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 تفکر سیستمیاساس  بر 

 
  3علی خوارزمی امیددکتر ، 2سید هادی زرقانیدکتر ،  1پناه نرگس حجی

 

 چکیده

گیرای   آینید  امیروزه    شیمار میی   سازماندهی سیاسی فضا و تمرکززدایی، از موضوعات مطرح در حوزۀ مطالعات جغرافیای سیاسیی هی   

شناختن  رسمیت ها ناگزیر از ایجاد و ه  حکومت شود و های تمرکززدایی در هیشتر کشورهای دنیا مشاهده می ای ه  اجرای سیاست فزاینده

قانونی در  -عنوان جزء ساختاری حکومت هستند  این مقال  ه  هررسی سیستمی نق  عوامل سیاسی محلی ه  ها و نهادهای سطح سازمان

هر کشور ایران پرداخت  است و ها توج  ه  کارآمیدی رو  تککیر سیسیتمی در مطالعیات حیوزۀ علیو         گیری دولت محلی ها تأکید شکل

اساس ماهییت و رو ،   لحاظ هدف، کارهردی و هر ده است  پژوه  حاضر ه اجتماعی، این پژوه  هر مبنای رو  تککر سیستمی انجا  ش

ای و میدانی صورت گرفت  است ک  هرای  شود  گردآوری اطالعات ه  دو صورت مطالعۀ کتاهخان  تحلیلی و استنباطی محسوب می –توصیکی

  ها رو  گلول  هرفی(، هرای ارزییاهی مییزان تیأ یر    ای( و کیکی )مصاحب گردآوری اطالعات در مطالعۀ میدانی از دو رو  کمّی )پرسشنام 

هنیدی مییزان    ، هیرای اولوییت  spssافزار  نمون  ها استکاده از نر  تک tگیری دولت محلی در ایران از آزمون  قانونی در شکل-عوامل سیاسی

اسیاس تککیر    هیای علییی و معلیولی هیر      ، هرای رسم دییاگرا spssقانونی از آزمون فریدمن  -یک از عوامل مرهوط ه  هُعد سیاسی تأ یر هر

شده اسیت  هیا توجی  هی  نتیایی تحقیی، حاضیر،         و هرای تکمیل سیستم نهایی از رو  مصاحب  استکاده  Vensimافزار  سیستمی از نر 

تی  و  یاف ای نوین و کارآمد هرای مقاهل  ها مشکالت در هین کشیورهای توسیع    گیری دولت محلی یک ضرورت رو ه  گستر  و شیوه شکل

عنیوان روشیی کارآمید هیرای مباحیث       حال توسع  است ک  کشور ایران نیز از این هحث مستثنی نیست  در این راه تککر سیستمی ه  در

قانونی هرای  -دهد ک  میزان تأ یر عوامل سیاسی خصوص هحث دولت محلی هاید مورد توج  قرار گیرد  نتایی تحقی، نشان می مدیریتی ه 

ضیعی  ارزییاهی    گیری دولت محلی در ایران خیلی زیاد است و وضعیت موجود این هُعد هرای شکل ی در ایران خیلیگیری دولت محل شکل

رسیانی کارآمید، وجیود     قیانونی  خیدمات   -های کمّی و کیکی در هین عوامل میث ر سیاسیی   اساس نتایی تحلیل هر این، هر شود  عالوه می

 گیری دولت محلی در ایران، در اولویت قرار دارند  لی در درون جامعۀ محلی در شکلگیری امور مح هوروکراسی شدید و ضرورت تصمیم

 قانونی، دولت محلی، تککر سیستمی  -ایران، سیاسیکلید واژگان: 
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 و هیان مسئل  مقدم  -1

شود که  حال حاضر کمتر کشوری در جهان یافت می در

های محلی پی نبررد  باشر) کشرکیبا     به اهمیت سازمان

ناپذیر و  (. دولت محلی واقعیتی انکار193: 1384مق)م، 

دارای علررت وجررودی قرروی و پایرر)ار برررای ادار  امررور  

عمررومی محلرری بررود  و وجرره اشررتراب همرر  مکاترر   

ایررپ پ)یرر)  آیرر).  سیاسرری برره حسررا  مرری  -فلسرر ی

برر   جغرافیای سیاسی در م هوم واقعی خرود  مبتیری  

گیری از پراییپ   ریزی و تصمیم اصول دموکراتیک برنامه

به باال و دارای رابط  افقی ق)رت با سایر سطوح قر)رت  

(.در طررول دو دهرر  گذشررته، 3: 1392اسررت کویسرری، 

حرال توسرعه بره     یافته و در بسیاری از کشورهای توسعه

نرروعی  زدایرری روی آورد  و برره  زهررای تمرکرر  سیاسررت

(. 106: 1389انر) کمعلمری،    زدایی را اعمال کرد  تمرکز

دلیل اهمیرت سرازمان)هی سیاسری فدرا در توسرع        به

به تقسیم فدای سرزمییی خود  ها نسبت کشورها، دولت

به شکل میاس  ج)ّیت خاصی دارن). سطح اختیارات و 

گیررری و کررارکرد سیاسرری واحرر)های   قرر)رت تصررمیم

یمات درون کشررور تررابع نررو  دولررت و سیسررتم  تقسرر

های متمرکرز و   سیاسی در سطح ملی است. در سیستم

یکپارچه مانی) ایرران، اقتر)ار واحر)های فدرایی درون     

کشور مح)ود بود  و تابع قبض و بسط اختیارات دولرت  

(. 63: 1385پرور و میصروریان،    مرکزی است کاحمر)ی 

ت بهترر هرم   امروز  در بحث تمرکززدایی و انجام خ)ما

ازلحاظ کی ی و کمّی و هم برای توسعه در یک کشرور،  

اجتیرا  اسرت    های محلی بحثی غیرقابرل  تشکیل دولت

( همچیرریپ مشررک ت  429-430: 1387نیررا،  کحرراف 

ترر و حرل    روز پیچیر)   ها روزبه جوامع انسانی و سازمان

ها نیازمی) ت کر بهتر است. موارد فراوانی وجرود دارد   آن

ان و مسئوالن بررای حرل یرک مشرکل،     که ت   م)یر

فقط باعث تسرکیپ آن شر)  و پرز از مر)ت کوتراهی      

وضعیت مانی) قبل ش)  یا میجرر بره ایجراد مشرک تی     

تر و ب)تر ش)  اسرت. رویکررد سیسرتمی، مر)عی      بزرگ

هرای   ترر برا پیچیر)گی    ارائ  روشی برای برخورد اصرولی 

برای (؛ بیابرایپ 1: 1388است کمختاری، دنیای کیونی 

ویژ  مر)یریت   شیاخت و تحلیل موضوعات م)یریتی، به

نگررر  »شررک  هررای محلرری، برر)ون حکومررت و دولررت

بهتررریپ و کارآمرر)تریپ رویکرررد اسررت    « سیسررتمی

گیری  های شکل (. عوامل و زمییه107: 1390کمقیمی، 

هررای کلرری مانیرر) عوامررل  دولررت محلرری از زیرسرراخت

فرهیگرری، -قررانونی، اجتمرراعی -جغرافیررایی، سیاسرری 

ش)  است. برای ایجاد هرک)ام از ایرپ   دی تشکیل اقتصا

ای از عوامرل مختلرو وجرود     ها نیز مجموعره  زیرساخت

جانب  آن الزامی است. با توجره برا    دارد که بررسی همه

الذکر، امرروز  دولرت محلری بره واقعیرت و       مطال  فوق

ش)  است کره    ضرورت رو به گسترشی در جهان تب)یل

حلری، آن را بایسرتی   هرای م  برای شیاخت مرثثر دولرت  

وتحلیرل قررارداد. در    عیوان یک سیستم مورد تجزیره  به

 -ایپ مقاله ت   ش)  اسرت ترا عوامرل مرثثر سیاسری     

گیری دولت محلی در ایران شیاسایی و  قانونی در شکل

نظرران و   بیر)ی ایرپ عوامرل از دیر)گا  صراح       اولویت

نهایرت چگرونگی ترأثیر     ان)یشمی)ان دولت محلری و در 

گیرری دولرت    قرانونی در شرکل   -ثر سیاسری عوامل مرث 

محلرری در ایررران در قالرر  ت کررر سیسررتمی بررا کمررک 

وتحلیرل قررار    مورد بررسری و تجزیره   Vensimافزار  نرم

 گیرد.

 

 رو  تحقی، -2

 -تحقیق حاضرر بررای ارزیرابی نقرش عوامرل سیاسری      

گیری دولت محلی در ایران برا اسرت اد     قانونی در شکل

رد. ایپ پژوهش ازنظر نتیجه، از ت کر سیستمی تأکی) دا

کاربردی و ازنظر ه)ف، اکتشافی است. پژوهش حاضرر  

قانونی -بی)ی عوامل سیاسی میظور شیاسایی و اولویت به

هرا   گیری دولت محلی و بررسی ارتباط آن مثثر در شکل

یافتره اسرت. در ایرپ      در قال  ت کر سیسرتمی سرامان  

مرثثر برر    ای عوامرل  راستا، ابت)ا برا مطالعرات کتابخانره   

گیری دولت محلری در ایرران مشرخ  و تعیریپ      شکل

ش)  است. در ادامه ت   ش)  است با مطالعات کمّری  

و کی ی، اولویت ایپ عوامل تعییپ شود. در رو  کمّری  

شرر)  اسررت کرره  سرراخته اسررت اد   از پرسشرریامّ محقررق

زیراد(   کخیلی 5کم( تا  کخیلی 1مبیای طیو لیکرت از  بر

طریق آل رای   ت. پایایی پرسشیامه ازش)  اس  بی)ی درجه



 
 
 
 

       

 

 

 
113 

 
 

  
 ... در ایران دولت محلی یریگ شکل قانونی در -ارزیابی نقش و تأثیر عوامل سیاسی

کرونباخ تعییپ ش). چیانچه ضری  آل ای کرونباخ برای 

محاسرربه شررود، پایررایی آن  7/0از  یررک مقیرراش برریش

شود. ضری  آل ای کرونبراخ   مقیاش مطلو  ارزیابی می

محاسرربه شرر)؛ بیررابرایپ پایررایی  8/0در ایررپ پررژوهش 

ن نیرز  نامه مطلو  ارزیابی ش)  است و روایری آ  پرسش

با قداوت کارشیاسان و همچییپ پوشش کامرل مبیرای   

در تحلیررل  spssافررزار  نظررری تأیی)شرر)  اسررت. از نرررم

های استیباطی نظیر  ها است اد  ش)  است و آزمون داد 

t- test کار گرفته ش)  است. نمونر  کمّری    و فری)مپ به

ن ر از کارشیاسان خبرر  مررتبط برا موضرو       40شامل 

آوری اط عرات   همچییپ برای جمرع دولت محلی است. 

