
____________________________ 

             93/70/1933تاریخ پذیرش:         70/11/1931تاریخ دریافت: 

 11، پياپي1931های جغرافيای سياسي، سال چهارم، شمارة دوم، تابستان مجلّة پژوهش

 

جمهوری موردی:  مطالعه متمرکزبسیط های فضا در نظام مدیریت سیاسی شناسیآسیب

 اسلامی ایران

 

 (، ایران، نویسنده مسئولجغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران دانشیار) محمدباقر قالیباف

mghalibaf@ut.ac.ir  
 (ایران، تهران، یای سیاسی، دانشگاه تهراناستادیار جغراف) عباس احمدی کرچ

abbas_ahmadi@ut.ac.ir 
 (ایران، تهران، استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران) یاشار ذکی

yzaki@ut.ac.ir  

 (ایران، یزد، فیای سیاسی، دانشگاه یزداستادیار جغرا) احسان لشگری تفرشی

lashgari@yazd.ac.ir 
 (ایران ،تهران ،دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران) مرتضی رضوی نژاد

razavinezhad@ut.ac.ir  
 

 چکیده

بسیي  در ایران از الگوی اجرایي در کشورها الگوهای متفاوتي دارد که  -فضایي قدرت سياسيتوزیع 

سبب شد یکپارچگي ؛ گرچه این نوع نظام حکومتي در دهه اول انقلاب اسلامي شودمياستفاده متمرکز 

نظر  گسترده بههای اما در حال حاضر با توجه به تغييرات و دگرگوني ،و انسجام ملي کشور حفظ شود

سوال اصیلي ایین  است.شده پيشرفت و توسعه کشور برای  بازدارنده يعامل کم کم تبدیل بهرسد مي

که نظام بسي  متمرکیز بیرای کشیور ایجیاد کیرده اسیت  هایيآسيب ترینمهمپژوهش این است که 

به بر اساس مطالعات این پژوهش که  نسبت به یکدیگر چگونه است؟ ها ؟ و شدت این آسيباندکدام

 محور 17 ،کشور انجام شده ينفر از نخبگان علمي، اجرای 111تحليلي و با مشارکت  -توصيفي روش

ها بندی شدند. این آسيبو اولویتنظام بسي  متمرکز شناسایي  هایآسيب ترینمهم عنوانبه موضوعي

شیدت  بدر نهاییت بیه ترتيی ش قرار گرفیت ومورد سنجای تک نمونه tآزمون آماری به ترتيب در 

و  يقیانون هیایيتمانیدن ررف (؛ مغفیول:00.33t)يمحلی هاییژگيوبه اقتضائات  توجهيکم :آسيب

و توسییعه  یيفضییا عییدالتيبي، (:42.33t)یاجییرا-ینظییام ادار ، ناکارآمییدی(:42.33t)یگییذارقیانون

 ینیدیفرآ يیکتفک ، عیدم(:40.33t)يمحلیناقص میردم در اداره امیور  ، مشارکت(:40.33t)نامتوازن
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 ينمسیوول یيحی  تعلیو و پاسیخگو ،پذیریمسیووليت ، عیدم(:44.33t)هیايتو مسیوول هايتعالف

، (:21.33t)ییيگراتوسیعه حیزب ، عیدم(:42.33t)مرکزی فشارها بر دولت ، تجمع(:44.33t)يمحل

نظیام بسیي   هستند کیههایي ترین چالشاصلي (:22.33t)گواقتدارگرا و متملو ياسيفرهنگ س تداوم

ای پيشرفت و توسعه با جمهوری اسلامي ایران بر رسدميو به نظر کشور ایجاد کرده است در متمرکز 

از مسیير تعیالي جامعیه را  توجه کافي نشان دهد تیاها آسيببه این  بایستميلاجرم  ،ترروندی سریع

