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 چکیده

کار برده المللی بهامروزه حکمرانی خوب در مقیاس وسیعی از سطح محلی تا بین
ای است. با توجه به این بین سطح محلی داری اهمیت ویژهشود. در می

ریزی و مهزدایی، ساختار دموکراتیک، برناهایی چون اصل تمرکزمشخصه
دولتی و جامعه نهاد، افزایش نقش نهادهای غیرگرا و مردمگیری محلیتصمیم

ها و برقراری عدالت اجتماعی و مدنی، توجه به منافع عام مردم، توزیع فرصت
مندی کل جامعه از بخشی و کارآیی و در نهایت بهرهجغرافیایی، افزایش اثر

های خاصی دلیل ماهیت و کارکردی را بهتوان دولت محلو...، می توسعه و رفاه
مطلوب و کارآمدی از دولت همیار و همکار )دولت ملی(، با  که دارد، نمونه

حکمرانی خوب دانست. در این برداشت؛ تمرکززدایی )از ارکان دولت ملی(، 
ترین هدف دولت محلی در تحقق حکمرانی خوب است. در مهمترین و اصلی

زدایی کامل، دولت ملی قادر خواهد بود با تمرکزحقیقت با تکیه بر اصل 
هایش به شهروندان در قالب دولت محلی، واگذاری بخشی از مسئولیت
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های مشارکت واقعی آنها در امور منطقه و کشور را عملی و از این طریق زمینه
تعامل میان سه بخش دولت، جامعه مدنی و بخش خصوصی را فراهم آورد. 

ها این اعتماد دولت ملی )در واگذاری بخش از مسئولیت بدیهی است که نتیجه
به احاد مردم، جامعه مدنی و بخش خصوصی(، تسهیل و تحقق همکاری و 
همگرایی میان دولت ملی و دولت محلی و در حقیقت همگرایی میان دولت ملی 

 و احاد جامعه خواهد بود. 
گرایی، کزمحلی، دولت ملی، حکمرانی خوب، تمر دولت کلیدی:واژگان 

 تمرکززدایی
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 مقدمه

 سیاسی، واحدهای امور هادار شدن ترپیچیده باهای مدرن امروزی در دولت

 سیاسی، در فرآیندهای مردم مشارکت و هادولت عملکرد نحوه و ماهیت تغییر

 امنیت نظم، حفظ) نتیس شکل از هادولت وظایف و مدیریتی و اداری ساختار

 تسریع برای پذیریمسئولیت و ریزیبرنامه سویبه ت(مالیا و اخذ عمومی

 ،تتحوال این درحقیقت، به تأسی از. ه استیافت سوق پیشرفت و توسعه فرآیند
 پیچیده نیز آن وظایف وه است شد اساسی دگرگونی دچار دولت اداری ساختار

و کننده، جامع فقدان قوانین تسهیل عواملی نظیردر این رهگذر . گردید متعدد و
و  های مردمینبودن جایگاه تشکل کافی جهت مشارکت فراگیر مردم؛ مشخص

قانون  یمانند اجرا) شدهقوانین وضع یتوجهی به اجرابی ،نقش قانونی آنها
وسیع  جو، سلطهکاهش حجم دولت(، گسترگی نظام بروکراتیک غیرمشارکت

ها، عدم تفویض گیریدولت بر نظام تولید و توزیع ثروت، تمرکز باال در تصمیم
 در مشورتیهای غیردولتی، اجرای نظام دستوری و شبهاختیارات به دیگر بخش

ریزی متمرکز، توزیع ها، ارتباطات غیرمنعطف و بسته، برنامهگیریتصمیم
ساالری سنتی و ناکارآمدی دیواننابرابر اختیار و قدرت و رسمیت باالی دولت، 

در امکان تحقق و پاسخگویی، عدم توازن قدرت و اختیارات دولت، پاسخگویی 
مراتبی و پاسخگو بودن به مرکز قدرت، عدم شفافیت در رفتار و عملکرد سلسله

سویه دولت و ملت، تخصیص و توزیع نامناسب منابع ثروت دولت و رفتار یک
( از 901 -901: 9919 پور،)قلی صادی و تجاریو شفاف نبودن مقررات اقت

که ضرورت و احساس نیاز به حکمرانی خوب و شایسته را  اندجمله دالیلی
 دولتی و سیطره خشک مراتب سلسلهکند. حکمرانی خوب، مخالف ایجاب می

 حداکثری دولت بر تمامی امورات است.
 دولت تشکیل و مردم کتمشار با امور اداره و خوب حکمرانی بار ایدةنخستین

 مدیریت در متمرکز دولت بودن ناموفق سبب به بیستم قرن اواخر از محلی
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اجرایی قرار گرفت ـ  مورد توجه محافل علمی و سیاسی امور عمومی، مطلوب
 علوم حقوق، مختلفهای های علمی در رشتهها و بررسیپژوهش موردو در این 

به  جونز مارتین ت.گرفصورت  جغرافیاو  شناسیجامعه ،مدیریت سیاسی،
 تحول ایده ، در زمره نخستین کسانی بود کهسیاسی جغرافیدانعنوان یک 

 واگذاری چگونگی جریان در )حکمرانی خوب( حکمروایی به حکمرانی

عنوان کرد  ناپذیراجتناب ضرورت یک محلی را هایحکومت به اختیارات
(Jones, 1998: 959-988.)  

پژوهش پاسخ به یک پرسش اصلی است. اصوالً دولت محلی از چه هدف این 
های منحصری برخوردار است که بتوان آن را یک دولت با نوع ویژگی

حکمرانی خوب قلمداد کرد؟ به دیگر تعبیر با توجه به اهداف و محتوی 
توان دولت محلی را یک دولت دارای حکمرانی خوب حکمرانی خوب، آیا می

 از شماری به این سوال باید گفت؛ حکمرانی خوب، مبتنی بر دانست؟ در پاسخ

یی است که منطبق بر ماهیت و کارکردهای دولت راهنما ولاص و هاسنجه
 پاسخگویی، ،مگراییه برابری، مشارکت، تمرکززدایی، محلی است.

، پایداری ت،خدما واگذاری در کارایی مدنی، هجام برابر در پذیریمسئولیت
اند. های حکمرانی خوبدر زمره ویژگی(، Taylor, 2000: 89)و غیره  امنیت

گیری از ریزی و تصمیمهایی چون دموکراتیک بودن، برنامهاز سویی ویژگی
پذیری، مداری، مشارکتمبنا بودن، شهروندگرا و محلیپایین، محلی

پذیری، پاسخگو بودن، استقالل مالی و استقالل در خودگردانی و...، مسئولیت
د نمایلت محلی را در دولتی همیار و دارای شرایط خوب حکمرانی معرفی میدو

دولت ملی، در پی مساعدت و همکاری و در  که در رابطة افقی با سطوح قدرت
مجموع تمرکززدایی )به عنوان هدف اصلی و نهایی( از دولت ملی است. هدف 

زایی، افهای دولتی و خصوصی به دنبال همدولت محلی، تعامل با بخش
: 9915سازی مطلوب است )ویسی، سازی برای تصمیمسازی و توانمندظرفیت

(؛ این دقیقاً همان  خواست و هدف حکمرانی خوب است. در حقیقت دولت 9
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زدایی کامل از تمامی ای از حکمرانی خوب است که به دنبال تمرکزمحلی شیوه
دولت ملی  عی و... (ارکان )سیاسی، اقتصادی، اداری، فنی، جغرافیایی، اجتما

این منظر، تمرکززدایی، بهترین شیوه ممکن جهت تحقق حکمرانی است. از 
پذیر است. در مجموع در سازی دولت محلی امکانخوب است که با پیاده

 دولت و حکومت نشگرانکُ از ایشبکه)به شکل دولت محلی(،  محلی حکمرانی

 دولت نمایندگان و مدنی جامه ،غیردولتی هایتشکل بخش خصوصی، محلی،

 رفع و هاتحقق خواست برای و شناسایی را محلی مسائل و هااولویت مرکزی،

که در  (919: 9911کنند )زاهدی، می مساعی تشریک یکدیگر با مشکالت
این  نتیجه؛ هدف نهایی این تشریک مساعی، تحقق حکمرانی خوب است.