سراختاریافته اسرت اد  شر).     های نیمه کی ی از مصاحبه

نظران در حوز  دولرت   ن ر از صاح  7ها با  ایپ مصاحبه

ش)  اسرت و اط عرات    برفی انجام  محلی به رو  گلوله

آمر)  از آن نیرز برر مبیرای آنرالیز موضروعی و        دست به

جهت تکمیرل   رک)بی)ی تحلیل ش). نتیج  ایپ مرحله د

ها و ارزیرابی   نتایج پرسشیامه و همچییپ تحلیل چالش

گیرری دولرت    قرانونی مرثثر در شرکل    -عوامل سیاسری 

مبیرای ت کرر    محلی در ایران بود که درنهایت نتیجه برر 

مورد بررسی قرار  Vensimافزار  طریق نرم سیستمی و از

 گرفت.

 

 مبانی نظری -3

 دولت محلی -3-1

اداری  –ای سیاسری   هومی، ساز لحاظ م دولت محلی به

است که نتیج  فراییر) توزیرع فدرایی قر)رت سیاسری      

آیرر).  وسرریل  حکومررت مرکررزی پ)یرر) مرری  اسررت و برره

شررود  عبررارتی، فراییرر)ی اسررت کرره موجرر  مرری   برره

گیرری، اجررا و نظرارت دربرار  امرور محلری در        تصمیم

های کلی حکومت مرکزی به نهادها  چهارچو  سیاست

ها، نهادهرای   های مردمی نظیرِ شوراها، انجمپ و سازمان

سر ی)ان و همچیریپ    م)نی و نهادهرای داوری و ریرش  

مقامات و نهادهای حکرومتی محلری نظیررِ فرمانر)اری،     

بخش)اری، ادارات دولتری، واگرذار شرود کحراف  نیرا و      

برر ایرپ، دولرت محلری،      (. ع و 36: 1388کاویانی راد، 

بخشی از دولت است که در سرطح بسریار نزدیکری بره     

د و اجرراز  مشررارکت مسررتقیم   شررهرون)ان قرررار دار 

 دهر)   هرا مری   شرهرون)ان بره درجرات براالتر را بره آن     

(Gamper & Palermo, 2011: 3) های زیادی  و فرصت

میظور مشارکت در تیظیم و ایجراد   را برای شهرون)ان به

 Mamedova & et)کیر)   های محلی فراهم می سیاست

al, 2007: 5). شرر)ن برخرری امررور و   واقررع محلرری در

ها با حاکمیت ملی حساسریت و   تباط مستقیم آنار ع)م

بره ایرپ امرور بره نحرو       اشتیاق دولت مرکزی را نسربت 

ترروجهی کرراهش خواهرر) داد. انتقررال قرر)رت      قابررل

عیررروان نظرررام سیاسررری محلررری در راسرررتای  تحرررت

شان حرکت  پذیری مردم در م)یریت سرزمییی مشارکت

رو  ایرپ  بخشر)؛ از  سوی یک جامع  م)نی را نویر) مری   به

طرور   ام سیاسی ناحیه با ت ویض برخی اختیرارات بره  نظ

نسبی و محلی بره مرردم نرواحی مختلرو از یرک سرو       

میر)ی بره    توان) در ساکیان ایپ نواحی حرز ع قره   می

گرذاری و   زیست خود و ت   برای سررمایه  مکان تحت

توسع  تحت حمایت دولت مرکزی را افزایش دهر) و از  

تکمیلی در بیپ  مهای ه میظور ای ای نقش سوی دیگر به

نواحی، زمیی  مساع)ی برای تعام ت فرهیگی، سیاسی 

 -و اقتصادی شکل خواهر) گرفرت و فواصرل اجتمراعی    

سیاسی میان نواحی با گسرتر  و تعمیرق ایرپ روابرط     

هرا و   تر خواه) ش) و کارکردهای گونراگون اسرتان   کوتا 

پری   پارچگی و ادغرام ملری را در   ها یک روابط متقابل آن

(. در عصرر  62: 1381شت کمیرحیر)ر، ککری،   خواه) دا

حاضر، دولت محلی به واقعیتی انکارناپرذیر و ضررورتی   

شر)    رو به گستر  در ساختار سیاسی کشورها تب)یل 

 حتی در دولت محلیاست، دلیل ایپ م)عا آن است که 

قرر)یمی برره رسررمیت  هررای ف)راسرریون قررانون اساسرری

 پرریج دهرر  اخیررر  درآنکرره  ، حررالشرر) شرریاخته نمرری

های مختلو از حمایت قانون اساسی برخوردار  صورت به

 . Steytler) (3 :2006,  ش)  است

قیانونی میث ر در    -هررسی عوامل سیاسی -3-2

 سازی دولت محلی   پیاده

شربه نیسرت و    سازی دولت محلی یک فعالیت یک پیاد 

برداری از تجرب  موفق کشورهای دیگرر   همچییپ نسخه

شود؛ چراکه در ایپ زمییه هریچ   وجه توصیه نمی هیچ به
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وجود ن)ارد و هر کشوری بای) « ای ساخته پیش م)ل از»

اسرراش مقتدرریات سیاسرری، اقتصررادی، فرهیگرری،    بررر

یاختی خررود، ابعرراد شرر ترراریخی، جغرافیررایی و جمعیررت

آیری مر)یریت را در    دولت محلی را سرامان داد  و کرار  

های محلری بایر)    درون دولت محلی افزایش ده). دولت

فررد خودشران    اسراش الگروی اسرتراتژیک میحصرربه     بر

(. در 119: 1390گرفته و متکامل شون) کمقیمی،  شکل

هرای مرثثر در    ترریپ عوامرل و زمییره    ایپ بخش به مهم

هرای   دولرت محلری کره در قالر  پرژوهش      سازی پیاد 

اختصار اشار   ش)  به مختلو توسط ان)یشمی)ان بررسی

دهر)، در   شود: نتایج تحقیقرات مختلرو نشران مری     می

استقرار و میزان موفقیت دولت و نهادهای سطح محلی 

هررای مختلررو محیطرری، اقتصررادی،   عوامررل و زمییرره

 سیاسی، اجتماعی نقش دارن). ایپ عوامرل متیاسر  برا   

های طبیعی، اقتصادی، سیاسی کشرور مروردنظر    ویژگی

ترر، در   نقش و تأثیر مت اوتی دارن) و بره عبرارت دقیرق   

هرا و   سازی دولت محلی در قال  سازمان استقرار و پیاد 

نهادهای سرطح محلری، هرکر)ام از ایرپ عوامرل وزن و      

ش)   های انجام جایگا  مت اوتی دارن). مروری بر پژوهش

هرای مرثثر در    تریپ عوامل و زمییره  مده)، مه نشان می

گیری دولرت محلری را در قالر  چهرار      استقرار و شکل

؛ 1390دسررته عوامررل جغرافیررایی کاعظمرری و دبیررری، 

مررالی کمعلمرری، -(؛ اقتصررادی1381میرحیرر)ر و ککرری، 

قررانونی –(؛ سیاسرری1386؛ سرامتی و همکرراران،  1389

نیررررا و  ؛ حرررراف 1392کقالیبرررراف و شوشررررتری،  

موسروی و   اجتمراعی کپرور  –و فرهیگری  (1380قالیباف،

تروان   ( مری 1381؛ میرحیر)ر و ککری،   1387همکاران،

بی)ی کرد. مقال  حاضر به شیاسایی عوامل مرثثر   تقسیم

قرانونی  -گیری دولت محلی در زمییر  سیاسری   در شکل

 پردازد. می

 قانونی -عوامل سیاسی -3-2-1

توان مطررح   قانونی عوامل زیر را می -در زمیی  سیاسی

 د:کر

گییری امیور محلیی در درون     ضرورت تصمیم -1

 جامعۀ محلی ن  هیرون از آن

گرویی   پاسر   ها در نظام تمرکزگرا و ع)م با ظهور کاستی

هرای   میاس  بره نیازهرای محلری و مردمری، حکومرت     

رو  مرکررزی دچررار بحررران مشررروعیت شرر)ن)؛ ازایررپ   

ها تر   کردنر) ترا از رهگرذر تمرکززدایری و       حکومت

داً مشرروعیت حکومرت را بره دسرت     ش)ن، مجر)  محلی

هرای اخیرر بسریاری از     همیپ میظور در سرال  آورن)؛ به

برر م راهیم    های علوم انسانی و اجتمراعی متکری   نظریه

ریزی محله مبیرا،   حقوق شهرون)ی، دانش بومی، برنامه

گیری پراییپ بره براال، دولرت حر)اقلی، دخالرت        تصمیم

و  بیران  کردن مطل ح)اقلی دولت در امور محلی و ادار 

ها ایرپ اسرت    ش)  است. درواقع ه)ف اصلی ایپ نظریه 

گیری امور محلی بای) از درون جامعه محلری   که تصمیم

باش)، نه آنکه از بیرون تحمیل شرود. یکری از نهادهرا و    

توان) تا ح) زیادی م اهیم یاد شر)    های که می سازمان

را پوشش ده)، دولت محلی است. ایپ پ)ی)  در م هوم 

اساش قانون اساسی و مصوبات  هادی است که برم)رن ن

رتب  حکومتی یا قانون ایالتی، در مقیراش   نهادهای عالی

شرود   شهر و ناحیه تشکیل می محله، روستا، شهر، ک ن

پایر  اراد  شرهرون)ان طری فراییر)های      و اعدای آن برر 

صرورت مسرتقیم از جانر  مرردم محرل       دموکراتیک به

گیرری و نظرارت برر امرور      شون) تا با تصمیم انتخا  می

دنبرال   های محلی به عمومی محلی و است اد  از ظرفیت

 (.20: 1391و همکاران، کویسیباشی) و رفا توسعهح)اکثر

 افزای  هوروکراسی -2

ازحر)   یکی از مشک ت اصلی که درنتیج  تمرکرز بریش  

آی) و مرانع   وجود می ق)رت در دست حکومت مرکزی به

« بوروکراسری »مهمی بر سر را  توسرعه اسرت، مسرئل     

« بوروکراسی»زائ) اداری و گستر  روزافزون آن است. 