 هموار نماید. ،طریو تغيير در ميزان تمرکز در بستر نظام بسي  غير متمرکز

 اجرایي-، تمرکزگرایي، نظام اداریشناسي ، آسيببسي  متمرکز : نظامواژگان کلیدی

 مقدمه

ریزی به منظور تحول در نظام متمرکز فعلي کشور برنامه یتو در نها يينتب يز،از هر چ يشآن چه که ب

یي است که تمرکز بيش از حد امور به کشور وارد ساخته است و راه بیرون هانماید، آسيبمي را ضروری

یافتگي ایران را بيش از پيش دچار خلل کرده است و بایید بیا شیناخت دقيیو توسعهش عدمرفت از چال

تیوان بیه چیالش میي است که چگونه ینا يدیواقع، مسوله کل در به دنبال الگویي جایگزین بود. هاآسيب

 يو عملی یمطالعات نظیر یاندر جر مقاله یننگارندگان ا یست؟کشور نگر يافتگينو توسعه دگيمانعقب

از  ینیدیفرآ يیریگو عیدم شیکل یيگراکه چالش تمرکز انديدهباور رس ینگذشته به ا یهاسال يخود ط

 شورک یياجرا -ینظام ادار هایچالش ینتر يدیاز کل یکي يحکومت محل یبه نهادها ياراتاخت یواگذار

سیعه کشیور، و عدم تو يماندگعقب ياست که عامل اصل ینفرض نگارندگان ا يشپ یگرد ياناست. به ب

است که  یيالگو یو اجرا یسازيادهپ یتو در نها يو طراح يينو راه برون رفت آن تب يمتمرکز فعل یالگو

 اسیت کیههایي آسیيباسیاس، در وهلیه اول توجیه بیه  یننواقص و مشکلات را نداشته باشد. بر ا ینا

دهنیده و عناصیر شیکل هابه وجود آورده و باید معطوف به شناخت ایین عوامیل و آسیيب یيتمرکزگرا

که نظام بسي  متمرکز برای هایي عوامل و آسيب ز شناسایي نمود، چرا که بدون درکبخش نظام متمرکقوام

بنیابراین زدایي در نهایت به فرجامي جز شکست نخواهد رسيد. ، هر تلاشي برای تمرکزکردهکشور ایجاد 

را در هایي ظام بسي  متمرکیز چیه آسیيباخير ن ل اصلي این پژوهش این است که در دوران معاصرسوا

این دوران یعنیي از روی کارآمیدن پهلیوی تیاکنون، نظیام ساخت سياسي فضای ملي ایجاد کرده است؟ 

( از حيث فضایي بسي  متمرکز و دارای الگیوی 1999تا  1997)اداری به غير از یک دوره کوتاه –سياسي

گيری ناشیي از نهادهیای حکیومتي تمرکزگیرا يمتصیمیزی و ربرنامیهير تأثپيرامون بوده و تحت  –مرکز 
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کند که با وجود تغيير گفتماني پ  از انقلاب اسلامي نيیز مي را رخ نمونهایي آسيب ،مدیریت شده است

ای که گفتمان تمرکز در دوره پهلوی ترکيبي به گونه شودميتغيير محسوسي در ساخت فضای ملي ایجاد ن

توسعه و نوسازی به شيوه غربي، ناسيوناليسم ایرانیي، سکولاریسیم و  انضمام بود از پاتریموناليسم سنتي به

سياسي در  –در سطح فضای ملي در ساختار اداریتوسعه از بالا که جایي برای مشارکت و تفویض قدرت 

نقید بیه مدرنيسیم مطلقیه  رغمبهیدئولوژیک محور بعد از انقلاب اسلامي نيز اشد. گفتمان ينمنظر گرفته 

 .(Shahram Nia, 2006: 458)استی، دارای نوعي تمرکزگرایي دیني و اقتدارگرایي کاریزماتيک بوده پهلو