یلی است. اطالعات مورد نیاز تحل -پژوهش بر اساس ماهیت و روش، توصیفی
به شیوه اسنادی و با مراجعه به منابع معتبری چون کتب و مقاالت معتبر 

 .گردآوری شده است

 پیشینه و ادبیات پژوهش

های مختلف علمی تا االن مقاالت و در باب موضوع حکمرانی خوب در حوزه
حکمرانی کتب فراوانی نگاشته شده است. از حیث مقیاس، مطالعات مربوط به 

خوب در سطوح جهانی )نظیر جهانی شدن(، ملی )دولت ملی( و محلی )دولت و 
های محلی، جامعه مدنی و...( قابل طرح است. حکومت محلی، سازمان

های علمی مختلف، بحث حکمرانی نویسندگان مختلف به تناسب نیازها و رشته
 ،دیریتم سیاسی، علوم حقوق،هایی چون خوب را به نوبه خود در رشته

و جغرافیا مطرح نمودند. این مفهوم در مطالعات جغرافیایی،  شناسیجامعه
بخصوص در بحث مدیریت شهر و روستا نیز دارای گستره فراوانی است. از 

های دولت محلی در راستای یک دولت با منظر الگوی نظری در تطبیق ویژگی
حکمرانی خوب، پیشینه پژوهشی داخلی وجود ندارد، حداقل نویسندگان نیز 
پیشینه مشابه خارجی برآن نیافتند. بنابراین منابع مورد استفاده و مطالعات انجام 
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همین کدام در ارتباط مستقیم با موضوع پژوهش نیستند؛ بهاینجا، هیچشده در 
حال ذکر  اینورزند. با یسندگان از شرح و بسط محتوای آثار امتناع میدلیل نو

هایی که دارای حداقل قرابت با این پژوهش است خالی از حسن آثار و نوشته
 حکمرانیالگوی »توان به موارد ذیل اشاره داشت: مقاله: نیست. از جمله آنها می

امام به قلم  «توسعه مدیریت در کارآمد دولت و همکار جامعه خوب؛
نقش تمرکززدایی کامل در »(.؛ مقاله: 10-1: 9912زادگان و همکاران )جمعه

(؛ 10-21: 9911الهی و همکاران )به قلم رحمت« تحقق دولت محلی کارآمد
ها و راهکارهای نظری بر سازماندهی حکمرانی محلی در ایران؛ چالش: »مقاله

 ب؛نی خوا»حکمر(؛ مقاله: 51 -22: 9911به قلم شمس )« اداری ـ حقوقی

حکمرانی خوب و »(؛ کتاب: 9910به قلم جمالی )جمالی«  ی انقدو معرفی 
ادره امور حکومت »(؛ کتاب: 9911) پورقلی، به قلم «الگوی مناسب دولت

اداره »(؛ کتاب: 9911به قلم مقیمی )« هامحلی، مدیریت شوراها و شهرداری
حکمرانی خوب: بنیاد »(؛ کتاب 9915)، به قلم مقیمی «های محلیامور حکومت

معرفی  ب؛نی خوا»حکمر(؛ مقاله: 9919، به قلم میدری و خیرخواهان )«توسعه
درآمدی بر دولت »( و کتاب: 11-19: 9910به قلم نادری )جمالی« ی انقدو 

حیث تفاوت این پژوهش  ( از جملة این آثاراند. از9915به قلم ویسی )« محلی
، شابه؛ نگارندگان ضمن برخورداری از جنبه تبیینیهای مبا سایر پژوهش

های حکمرانی خوب و تطبیق آنها با کوشش کردند با برشمردن ویژگی
های دولت محلی، دولت محلی را به عنوان یک مدل قابل قبول در لوای ویژگی

یک دولتی همیار و همکار با دولت ملی معرفی نمایند. قابل یادآوری است که 
کمرانی خوب به وسیله پیاده کردن دولت محلی، در انواع تحقق شرایط ح

ای(، تابعی از ماهیت نظام سیاسی های سیاسی )متمرکز، فدرال و ناحیهنظام
ها، شرایط احراز دموکراسی، اعتقاد به برگزیده است که در هرکدام از این نظام

 و همیاری دولت ملی ها، همکاریدولت محلی و میزان واگذاری مسئولیت
 دارای میزانی از شدت و ضعف است.
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 مفهومی و نظری  چارچوب

 و حکومت یمراندو مفهوم حک

حکومت هم یکی از حکومت نیست، ناظر به جامعه است که ناظر به  حکمرانی
هر کشوری  ببازیگران آن است. حکومت یک سازوکار داخلی است و به تناس

ای از ، شیوههبا توجه به نظام سیاسی، قانون اساسی، نظام سرزمینی و غیر
نظام سیاسی یا بخشی از  ،خویش را دارا است. حکومت داری منحصرحکومت

دولت یا کشور است که سازماندهی سیاسی فضای ملی در قالب ایجاد و 
نیا و افظ)ح داشت امنیت، داوری و رفاه جامعه را بر دوش داردپاس

خوب با هماهنگی انی یا حکمرحکمروایی  (.551: 9919راد، کاویانی
به تنظیم روابط خود بخش خصوصی( و جامعة مدنی ، تـل)دو گانةهای سهبخش

محلی،  هایمقیاسها، در با نهادهای حکومتی، مردم، کشورها و سازمان
فع امدعنوان بهمدنی ی هادنها انی،پردازد. در حکمرلی میلالمای و بینمنطقه

ر ـباری ثرگذمنظور ابه می دکت مررتقویت مشای در ندوشهرق حقو
تقویت در بخش خصوصی عامل تولید است.  حعمومی مطری هااریسیاستگذ
پویایی و نه امد سردرآیش افزجهت اشد تولید ناخالص ملی اری در رسرمایهگذ

ان لت به عنودونقش م نجااسرد و میشوه یددنسبی ه فاد ریجازار و اباد و قتصاا
به ار پاید ةسعتوای محیطی برزی همساافردر عمومی ی فعالیتها ةتسهیلکنند

 گرددمییابی ، ارزجامعهدر جتماعی الت اعد ةسعتوت و ثبار منظو
 مفهومی فراتر از حکومت است و در واقع حکمرانی(. 11: 9910)نادری،

پذیری، مشارکت، لیتشفافیت، مسئو ،کوششی است در جهت حاکمیت قانون
برابری، کارایی، اثربخشی، پاسخگویی و دیدگاه استراتژیک در اعمال اقتدار 

ضمن اینکه،  (.1: 9912)میدری،  سیاسی، اقتصادی و اداری و غیره است
است که با کمک دو بخش دیگر، مفهوم  رانیحکومت تنها یکی از ارکان حکم

 بخشد.را تحقق می رانیحکم
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 یحکومت و حکمران یاصل یهایژگیو سهیمقا. 9 جدول

 حکمروایی حکومت عوامل

 بازیگران
 تعداد بسیار محدود مشارکت کنندگان؛ -
 عوامل اجرایی اساساً دولتی؛ -

 تعداد بسیار زیاد مشارکت کنندگان؛ -
 بازیگران بخش خصوصی و عمومی؛ -

 کارکردها

 گیرد؛ای صورت نمیمشاوره  -
های بندیدرصورتگونه همکاری هیچ -

 گیرد؛ها و اجرای آن صورت نمیسیاست
 گسترش زیاد موضوعات سیاسی؛ -

 انجام مشاوره؛ -
بندی همکاری تا حد امکان در صورت -

 ها؛و اجرای سیاست
 گسترش کم موضوعات سیاسی؛ -

 ساختار

 مرزهای بسته؛  -
 عضویت غیرارادی؛ -
 فراوانی و مدت زمان اندک تعامل؛ -

 مرزهای بسیار باز؛ -
 عضویت داوطلبانه )ارادی(؛ -
فراوانی و مدت و مدت زمان بسیار  -

 تعامل؛

 
Source: Schwab and et, al, 2001: 11-12       

 یحکمران به حکومت از

 9حکومت نام به قبلی رویکرد از حرکت بر حکمرانی استفاده، ترینلمتداو در
 نهادها و افراد رفتار تنظیم دنبال به که یینپا -باال گذاریقانون رویکرد» یعنی

تا  دارد تالش که 5حکمرانی سمت به« است جزیی کامال و مشخص شکلبه
 عمل آن درون در نهادها و افراد که کند تنظیم طوری را سیستم هایمؤلفه»

 دست نظر مورد نتایج به سیستم و آمده وجود به 9تنظیمیخود نتیجه و در کرده

تأکید  2«به قدرت واگذاری»با  1«بر قدرت مالاع»جایگزینی  یا و« کند پیدا
 ساختارها»عنوان  به حکمرانی را نیز برخی. ( Lyall & Tait, 2005: 3) دارد

