از نقـاط ضـعف ديگـري                  

.است كه عملكرد اين نهاد را تحت الشعاع قرار داده است

ه راهكارهاي اجرايييپيشنهادات و ارا

ه به نتايج حاصل از يافته هاي تحقيق، پيشنهادات زير جهت بهبـود عملكـرد               بر اين اساس و با توج     

:ه مي گردديشوراهاي حل اختالف روستايي ارا

در زمينه برنامه ريزي) الف

بازنگري در مالك انتخاب اعضاي شوراهاي حل اختالف�

 بـه شـرايط   هجلزوم بررسي شرايط موجود جوامع روستايي و تعيين حدود اختيارات اين نهاد با تو          �

موجود؛
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بازنگري در حدود صالحيت شوراهاي حل اختالف�

اطالع رساني بيشتر نسبت به حدود وظايف شوراي حل اختالف روستايي؛�

در زمينه آموزش) ب

باال بردن سطح آگاهي و توان اعضاي شوراي حل اختالف روستايي نسبت بـه احكـام قـضايي و           �

قوانين موضوعه؛

ف در زمينه جلوگيري از وقوع جرايمآموزش شوراهاي حل اختال�

در زمينه مديريت) ج

تقويت قوه نظارتي جهت جلوگيري از بهره برداري هاي سوء�

 بـا ادبيـات و      ي حـل اخـتالف روسـتايي      ميزان آشنايي اعضاي شوراها   پايين بودن   بي شك 

آورد مباني حقوقي بسيار قابل تامل است كه مي تواند در آراي قضايي اشـكاالتي را بـه وجـود                 

 احتمال سوءاستفاده هاي سياسي، اجتماعي از اين جايگـاه دور از انتظـار نيـست و بايـد بـا                     لذا

از اهـداف اصـلي دور      د تـا    تقويت قوه نظارتي مانع از ايجاد فرصت براي سوءاستفاده گران شـ           

خصوص كارشناسان مسائل حقوقي جهت نظـارت       ه  بديهي است انتخاب افراد باسواد ب     . نشويم

راهاي  حل اختالف روستايي از اساسي تـرين راهكارهـاي حـصول بـه ايـن هـدف                   بر كار شو  

:اين ارزيابي از چند جهت مي تواند صورت پذيرد. خواهد بود

.ارزيابي ساليانه توسط شوراها-1

يه با تشكيل واحد نظارت و ارزيـابي شـوراهاي حـل اخـتالف در               ي ارزيابي توسط قوه قضا   -2

.هاي بخشدادگاه

.شاركت هاي مردمي در انتخاب اعضاي شوراي حل اختالف روستاييتوجه بيشتر به م-3

.تضمين قانونيِ اجراي احكام صادره از سوي شوراي حل اختالف روستايي-4

.حمايت هاي مالي و قانوني از اين نهاد نوبنياد-5

نخست اينكه اكثراً   : پيشنهادات باال را مي توان با دو شيوه ي كامالً عملي جامه عمل پوشاند             

به عنوان  . رد مذكور با تصويب قوانين جديد يا اصالح برخي قوانين قبلي قابل حصول است             موا

نمونه افزايش استقالل شوراي حل اختالف و يا التزام به اجراي كامـل احكـام صـادره ازسـوي                
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باشند؛ اين نهاد و نيز تعيين حدود وظايف شوراي حل اختالف روستايي از جمله اين موارد مي               

ر برخي موارد نظير افزايش مشاركت هاي مردمي و نيز بـاالبردن سـطح آگـاهي و            از سويي ديگ  

در مـورد افـزايش     . سري اقـدامات عملـي اسـت      توان اعضاي شوراي حل اختالف مستلزم يك      

آل ترين راهكار انتخاب اعضاي شورا از طريـق راي مـستقيم مـردم              مشاركت هاي مردمي، ايده   

؛ بـراي بـاال بـردن سـطح         )اهاي اسالمي انجام مـي گيـرد      نظير آنچه كه در مورد شور     ( مي باشد 

آگاهي و توان اعضاي شورا نيز مي توان دوره هاي آموزشي قبل از خـدمت را در دسـتور كـار                     

 نيـز   -خصوص كارشناسان مسائل حقوقي   ه  ب-بديهي است انتخاب افراد باسواد محلي     . قرار داد 

نكتـه آخـر اينكـه تغييـر در         . داز اساسي ترين راهكارهاي حصول بـه ايـن هـدف خواهـد بـو              

ترين راهكارها عملـي و قـانوني جهـت         هاي انتخاب اعضاي شوراي حل اختالف از مهم       مالك

كه هيچ يك از اعضاي اين نهاد انتـصابي نبـوده و از             طوريه  ارتقاي كارايي اين نهاد مي باشد؛ ب      

. توان علمي و عملي كافي براي حل مسائل  برخوردار باشند
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