به  ياراتاخت یو واگذار زدایيسال گذشته همواره موضوع تمرکز یکصد يتوجه داشت که در ط یدبا

و ، منیابع هافرصیت ییعو توز يیاراتاخت واگذاری به کارگزاران تعهد اعلام و هابه طرح يمحلهای حوزه

در حد شعار بوده  یيتمرکززداهای ماندن برنامه يو باق یيتمرکزگرا يشترب یتتقو یروند به سو يارات؛اخت

خیود  ی)در هیر سیطح آن( بیه خیودییيزدانکته توجه شود که تمرکز ینبه ا یدبا نيز حال يناست. در ع

 - یدر نظیام ادار یيحداکثر کاراتحقو  یبه سو يریو مس یبلکه به عنوان ابزار يست؛ارزشمند ن یامقوله

  .يردگمي در دستور کار قرار یياجرا

شمسیي از حيیث  1977سياسي ایران تا پيش از اسلام تا سیال  –توان گفت نظام اداریيمطور کلي ب

دیگر اگر حکومت مدرن شامل انحصار کیاربرد قیدرت مشیروع در  يانب بهشد. يمفضایي نامتمرکز اداره 

کنترل  چراکهداد گردد، در آن صورت ایران در سده نوزدهم دارای حکومت مدرن نبود، درون سرزمين قلم

(. مدیریت سياسي فضای ملي در Bashirieh, 1999: 61)بودمتمرکز بر ساختار اداری و امنيتي شکل نگرفته 

( Ahmadi, 2010: 214)یافتهتحقوایران در قالب نظام متمرکز بسي  از دوره روی کار آمدن پهلوی به بعد 

حفظ آن از هیي   راه درو  رفتنديممحلي قلمرو خود به شمار  یانفرمانرواملاکين و ایلخانان، و قبل از آن 

و  هاحکومتجابجایي  رغمبهبر این مبنا در سده معاصر (. Stampel, 1998: 203)کردندنميکوششي دریغ 

اری قدرت سياسي دچار تحیول جیدی ليکن توزیع فضایي و ساخت ،در جغرافيای سياسي ایران هادولت

اجراییي  -و نظیام سياسیي اداری گذاریسياسیتزیادی در ارتباط با فرآینیدهای  یهامشابهتنگردید و 

و بيانیات و دسیتورهای  قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران است که در يدر حال. این گردديممشاهده 

فراواني  يدهایتأک یيتمرکززداله اختيارات محلي و به مقو رهبرکبير انقلاب اسلامي حضرت امام خميني)ره(

، واگذاری اختيارات از حکومت مرکزی بیه نهادهیای محلیي از دو دهه گذشته و همچنين در است. شده

 (.Mosallanejad, 2014: 23)شودميمحسوب  بهبود حکمراني خوب هایویژگي
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نقیاط  هاآنتي دارد که هرکدام از اجرایي در کشورها از الگوهای متفاو -توزیع فضایي قدرت سياسي

در پيشیرفت و توسیعه کشیورها  توانميهرکدام  هایررفيتضعف و قوتي دارند و با استفاده مناسب از 

 هایزمانکندی و یا تسریع بخشيد.  نظام حکومتي بسي  که در بسياری از کشورها رواج دارد توانسته در 

 هایزماندر  خصوصاً، سرزميني گردد سازیکپارچهینماید و سبب  هاحکومتخاص خدمات زیادی به 

 تجزیهداخلي که خطر  هایانقلابی بعد از هاحکومتو یا  جدیدالتأسي  هایحکمرانيبحراني و ابتدای 

از طرفیي ایین نیوع  ؛گاهي همبستگي ملي را تقویت نمایدتوانسته همچنين  است؛ کردهميرا تهدید  هاآن

را با  دهد که طيف متنوعي از ميزان تمرکزحکومت مرکزی مي کنندگاناداره نظام حکومتي این امکان را به