                                                                                                    
9. Government 

5. Governance 

9. Self-regulation 

1. Power over 

2. Power to 
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 و قوانین تصمیمات، تنظیم اتخاذ به جامعه افراد آنها وسیلههب که فرایندهایی و
 (.Folke et al., 2005: 444) کنندمی تعریف« پردازندمی قدرت تسهیم

 گوناگون در اهداف تعقیب به تمایل و مختلف هایهزانگی از ترکیبی

استقرار  حکمرانی قواعد از کلی ةمجموع که شودمی باعث واسط هاینسازما
در  حکمرانی به حکومت از اجماالً گذار. (Lammers, 1988: 448-452) یابد

بازیگران  از افزایشی حال در تعداد اینکه اول: است اساسی فرایند دو برگیرنده
 این و کرده پیدا ورود کردن اداره فرایند در دولت، رسمی مرزهای از خارج

 و خصوصی عمومی، هایبخش از مرتبط همبه بازیگران از هاییشبکه فرایند بر
 دوم .است متکی شودمی تعریف دولت توسط که مراتبیسلسله جایبه داوطلب

 نهادهای توسط و شده چند سطحی و ترپیچیده دولت، درونی اینکه سازمان

 (. Thompson, 2005: 323) است گرفته قرار نفوذ مورد و فراملی ملیفرو

 هامؤلفه و اهداف ف،یتعار: خوب یحکمران

 ای استجامعه و خاص هایویژگی با دولت به نیازمند اجتماعی روند در امروزه

 عرصه خوب حکمرانی باشد. الگوی همکاری و همراهی اعضای آن بین که

 نیروهای کنش همچنین و دولت ماهیت گذاری،نوع سیاست در جدیدی

 و کیفی مدیریت و سازماندهی پایه توسعه بر آن در که گشوده است اجتماعی
زاده و جمعهاستوار است )امام اجتماعی نیروهای تمام شراکت و دولت کارآمد

وب، تعاریف مختلفی ارائه شده است. با حکمرانی خ از(. 91: 9912همکاران، 
آنها چندان تفاوتی  توان دریافت که روح کلی حاکم بر همهدقت در آنها می

وبیش با یکدیگر اختالفاتی دارند. حال این تعاریف کمهر کند، گرچه بهنمی
ها، اساس یک تعریف حکمرانی خوب عبارت است از نظامی از ارزش

امعه به وسیلة آن اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی ها که جها و نهادسیاست
مدنی مدیریت بخش خصوصی و بخش خود را از طریق سه بخش دولت، 

 یا کردن حکومت شیوة یا کنش. حکمرانی خوب (1: 9911پور، )قلی کندمی
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 معنای به مردم توان کارگیریبه روشحکمرانی خوب، است.  حکومت کارکرد

 شناخته شده همگانی گیریتصمیم و هاسیاست سازیپیاده و سازیسیاست

 در. دارد اشاره حکومت و بین شهروندان ارتباط چگونگی به حکمرانی است.

 با شهروندان ارتباط چگونگی از تابعی حکومت کارآمدی حکمروایی، نظریه

 و هاسنت را (حکمرواییحکمرانی خوب ) جهانی، بانک .حکومت است
 نظارت انتخاب، ایندفر عمومی جامعه، مصلحت با سوهم قدرت اعمال نهادهای

 منابع کارآمد اداره برای حکومت توانایی و ظرفیت قدرت، صاحبان تعویض و

 که نهادهایی به حکومت و شهروندان احترام و درست هایاجرای سیاست و

 کندمی تعریف کنند،اداره می را آنها میان اقتصادی و اجتماعی تعامالت
 (حکمروایی) حکمرانی خوب (. ازینرو925: 9919خواهان، خیر)میدری و 

 مدنی جامعة و خصوصی دولتی، هایبخش غیررسمی، و رسمی نهادهای شامل

حکمرانی خوب  بنیادین هدف. در واقع، (Dekker, 2004: 156) است
 است. بازیگر سه این میان دو سویة سازندة کنش برانگیختن ،)حکمروایی(

 مشارکتی، باید ینحکمرا این باشد. کارساز که است خوب یهنگام ،ینحکمرا

 نتیجة گیرد. در کاربه را قانونی مقررات باشد و خواهبرابری و گوپاسخ شفاف،

 کارا، و آزاد طور به شهروندان آن در که شودمی ایجاد محیطی خوب، حکمرانی

تصمیم و فرهنگی و سیاسی اقتصادی، اجتماعی، روابط برقرای انواع امکان
 چنین در؛ نقض کنند را دیگران حقوق آنکه بدون دارند، را مرتبط هایگیری

 توسعة نتیجة در که رسدمی حداقل به اجتماعی ارتباطی هایهزینه شرایطی،

 نشان تجربه .رسدمی شتاب و سرعت باالترین به اقتصادی، رشد اجتماعی و

 موفق عمل در مردمی، مشارکت جلب بدون دولتی هایطرح که است داده

 هایعرصه کنترل و حفاظت موجب مختلف هایمشارکت گروه است. نبوده

 مساعد، مناسب و بستر ایجاد و برداریبهره تداوم در که شودمی شده ایجاد

گیرندگان را مجبور چنین تنگناهایی است که تصمیم .دارد عهدهبر مهمی نقش
قوانین حکمرانی و حکومتی دنبال جایگزینی برای اشکال سنتی  ساخت تا به
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در تعریفی دیگر، حکمرانی خوب،  (.Torfing and et., al, 2012: 9) باشند
گویی و اثربخشی اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری بر اساس قانون، پاسخ

راهکارها »کند: گونه معرفی میاست. تعریفی دیگر نیز حکمرانی خوب، را این
ها و نهادهای مدنی ه واسطة آنها شهروندان، گروهو فرایندها و نهادهایی که ب

منافع خود را دنبال، حقوق قانونی خود را استیفا، تعهداتشان را برآورده و 
ر در اـین بـلای اورـی ببانک جهانبین، ایندر .«کنندتعدیل می تفاوتشان را 

، مدرآعمومی کاتئه خدماعنوان اراهب را بخو ین، حکمرا9110 ههدخر اوا
 ستده اتعریف کرم اداری پاسخگو اـنظد و اـعتمال ـایی قابـقضم اـنظ
 هایمؤلفه متحد ملل عمران ةبرنامطور اجمالی، به(. 15: 9910دری، )نا

 :است کرده توصیف زیر شرح را به خوب حکمرانی
 اظهار ها حقگیریتصمیم در باید جامعه مردان و زنان تمامی  :9مشارکت .9

 به یا و آنان منتخب واسطه نهادهای طریق از امر این کهباشند  نظرداشته

 یابد؛می تحقق مستقیم صورت
 باشد، طرفانهبی و عادالنه باید جامعه حقوقی هاینظام :5قانون حاکمیت. 5

 بشر؛ قوانین حقوق باالخص

 نهادها است. فرایندها، شفافیت بیانگر اطالعات تبادل آزاد جریان :9شفافیت .9

 اطالعات و است میسر هستند دسترسی خواهان که شهروندان برایاطالعات  و

 گیرد؛قرار می اختیارشان در کافی
 مةه به کردن خدمت برای سازوکارها و فرایندها و نهادها :1جوابگویی .1

  کنند؛می آنها تالش تقاضاهای به و جوابگویی نفعانذی

                                                                                                    
9. Participation 

5. Rule of Law 

9.Transparency 

1. Responsiveness 
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هم به را مختلف منافع درباره افراد و هاگروه توافق خوب حکمرانی :9اجماع .2
 و چیست منفعت بهترین گروه یک برای که کندمی معین و سازدمی نزدیک

 میسراست؛ سازوکارهایی چه با و عملی چه تا مشترک این منافع به دستیابی

 حفظ یا بهبود هایی برابر برایفرصت بایستی زنان و مردان همه :5عدالت .1

 باشند؛ داشته شانکیفیت زندگی
 بهترین بایستی و نهادها فرایندها و سازوکارها همه :9کارایی و اثربخشی .1

 با کمال و تمام به نفعانذی نیازهای و باشند داشته را بخشیو ثمر بازدهی

 ؛برآورده شود منابع از بهینه استفاده
 جامعه نهادهای و خصوصی بخش دولتی، بخش سازانتصمیم :1پاسخگویی .1

 یباشند. نحوه گوخپاس جامعه نفعانذی آحاد و مردم بایستی به مدنی
 و ؛دارد بستگی تصمیم ماهیت و فعالیت سازمان نوع به نیز گوییپاسخ

 ازحکمرانی روشنی دورنمای و افق مردم و جامعه رهبران :2راهبردی افق .1

 باشند داشته است نیاز مورد انسانی توسعه برای وآنچه توسعه انسانی و خوب
(Graham, 2000:122.)  