کررارآیی سررازمان و تمرکررز امررور در    معیرری عرر)م  برره

هرای مرکرزی    های بزرگ و در وسعت حکومرت  سازمان

هرای   تمرکز و ایجراد سرازمان   است. اجرای سیاست ع)م

شود که امور هر ناحیه معموالً با توجره   محلی باعث می

ای مقتدیات دیگر محلری ادار    به امکانات و رعایت پار 

نظر گرفتپ امکانات محلری تیظریم    ها با در شود و برنامه

رو مصارف بودجر  کشرور ترا حر)ی کراهش       شود؛ازایپ

ب) و بوروکراسی موجود نیز از بیپ بررود کطراهری،   یا می
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 ... در ایران دولت محلی یریگ شکل قانونی در -ارزیابی نقش و تأثیر عوامل سیاسی

طوری که اگر در میاطق مختلو یرک   به .(138: 1375

کشور به مردم هر میطقه در اموری که مربوط به محرل  

گیرری داد    آنان است آزادی و اختیار و قر)رت تصرمیم  

ریزد.  های کاغذبازی و تمرکز اداری به هم می شود، پایه

کرارآیی سرازمان و تمرکرز     )مبوروکراسی در م هروم عر  

(. بوروکراسرری 137شررود کهمرران:   اداری تعرر)یل مرری 

مثاب  تبلور تمرکز قر)رت سیاسری و اداری، بررخ ف     به

ه)ف آرمرانی و نرو  عرالی خرویش، مرانعی در مسریر       

کررارآیی سرراختار سیاسرری و ترروان پاسررخگویی آن برره  

شهرون)ان است و تمرکززدایی در ایپ راستا بره مقابلره   

طوری  پردازد؛ به یژگی متبلور در بوروکراسی میبا ایپ و

که تمرکززدایری، هرم بره کرارآیی حکومرت و هرم بره        

چرری،  کیرر) کم)یرشررانه همرراهیگی سیاسرری کمررک مرری

توانررر) بررره کررراهش  (. تمرکززدایررری مررری38: 1379

بوروکراسی بیانجام) و حساسیت حکومت را به شررایط  

و نیازهای محلی افرزایش دهر). همچیریپ بره افرزایش      

شرود.   خان  دولتی میجر می رسانی وزارت تر  خ)ماتگس

شود دولرت مرکرزی بیشرتر بره امرر       از سویی باعث می

هرای   های راهبردی متمرکز شود و برنامه گذاری سیاست

شرون) و سراکیان    ترری اجررا مری    طور اثربخش محلی به

گیرری خواهیرر)   محلری مشررارکت بیشرتری در تصررمیم  

ا ارتقررا  داشررت. ایررپ ثبررات سیاسرری و وحرر)ت ملرری ر

 (. 62: 1391ده) کقبادی،  می

 رسانی کارآمد خدمات -3

سررازی دارد.  ارتباطررات تررأثیری بسررزا بررر رونرر) ملررت 

توانر) بره شرکل ابرزاری ق)رتمیر) بررای        ارتباطات مری 

ساختپ عواطو و احساسات عمل کی) و میران   یکپارچه

لحاظ مذهبی و قرومی   های مختلو جوامعی که به بخش

  بیرر)ی ای گرررو  هررای محلرری و ناحیرره و زبررانی گرررایش

ارن)، انسجام و وح)ت تیی)گی الزم را ن) ان) و درهم ش) 

نظرر شرکل هی)سری کشرور      (. از55ایجاد کی) کهمران:  

ای  توان گ ت، اهمیت شکل سررزمیپ ازنظرر فاصرله    می

اسررت کرره میرران دورتررریپ نقرراط پیرامررون و مرکررز    

جغرافیایی آن وجود دارد و به دلیل مشک تی است کره  

از ایپ نظر ممکپ است در ادار  امور داخلی کشور یا در 

وجود آی). با توجه به اییکه کشور  همسایگان به روابط با

ایررران دارای شررکلی شرربیه برره یررک مترروازی االضرر   

ناموزون است؛ نتیج  چییپ شکلی آن است کره ایجراد   

یک مرکز هی)سی که فاصل  آن ترا کلیر  نقراط مررزی     

تقریباً به یک ان)از  باشر)، ممکرپ نیسرت. چیانچره دو     

ران و سیسرتان و  استان آکربایجان در شرمال غربری ایر   

بره   الیه جیو  شرقی کشور نسربت  بلوچستان در میتهی

به تهران که مرکز سیاسی اسرت،   هم و همچییپ نسبت

تر هستی) کمیرحی)ر و ککری،   ها دورافتاد  از سایر استان

(. با توجه بره مطالر  مرذکور، عرواملی     55-56: 1381

ها و شکل هی)سی کشرور،   مانی)ِ وسعت زیاد، ناهمواری

موقع به مردم را در سراسرر کشرور بره     رسانی به خ)مات

کی)؛ به همیپ دلیل کشور نیاز  رو می مشکل ج)ی روبه

موقرع   رسانی به دهی صحیح برای خ)مات به یک سازمان

برره مررردم دارد کرره بررا توزیررع فدررایی قرر)رت و ایجرراد 

هرای   مردمی که موردتوجه تمام نظرام  -نهادهای محلی

و امکانرات بررای   سیاسی است، باعرث ترأمیپ خر)مات    

ترر   میاطق نیازمی) و تسهیل حاکمیت دولرت ترا پراییپ   

توانر) بره تقویرت روحیر       شون) و می سطح سیاسی می

مشارکت عمومی و ایجراد فدرایی امرپ بررای سراکیان      

نررواحی و گسررتر  حاکمیررت دولررت میجررر شررود. در  

هرا،   رسانی کارآم)، عواملی مانی)ِ شکل ناهمواری خ)مات

توان) تأثیرگذار  سی کشور و... میوسعت زیاد، شکل هی)

هررا در ایررران  باشرر) و بررا توجرره برره شررکل نرراهمواری 

هرای برزرگ و    های حجریم و طویرل، دشرت    ککوهستان

همررا    هرا و...( بره   های و چاله هایی وسیع و جلگه بیابان

جایی داخلی را مشکل سراخته و   وسعت زیاد ایران جابه

رد  اسرت  ش)ن کشور تا قرن حاضر کمک کر  پار  به پار 

 .(54کهمان: 

 فرهنگ سیاسی مرد  -4

گیررد   برمری  فرهیگ سیاسی بخش ناخودآگا  کهپ را در

طریرق خرانواد     که طی زمان حتری از دور  کرودکی از  

نظام آموزشی فرهیگ عمومی و ماهیت نظرام سیاسری   

واکریش او را   -شرود و نظرام کریش    به فرد میتقرل مری  

  اراییدهر). بخر   های سیاسی شرکل مری   به پ)ی)  نسبت

مثابر  هسرت     اثرگذاری باورهای مرذهبی بره  ( »1381ک

مرکررزی نظررام فرهیگرری در نگررر  و بیرریش هررر فرررد 
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نظررام سیاسرری و نگررر  مقامررات سیاسرری    برره نسرربت

( 1381حراف  نیرا ک  «. به مردم تأثیر جر)ی دارد  نسبت

ای از باورهررا، بیرریش،  فرهیررگ سیاسرری را مجموعرره »

دانر) کره    می ها، ع یق و رفتارهای یک ملت فرض پیش

به امر سیاسی، نظیر حکومت، ق)رت، رابط  ملرت   نسبت

«. ها دارن) و حکومت، روابط خارجی، امییت و نظایر ایپ

شریاختی   حقیقت فرهیگ سیاسری از مطالعر  مرردم    در

هررای پایرره، نمادهررا و باورهررای کرره در جامعرره    ارز 

دهر)   آیی) و به مردم بییشی می دست می ش)  به تثبیت

شران در   خصرو  مسرائل روزمرر     آن در وسریل   که بره 

کییر). ایرپ بیریش     مقیاش بزرگ و کوچک قداوت می

ها و  ها، ارز  ها، داوری ها، طرز تلقی ای از شیاخت آمیز 

های سیاسی یک ملت است کره در بسرتر تراری      آگاهی

یابر). از   گرفته و در رفتار سیاسی مردم نمرود مری   شکل

سیاسی و ظهرور   ایپ دی)گا ، پراکی)گی یا تمرکز ق)رت

گرایری و دولرت محلری در     های محلری  یا فق)ان گرایش

تراریخی   -یک کشور را بای) در پهی  سراختار فرهیگری  

حقیقرت فرهیرگ    وجرو کررد. در   خا  آن کشور جست

هرای اصرلی در    هرا و سرچشرمه   سیاسی یکری از ریشره  

توفیق یا آسری  دولرت محلری اسرت. کشرورهایی کره       

ی سیاسری تمرکزگررا و   ها ق)مت بسیار طوالنی در نظام

ساخت دارن) و ازنظر ان)یشر  سیاسری دارای عقبر      تک

هرای اقتر)ارگرا، مسرتب) و مطلقره      تاریخی در حکومرت 

توانی) با تغییر ساختار و ایجاد دولت محلی  ان)، نمی بود 

مر)ت انتظرار     هرچی) با اختیارات وسیع و تام، در کوترا  

شررت؛ هررا دا داری از آن دولررت محلرری کارآمرر) و معیرری

های کهیری یکری    تاریخی م)ل-رو عوامل فرهیگی ایپ از

ملت مرانعی برزرگ در سرر را  اصر حات سراختاری و      

 (.139: 1392بخش بودن آن است کویسی،  نتیجه

هییای  کارآمییدی دولییت هرا ییر کییاه   ییی  -5

 های کوچک سا ری و دولت دیوان

تقریبرراً در همرر  کشررورهای جهرران ایجرراد، تقویررت و   

یررزان اختیررارات و قرر)رت و چگررونگی تج)یرر)نظر در م

هررای  هررای محلرری در سرررلوح  برنامرره فعالیررت دولررت

طرورکلی،   ها قرارگرفتره اسرت. بره    اص حی و توسع  آن

سپردن کار مرردم بره مرردم بره یرک آرمران یرا وفراق         

شر)  و   هرا تبر)یل   ها و ملت مشترب میان هم  حکومت

در اصالت و صحت آن تردی)ی وجود ن)ارد. درمجمرو   

گررا در جهران باعرث شر)  ترا       نهدت دولت محلیایپ 

های محلی به فکر صرحی  ج)یر)ی بررای     امروز  دولت

هرای   کرردن  هرا و ادار   سرازی  مشری تصرمیم   تعییپ خط

ترریپ   ج)ی) در سطح محلی و ملی باشی). یکی از مهرم 

گرایری در جهران،    دالیل گستر  دولت محلی و محلی

سراالری و   های دیوان کارآم)ی سیستم براثر کاهش الیه

(. 78: 1392تر اسرت کویسری،    های کوچک ایجاد دولت

همچییپ با ایجاد نهادهای محلی و مشرارکت مرردم در   

شرود   امور، موج  افزایش کارآیی و کارآم)ی دولت می

 (.103: 1380ریزی شهری،  کمرکز مطالعات برنامه

پیی   پذیری در گویی و مسئولیت افزای  پاسخ -6

 سازی فرایندهای تصمیم

چره بیشرتر بره     های کشور، هر ها در تأمیپ هزییه ولتد

های مردمی متکی باشی)، در رعایت میافع ملی  پرداخت

و پاسررخگویی در برابررر مررردم الررزام بیشررتری خواهیرر) 

لحراظ نبرودن طبقرات اجتمراعی      داشت. در کشور ما به

ق)رتمی) در عرض یا طول دولت مرکرزی و نیرز وجرود    

ومت در س)  اخیر، ام ب سلطیتی وسیع در دست حک

ها از درآم) هیگ رت ناشری از صر)ور     برخورداری دولت

دادن نظررر مررردم در  ن ررت خررام، الزامرری برره دخالررت  

گیرری   هرا در تصرمیم   دادن آن سازی و مشارکت تصمیم

دی)ن) و به همیپ دلیل نیز در مقام پاسخگویی بره   نمی

(. 52: 1380نیررا و قالیبرراف،  ملررت برنیام)نرر) کحرراف  

دهی سیاسری فدرا در ایرران     گوی سازماندرمجمو ، ال

چه درگذشته و چه اکیون به دلیل نبود م ب و ضوابط 

علمی، مطلو  نبود  و دولت پاسخگوی نیازهای سرکیه  

و ادار  بهییرر  کشررور نیسررت و تج)یرر)نظر اساسرری در 

دهرری سیاسری فدررای کشرور را طلرر     الگروی سرازمان  

انی) تو مردمی می -(. نهادهای محلی53کی) کهمان:  می

کرردن   طریرق رهرا   عیوان سازوکار عمرل کییر) کره از    به

م)یران بلی)پای  کشور از وظرایو عرادی کره در حروز      

نحوی مثثر بررای   ها را به وسیع مقامات محلی است، آن

کارگذاری ک ن و در مقیاش ملی فارغ سرازن) کهمران:   
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گرویی   پرذیری و پاسر    ( همچییپ میزان مسرئولیت 58