متمرکیز  شیدتبهد توانیميکه  کارگيرندبهبرای مدیریت سياسي فضای ملي توجه به شرای  و اقتضائات، 

از دو سر این طيف  هرکدامحکومت بسي  غيرمتمرکز عمل نماید که  صورتبهد توانميباشد و از سویي 

 و شرایطي دارد. هاویژگي

بیرای خیروج از  هیایيتلاشیکي از کشورهایي که در تیاریخ خیود  عنوانبهجمهوری اسلامي ایران 

اداری  سیاختار، امیا ميیرا  یافتهای بسياری دست ميپيشرفت بایست بهمي شودميتمرکزگرایي دیده 

ییا تلیاش آ کیهایناز  نظیرصیرف کند.مي در بسياری از امور خودنمایي حکومت پهلوی همچناناجرایي 

گفت کیه  توانميخواهان برای کشور ایران مناسب بوده است یا خير مشروطه هایمطلوبمشروطيت و 

 ،، نظام متمرکیز و سیاخت سياسیي بسیي  فضیای ملیي1910بعد از وقوع انقلاب اسلامي ایران در سال 

 هیاآنبیه  بایستميل بهينه و جایگزین ارائه یک مد منظوربهرا برای کشور به دنبال داشته که  هایيآسيب

نيیاز مبیرم کشیور بیه عبیور از  وچهار دهیه از انقلیاب اسیلامي  باگذشتداشت و اکنون ای توجه ویژه

اجرایي تغييرات  –ساختارهای اداری  در بایستمي رسدميکه جن  متفاوتي دارند به نظر  هایيدشواری

 منظوربیهگونیاگون  هیایخلاقيتخودشکوفایي محلي و  منظوربهتا بسترهای لازم  ایجاد شودمحسوسي 

 در فضای ملي کشور فراهم شود. وریبهرهافزایش 

 تحقیقفرضیات سوالات و 

ایم و بر آنها نيز دو فرضيه در نظر گرفته در این پژوهش دو سوال اساسي مطرح شده است که متنارر با

 رستي فرضيات را نيز به اثبات برسانيم.آنيم در این پژوهش به آنها پاسخ دهيم و درستي یا ناد



 10                                      …  يبس یهافضا در نظام ياسيس تیریمد يشناسبيآس                                 سال چهارم

 

 سوالات

 ؟اندبسي  متمرکز در جمهوری اسلامي ایران کدامنظام های آسيب .1

 بایست در اولویت اصلاح قرار گيرند؟مي بيشترین آثار نامطلوب را داشته وها کدام آسيب .9

 فرضیات

و  يقیانون هیایيترفمانیدن ر؛ مغفیوليمحلی هیاییژگيتوجهي بیه اقتضیائات وکمرسد مي به نظر

ناقص مردم در  ، مشارکتو توسعه نامتوازن یيفضا عدالتيی، بياجرا-ینظام ادار ناکارآمدی، یگذارقانون

حی  تعلیو و  ،پذیریمسیووليت عیدم، هايتو مسیوول هايتفعال یندیفرآ يکتفک عدم، ياداره امور محل

 ياسیيفرهنیگ س تیداوم، ییيگرازبتوسعه حی ، عدمفشارها بر دولت تجمع، يمحل ينمسوول یيپاسخگو

 هستند که نظام متمرکز ایجاد نموده است.هایي ترین آسيب، اصليگواقتدارگرا و متملو

و  يقیانون هیایيتمانیدن ررف ؛ مغفیوليمحلی هیاییژگيتوجهي به اقتضیائات وکمرسد مي به نظر

 ی بيشترین آسيب را در نظام متمرکز ایجاد نموده است.گذارقانون

 اعتبار پژوهشو روش 

گردآوری  . است تحليلي -توصيفي روش، و لحاظ ماهيت به و کاربردی هدف، لحاظ به پژوهش این