  

                                                                                                    
9. Consensus Orientation 

5. Eauity 

9. Effectiveness and Efficiency 

1. Accountability 

2. Strategic Vision 
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 خوب حکمرانی در دولت الگوی هایویژگی .5جدول

 هاویژگی هامؤلفه

 ساالرمردم دولت
 به دولت شهروندمداری، حاکمیت مردم، حاکمیت اصول ساالر،مردم مدیریت

 سیاسی برابری شهروندی، شفاف، انتخاب مدیریت آن، گریتصدی جای

 قانون؛ محوریت مردم و

 مشارکتی دولت
 نیرومند، مدنی هایمدنی، تشکل و الرسامردم جامعه واقعی، و آزاد مشارکت

 شهروندان؛ دست به گیریتصمیم سپردن امور قوی، و آزاد هایرسانه

 گوپاسخ دولت
 قدرت، مسئولیت و همراهی شهروندی، گوییپاسخ گو،پاسخ مدیریت

 ای؛برنامه و مالی هایممیزیاصلی )مردم(،   مالکان و صاحبان نظارت

 اثربخش دولت
 باالی توان کیفیت و آفرین،تحول نیروهای فزونی متعهد، دولتی مدیریت

 و استراتژیک نگرش گذاری، در هدف نیروها همه مشارکت انسانی، نیروی
 استراتژی؛ دقیق تعیین

 محورعدالت دولت
 شهروندی، حق برابر قدرت، ساختار به هااقلیت دسترسی عادالنه، مشارکت

 انصاف؛ و عدالت بر متکی مدیریت

 کارآفرین دولت
 بر سازوکارهای بازار سازوکارهای ترجیح شایسته، دولتی مدیریت

 مداری؛مشتری اهداف، در شفافیت ساالری،دیوان

  999-951: 9911پور، منبع: قلی

 ( حکمرانی محلی1ـ1

 تا محلی مقیاس از ینحکمروا مفهومامروزه  که است آن اهمیت حائز نکتة

 رویکرد که ینطور کل حکمروابه .شودمی برده کار به المللیبین و ملی مقیاس

 کاربرد محلی و ملی و فراملی قلمرو در است، عمومی امور هادار جدید

 کند،می تعیین را ینبودن حکمروا محلی که اما آنچه .یافته است ایگسترده

 و هاآرمان تعیین در محلی کنشگران و شهروندان مشارکت مؤثر میزان
 ةجامع هایوخواسته اهداف تحقق برای مشترک تالش و محلی هایخواسته

 همکاری با ولی شود،می رهبری دولت دست به که است است. فرایندی محلی
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 (. Dekker, 2004: 156) رودمی پیش به مدنی و جامعة خصوصی بخش
محور از بخش و توسعهزدا، تسریعتمرکزهای بنابراین در چنین برداشت

دولت  )حکمرانی خوب( ای از حکمرواییی؛ دولت محلی به مثابه شیوهرانحکم
حقیقت دولت محلی، نهادهایی در است که در پی تحقق چنین اهدافی است.

ندان، در شهرو هستند که از طریق فرایندهای دموکراتیک و بر پایة اداره
گیری و ادارة امور محلی بپردازد شوند تا به تصمیمهای فروملی ایجاد میمقیاس

 و نقش برای محلی هایدولت مدلی، و هرساختار در(. 19: 9915)ویسی، 
 :باشند داشته هاییویژگی است نیاز کارکرد خوب،

بوده  مردم محل ( منتخبین5؛ داشته باشند قرار 9ملی حاکمیت تحت سیطرة( 9
 وگسترة بوده 5محلی ذاتاً ( نهادهایی9دارند؛  آن نقش مستقیم تشکیل در مردم

 1حقوقی شخصیت با سازمانی نهادی (1است؛  9محلی مقیاس در آنها فعالیت

 ادارات با قراردادهای مختلف انعقاد برای الزم عمل اختیار از هستند؛ بنابراین

 ( از2 ؛برخوردارند دعوا یاقامه دادگاه و در حضور و غیردولتی و دولتی

 و مردم سرزمین مدیریت و ةادار برای الزم عمل و استقالل اختیارات قدرت،

 روی بر کنترل تا حدودی و بودجه کردن آماده ها،سیاست اجرای محل،

هستند چراکه  منابع مکفی و مالی ( دارای قدرت1 و برخوردارند خود کارمندان
 بود خواهد عمل استقالل فاقد دولتی، نهادهایبه  مالی وابستگی صورت در

(Byren, 1986: 2-3; Bureau of the Census of United States, 

 دولت سازمانی کارایی بهتر موجب اینکه از جدا هاویژگی این  (.1-3 :1954

 محل در موجود هایسازمان سایر از را و مردمی محلی نهادهای، شودمی محلی

 کند.متمایز می
                                                                                                    
9. Subordinated of National Authority 

5. Localness 

9. Local Scale 

1. Legal Personality or Corporate 
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 محل حوزة در آن عمل و استقالل اختیارات محلی، دولت ویژگی ترینمهم

 اعمال اقتدار ،محلی در قالب دولت محلی یناین منظر، حکمروااز .است

 و سازوکارها شامل و محلی ةجامع امور مدیریت در اداری و اقتصادی سیاسی،
 را شانعالئق هاگروه و شهروندان آنها ازطریق که نهادهایی است و هاجریان

 و به دهندمی انجام را شانتعهدات کنند،می اعمال را شانقانونی حقوق و ابراز

 از ایشبکه محلی، ینحکمروا واقع  درپردازند. درمی شان هایتفاوت تعدیل

 و مدنی ،غیردولتی هایتشکل بخش خصوصی، محلی، حکومت شگرانکنُ
تحقق  برای و شناسایی را محلی مسائل و هااولویت مرکزی، دولت نمایندگان

)زاهدی،  کنندمی مساعی تشریک یکدیگر با مشکالت رفع و هاخواست
9911 :919 .) 

 های پژوهشی( یافته2

 های سیاسی بر اساس میزان تمرکز و عدم تمرکزهای نظام( گونه9ـ2

های سازماندهی دولتی، از نظام متمایل به بسته تا نظام باز، به پنج نوع روش
های دولتی و غیر ؛ سه نوع آغازین آن که مربوط به نظامشوندکلی تقسیم می

متراکم، و متمرکز، غیرهای اند از: نظامیا یکپارچه هستند؛ عبارت« واحد»دولتی 
ای از چند و شامل مجموعه« ترکیبی»ها، متمرکز. دو نوع دیگر این نظامغیر

اگر این ترکیبی از چند ایالت دارای های فدرال و کنفدرال هستند. نظام با نظام
باشد که نتوانند سیاست خارجی مستقلی داشته باشند، ما در « خودمختاری»

وضعیت سازماندهی فدرال هستیم، و چنانچه مجموعة یاد شده ترکیبی از چند 
های خاص، بخشی از اختیارات خود را به باشد، که در زمینه« مستقل»دولت 

پرده باشند، در شرایط نظام کنفدرال هستیم. نظام یک یا چند نهاد مرکزی س
زدایی است کنفدرال یک سیستم سیاسی، اجتماعی و یا اداری در اوج تمرکز

های سیاسی را عمدتاً تر، نظام(.  در یک دسته بندی عمومی90: 9911)شمس، 
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و  5«های سیاسی فدرالنظام» ،  9«تک ساخت»های سیاسی به سه دسته نظام
(، Glassner & Fahrer, 2004: 118-119)  9«ایسیاسی ناحیه هاینظام»

های محلی دیدگاه های مذبور، نسبت به دولتکنند.  هر کدام از نظامتقسیم می
ای دارند که عمدتاً وجه تمایز آنها در میزان اختیارات، قدرت و وظایف ویژه

 باشد.های محلی و نحوه تعامل آن با حکومت مرکزی میدولت

 های سیاسی.  ساختار نظام9دل شماره م  

 
 11: 9911، منبع: ویسی

 های سیاسی: آفات و ثمراتگرایی در نظام( تمرکز5ـ2

های ملی و به لحاظ پیشینه تاریخی نظام متمرکز اداری، با پیدایش دولتبه
( ایجاد وحدت در داخل کشور برای پیشگیری از خطر 9منظور تأمین سه اصل: 