 برد. ی مردم را باال میمقابل نیازها دولت در

 شدن و پیچیدگی امور جهانی -7

در چی) ده  اخیرر، براثرر توسرع  فزاییر)  اط عرات و      

ونقرررل سرررریع و آسررران پ)یررر)   ارتباطرررات و حمرررل

از هر  ش)  است. اصط حی که بیش  ش)ن، مطرح جهانی

ش)ن است، در پرتو ایپ فرایی)، بُعر)   حال جهانی چیز در

در انتقرال کراال، انسران و     فاصله و فدرا کره درگذشرته   

برر برود، ترا     بر و هزییه ای زمان عیوان مسئله اط عات به

هرای محلری،    یافته است. حکومرت  ح)ود زیادی کاهش

دلیررل میاسرربات آزاد  بخشرری از حاکمیررت خررود را برره 

هرررای چیررر)ملیتی   اقتصرررادی و فعالیرررت شررررکت  

ان). ارتباطات انبو ، توسرع  فدرای مجرازی،     داد  ازدست

هرای چیر)ملیتی و    ای تجراری برزرگ و شررکت   ه بیگا 

دنبال تررویج حرز المکرانی     نظام اقتصادی بازار آزاد به

شر)ن   گرایی و محلری  (. محلی51: 1392است کویسی، 

حال گسرتر  اسرت.    سرعت در ش)ن به در عصر جهانی

افزایرری  سرازی و هرم   ارتقرا  ادار  امرور محلری، ظرفیرت    

وز ر نیروهررای محلرری برررای توسررع  محلرری روزبرره     

شر)ن، مسرئل  روز    از جهرانی  یافته و حتی بریش  افزایش

رو بسیاری  همیپ (؛ از56ها ش)  است کهمان:  هم  ملت

هرای محلری و    سراخت نظریره   دنبرال براز   از نخبگان بره 

فکر و برازتعریو   دنبال باز ها به سیاستم)اران و بوروکرات

گری هسرتی).   مبیای محلی های ج)ی) خود بر استراتژی

تیها بازیگران ق)رتمیر) و انحصراری قر)رت    ها  بوروکرت

توانیر)   هرای محلری مری    در عصر ج)ی) نیستی)، دولرت 

نشررییی  وسرریل  عقرر  شرر)  برره برخرری از فدرراهای رهررا

های مرکرزی از مر)یریت اقتصرادی مسرتقیم،      حکومت

ریزی و رفا  و مرذاکر  برا برازیگران غیردولتری و      برنامه

هرا و   شر)ن، فرصرت   فراملی را در دست بگیرن). جهرانی 

ها  توفیقاتی را برای رهبران سیاسی محلی و حامیان آن

شر)ن نیروهرای محلری و     فراهم کرد  است. برخی فعال

شرر)ن  رهبررران محلرری را ناشرری از فراییرر)های جهررانی

نامیر). تمرکرز    گرایی ج)ی) مری  دانی) و آن را محلی می

تروجهی بره    ت)ریجی امور در پایتخت کشورها باعث کم

ویژ  در کشورهای وسیع و  است. به نقاط پیرامونی ش) 

هرای دارای سرازمان    پهیاور یا در نقراطی کره حکومرت   

توانسرتی) در   ها نمری  اداری و مجهز نبودن)، مأموریپ آن

های محلی  های دور جوا  اختیارات و خواسته سرزمیپ

می)ی ب)هی). تر)ریجاً براثرر ترراکم کارهرای      را با ع قه

ی)گی بره کارهرای   تیهرا رسر   سراسر مملکت در مرکز نه

اعتیرایی شر)؛ بلکره حکومرت      محلی دچار کی)ی و بری 

دادن کارهای اساسی خرود   انجام مرکزی را نیز گیج و در

ش)  که مردم سراسر کشرور   درمان)  کرد. ایپ امر سب 

برای هر کار کوچک محلی، حکومت مرکرزی را مقصرر   

هرای خرود    انجرام خواسرته   بشیاسی) و او را مسئول ع)م

اعتیایی  های حکومت مرکزی بی به برنامه سبتب)انی) و ن

و ابرراز مخال رت کییر). پیر)ایش ایرپ روحیره موجرر        

خصرو  در کشرورهایی شر) کره      های متع)د به انق  

ها ش)ی)تر بود. پیام) ایپ امور باعث ش) تا  تمرکز در آن

های متمرکز قوی مجر)داً مجبرور بره ت رویض      حکومت

ض اختیرار بره   اختیار به مردم در سطح محرل یرا ت روی   

مأموریپ در سطوح مختلو سرزمییی شون) و مرردم در  

بره محرل سرکونت خرود      کار حکومتی شریک و نسربت 

 (.70شون) کهمان:  می) می ع قه

 ناتوانی دولت در پاسخگویی ه  نیازهای مرد  -8

های  رفته که دولت ای پیش گونه حال حاضر شرایط به در

بر نهادهرای   ع و خ)ماتی ساخته و  -متمرکز را توزیعی

گرری را برر دو     حاکمیتی عم) ، نهادها اعمال تص)ی

کییر) و مطالبرات روزافرزون ناشری از      خود حمرل مری  

تغییرات درونی بیرونی محیط جامعه ان جار انتظارهرا را  

شر)ن در   جرای صررف   پ)ی) آورد  و فرصت حاکمیت به

اصولی   ها و پاسخگویی تریپ امور و بییان سامان)هی مهم

ها، دفع فشارهای جرانبی و توجیره و    ف روزمرگیمصرو

 طروری کره   ؛ بره ها شر)  اسرت   دادن به نارسایی پوشش

، ترأمیپ اقر م ریزودرشرت    بزرگری  هحلقر کشور مانیر)  

هرا را از دولرت    های مردم و قروت و قروّت آن   نیازمی)ی

کی) و در همه امور رویکرد و نقر) بره مرکرز     مطالبه می

ق سیاسررت نظررام اسررت. بررا ایررپ وضررعیت، ازطریرر    

گرری   تمرکززدایی موقعیت برای تعر)یل حروز  تصر)ی   

بار ساختپ آن و توسرع  حروز  مر)نی برا      دولت و سبک

شرود و   مشارکت محلی و مردمی تا ح)ودی فراهم مری 
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آی) که ب)ون عزم ملری و   ایپ احساش در ملت پ)ی) می

توان افق روشریی   مشارکت جمعی همیاری محلی، نمی

محلری  -نهادهای مردمری  که در آیی)  داشت. درصورتی

های بومی خود را شکوفا سرازن) و نقرش    بتوانی) قابلیت

ای در آمرایش فدرایی کشرور بیابیر)، تعلرق و       برجسته

وفاداری محلری و سررزمییی و توسرعه از پراییپ شرکل      

واسررط  درگیررر  ای برره خواهرر) گرفررت و چیرریپ توسررعه

ودل مررردم، پایررایی و پویررایی   سرراختپ فکررر و دسررت 

یافت که توسع  پای)ار محصرول نهرایی   متعادلی خواه) 

(. برا  60-59: 1380نیا و قالیباف،  آن خواه) بود کحاف 

هرا و   یافتپ و تیو  روزافزون حیط  وظایو دولت وسعت

هرا   هرا، حکومرت   تقاضای فزایی)  مشارکت ازسوی ملت

درپی یافتپ سامان بهیی  اعمال حاکمیرت و ادار  امرور   

تمرکرز   تمرکز و عر)م  های مت اوت کشور، ناچارن) گزییه

عیوان رهیافتی جر)ی و مرثثر    اداری را به-نظام سیاسی

موردتوجه قرار دهی) و به بازنگری الگوی توزیع فدرایی  

قرر)رت در کشررور خررود بپردازنرر). برخرری تحقیقررات    

ش)  دربار  همکراری و مشرارکت مرردم در قالر       انجام

نهادهای مردمی به شررح کیرل اسرت: تحقیرق کلمرپ      

یرررر  مشررررارکت در امررررور م)رسرررره؛ ( درزمی1988ک

(؛ مطالعات پاتیام 1985های بوردیو در فرانسه ک پژوهش

( در زمیی  رابط  سرمای  اجتمراعی و نهادهرای   1993ک

( 1999دموکراتیررک در ایتالیررا و تحقیقررات فوکویامررا ک

دربار  رش) و توسع  اقتصرادی کشرورها. در ایرران نیرز     

( و 1373(، محسریی تبریرزی ک  1354صبوری کاشانی ک

هررای محلرری  ( دربررار  دولررت1387و  1380قالیبرراف ک

توان)  (؛ بیابرایپ می2ان) کهمان:  هایی انجام داد  پژوهش

نتیجه گرفت که با توجه به رون) افزایش آگاهی مردم و 

هرا، دولرت مرکرزی     باالرفتپ سطح توقعرات و خواسرته  

گروی نیازهرای مرردم باشر) و      توان) پاس  تیهایی نمی به

هرای مختلرو تمرکززدایری و ایجراد      زییره ناچار است گ

عیروان رهیرافتی جر)ی و مرثثر      نهادهای محلری را بره  

ترروان گ ررت تمرکررز  موردتوجرره قرررار دهرر). پررز مرری

ازح) ق)رت و افزایش آگاهی مرردم باعرث نراتوانی     بیش

دولت مرکزی در تأمیپ نیازهای مردم شر)  اسرت کره    

گیری دولرت محلری    عامل مثثر و ج)ی در مسیر شکل

 است.