ای و مطالعات ميداني صورت پذیرفته و با توجه به روش ميداني و اطلاعات به دو روش مطالعات کتابخانه

اده نيز استفاده شیده اسیت. در های آماری توصيفي و استنباطي بر حسب نياز استفابزار پرسشنامه از روش

است. با توجه به اینکیه استفاده شده  و گلوله برفي ایها از روش خوشهاین تحقيو که برای انتخاب نمونه

تعيیين هیای بایسیت از روشمي نبودحجم جامعه نمونه نخبگاني این پژوهش به صورت دقيو مشخص 

تهيیه  ای درجه 1چون پرسشنامه با طيف ليکرت  شد. وحجم نمونه با جامعه آماری نامحدود استفاده مي

 بود و در فرمول کوکرانبود بنابراین انحراف معيار آن برابر  1ترین مقدار و کوچک 1ترین مقدار شد، بزرگ

سیطح که بالاترین ضریب اطيمنیان در  استفاده کرد. این مقدار بيشينه انحراف معيار است 7٫88مقدار  باید

با استفاده از فرمول تعيیين  درنظر گرفته شده است بنابراین حجم نمونه 7٫71آورد و دقت بر 31۹اطمينان 

 .نفر برآورد گردید 111حجم نمونه برای جامعه نامحدود 

ی تکراری نتایج یکسان بیه دسیت هاگيری زماني دارای قابليت اعتماد است که در موقعيتیک اندازه

ی تکراری به شیيوه مشیابهي عمیل کننید آن هاموقعيت آوریم. اگر پاسخگویان در پاسخ به یک سوال در
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به جهت سنجش ها قبل از توزیع نهایي پرسشنامهبنابراین . (De Vaus, 2002:52)اعتماد دارد دارای قابليت

 76089پرسشنامه تهيه و در اختيار افراد قرار گرفت و آلفای کرونباخ آن منطبیو بیا فرمیول زییر  97پایایي 

 گردد.مي آن تایيد 1بوده که قابليت اعتماد یا پایایي 760تر از محاسبه گردید و بيش

 

 

 محاسبه ظریب الفای کرونباخ .2جدول 
 تعداد سوالات ضریب آلفای کرونباخ

089/7  11 

 

 Momeni & Faalرابطه بين روایي و پایایي از این قرار است که آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد)

Qayyumi, 2010: 209)  و همراهي جمعي از اساتيد مرتب  با موضوع  نظارتو به منظور تایيد روایي آن با

در دانشگاه و با مشورت نخبگان اجرایي کشور تهيه و تنظيم گردید و طي فرآیندی شبه دلفي در رفیت و 

 لمي و اجرایي قرار گرفت.متعدد در نهایت مورد وفاق نخبگان عهای برگشت

 تحقیقچارچوب نظری 

 نهادگرایینظریه نو

در معرفي و شناخت نهاد، تعریف یکسان و اجماعي که مورد توافو همیه دانشیمندان نهیادگرا باشید 

را  دکند. به عنوان مثال لين و ناجنت نهیامي متبادربه اذهان یک مفهوم را ها وجود ندارد اما کليت همه آن

شده توس  انسان به منظور اداره و شیکل دهیي بیه  مجموعه قواعد رفتاری ایجاد: »اندهچنين تعریف کرد

کنیید انتظییاراتي از کیینش دیگییران داشییته مییي کمییکهییا سییت کییه تاحییدی بییه آنهاانسانهییای تعامل

داگلاس نور  از نهادگرایان برجسته و برنده جایزه نوبل نهاد را اینگونیه («. Motevaseli, 2010: 34باشند)

ها ، قيودی وضع شده از جانب بشرند که رواب  متقایل انساناندهر جامعنهادها قوائد بازی د»کند: مي معرفي

 ,North)گردنیدنهفته در مبادلات بشیر میيهای شدن انگيزهمنددهند و موجب نظاممي بایکدیگر را شکل

بشر است)مانند قانون اساسي( و هم نیوع ها نور  هم نوع رسمي یعني قوانيني که واضع آن «(65 :1995

 این شناسد.مي گيرند)مانند حقوق عرفي و آداب و رسوم( را به رسميتمي که مرور زمان شکلغيررسمي 

                                                   
1  . Reliability 
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 ,Erdmann)دهنیدمیي شیکل را انسانها رفتار رو این از و کنندمي محدود یشانهاانتخاب در را افراد قيود

Elisscher &  Storh, 2011: 7.) 