های اقتصادی و ( نظارت بر برنامه9ظ منافع همگانی و ملی؛ و ( حف5تجزیه؛ 
توان چنین پنداشت که قدرت متمرکز، در پی ایجاد تخصصی سر برآورد. می

های مورد دست و یک شکل است تا سیاستعمومی یک جامعه یا یک حوزه
 آسانی و با شتابی فزاینده بر همگان اعمال شود. در ادبیات حقوق عمومینظر به

                                                                                                    
9. Unitary State 

5. Federal State 

9. Regional State 
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ای که همة اقدامات گونهنیز الگوی تمرکز عبارت است از سازماندهی کشور به
-12: 9911پاک، خوبرویاداری در صالحیت و اختیار نهادهای مرکزی باشد )

تخت مملکت قرار دارد گیری در پایطور معمول این مرکز تصمیم(. به11
تخت و  مرکز ( و به واسطه مجریان مستقر در پای10: 9912زاده، )رضایی

سیاسی کشور و در خارج از  مرکز سیاسی مانند: استان، شهرستان، شهر و 
گیری در کلیه امور گیرند. حق تصمیممیروستا، امور محلی و ملی را توأم پی 

عمومی مهم و اساسی، در دست دولت به عنوان باالترین مرجع حقوقی کشور 
مرکزی تنها مرجعیت  که دولت این الگو باور غالب این استدراست؛  زیرا 

در عالم  (. چنانچه11، 9911حاکمیتی است )خوبروی پاک: حقوقی عمومی و 
 -ها به چگونگی استفاده از قدرت سیاسیرسد گرایش دولتنظر میواقع نیز به

اداری و میزان تمایل آنها به سپردن اختیارات به شهروندان و پذیرش مشارکت 
نشان دهندة رویکرد آنها به انباشت قدرت یا گسست از ها، گیریآنها در تصمیم

دهد، در نظام متمرکز مرکز ای که تجربیات تاریخی گواهی میآن است؛ به گونه
گیری در باالترین سلسله مراتب سیاسی، اداری و یا سازمانی، در ثقل تصمیم

 دست افراد معدودی بوده است. 
قدرت، احتمال مشارکت و رقابت تردید افزایش کنترل حکومت بر منابع بی

دهد و مانع جدی برای بسط مشارکت شهروندان تلقی سیاسی را کاهش می
همان نسبت که کنترل متمرکز حکومت بر توان گفت بهحقیقت میشود. درمی

افزاید، به همان میزان از امکان منابع قدرت، به اقتدار سیاسی حکومت می
کاهد. هرچند تمرکز قدرت شهروندان میرقابت و مشارکت اثربخش و کارآمد 

ممکن است استمرار حکومت را افزایش دهد، اما قطعاً مانع جدی در جریان 
پذیری محلی و اثرگذاری مردم در ادارة امور خویش خواهد شد؛ مشارکت

وفاق »همین دلیل در کشورهای چندقومیتی، چنانچه قدرت مرکزی نتواند به
ثباتی، زمینة واگرایی قویت نمایند، در شرایط بیرا به درستی هدایت و ت« ملی

های کلی برخی از آسیب (.51: 9911)شمس، کشور فراهم خواهد شد 
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 تمرکزگرایی به شرح زیر است:
از مهمترین اقتضائات تمرکز اداری، سیطره های اداری: تمرکز در صالحیت ـ9

تنها به عنوان مرکز بر امور اداری محلی است. در چنین دیدگاهی جوامع محلی 
آیند که زیر نظر دولت مرکزی ادره واحدهای جغرافیایی کشور به شمار می

در این  (. همچین11: 9911پاک،  رویندارند )خوبشوند و تفاوتی با هم می
ساختار موجودیت مستقلی برای نهادهای محلی و تابعان محلی آن که متصور از 

 گروهای انسانی هستند، متصور نیست.
ی اختیارات و صالحیت عام تمرکز در حوزه مرکز در صالحیت قانونی:ت ـ5

تام دولت است. در این  گر ارادهوضع قانون، نمادی از اقتدار سیاسی و بیان
روش اهتمام دولت بر آن تعلق دارد که قواعد و مقررات یک شکل منسجمی را 

که تمرکز در رو تا زمانی برای اجرای آن توسط همگان به وضع برساند. ازین
گذاری وجود دارد، هیچ نهاد محلی که بتواند خواست صالحیت سیاسی و قانون

شهروندان محلی را پوشش دهد و مشارکت آنان را جلب نماید، امکان ظهور 
 (.11: 9911یابد )خوب روی پاک، نمی

تمرکز در امور تخصصی و فنی، موجب ایجاد های فنی: تمرکز در صالحیت ـ9
شود؛ زیرا هرچند که ساالری در مرکز کشور میاز دیوانشبکة عظیمی 

های محلی گرایان با حذف خدمات محلی و همچنین حذف پراکندگیتمرکز
گام در راهی  (؛ آنها11: 9911روی پاک، دارند )خوبسعی در تسریع امور 

ها و اختیاراتِ کارشناسانه در مرکز نمایند که خود موجب انباشتگی صالحیتمی
رفته از اهداف غایی خود دور گرایانه رفتهد. در نتیجه این رویکرد تمرکزشومی
زده و فاقد بینش و ارزیابی دقیق، نظرهای شتاب شود و موجی از اظهارمی

 آورد.ای را به وجود میمنطقه ـ محلی
شود که تمرکز در اختیارات موجب میگیری: تمرکز در اختیارات تصمیمـ 1

گیرنده وارد عمل شود عنوان یک نهاد متمرکز اجرایی و تصمیمدولت مرکزی به
و اختیار اتخاذ و اجرای تصمیمات را به صورت توأمان در دست گیرد و سعی 
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الهی و همکاران، در اعمال صالحیت خود به صورت مطلق نماید )رحمت
گیری، تحقق گرایانه در اختیار تصمیمروش تمرکز رو پیامد(. ازاین19: 9911

 .سازددولت محلی کارآمد را دشوار می
تمرکز گرایی دولت مرکزی گرایی در گزینش و استخدام مأموران: تمرکز ـ2

های محلی کارآمد در استخدام کلیه ماموران اداری، خطری جدی در برابر دولت
های محلی متمرکز اداری، سازمان شود. تداوم این شیوهو تداوم آن محسوب می

 سازد.را فاقد هرگونه اختیار در گزینش و جذب نیروهای شایسته و کاردان می
امور مربوط  آوری قدرت به معنای آن است که کلیهالزامآوری قدرت: الزام ـ1

پذیرد و تمامی به برقراری صلح و امنیت، توسط دولت مرکزی صورت 
نیروهای نظامی و انتظامی، تحت نظارت دولت مرکزی عمل نمایند. بنابراین 

گونه قدرتی نداشته باشند بدیهی است که نهادهای محلی، در این مرتبه هیچ
 (.19: 9911ی و همکاران، اله)رحمت

 های سیاسی: آثار و پیامدها( دولت محلی و اصل تمرکززدایی در نظام2-9

، 5«سازندهخود»، 9«مدیرخود»در اینجا مراد از دولت محلی، نهادی 
های استقالل، به است که در عین ویژگی 1«گرخود تنظیم»و  9«خودگردان»

دولت ملی داشته و ملتزم به حفظ  لحاظ سیاسی، هویتی و ملی وابستگی تام به
موجودیت نظام سیاسی و ساختار سیاسی، حقوقی و امنیتی کالن کشور است 

 بانک چون  هاییسازمان گزارش طبق(. 19: 9911الهی و همکاران، )رحمت

 گرددمی توسعه محسوب استراتژی یک تمرکززدایی توجه به جهانی،

(Barankay and Lockwood, 2007: 1197-1218).  امروزه گرایش

                                                                                                    
9. Auto Manager  

5. Auto Organizer 

9. Auto Nomos 

1. Auto Regulator 
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زدایی در بیشتر کشورهای دنیا مشاهده های تمرکزفزاینده به اجرای سیاست
توان در چندین مورد جستجو کرد: اول آنکه شود. دلیل این امر را میمی

عنوان ابزاری کارآمد جهت افزایش کارایی بخش تواند بهتمرکززدایی می
هایی به اهدافی نظیر سیاست رود که چنینعمومی عمل کند زیرا انتظار می

افزایش رفاه، کارایی و در نهایت رشد اقتصادی بینجامد. دوم آنکه ریشه 
حال توسعه و در حال گذار، گرایش به تمرکززدایی را بویژه در کشورهای در