 میزان هژمونی حکومت مرکزی -9

گرذارد کره    حالی پا به قررن بیسرت و یکرم مری     بشر در

رود جوامرع بشرری در ایرپ قررنِ پیشررفتِ       انتظار مری 

ویژ  درزمیی  فیّاوری اط عرات و   کیی)  در علوم به خیر 

ای بییررادیپ دگرگررون شررود. ایررپ  گونرره ارتباطررات، برره

ط  وظرایو  یافتپ حی نوب  خود باعث وسعت  دگرگونی به

شود.  ها می ها و چی)بُع)ی ش)ن نقش آن سیگیپ دولت

ها ناگزیرن) برای ای رای نقرش مطلرو  و اساسری      دولت

مرات  اهمیت وظای شران بررای    خود، با توجه به سلسله

دارنر)،   های گونراگونی کره بره عهر)       بی)ی نقش سطح

جرویی کییر). در همریپ رابطره میرزان تمرکرز و        چرار  

کییر)    اداری کره مشرخ   -اسری تمرکرز نظرام سی   ع)م

شاکله و شیو  اعمال حاکمیت و نحو  ادار  کشور است 

ریزی نظرام کارآمر) بررای     و تحلیل توزیع ق)رت و طرح

: 1380گیررد کقالیبراف،    ادار  کشور مورد توجه قرار می

تیها حیط  اقت)ار حکومرت   طوری که مشارکت نه (؛ به1

ام در مواجهه کی)، بلکه برای توانمی)ی نظ را ته)ی) نمی

های سیاسی، مثثرتریپ عامل اسرت و   با مسائل و بحران

همرا  دارد. بحث مشرارکت   استحکام نظام سیاسی را به

های اخیرر توجره زیرادی را بره      افراد در جامعه در دهه

خود جل  کرد  است. درواقرع جوامرع مر)رن امرروزی     

های متمایز از جوامع گذشته دارن)؛ از آن میران   ویژگی

اجتمرراعی و قشررربی)ی اجتمرراعی گسررترد ،  ت کیررک 

هرای اجتمراعی،    تحرب اجتماعی باال، گسرتر  کریش  

دهرری اجتمرراعی سیاسرری ج)یرر) و مطالبررات   سررازمان

اجتماعی سیاسی شهرون)ی و رفتارهای سیاسی نوپ)ی) 

ترریپ   در ترتیبات سیاسی در سطح محلی است که مهم

فرهیگری و  -سیاسری -ها تقاضا و مطالبات اجتمراعی  آن

ترر بررای مشرارکت شرهرون)ی و داشرتپ       ی افزونحقوق

هرا و   ریرزی  هرا برنامره   گرذاری  سهم بیشرتر در سیاسرت  

رو مسرئله و بحررث نقررش   هاسرت؛ ازایررپ  گیررری تصرمیم 

هررای محلرری در جامعرر  مرر)رن برررای تحقررق    دولررت

شررود. ایررپ موضررو   شررهرون)ی، در عمررل مطرررح مرری

خصرو  از ایرپ جیبره اهمیرت دارد کره مشرارکت        به
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امعرر  مرر)رن، تأثیرگررذاری میاسرر  و  شررهرون)ی در ج

های محلری و   ای، هم برای شهرون)ان و هم دولت عم) 

دولررت مرکررزی دارد؛ بیررابرایپ بررا توجرره برره مطالرر  و 

تعاری ی که دربار  مشارکت شهرون)ی و دولت محلی و 

رابط  ایپ دو با یک)یگر در باال ارائه ش)، مشخ  اسرت  

نظرر   )ون دردهی فدای درونی کشور، بر  ادار  و سازمان

تروجهی بره    هرای مکرانی و محلری و بری     گرفتپ ت اوت

تر  مطالبات اجتماعی، سیاسی، فرهیگی و حقوقی افزون

برای مشرارکت شرهرون)ی و داشرتپ سرهم بیشرتر در      

هرا   گیرری  هرا و تصرمیم   ریرزی  ها، برنامره  گذاری سیاست

وجره صرحیح نیسرت و باعرث برروز مشرک ت و        هیچ به

که ممکرپ   جایی شود؛ تا ها می مسائل فراوانی برای دولت

هررای محلرری نیررز میجررر شررود.  اسررت برره بررروز بحررران

توانیر) بره واگرذاری بخشری از      ها مری  که دولت درحالی

اختیارات و وظایو خود به نهادهرای محلری و مردمری    

دادن مرردم در   بر مشرارکت شرهرون)ی و دخالرت    افزون

سرنوشررت خرررویش، از بررروز بسررریاری از مشرررک ت   

نیررا و  ی نیررز اجتیررا  کییرر) کحرراف هررای محلرر بحررران

چه دولت حر)ود نظرارتی و    (. هر149: 1390همکاران، 

م)یریتی خود را به م)یران شهری واگذار کیر)، روابرط   

تررر و احسرراش  مرر)یران شررهری و شررهرون)ان نزدیررک 

شررهرون)ی و اعتمرراد برره مرر)یران شررهری و انگیررز  در 

(. 298: 1392یابرر) کنظریرران،  مشررارکت افررزایش مرری 

ان از ایپ بحث به ایپ نتیجره رسری) کره انحصرار     تو می

قرر)رت در حکومررت مرکررزی بررا پیشرررفت فیّرراوری و   

یافتپ حوز  فعالیت دولت مرکزی باعرث نراتوانی    وسعت

دولت در ادار  کشور شر)  و ان جرار انتظرارات را پ)یر)     

آورد  اسررت؛ بیررابرایپ ایررپ عامررل یکرری از عوامررل و   

سرت ترا از   گیری دولت محلری ا  های مهم شکل ضرورت

ایپ طریق ایپ تمرکز شکسته شرود و نهادهرای محلری    

آفرییری کررد  و    نیز بتوانی) در کیار دولت مرکزی نقش

 بسیاری از مشک ت آن را تسهیل کیی).

تیرین   لزو  اتخاذ سریع تصمیمات در کوتیاه  -10

 زمان

شود برای ادار  کارهرای   های محلی سعی می در سازمان

سررت اد  شررود و نیررروی مختلررو از حرر)اقل کارکیرران ا

کره در سیسرتم    انسانی بیهود  به ه)ر نررود. درصرورتی  

متمرکز که هم  امور با حکومت مرکزی است، اعرزام و  

انتخا  کارمی)ان بررای نرواحی مختلرو کشرور کمترر      

برر ایرپ    هاسرت، عر و    متیاس  با احتیاجات واقعری آن 

چیرز در   مسئله، اصوالً بیپ نظام متمرکز که اساساً همره 

هرای محلری کره در     کز متمرکز ش)  است با سازمانمر

یررک د ، بخررش، شهرسررتان یررا اسررتان اسررتقرار پیرر)ا  

کی)، فرقی کلری در حیطر  نظرارت اسرت. بره ایرپ        می

ترتی ، ارتبراط بریپ مرأموران محلری بسریار سرریع، و       

کره   ترر اسرت؛ درصرورتی    کیترل و نظارت هموار  عملی

زی چیانچه انجام همر  امرور در دسرت حکومرت مرکر     

باش)، ارتباط با نواحی مختلو کشور بسیار کُی) و طبعراً  

کیترل و نظارت بسیار مشکل و همچییپ مستلزم خرج 

زیاد است. در دنیای امروز با قبول ایپ اصل که دخالرت  

هررای  مررردم در تعیرریپ و تشررخی  انرروا  نیازمیرر)ی  

خودشان و تجهیز و ه)ایت آنان و راهی که بره ترأمیپ   

هرای محلری کمرک کیر)،      ه هر)ف ایپ نیازها و نیرل بر  

توانرر)  ای اسررت کرره مرری شرر)  ازجملرره اصررول شرریاخته

هرای   جانبه و برنامره  طرف به توسعه و اجرای همه ازیک

رشرر) ملرری کمررک کیرر) و از جانرر  دیگررر حکومررت   

دموکراسی را در سطحی متعادل که موردپسی) هریرک  

: 1373از جوامع بشری باش)، تحقق بخشر) کطراهری،   

شرود،   ردم به دست مردم انجرام مری  (. وقتی کار م136

هرا و   تر اتخاک ش)  و دررا  نیل به ه)ف تصمیمات سریع

دریغری   های محلی، کوشش و پشرتکار بری   تحقق آرمان

توان بره   (؛ بیابرایپ می74: 1352گردد کنبوی،  ابراز می

ایپ نتیجه رسی) که واگذاری امور محلری بره نهادهرای    

محررل سررطح محررل و ایجرراد دولررت محلرری در سررطح 

تررِ تصرمیمات شر)  و ایرپ      توان) باعث گرفتپ سریع می

تصررمیمات متیاسرر  بررا نیازهررای محررل باشرری) و      

شرود. درواقرع    تر انجام مری  ها نیز سریع کردن آن اجرایی

کرارگیری نیرروی انسرانی و هرم در زمران و       هم در بره 

رو لزوم اتخراک سرریع    شود؛ ازایپ جویی می هزییه، صرفه

زمان، یکی از عوامرل ضرروری    تریپ تصمیمات در کوتا 

 گیری دولت محلی است. در شکل

 



 

                                                                                                

 
 

 
    

 
 

 
 

 

 
120 

 

 
 1397تابستان ، 27، شماره هشتم، سال ایمنطقه -جغرافیا و آمایش شهری




 

 

 تککر سیستمی ها تأکید هر جغرافیا -3-3

دانان از همان ابت)ای ظهرور علرم جغرافیرا، بره      جغرافی

گرفتیر)،   کار می های مختلو رو  سیستمی را به شکل

گونره رو  یرا    اما تا قبرل از جیرگ جهرانی دوم، هریچ    

ویرژ    جهت تحلیل سیسرتمی بره   تکییکی در جغرافیا در

 1962شر). در سرال    درجهت کاربردی آن دیر)  نمری  

دانری برود کره نظریر       اولیپ جغرافری « ریچارد چارلی»

کار گرفت. در سرال   ها را دربار  ژئومورفولوژی به سیستم

دان آمریکرایی شرهرها را    جغرافری « برایپ بری» 1964

های باز مورد بررسی قرار داد و در سرال   مثاب  سیستم به

ای همانیر)ی میران    در مقاله« ول) نبرگ و بری» 1967

مکران  هرای   ها و سیسرتم  مرات  رودخانه سازمان سلسه

مرکزی را نشان دادن). در ایپ میران در زمییر  نگرر     

تریپ اثر جغرافیایی کره   سیستمی به جغرافیا شای) مهم

جری. آر.  »تاکیون به بازار علم عرضره شر)  اسرت، اثرر     

 1978اسرت کره در سرال    « ریچرارد چرورلی  »و « بیت

میتشرر شر)  اسرت    « هرای محیطری   سیسرتم »عیوان  با

سررتمی چررارچوبی  (. نگررر  سی48: 1386کشررکوئی، 

شرریاختی درجهررت تحقیررق و بررسرری سرراخت و   رو 

دان  آورد و بره جغرافری   کارکرد یک سیستم فرراهم مری  

شریاختی، فررم    میزلر  ابرزار رو    ده) که بره  امکان می

بررایپ  »ای از جامعیت جغرافیایی بیا کی)؛ چیانچره   تاز 

عقیر)  دارنر) کره نگرر      « ریچرارد چرورلی  »و « بری

در ادراب جغرافیررایی ای ررا ای  سیسررتمی نقررش عمرر) 