 شیگاميپ « 1تورسیتن وبلین»بازار گرا بیود.  یگوبه ال يدر اواخر قرن نوزدهم، واکنش یينهادگرا رهور

از  دنییاسیت و بیا پر يو انتزاعی یاز حد صیور شيبازارگرا ب یباور بود الگو نیبر ا کيکلاس یينهادگرا

 دهییآزاد را ناد رمشیکلات نظیام بیازا ،کنندمي تيدر بستر آن فعال یکه همه عوامل اقتصاد ینهاد تيواقع

مطیرح  یينهادگرا با نام نونهادگرا ی، شاخه متاخر الگو1307اواس  دهه  (، ازVeblen, 1914: 45)رديگمي

و  و مقیررات نيقوان يرسم ینهاد  يبر مح یينهادگرا دیو جد کيهر دو شاخه کلاس ديرغم تاکي)علشده

و  یفعالان اقتصاد حدودم تيکامل بر عقلان تيعقلان یبه جا انیو هنجارها(، نونهادگراها ارزش يرسم ريغ

اطلاعیات  ،یعاد  یاست که در شرا نیا انیالگو به بازارگرا نیا يدارند انتقاد اصل ديآنها تاک يطلب منفعت

 يعموم حتاجیدر آن وجود دارد و ما يعيانحصارات طب ،شودميناقص است، از قدرت بازار سوء استفاده 

-يمی يدولتی ینهادها معناست که نبدا نیا (.Chang & Midry, 2014: 35)کند ينم ديتول ازيحد ندر را 

 بازار را جبران کنند.های توانند ضعف

 سیتندين يخاص یو اقتصاد يحقوق یساختارها جادیا يدر پ ینظام ادار یاستگذاريدر س انینونهادگرا

 اصلاح شوند که موانع توسعه برطرف شود. یطور دیبلکه معتقدند نهادها با

 :کنندمي هيتوصرا  ياساس افتيمهم، سه ره نیبه ا دنيرس یبرا آنها

 موجود؛ ینهادها ليتکم -1

 یکارآمد در نظام ادار ینهادها جادیدر ا ینوآور -9

تجییارت و  انیییگسییترش جر ویییجوامییع مختلییف از طر ینظییام ادار انيییارتبییاط م جییادیا -9

 (.Ramezani Basri & Mirfardi, 2014: 132)اطلاعات

 یبیه سیاختارها دییدر حال توسعه، با یکشورهاناکارآمد  ینظام ادار ليدر تحل انیاز منظر نونهادگرا

کننید  ویرا تشو یيهااغلب فرصت رانیمد شودمي که باعث اندهشد ميتنظ یتوجه کرد که طور يزشيانگ

. یديتا تول انديعیبازتوز ای يعیتوزهای تيگسترش دهنده فعال هاآن ،شتريب ديدرآمدند تا تول عیکه مشوق توز

دهنیده از آنکه مشوق رقابت باشند توسعه شيدر حال توسعه ب یکشورها يحکومت یهاسازمان ن،يهمچن

 & Ramezani Basri)کننیدمیي از آنکه خالو فرصتها باشند، فرصیتها را محیدود شي، و بهستندانحصار 

                                                   
1  . Thorstein Veblen 
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Mirfardi, 2014: 133 .)از فرادسیتان  يسیود گروهی شیدر افزا یادار امدر نظ يزشيانگ یساختارها نیا

فراواني در های و منجر به آسيب کنديناکارآمد عمل م اريبس ،يتوسعه مل ليتند اما در تسهکارآمد هس اريبس

 ساخت سياسي و ناکارآمدی نظام اداری اجرایي نيز خواهند شد.