های متمرکز طی دو دهه گذشته جستجو کرد. توان در تجربه ناموفق ابرقدرتمی
تر دولت، اند از طریق انتقال قدرت به سطوح پایینتوسوم آنکه تمرکززدایی می

منظور کاهش سیطره دولت مرکزی بر اقتصاد ملی مؤثر واقع شود. در نهایت به
م به برقراری دموکراسی در کشورهای در توان گفت افزایش گرایش مردمی

زدایی، تمرکز .زدایی دامن زده استهای تمرکزحال توسعه، به گسترش سیاست
گیری و یا مدیریت ریزی، تصمیمهای برنامهیا تفویض اختیارات در زمینه انتقال

است، که  (Rondinelli: 1981, 135)از سوی دولت مرکزی به دولت محلی 
هدف آن ایجاد یک سیستم دموکراتیک باثبات، افزایش اثربخشی و کارآرایی 

سطوح ملی و های باثبات برای توسعه اقتصادی در حکومت، تسهیل ایجاد پایه
گیری است تر و مشارکت شهروندان در تصمیمدهی حکومت شفافمحلی، شکل

(ISUFAJ, 2014). د،شواداره می تمرکز عدم یشیوه به که یهایدولت در 

 بر مرکز ظارتنرو  این از و بوده برخوردار استقالل از محلی حکومتدولت و 

 و شودمی تسهیم حکومتی سطوح میان حاکمیتواقع در .است محدود محل
ها به این نظام (. در91: 9915)مقیمی،  نیست متمرکز مرکز در سیاسی اقتدار

شود. در سیستم ها و اجتماعات محلی به دیده اشخاص بالغ نگاه میسازمان
کند از مرکز به سطح محلی می 9«انتقال قدرت»تمرکززدا، دولت اقدام به 

                                                                                                    
9.Transfer du pouvior 
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(Tronauoy, 2011: 11 .)زدایی در ساختار تی که روش تمرکزلحاظ تغییرابه
های عدم تمرکز در تحقق دولت محلی به هآورد، شیوادارة دولت به وجود می

 اشکال ذیل است:
عدم تمرکز فنی یعنی اعطای اختیار کامل اخذ تصمیم عدم تمرکز فنی:  ـ9

نسبت به یک یا چند امر معین عمومی به مؤسسات دولتی یا یک سازمانهای 
های عبارتی به سازمان متولی یک امر عمومی نظیر تأسیس شرکتعمومی.  به

نیا و شود )حافظدولتی یا به دانشگاها در امر آموزش عالی استقالل داده می
(. منظور از اعطای چنین استقاللی این است که 92: 9919راد،کاویانی
ده و مورد حکومت مرکزی به دور بوهای مذبور از مداخالت سیاسی و بیسازمان

در محیطی فارغ از هر گونه دخالت با آزادی کامل تصمیم گرفته و به انجام 
 امور مربوطه مبادرت ورزند.

در عدم تمرکز اداری به جای آنکه قدرت مرکزی اختیار عدم تمرکز اداری:  ـ5
 ی خود نگه دارد، ادارهانجام کلیه عمور عمومی )امور محلی و ملی( را در عهده

های محلی، که افراد آن از امور محلی را طبق قانون به سازمانتمام یا قسمتی 
کند و این تفویض در نهایت تحت شوند، تفویض میاز طرف مردم انتخاب می

شود. در این سیستم هر یک شرایطی عدم تمرکز اداری و سیاسی را موجب می
ها یا تأسیسات محلی دارای شخصیت حقوقی مجزا از شخصیت از سازمان

مرکزی است و در آن افراد به اجرای وضایف مخصوص محلی و تحقق قدرت 
این عدم تمرکز اداری یعنی انتقال قسمتی از ورزند. بنابراهداف مبادرت می

صالح دیگری که صالحیت آنها در های ذیاختیارات قدرت مرکزی به سازمان
 (. عدم901: 9915مقایسه با صالحیت مقامات مرکزی محدود است )طاهری، 

طور واقعی در سرنوشت تواند مردم را بهتمرکز اداری در این مفهوم است که می
خود را  امور محلی خود دخالت داد و مجالی برای آنان به وجود آورد که سلیقه

کنند به کار برند، ای که در آن زیست میدر ادارة دلخواه امور محلی و منطقه
ی نیازهای خویش کوشش نمایند. نیازهای خود را تشخیص دهند و در راه ارضا
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های محلی در این حالت است که مردم شهرها و روستاهای یک کشور، دولت
هایی که مبتنی بر ارده مردم باشد و دهند؛ حکومتواقعی و نه صوری تشکیل می

  (.901: 9915طاهری، کند )برای مردم هر محل کار 
به عقیده الکسی دوتکویل دانشمند فرانسوی قرن عدم تمرکز سیاسی:  ـ9

کند که نیروی تشخیص دهنده و نوزدهم، تمرکز سیاسی وقتی تحقق پیدا می
منافعی باشد که مشترک میان تمام اجزای یک ملت و  گیرنده در زمینهتصمیم

واحدهای گوناگون یک مملکت باشد؛ یعنی منافع عمومی یک جامعه در یک 
این تعریف از  یک عده افراد اجتماع متمرکز نباشد. ازمحل و یا در دست 

ها تعیین سیستمگیری و توان دریافت که حق تصمیمتمرکز سیاسی، به خوبی می
اموری که منافع و مضار آن عاید تمام مردم جامعه  ها در زمینهو خط مشی

 ةطراب باید جنبه عام و همگانی داشته باشد. (،990: 9915طاهری، )شود می
 توسعه، حال در کشورهای حکومتی دستگاه در مالی فساد و تمرکززدایی بین

 چگونه که سوال این د.گردمی محسوب اخیر مباحث در مهم یک موضوع

 از بسیاری ،گذار باشدتاثیر مالی روی فساد بر تواندمی سیاسی تمرکززدایی

 .دهند انجام زمینه این در یاگسترده تحقیقات تا داشته برآن را پژوهشگران
 بین مستقیم رابطه دهد،نشان می شده انجام هایبررسی از حاصل برآوردهای

وجود دارد.  مالی فساد کاهش و مرکزی های حکومتفعالیت از تمرکززدایی
 و بارزتر شکل به قانونی یافته، ءمنشا تمرکززدایی که کشورهایی در نتایج این

(. Fisman and Robertaa, 2002: 325-345) اندشده ظاهر تریمحکم

تمرکز و عدم تمرکز اداری و سیاسی اصوالً وضع حالت و یا گرایش موجود در 
ای )حکومت یا سازمان محلی( را نسبت به دستگاه سلسله مراتب قدرت ناحیه

 کند. طور اَعم یا یک بوروکراسی به طور اَخص توصیف میحکومت به
 تحت خود معروف بحث ( در9111)اگنیو  جانعدم تمرکز جغرافیایی:  ـ1

 هایمکان هایسیاست از متشکل را ملی های، سیاست«مکان و سیاست»عنوان 

 مرکزی را در حکومت از نیز تمرکززدایی داند. تیلورمی محلی جغرافیایی
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 Taylor)نموده است  تلقی ضرورت یک محلی، هایحکومت تشکیل راستای

and Flint, 2000: 300.) از پس سیاسی، دانانجغرافی دیگر از جونز، مارتین 

 به عنوان حکمروایی )حکمرانی خوب( به حکمرانی تحول ایدة نمودن مطرح

 محلی، هایحکومت به اختیارات واگذاری چگونگی جریان در ضرورت، یک

داند می انکار قابل غیر را سیاسی ـ جغرافیایی موثر عوامل نقش
(Jones,1988: 959-988). این مدل از تمرکززدایی، با توجه به اینکه  در

گیری در دست قدرت ها در مناطق محلی توزیع شده و قدرت تصمیمفعالیت
یابد. این شیوه از زدایی جغرافیایی ضرورت میمرکزی است، تمرکز

تمرکززدایی، شامل اجتماعات و گروهایی است که به لحاظ سرزمینی و تعلق 
راک منافع هستند. مانند استان، شهرستان، شهر و به یک کل منسجم، دارای اشت

  (.909: 9912زاده، )رضایی خردترسایر تقسیمات جغرافیایی 
حالتی است که ها و اختیارات: زدایی با واگذاری بخشی از مسئولیتتمرکز ـ2