کیر)، اگرر مرا در     اضرافه مری  « دیوی) هراروی »کی).  می

جغرافیررا نگررر  سیسررتمی را رهررا کیرریم، یکرری از     

هرایی را کره قرادر اسرت بره جهران        نیرومی)تریپ رو 

ای بیابر)، از   کییر)   هرای قرانع   پیچی)  اطراف مرا پاسر   

دهیم. ما بای) نگر  و تحلیل سیستمی را در  دست می

ت کررر (. 49: 1386کررار بگیررریم کشررکوئی،  ا بررهجغرافیرر

یررک رو  بسرریار قرروی برررای مواجهرره بررا    سیسررتمی

موضرروعات بسرریار پیچیرر)  مرر)یریتی اسررت و یکرری از 

ای و  هرای میطقره   ریرزی  کاربردهای وسیع آن در برنامه

 3شرامل   ت کرر سیسرتمی   . (Flett, 2001)شهری است 

رابط  بیپ  بردن به ان) از: الو. پی مرحله است که عبارت

هرایی کره    اجزای مختلو یک سیستم؛  . رسم دیاگرام

نتیجه رفتار یک سیسرتم   رابط  بیپ اجزای مختلو و در

کرردن   کار بردن ابزار برای م)ل سازد؛ ج. به را نمایان می

سازی سیستم در شرایط مختلو. ایرپ رو  برا    و شبیه

صرورت   دادن اجرزای آن بره   کردن سیستم و نشران  م)ل

ریرز   کاهر) و بره برنامره    پیچی)گی مسرئله مری  کامل، از 

کی) که به آن مسئله اشراف کامل پی)ا کیر).   کمک می

دادن به ایپ مسئله اسرت   دنبال پاس  به ت کر سیستمی 

گذارد و به ایپ  روی رفتار تأثیر می که چگونه ساختار بر

رس) که ارتباطرات داخلری در یرک سیسرتم      نتیجه می

نتیجر  آن   د آیر) کره در  وجو شود ساختاری به باعث می

کل سیستم از خود رفتاری میطبرق برا ایرپ ارتباطرات     

  .(Senge, 1990)بروز ده) 

 قانونی -سیستم سیاسی -3-4

صورت اسرتب)ادی و   ای که سازمان سیاسی به در جامعه

شود، رش) و حیات نهادهرای محلری    خودکامه ادار  می

و از  طور کامل متوقو شرود  خودگردان، ممکپ است به

سوی دیگر یک سازمان سیاسی دموکراتیرک، نهادهرای   

خرررودگردان را تقویرررت کررررد  و روحیررر  مشرررارکت 

دهر). در هرر جامعره     خودگردان را در افراد توسعه مری 

وجود آی) ترا زمییر     ها به بایستی تعادلی از ایپ فرهیگ

طریق توسرع    سیاسی الزم برای مشارکت مردم محل از

آیررر) هرررای محلررری خرررودگردان فرررراهم   حکومرررت

 (.118 -117: 1390کمقیمی،

شود، در زیرسیسرتم   دی)  می 1طور که در شکل  همان

قانونی عوامرل آن برا یکر)یگر روابرط متقابرل       -سیاسی

گذارنر) و همچیریپ از    دارن) و بر روی یک)یگر تأثیر می

پذیرن) و چرخر  سیسرتم را از حالرت     یک)یگر تأثیر می

مثرال،   وانعیر  کییر)؛ بره   ایستا به حالت پویا تبر)یل مری  

ازح) قر)رت   هژمونی حکومت مرکزی باعث تمرکز بیش

از  های ادار  امور اعرم  شود و تمام مسئولیت در مرکز می

ریز و درشت به دو  حکومت مرکزی اسرت، بیرابرایپ   

شررود کررره حکومررت مرکرررزی در    ایررپ باعررث مررری  

رسانی سریع و کارآم) برای مردم نتوان) از خود  خ)مات

اگرر وسرعت زیراد کشرور،      عملکرد درستی نشان دهر). 

ها و همچییپ شکل هی)سی کشور را نیرز بره    ناهمواری

نوب  خرود   رسانی به ایپ مشکل اضافه کییم، ایپ خ)مات
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گیرری   شود و اییجاست که بحث شرکل  تر هم می سخت

شود. دولت مرکرزی برا کراهش     دولت محلی مطرح می

توانر)   هژمونی خود و ایجاد نهادهرای محلری، هرم مری    

ور محلی و خُرد را به مردم و نهادهای محلی برخی از ام

ترر   رسانی نیرز آسران   واگذار کی)، هم با ایپ امر خ)مات

شود و مردم اکثر نیازهای خود را خودشان برطررف   می

رسرانی   بر میزان خر)مات  کیی). البتّه بای) گ ت ع و  می

گیرری امرور محلری در درون     کارآم)، ضررورت تصرمیم  

آن نیرز بره کراهش میرزان     جامع  محلی نره بیررون از   

کیرر). هرچرره  هژمررونی حکومررت مرکررزی تأکیرر) مرری 

تأثیرپذیری و تأثیرگذاری هر عیصر در سیسرتم بیشرتر   

ترر   تر و مهم صورت بحرانی توان به باش)، آن عیصر را می

نظر گرفت؛ بیابرایپ تغییر در ایرپ عیصرر    در سیستم در

تروان   توان) بر روی کل سیستم تأثیرپذیر باشر). مری   می

رسانی کارآمر)، هژمرونی حکومرت     گ ت عیاصر خ)مات

گرویی دولرت و    پذیری و پاس  مرکزی، میزان مسئولیت

گیررری امررور محلرری در درون جامعرر   ضرررورت تصررمیم

هسرتی)؛ زیررا     محلی، از عیاصر بحرانی در ایپ سیسرتم 

بره عیاصرر    بیشتریپ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری را نسبت

 دیگر دارن).

 

 

 

 گیری دولت محلی در ارتباط ها شکل قانونی -سیاسی   دیاگرا  زیرسیستم1شکل 

 (1393حاصل مطالعات نگارن)گان،  :کمیبع

 

 های تحقی، یافت  -4

ی هررای کمّرر در ایررپ بخررش ابترر)ا بررا اسررت اد  از داد  

قرانونی   -عوامل حیاتی سیاسری  تأثیردرجه  ،پرسشیامه

 گیررری دولررت محلرری در ایررران  گررذار بررر شررکل تأثیر

بعر) یعیری قسرمت آمرار       ش)  است. در مرحل مشخ 

بره ارزیرابی میرزان     ،نمونه تک tبا است اد  از  استیباطی

یرک   هر تأثیرقانونی، وضعیت میزان  -ع) سیاسیبُ تأثیر

دولت محلی گیری  قانونی برای شکل -از عوامل سیاسی

با اسرت اد    ،آن  و در ادام مورد ارزیابی قرارگرفته است

هرک)ام از  تأثیربی)ی میزان  از آزمون فری)مپ به اولویت

ش)  اسرت. در    قانونی پرداخته -عوامل سیستم سیاسی

ه)ف بررسی تکمیلی وضعیت کیرونی   بخش دوم نیز با

هرای   به تحلیل مصراحبه  ،با است اد  از تحلیل موضوعی

نظران و کارشیاسان پرداخته  با صاح  ساختاریافته یمهن

ی و هرای کمّر   تحلیرل داد  اساش  بر. درنهایت   استش)

قررانونی برررای  -سیسررتم سیاسرری کی رری مرر)ل نهررایی

 دولت محلی در ایران ارائه ش)  است. گیری شکل
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هیای   آمار توصیکی )پاسیخ افیراد هی  گویی      4-1

 تحقی،(  ۀپرسشنام

برا   ،مشراه)  اسرت    قابرل  (1 لطور که در کجر)و  همان

عر)  های مربروط بره بُ   توجه به میانگیپ و درص) فراوانی

تروان نتیجره گرفرت کره میرزان       قرانونی، مری   -سیاسی

هزییه(، میرزان   رسانی کارآم) کسریع، آسان، کم خ)مات

گیری امور محلری در درون   بوروکراسی، ضرورت تصمیم

از پرذیری کشرور   تأثیرمحلری نره بیررون از آن،      جامع

 ،امررور  هررای ادار شرر)ن و پیچیرر)گی  فراییرر) جهررانی 

جهررت  درقررانونی  -عرر) سیاسرریرا در بُ تررأثیربیشررتریپ 

 گیری دولت محلی دارن). شکل

 
 قانونی -عد سیاسیفراوانی و درصد پاسخ افراد ه  سثا ت هُ  1 جدول

 قانونی -عد سیاسیهُ

و
ردی

 

 ع) مربوطبُ تأثیرمیزان   

 گویه 
ی
خیل

 
زیاد

 

زیاد
ط 
متوس

 

کم
 

ی
خیل

 
کم

 

پ
میانگی

ف  
انحرا

معیار
 

 94/0 97/3 1 1 9 16 13 فراوانی میزان هژمونی حکومت مرکزی 1

 5/2 5/2 5/22 40 5/32 درص) فراوانی

 94/0 92/3 0 3 10 14 13 فراوانی توانایی در اتخاک سریع تصمیمات در زمان 2

 00/0 5/7 25 35 5/32 درص) فراوانی

رسانی کارآم) کسریع، آسان،  میزان خ)مات 3

 هزییه( کم

 86/0 22/4 0 1 8 12 19 فراوانی

 0 5/2 20 30 5/47 درص) فراوانی

 69/0 22/4 0 1 3 22 14 فراوانی میزان بوروکراسی 4

 00/0 5/2 5/7 55 35 درص) فراوانی

گویی به  پاس میزان ناتوانی دولت در  5

 نیازهای محلی

 01/1 80/3 2 1 10 17 10 فراوانی

 5 5/2 25 5/42 25 درص) فراوانی

 09/1 80/3 2 3 7 17 11 فراوانی فرهیگ سیاسی مردم 6

 5 5/7 5/17 5/42 5/27 درص) فراوانی

ش)ن و  پذیری کشور از فرایی) جهانیتأثیر 7

 امور  های ادار پیچی)گی

 81/0 4 0 1 10 17 12 فراوانی

 00/0 5/2 25 5/42 30 درص) فراوانی

پی  پذیری در گویی و مسئولیت پاس  8

 سازی فرایی)های تصمیم
 

 82/0 70/3 0 2 15 16 7 فراوانی

 00/0 5 5/37 40 5/17 درص) فراوانی

 

9 

های  کارآم)ی دولت براثر کاهش الیه

 های محلی کوچک ساالری و نهادی دیوان

 72/0 92/3 0 1 9 22 8 فراوانی

 00/0 5/2 5/22 55 20 درص) فراوانی

گیری امور محلی در درون  ضرورت تصمیم 10

 محلی نه بیرون از آن  جامع

 99/0 12/4 1 1 8 12 18 فراوانی

 5/2 5/2 20 30 45 درص) فراوانی

 91/3میانگیپ کلی:   

 (1393: حاصل مطالعات نگارن)گان، کمیبع

 قانونی -ارزیاهی میزان تأ یر هُعد سیاسی -4-2

کم هرر   تأثیربر  فرض ص ر مبتیی ،نمونه تک tدر آزمون 

گیری دولت محلی در ایران و فرض بر)یل   ع) در شکلبُ

 ،یر) أیصرورت ت  ( نیز ادعرای آزمرون اسرت کره در    1Hک

گیرری   ر شکلع) موردمطالعه دباالی بُ تأثیر  دهی) نشان

 دولت محلی در ایران است.