از  یآن است که انجام آنها زمان بر و همراه با حد یفوق در اصلاح نظام ادار وهيمشترک هر سه ش نکته

را  یشناسیانه نظیام ادار بيآسی يموجود که با نگیاه ینهادها ليتکم افتيآزمون و خطاست. چه در ره

 يو دانیش بیوم اکشیوره گیریکه با استفاده از تجربه د ینوآور افتيکند و چه در رهمي و اصلاح لیتعد

سیطح  شیکه بیا افیزا گریکدیبا  یادارهای ارتباط نظام افتيکند و چه در رهيم  يتأس دیجد ینهادها

را  نییاگیر ا .شیودمياصلاح  يطيبا آن تحولات مح شتريب یبا هدف سازگار یا، نظام ادارنهاده یهمکار

با  یاصلاح نظام ادار میيبگو ميتوانمي ،دارد يکارآمد بستگ یدولت به نظام ادارهای یيکه همه توانا بپذیریم

 يرنامیه اصیلاحب نیاست. ا يتوسعه مل شبرديدر پ يهر طرح اصلاح يآن، راهبرد اصل یهدف کارآمدساز

های . لذا شاخصرديگمي صورت یو عملکرد نظام ادار يحکمران تيفيو ک تياغلب با هدف بهبود وضع

آن و هم  ینهاد تيفيو ک یموجود نظام ادار تيوضع يشناسبيو آس يابیارز یبرا یاريمورد بحث هم مع

 رسیوب تیدریجي فراینید یک طي نهادها چه اگر، اندینهاد صلاحاهای برنامه یو اجرا يساز طراحنهيزم

 .کنندمي تغيير سختي به کنند،مي

 انواع حکومت از حیث تمرکز

 آنچه در حقيقت به طور مستقيم نحوه اداره امور عمومي و اجرایي محلي و قوانين حاکم بر آن را متاثر

 Hafeznia & Kaviani)کند، نظام سياسي است. نظام سياسي متاثر از تاریخ و فرهنیگ سياسیي اسیتمي

Rad, 2004: 33 )فدرال و ، سياسي تک ساخت بسي های و از نظر ساختار و سيستم توزیع قدرت به نظام

قیدرت و ، ميیزان اختيیاراتها هر یک از آن (.Glassner & Fahrer ,2004: 112)شودمي ای تقسيمناحيه

قوانين محلي و ملي نمود کند که در مي را مشخصها محلي و ميزان نحوه تعامل با آنهای ورایف دولت

 کند.مي پيدا

داند که در آن همه اختيارات و اقتدار در کانوني واحد مي فاینر نيز نظام سياسي تک ساخت را سيستمي

 ,Finerقرار داشته و قدرت و همچنين کارگزاران آن به صورت قانوني در سیرار کشیور حضیور دارنید)

 :Glassner, 1993)ارای حکومیت بسیي  وجیود داردکشور د 117(. در حال حاضر بيش از 244 :1971

 شوند:مي بسي  از حيث ميزان تمرکز به دو گروه زیر تقسيمهای حکومت (101
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 حکومت بسیط متمرکز

ملیي و محلیي( توسی  )ای است که در آن تصميمات در زمينه کليه امور عموميتمرکز، نظام و شيوه

ایتخت قرار دارد اتخاذ و در زمیان مناسیب آن بیه اجیرا مرکزیت سياسي و اداری واحدی که معمولاً در پ

های مرکیزی تجمیع . در این حالت قدرت و اختيار اراده و اجرای امور نيز کلاً در سازمانشودميگذاشته 