در آن مدیران عالی سازمان برای تسریع در کار قسمتی از وظایف و اختیارات 
: 9925کنند )نبوی، یا رؤسای واحدهای سازمانی تقسیم می خود را بین مدیران

زدایی با واگذاری اختیارات اداری به سطوح (. در این روش تمرکز29-21
شود. در یک های تحت قیمومت دولت مرکزی، اجرا میتر در وزارتخانهپایین
به سه  ها و اختیاراتزدایی با واگذاری بخشی از مسئولیتبندی، تمرکزدسته

  شیوه است:
های زدایی، از طریق واگذاری مسئولیتاین شیوه تمرکز الف( تفویض اختیار:

های خارج از ساختار بوروکراسی به اجرا مدیریت و وظایف مشخص به سازمان
آید و دولت تنها شأن نظارتی بر این روند را دارد.  در حقیقت دولت در می

 سپارد و در مسیر ارائهآمد میمرکزی وظایف اداری را به نهادهای محلی کار
الهی و همکاران، دارد )رحمتمیغیر مستقیم خدمات، به مناطق محروم گام بر

9911 :15.) 
در رویکرد انتقال قدرت واحدهای دولتی به صورت ب( واگذاری قدرت: 
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مختار و مستقل عمل نموده و به لحاظ قانونی، از دولت مرکزی مجزا خود
یز همانند رویکرد تفویض اختیارات، دولت مرکزی، هستند. در این روش ن

نظارتی غیر مستقیم و آزاد را به صورت ارائه مشاوره به واحدهای محلی اعمال 
گیری به آنها منتقل شده، دارای نماید. نهادهای محلی که قدرت تصمیممی

های محدوده جغرافیایی معین بوده و از نظر شخصیت حقوقی نیز شبیه شرکت
 (. 51-51: 9911ستند )رضویان، سهامی ه

سازی دولت با استفاده از ساز و کار  در روش خصوصیج. خصوصی سازی: 
های محلی و های شبه دولتی نظیر انجمن، اختیاراتی را به سازمان9برون سپاری

های تعاونی، واگذار ای و نیز نهادهای مدنی و شرکتصنفی و گروهای حرفه
زدایی، بخش دولت مرکزی با اجرای طرح تمرکزنماید. در این فرایند، می

های عمرانی و روستایی و اختیارات خود مانند اجرای پروژه وسیعی از حوضه
(. 99-90: 9911سپارد )رضویان، های محلی میریزی را به سازمانبرنامه

منظور تأمین اولیه نیاز شهروندان، آن دسته از خدمات مانند آموزشی همچنین به
کند و برخی دیگر را مانند امور نظامی، امنیتی و سازی میتی را برونو بهداش

 (. Tirard, 2008: 295-300دارند )دادگستری در دست خود نگاه می

 شرفتهیپ رمتمرکزیغ یهانظام .5مدل

 
 
 
 
 

 91: 9911منبع: شمس، 

                                                                                                    
9. Out Source  
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 دولت به اراتیاخت ضیتفو: یمل دولت ازکامل  ییتمرکززدا یامدهایپ و جینتا 
در فرایند تمرکززدایی کامل، اختیارات کامالً به دولت محلی واگذار  یمحل
های محلی شود و توزیع جغرافیایی قدرت به طور تمام و کمال به سازمانمی

زدایی کامل از دولت، (. تمرکز911: 9919زاده، یابد )الوانی و شریفانتقال می
ی آثار مثبت و مطلوبی است، به ظهور حکمرانی خوب دولتی منجر شده و دارا

 :از جمله
های مثبت تمرکززدایی آن از مهمترین ویژگی :یمرکز دولت قدرت کاهش ـ الف

، دهد و از دیگر سواست که از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می
 دهد.مشروعیت سیاسی و کارایی نظام حاکم را افزایش چشمگیری می

از دیگر مزایای عدم تمرکز، کارآیی بیشتر آن است؛ زیرا  :شتریب ییکارآ ـ ب
امکان برآوردن و حتی شنیدن خواست همة شهروندان در مرکز وجود دارد. از 

رو، خواست همة شهروندان با تمرکززدایی و توزیع قدرت به نهادهای محلی این
 شود.پذیر میامکان

ان توسط مردم )اداره تر شدن نظارت بر اعمال مدیرآسانآسان:  نظارت ـ پ
 شوندگان(، از دیگر مزایای الگوی تمرکززدایی است.

میزان فداکاری، اخالص و همبستگی مردم محلی مردم:  یهمبستگ شیافزا ـ ت
برای پیشبرد منافعی که به زندگی آنها مربوط است، در نتیجه استقرار الگوی 

 شود.عدم تمرکز کامل افزوده می
با توجه به گوناگونی مردم و تکثر اقوام مختلف،  :هاتیاقل حقوق نیتضم ـ ث

الگوی تمرکززدایی کامل اداری، سیاسی و اقتصادی موجب تحقق مطالبات و 
شود و بدین ترتیب اقوام مختلف با بیگانه ندانستن حقوق همه شهروندان می

الهی دانند )رحمتخویش، خود را جزئی از حکومت مرکزی و ملت یکپارچه می
 (.11-11، همان: و همکاران

از دیگر مزایای تمرکززدایی کامل این است که دولت دولت:  یتیریمد نقش ـ ج
کند. بلکه به الزامات نقش دولتِ مدیر از جمله نقش قیم و سرپرست ایفا نمی
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گویی و کارایی و اثربخشی پایبند خواهند شد و در عین حال، ملزم است پاسخ
روی پاک، نقاط کشور دنبال نماید )خوب های عمومی را در تمامسیاستگذاری

باید گفت که رضایت شهروندان از دولت یکی از  (. در توضیح950: 9911
بینی و رضایت مردم از دولت ای است که تقویت حسِ خوشطرق آزمون شده

خواهد از یک سو و متقابالً افزایش مشروعیت سیاسی نظام را از دیگر سو در پی
(. بنابراین پذیرش این واقعیت مُسلَم که یکایک 1: 9911داشت )دوگان، 

توانند گونه تبعیض و محدودیتی از سوی دولت مرکزی میشهروندان بدون هیچ
امور شرکت جویند و حظور اثربخش خود را در اشکال مختلف به  در اداره

دهد و فضایی ظهور رسانند، موجی از تعامل میان دولت و مردم را شکل می
 (.911: 9911ماد و تفاهم را به همراه خواهد داشت )قراگوزلو، سرشار از اعت

 همة از برابر حمایت و صیانت امروزه: یرشد دموکراس یهانهیزم جادیا ـ چ

 یک مناطق مشروع مطالبات بدون تبعیض تأمین همچنین و جامعه هایبخش

 و ملی اولیه( امنیت هایشرطپیش )و اهداف به عنوان پیوسته کشور،
به  هر دولتی برای جدی تهدیدی تبعیض شود.می نگریسته یکپارچگی کشور

 دارد قرار دمکراتیک جامعة هر بنیادی هایارزش با تعارض در و رودمی شمار

 برای اقتدارگرا، حکومتی هاینظام در کشورهای پیشرفته برعکس دمکراسی.

 نوعیتمم آن؛ از است. گذشته قائل برابر حقوق و ارزش شهروندان همة

 به شمار هابشر در دموکراسی حقوق بنیادی اصول ستون از یکی تبعیض،

 تخصیص نامطلوب انحصارها، پیدایش به نبود دموکراسی غالباً آید، زیرامی

 اجتماعی، ناآرامی های اقتصادی،نبحرا پیدایش ،هنجاریتوسعه نا منابع،

منجر به  دموکراسی لذا وجودگردد و می منجر فروپاشی نهایتاً و سیاسی ثباتیبی
 آنها که شودمی از آن شده و مانع سیاسی احزاب و مدارانکنترل رفتار سیاست

 اتخاذ صورت در گیرند. پیش در نادرست و های نامتعادلسیاست بتوانند

 تغییر آمیز برایمسالمت هایروش ایجاد با دموکراسی نادرست، هایسیاست

 هایسیاست تصحیح اجتماعی و اقتصادی هزینة گیران،تصمیم و تصمیمات
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 در برابری و تعادل بلندمدت ظرفیت موجب افزایش داده و هشکا را نادرست

عمودی  مناطق( و میان قدرت شدن افقی )سرشکن دموکراسی درواقع گردد.می
 برای هزینهکم و مؤثر سیستمی تقنینی(، ـ اجرایی ارشد مقامات )منتخب بودن