 

H :0 µ≤  3  

H1: µ>3 

ای  درجررره 5هرررا برررا طیرررو لیکررررت    چرررون داد 

وسرط    یعیری نقطر   3میانگیپ عر)د   ،ان) ش)  گردآوری

چرون   همچیریپ ش)  است.   نظر گرفته طیو لیکرت در

 ؛ش)  اسرت   % بررسی95ایپ مطالعه در سطح اطمییان 

  عر)، آمرار  میرانگیپ هرر بُ    بیابرایپ چیانچه در محاسب
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آزمون کمق)ار معیاداری( از مق)ار بحرانی کسطح خطرا   

ترر باشر)، فررض صر ر رد شر)  و ادعرای        %( کوچک5

 ی) خواه) ش).أیآزمون ت

عر)  نمونره بررای بررسری بُ    ترک  tنتایج حاصل از آزمون 

اسراش   برر ( آمر)  اسرت.   2قانونی در کجر)ول   -سیاسی

)ار میانگیپ حاصرل از  مق ،در ج)ول آم)  دست بهنتایج 

آم)  اسرت کره     دست به 910/3دهی)گان  دی)گا  پاس 

تر از ح) وسط لیکرت است. مقر)ار معیراداری آن    بزرگ

% 5خطرای   تر از سطح آم)  که کوچک  دست به 000/0

مقر)ار میرانگیپ    دهیر)  ایرپ اسرت کره     است که نشان

یرک از ایرپ    ش)  معیادار است. بره اسرتیاد هرر    مشاه) 

عر)  تروان گ رت: بُ   % می95ی آماری با اطمییان ها یافته

گیری دولت  قانونی یکی از ابعاد مثثر در شکل -سیاسی

 محلی در ایران است.

 
 قانونی -عد سیاسینمون  هرای هُ نتایی آزمون تی تک  2 جدول

 %95اطمییان   فاصل مق)ار معیاداری tمق)ار  میانگیپ ع) موردنظربُ

 ح) باال یپیح) پا

 042/1 777/0 000/0 91/13 910/3 قانونی -ع) سیاسیبُ

 (1393: حاصل مطالعات نگارن)گان، کمیبع

عد عوامل مرهوط ه  هُ تأ یرهندی میزان  رتب  -4-3

 قانونی -سیاسی

نترایج   ،مشاه)  اسرت  ( قابل4 طور که در کج)ول همان

یک از  بی)ی هر از آزمون فری)مپ برای رتبه آم)  دست به

گیرری دولرت    قانونی برای شکل -ع) سیاسیهای بُ گویه

  که با توجه به رتبان)  ش)   اولویت ارائه ترتی ِ به، محلی

تروان نتیجره    عر) مری  ایپ بُ یها یک از گویه میانگیپ هر

رسرانی کارآمر)    ترتیر  اولویرت: خر)مات    بره  که گرفت

هزییره(، وجرود بوروکراسری شر)ی)،      کسریع، آسان، کرم 

  گیررری امررور محلرری در درون جامعرر ضرررورت تصررمیم

گیرری   را در شکل تأثیرمحلی نه بیرون از آن، بیشتریپ 

ترتیر  اولویرت    ( به4 کج)ول که در دولت محلی دارن)

 ش)  است.  ها نیز مشخ  سایر گویه

 
 قانونی -عد سیاسینتایی آزمون فریدمن هرای هررسی هُ  3 جدول

N Chi-square Df 
 آزادی(  کدرج

Sig 
 کسطح معیاداری(

40 56/31 9 000/0 

 (1393: حاصل مطالعات نگارن)گان، کمیبع

 آزمون فریدمناز قانونی ها استکاده  -عد سیاسیهای هُ یک از گوی  هر ۀرتب  4 جدول

 میانگیپرتبه  رهامتغیّ اولویت

 51/6 هزییه( رسانی کارآم) کسریع، آسان، کم خ)مات 1

 36/6 وجود بوروکراسی ش)ی) 2

 31/6 محلی نه بیرون از آن  گیری امور محلی در درون جامع ضرورت تصمیم 3

 58/5 هژمونی حکومت مرکزی 4

 49/5 فرهیگ سیاسی مردم 5

 44/5 زمانتریپ  توانایی در اتخاک سریع تصمیمات در کوتا  6

 36/5 گویی به نیازهای محلی ناتوانی دولت در پاس  7

 30/5 های محلی کوچک ساالری و نهادی های دیوان کارآم)ی دولت براثر کاهش الیه 8

 63/4 سازی پی فرایی)های تصمیم پذیری در گویی و مسئولیت پاس  9

 03/4 امور  های ادار ش)ن و پیچی)گی پذیری کشور از فرایی) جهانیتأثیر 10

(1393: حاصل مطالعات نگارن)گان، کمیبع
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ها آنالیز  شوندگان همراه مشخصات مصاحب  -4-4

 موضوعی مصاحب 

ه)ف بررسی تکمیلی وضعیت کیونی و  در ایپ بخش با

بره تحلیرل    ،یرک از عوامرل یادشر)     درجه اهمیت هرر 

  ای اختصرا   سراختاریافته  های نیمره  موضوعی مصاحبه

ن ررر از  7برفرری بررا تعرر)اد  یافترره کرره برره رو  گلولرره 

انجرام   نظران مبحث دولت محلری  کارشیاسان و صاح 

طرور   نظران به یک از صاح  است. در ایپ زمییه هر ش) 

خصرو    دقیقره در  30زمران تقریبری    به م)تمیانگیپ 

ن) کره مشخصرات و   ا  ش)  گ تگو کرد محورهای تعییپ

( آورد  5هرا در کجر)ول    یرک از مصراحبه   ان هرزم م)ت

 .ش)  است

 
 شوندگان زمان مصاحب  مشخصات و مدت  5 جدول

 شون)گان ک) مصاحبه سمت فعالیت  سابق م)ت مصاحبه

 #1 علمی عدو هیئت سال 15 دقیقه 45

 #2 علمی عدو هیئت سال 12 دقیقه 20

 #3 علمی عدو هیئت سال 4 دقیقه 30

 #4 علمی عدو هیئت سال 38 دقیقه 30

 #5 علمی عدو هیئت سال 9 دقیقه 25

 #6 دکتری سال 2 دقیقه 60

 #7 علمی عدو هیئت سال 10 دقیقه 20

 (1393: حاصل مطالعات نگارن)گان، کمیبع

 قانونی -عد سیاسیهُ -4-5

شررون)گان  گرفترره از مصرراحبه هررای صررورت در مصرراحبه

 قرانونی بررای   -عر) سیاسری  پیرامون وضعیت کیرونی بُ 

با توجه به عوامل ایپ  گیری دولت محلی در ایران شکل

سررثاالتی  ،ایررپ عوامررل از هرکر)ام  تررأثیرعر) و درجرره  بُ

شررون)گان  مصرراحبهو درنهایررت اسررت پرسرری)  شرر)  

گیری بهتر دولرت محلری در    جهت شکلدرراهکارهایی 

. ان) قانونی ارائه داد  -ت سیستم سیاسیبرای تقویایران 

طررورکلی  برره ،شررون)گان بررا توجرره برره نظرررات مصرراحبه

ضعیو و میرزان   خیلیع) در ایران عیت موجود ایپ بُوض

 زیراد  گیری دولرت محلری خیلری    ع) بر شکلایپ بُ تأثیر

نظرر تمرام    قانونی از -عوامل سیاسی .  استارزیابی ش)

دولرت محلری    گیرری  شرکل   شون)گان درزمیی مصاحبه

یکرری از    . بیررا برره گ ترر  باشرری)  مرری مهررم خیلرری

های موجرود   تمام گویه ،به نظر مپ» ،شون)گان مصاحبه

گیرری دولرت    گذاری زیرادی در شرکل  تأثیرع) در ایپ بُ

وضع موجود »کی) که،  میبیان  همچییپ«. محلی دارن)

حال حاضر در ایران متوسرط   قانونی در -عوامل سیاسی

دولرت   گیرری  شکلبا توجه به ایپ وضع  ؛ستبه پاییپ ا

تروان برخری از    که از ایپ طریق می ی استالزام ،محلی

یکی دیگر  «.ایپ عوامل را تقویت و برخی را تع)یل کرد

نظرر مرپ    ع) ازایپ بُ» :کی) شون)گان بیان می از مصاحبه

 «.انر)  عوامل آن مثثر و مهم  گذار است و همتأثیر خیلی

  کییر)  ع) سیاسی ن ری الزام بُ»   کهبیان کرد همچییپ

عامرل مهمری    «.دولت مرکزی ق)رتمی) و مقت)ر نیست

ن) و آن را ا  شون)گان به آن اشار  کرد که اغل  مصاحبه

 ،دانسرتی)  قرانونی مری   -ع) سیاسری تریپ عامل در بُ مهم

یکرری از   فرهیررگ سیاسرری مررردم اسررت. بیررا برره گ ترر

توانر) نقرش    فرهیرگ سیاسری مری   »شون)گان  مصاحبه

گیری دولت محلی در ایران داشته  مهمی در شکل یلیخ

برا  «. اسرت  نظرر مرپ   عر) از ایپ بُ  تریپ گوی باش) و مهم

 -عر) سیاسری  بُ ،دهیر)گان  اکثر پاس های   توجه به گ ته

حرال حاضرر     که درانونی، بُع) مهم و تأثیرگذاری است ق

 . در ایران وضعیت میاسبی ن)ارد

 قانونی -سیاسی  طراحی مدل نهایی سیستم 5-5

قررانونی  -سررتم سیاسرریعوامررل حیرراتی کرره در زیرسی

ان). عوامل حیاتی در  ش)  ککر (2شکل کدر  تأثیرگذارن)

روی عوامرل   ایپ زیرسیستم طوری هستی) کره هرم برر   
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 ... در ایران دولت محلی یریگ شکل قانونی در -ارزیابی نقش و تأثیر عوامل سیاسی

 ترأثیر گذارن) و هم خود از عوامرل دیگرر    مختلو اثر می

  آمر)  از تحلیرل   دسرت  ه نترایج بره  پذیرن). با توجه ب می

برخی از ایرپ عوامرل در    ،و بخش کی ی یهای کمّ داد 

گیری دولت محلری از اهمیرت و اولویرت براالتری      شکل

به سایر عوامل برخوردارن). روابط ایرپ عوامرل برا     نسبت

ضرخامت مت راوت و    عوامل دیگر موجود در سیستم برا 

 (.2 ان) کشکل ش)   بیشتری نمایش داد 

 

 

 قانونی -عد سیاسیرا  زیرسیستم هُدیاگ  2شکل 

 (1393: حاصل مطالعات نگارن)گان، کمیبع

 