 با را آنها تا باشددولت می هایسیاست سیستماتیک تصحیح و تعدیل

 (.500-550: 9911سازد )موثقی،  هماهنگ مردم مطالبات و هاخواست

 گیرینتیجه

کمک به تحقق حکمرانی خوب به وسیله نهادهای همیاری چون دولت محلی، 
نمودی از توسعه و بلوغ در جوامع پیشرفته است. امروزه در جوامع پیشرفته 

های دموکراتیک کشانده و مفهوم حکمرانی، جوامع را به سمت کنش تحول در
آنها سعی دارند جهت تسریع در روند مردم ساالر شدن، شکلی از حکمرانی 
مطلوبی که بتواند در برگیرنده منافع حکومت و مردم و تعامل این دو با یکدیگر 

ای از ههای پیچیدخوب شامل مدیریت شبکه باشد را پیاده سازند. حکمرانی
های اجتماعی و آفرینان مختلفی از سطوح ملّی، استانی، محلی، گروهنقش

های تجاری و نفع، نهادهای اجتماعی، سازمانهای فشار و ذیسیاسی، گروه
آفرین مسلطی تواند آن نقش، دولت دیگر نمیخصوصی است. در این مفهوم

پایه حکمرانی است. برهایش بوده پی تحمیل خواستهباشد که به طور سنتی در
ها نیازمند سازوکارهایی از  خوب که در برگیرنده حقوق همگانی است، دولت

مهیاسازی ساختارهای مناسب جهت تعامل و همکاری هستند. این ساختار باید 
سایر نهادها با اختیارات گسترده و غیرمتمرکز و غیرمتراکم باشد تا در آن 

بپردازند. نقش و خالقیت در ارائه خدمات عمومی  مسئولیت باال بتوانند به ایفای
دولت محلی که مصداق حکمرانی خوب است، به دنبال چنین ساختارهایی است. 
دولت محلی به عنوان یک نهاد واسط بین مردم نواحی مختلف و دولت مرکزی، 

رسان به دولت مرکزی است که از سویی به گر و کمکدارای نقش تسهیل
ولت مرکزی بر نواحی مختلف )دورافتاده قومی، مرکزگریز کمک آن، نظارت د
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شود و از دیگر سو، مشارکت مردم در ادارة بهتر امور تر میو ...( کشور آسان
شود. حکمرانی محلی بر آن است تا به شکل تر میپذیرمنطقه و کشور امکان

ی، فنی، را از همه ارکان )سیاسی، اقتصادی، اداری، جغرافیای هنجارمندی تمرکز
ها را محقق سازد، حکومت مرکزی بزداید؛ حقوق برحق اقلیت اجتماعی و...(
اجتماعی را برپا و دموکراسی حقیقی را نمایان سازد. از طریق  ـ عدالت فضایی

کنش متقابل و همکاری مشترک دولت محلی با دولت مرکزی است که توسعه، 
ان واحد جغرافیایی منطقه رفاه، رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نصیب ساکن

شود. دولت مرکزی تحت شرایط برقراری امنیت، آرامش و درک باال بودن می
وفاداری مردم محلی نسبت به دولت مرکزی از یک سو، و از طرفی، افزایش 

های بسیط متمرکز و توسعه حجم وظایف دولت مرکزی، بویژه در دولت
کوشد محلی از دیگر سو، می بروکراسی و نگرانی از بروز نارضایتی در سطح

عبارتی قدرت خود را بویژه در بعد اجرایی به بخشی از وظایف و تعهدات و به
ها توسط دولت ای از مسئولیتسطح محلی تفویض نماید. البته نباید قبول پاره

اختیار کردن و یا چالشی علیه قدرت دولت مرکزی قلمداد محلی را به مفهوم بی
ارادة آن ت، دولت محلی علیه دولت مرکزی یا عامل بیکرد. باید توجه داش

نیست، بلکه مکمل ساختار دولت مرکزی و همکار آن در قلمروی محلی است. 
دید دولت آفرینی و کارکردهای دولت محلی تابع صالحطور حتم نقشبه

مرکزی است که قبض و بسط کنترل دولت محلی را در اختیار خود دارد. البته 
آفرینی دولت محلی، تابعی است از نوع نظام رات و قلمروی نقشمیزان اختیا

ای و فدرال( و نیز فرهنگ سیاسی جامعه )دموکراتیک حکومتی )بسیط، ناحیه
بودن یا نبودن( و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و اداری دولت و همچنین بینش 

کشور و  داران حاکم بر جامعه است و این موارد کشور بهمداران و زمامسیاست
دولت به دولت تفاوت دارد. در یک کلیت ویژه، دولت محلی وظیفه دارد با 

 -شناسایی مفهوم تمرکز و عدم تمرکز در همة سطوح سیاسی، اقتصادی، فضایی
زدایی کامل از این امور، شرایط رسیدن به جغرافیایی، فنی و غیره، با تمرکز
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بخشی ن واقعیتحکمروایی خوب را تحقق ببخشد تا از این طریق ضم
 .یز از بار تکفل دولت مرکزی بکاهددموکراسی عمومی، تا حدود زیادی ن



 يفصلنامه دولت پژوه  811

 

 منابع
 و همکار جامعه خوب؛ حکمرانی الگوی»(، 9912زاده، سیدجواد و همکاران، )جمعهامام

 .91، شماره 95، سال فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، «توسعه مدیریت در کارآمد دولت
، تهران: گذاری عمومیمشیفرایند خط(، 9919زاده، فتاح، )الوانی، سیدمهدی؛ شریف

 انتشارات دانشگاه عالمه طباطبائی.

، تهران: انتشارات فلسفة جغرافیای سیاسی(، 9919راد، مراد، )نیا، محمدرضا؛ کاویانیحافظ
 پژوهشکده مطالعات راهبردی.

 ، چاپ سوم، تهران: انتشارات سمت.سینو در جغرافیای سیاهای افق(، 9919) 
 ، تهران: نشر چشمه.مدیریتمرکززدایی و خود(، 9911روی پاک، محمدرضا، )خوب

مطالعات ، ترجمه پرویز پیران، «سنجش مفهوم مشروعیت و اعتماد»(، 9911دوگان، ماتیه، )
 .11-11های ، شمارهاقتصادی ـ سیاسی

 و اداری علوم دانشکده انتشارات :تهران ،محلی هایسازمان(، 9911یوسف، ) خوشبو،دانش
 .تهران بازرگانی دانشگاه مدیریت

نقش تمرکززدایی کامل در تحقق دولت محلی »(، 9911الهی، حسین و همکاران، )رحمت
 . 91، دوره چهاردهم، سال فصلنامه مدیریت شهری، «کارآمد

عالی آموزش و پژوهش مدیریت ، تهران: موسسه دیدمان مشارکت(، 9912اله، )رهنورد، فرج
 ریزی.و برنامه

 تهران: نشر میزان. (،9حقوق اداری )(، 9912زاده، جواد، )رضایی
 ، تهران: نشر آسیان.تمرکززدایی در کشورهای در حال توسعه(، 9911تقی، )رضویان، محمد

 ، تهران: نشر دادگستر.کلیات حقوق اداری(، 9911اهلل، ) زاده، ولیرضایی
 ، تهران: انتشارات سمت.توسعه پایدار(، 9911السادات، )شمس زاهدی،

ها و نظری بر سازماندهی حکمرانی محلی در ایران؛ چالش»(، 9911شمس، عبدالحمید )
، 1ای در علوم انسانی، دوره ، فصلنامه مطالعات میان رشته«اداری ـ راهکارهای حقوقی

 .5شماره 
فصلنامه ، «حکمرانی خوب و نقش دولت»(، 9915)اله، پور، رحمتزاده، فتاح؛ قلیشریف

 . 1، سال اول، شماره فرهنگ مدیریت
 قوس. ، تهران: نشرتمرکز عدم و یمحل هایحکومت (،9915ابوالقاسم، ) طاهری،

، سعدی شناسی، دفتر نظریه انحطاط از منظر سعدی و ابن خلدون(، 9911قراگوزلو، محمد، )
 شناسی.سروستانی(، شیراز: مرکز سعدیدوازدهم )به کوشش کورش کمالی 
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، تهران: مرکز تحقیقات حکمرانی خوب و الگوی مناسب دولت(، 9911) اهلل،پور، رحمتقلی
 استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

فصلنامه ، «رانی خوب در ایران با تأکید بر نقش دولتسنجی حکمتحلیل و امکان»(، 9919) 
 .2شماره ، دوره هفدهم، دانش مدیریت
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