هررای قبررل  بررا توجرره برره مطالرر  ککرشرر)  در بخررش 

توان بیان کرد که عرواملی   می ،ی و کی ی(کمطالعات کمّ

هزییره(،   رسانی کارآم) کسریع، آسان، کم خ)مات قبیلِ از

گیرری امرور    وجود بوروکراسی ش)ی)، ضررورت تصرمیم  

محلی نه بیررون از آن، هژمرونی     محلی در درون جامع

حکومت مرکزی، موقعیرت ژئروپلیتیکی و ژئواسرتراتژی    

نو  نظام سیاسی، ازجمله عواملی هستی) که در  و ایران

از اهمیرت و اولویرت    گیری دولت محلی در ایرران  شکل

طوری کره   به ؛به سایر عوامل برخوردارن) بیشتری نسبت

گذارن) و هم  می تأثیرروی سایر عوامل  بر ایپ عوامل هم

مرث ً عامرل موقعیرت     ؛پذیرنر)  مری  تأثیراز سایر عوامل 

روی نرو  نظرام   برر   ،تژی ایرران اژئوپلیتیکی و ژئواسرتر 

  نظرام  گرذارد و متقراب ً نرو    مری  ترأثیر سیاسی کشرور  

پرذیرد و برا    مری  ترأثیر سیاسی کشور نیز از ایرپ عامرل   

دهیر) و اییکره    یک)یگر یک لوپ یا چرخه را شکل مری 

گیرری   شرکل  یروبرر  طور مسرتقیم   ایپ دو عامل نیز به

ل در عامررر همچیررریپگذارنررر). تأثیردولرررت محلررری 

گیرری سرریع    تصمیمرسانی کارآم) که بر روی  خ)مات

گیری سرریع در امرور    تصمیمگذار است و  تأثیردر محل 

گیری دولت محلری   روی شکلبر طور مستقیم  محلی به

رسرانی کارآمر)    عامل خ)مات همچییپ ؛گذار استتأثیر

 پذیری مسئوالن گویی و مسئولیت روی افزایش پاس بر 

عامل ضررورت   توان گ ت که نهایت می در. گذار است اثر

نره   ،محلری   گیری امور محلری در درون جامعر   تصمیم

اتخرراک سررریع تصررمیمات لررزوم  رویبررر  ،بیرررون از آن

 برر توانر) متقراب ً    که ایپ عامل نیز مری  تأثیرگذار است
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  گیررری امررور محلرری در درون جامعرر ضرررورت تصررمیم

گذار باش) که با یک)یگر یک لوپ یا چرخره  تأثیرمحلی 

برر  طور مستقیم  ها نیز به دهی) و هردوی آن شکل می ار

نرر)؛ مررثثر و اثرگذار گیررری دولررت محلرری  روی شررکل

درنتیجه بای) به ایپ عوامل توجره بیشرتری نشران داد.    

 شرران بررا برخرری از عوامررل در ایررپ زیرسیسررتم روابررط 

ش)  است؛ ایپ ب)یپ معیرا    ضخامت متوسط نشان داد 

گیرری دولرت محلری و     نیست که ایپ عوامل در شرکل 

بلکره   ،قانونی نقشی ن)ارنر)  -تقویت زیرسیستم سیاسی

به عوامل ککرش)  در اولویرت   ست که نسبتب)یپ معیا ا

تری قرار دارن) و بای) بره عرواملی کره در اولویرت      پاییپ

 باالتری هستی) توجه بیشتری نشان داد.

 

 گیری نتیج  -5

  ایجراد و توسرع   ،توان گ ت می با توجه به مباحث فوق

 ؛یکی از مشخصات قرن حاضر است ،های محلی سازمان

به اجرای سیاست ای  فزایی) طوری که امروز  گرایش  به

شرود. در ایرپ    زدایی در سراسر دنیا مشاه)  مری  تمرکز

 -بی)ی عوامل سیاسری  مقاله سعی بر شیاسایی و اولویت

جهت میرزان   ها با یک)یگر در قانونی و بررسی ارتباط آن

و  گیرری دولرت محلری در ایرران     هرا در شرکل   آن تأثیر

برود    در قالر  ت کرر سیسرتمی    ایپ عوامل سازی م)ل

ادبیات موضرو  و برا توجره بره مبرانی        مطالع است. با

حکومرت   لزوم کراهش میرزان هژمرونی   » ،نظری عوامل

امررور،   هررای ادار شرر)ن و پیچیرر)گی مرکررزی، جهررانی

رسرانی کارآمر)، ترأخیر در انجرام امرور ملری و        خ)مات

گیررری امرور محلرری در درون   محلری، ضرررورت تصرمیم  

اتخرراک سررریع  محلرری نرره بیرررون از آن، لررزوم   جامعرر

تررریپ زمرران، نرراتوانی دولررت در   تصررمیمات در کوتررا 

بررای کارآمر)ی دولرت     گویی به نیازهای محلری،  پاس 

 سراالری و دولرت کوچرک،    های دیروان  براثر کاهش الیه

پرذیری در پری فراییر)     افزایش پاسخگویی و مسرئولیت 

افررزایش  و سررازی، فرهیررگ سیاسرری مررردم   تصررمیم

نتایج  مچییپ با توجه بهه استخراج ش)ن). «بوروکراسی

شر)   عوامل دیگری نیز به ایپ عوامل اضافه ،ها مصاحبه

نو  نظام سیاسی کشور، موقعیت ژئوپلتیکی »شامل  که

ایررپ عوامررل در «. اسررت و ژئواسررتراتژی کشررور ایررران

 -عر) سیاسری  لری در ایرران در بُ  حگیری دولرت م  شکل

 tبا توجه به نتایج آزمون  همچییپقانونی مثثر هستی). 

( مق)ار 2کج)ول  آم)  دست بهنتایج اساش  بر ،نمونه تک

 910/3دهیرر)گان  میررانگیپ حاصررل از دیرر)گا  پاسرر  

تر از حر) وسرط لیکررت اسرت.      آم)  که بزرگ  دست به

ترر   آم)  که کوچرک  دست به 000/0مق)ار معیاداری آن 

دهر) مقر)ار    % است که ایپ نشان می5از سطح خطای 

یرک از   است. به استیاد هر ش)  معیادار میانگیپ مشاه) 

تروان گ رت:    % مری 95های آماری با اطمییان  ایپ یافته

گیرری   قانونی یکی از ابعاد مثثر در شرکل  -ع) سیاسیبُ

سریجش اولویرت   برار   دولت محلی در ایرران اسرت. در  

 قرانونی برا توجره بره نترایج حاصرل از       -عوامل سیاسی

) عر یرک از عوامرل بُ   بی)ی هرر  برای رتبه آزمون فری)مپ

ایرران   در گیری دولرت محلری   قانونی در شکل -سیاسی

 -ع) سیاسری میانگیپ هرک)ام از عوامل بُ  رتب به ترتی ِ

رسرانی   خر)مات  عواملِ توان نتیجه گرفت که قانونی می

گیرری   کارآم)، وجود بوروکراسی ش)ی)، ضرورت تصمیم

امررور محلرری در درون جامعرره محلرری نرره بیرررون از آن 

گیری دولت محلری   ت را در شکلو اهمی تأثیربیشتریپ 

بی)ی سایر عوامرل نیرز    اولویت همچییپدر ایران دارن). 

( آم)  است. برای کاربرد ت کرر سیسرتمی   4در کج)ول 

توان بیان کرد که بع) از شیاسرایی   در ایپ حوز  نیز می

 ،گیری دولت محلری  ی) ارتباط با شکلأیعوامل مثثر و ت

اسررت اد  از ت کررر سیسررتمی بررا  ایررپ عوامررل در قالرر 

برر)ون ایررپ  .نرر)ا  سررازی شرر) مرر)ل Vensimافررزار  نرررم

و برا کمرک    بررسی نیسرت  عوامل قابل تأثیر سازی م)ل

توان مشخ  کرد کره بررای حرل     ش)  می م)ل طراحی

 .بررسری شرود   چه عواملی بایسرتی  ،های موجود چالش

ارتبراط تیگراتیگی برا یکر)یگر      ،عوامل هم درمجمو ، 

حتی چی)طرفه درحرال تقویرت   صورت دو یا  دارن) و به

صورت دییامیک تمام عوامرل   یک)یگرن). ایپ سیستم به

گیرری دولرت محلری را     در شرکل  قانونی -مثثر سیاسی

بُعر)   گیرری دولرت محلری از    شیاسایی کررد  ترا شرکل   

. در (2دیاگرام کسهولت صورت گیرد  قانونی با -سیاسی

، پایان بای) گ ت که با توجره بره نترایج تحقیرق حاضرر     
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 ... در ایران دولت محلی یریگ شکل قانونی در -ارزیابی نقش و تأثیر عوامل سیاسی

گسرتر  و   بره  دولت محلی یک ضررورت رو  گیری لشک

نویپ و کارآم) برای مقابله با مشک ت در بریپ  ای  شیو 

که کشرور   است حال توسعه یافته و در کشورهای توسعه

ایران نیز از ایپ بحث مستثیی نیست. در ایپ را  ت کرر  

عیوان روشی کارآم) برای مباحث م)یریتی  سیستمی به

بایر) مرورد توجره قررار      خصو  بحث دولرت محلری   به

کیی)  ( پیشیهاد می1387موسوی و همکاران ک پورگیرد. 

نقراط کشرور و     که برای توسعه و پیشرفت متوازن هم

بای) به سازمان)هی  ،های انسانی ح)اکثر است اد  از توان

سیاسی با نگر  سیسرتمی توجره شرود.     یمج)د فدا

بررای   کی) که بیان می 1382همچییپ مقیمی در سال 

ویرژ  مر)یریت    به یاخت و تحلیل موضوعات م)یریتیش

شک نگر  سیستمی بهتریپ  ب)ون، های محلی حکومت

رویکررد اسرت. همچیریپ افررادی مانیر)       و کارآم)تریپ

 گیری شکل( به اهمیت و ضرورت 1380دکتر قالیباف ک

ان) که ایرپ تحقیقرات    کی) کرد أت دولت محلی در ایران

 باشی). می سو با نتایج تحقیق حاضر هم

 

 پیشنهادها -6

تقوییت   محق، هیرای  هایراهکارها و پیشنهاد -

گییری   جهیت شیکل   قیانونی در  -عوامل سیاسی

 موف، دولت محلی در ایران:

کرراهش قرر)رت در مرکررز و خواسررت حاکمیررت و    -1

 زدایی و ایجاد دولت محلی. های ق)رت برای تمرکز الیه

ر زیررا سراختا  ؛ تغییر قانون اساسی در برخی مروارد  -2

 .قانون اساسی ما اساساً متمرکز است

سرررزمیپ( کرره  -حکومررت -در بحررث مثلررث کملررت -3

ناپذیر در جغرافیایی سیاسری   عیوان سه عیصر ج)ایی به

ایرم کره ملرت     گونه بیان کرد  همیشه ما ایپ ،باشی) می

طریررق انتخابررات برره حکومررت میتقررل   خررود را از  اراد

سرررزمیپ و مکررانیزم حکومررت   برررای ادارو  کیرر) مرری

گونره   کی). حال چرا ما ایرپ  مردساالرانه واقعیت پی)ا می

سرزمیپ(  -ملت -به ایپ قدیه نگا  نکییم که کحکومت

سرزمییشان   حکومت بخشی از ق)رت خود را برای ادار

به مردم واگذار کی)؛ که درواقرع همران توزیرع فدرایی     

 ت.امور کشور اس  کردن در ادار ق)رت و درگیر

تحصریلی    گرفتره از پایران نامر    ایپ مقاله بر قدردانی:

دولرت   گیرری  شکلهای  ارزیابی عوامل و زمییه»عیوان با

مروردی: کشرور     محلی برا نگرر  سیسرتمی کمطالعر    

جغرافیررای سیاسرری در   اسررت کرره در رشررت « ایررران(

دانشگا  فردوسی مشه) ت)ویپ ش)  اسرت. نگارنر)گان   

ای مرادی و معیروی   هر  دانی) از حمایرت  می خود  وظی 

 .  کیی)دانشگا  فردوسی درایپ زمییه ق)ردانی 
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