گيری و اداره امور ملیي و هایي که به دنبال تصميمسيستم»در تعریفي دیگر آمده:(. Taheri, 2006: 70)یافته

 Hafeznia)«های متمرکزندباشند نظامک مرکز و یا از یک نقطه کانوني به شکل یکسان ميامور محلي از ی

& Kaviani Rad, 2004: 33 .)های متمرکز هدایت توسعه و امنيت را از مرکز کشور در دسیتور کیار نظام

-يهای واحد ملي پدیدار میي و مبتني بر تهدیدات و فرصتچند سطحخود داشته و بر اساس معيارهای 

گيرند و حتي ممکن اسیت در برخیي میوارد و کنترل امور را در دست مي( Ghalibaf, 2012: 140)شوند

( تا بتوانند تسل  کامل در همه سطوح Mir Haidar et al., 2013: 148مدیریت محلي را نيز برعهده بگيرند)

 د توسعه متوازن را ایجاد نماید.توانتمرکز مي معتقدندرا حفظ نمایند، زیرا اکثراً طرفداران این نوع حکومت 

 بسیط غیرتمرکز

های مرکز و امور تمرکز نظامي است برعک  سيستم متمرکز، در این نظام امور ملي توس  سازمانعدم

های محلي که در نقاط مختلف خارج از حوزه فعاليت سازمان مرکزی استقرار دارند محلي توس  سازمان

قاليباف معتقد است عدم تمرکز عبارت اسیت از انتقیال ییا واگیذاری (. Taheri, 2006: 73)شودميانجام 

گيری یا مدیریت از دولت مرکزی بیه کارگزارهیای وابسیته آن بیه یزی، تصميمربرنامهقدرت و اختيارات 

مستقل، مقامات محلي، مقامات اجرایي يمهنهای عمومي های ميداني، واحدهای تابعه دولت، شرکتسازمان

های محلي در سطوح مختلف عمومیاً سازمان (.Ghalibaf, 2012: 143)و مردمي يردولتيغ هاییا سازمان

هیدف (. Veisi, 2013: 9)ینیدنماتوانند قوانين و مقرراتي وضع شده خود ميدر حدود اختيارات مشخص

ها و نيازهای اهالي محل در فرصت کمتر غایي در عدم تمرکز حل و رفع مشکلات محلي و تأمين خواسته

های ییا در حالیت تضیعيف شیده آن تفیویض اختيیارات( در زمينیه )با سرعت بيشتر است. کیه انتقیال

گيری مستقل و ییا میدیریت از سیوی مقامیات دولیت مرکیزی بیه مقامیات محلیي تصميمریزی، برنامه

 (.Rondinelli, 1981: 2)است
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 (گاورننس)حکمروایی

گیاورنن  عبیارت اسیت از:  9771سیال در  1بر اساس تعریف برنامه توسیعه سیازمان ملیل متحید

کیه نتيجیه  گرددميو اجرا  شودميعمومي در نظر گرفته  هایمشيخ فرآیندهایي که برای تصميمات و 

حکومت، بخش عمومي، بخش خصوصي و جامعه مدني( است و )مختلفهای تعامل و رواب  بين بخش

چه  وسيلهبهکه این تصميمات  کنندميتعيين های مختلف آنان در طي مذاکره، توافو رواب  نيروها و قدرت

گفت گاورنن  فصل مشترک  توانمينيز  درمجموعکسي، چه چيزی، در چه زماني و چگونه اجرا شوند. 

ند به معنای واقعي بیر توسیعه پاییدار توانمينهادها و توسعه پایدار است و در این عرصه است که نهادها 

 (.Ghalibaf, 2014: 32)باشند تأثيرگذار

 امور حاکمیتی

، هااسیتانامور حاکميتي اموری است که مربوط به تمام کشور و تمیام افیراد مملکیت اسیت و کليیه 

. دفیاع و باشیندمي مندعلاقهازه اند به یک تقریباًمردم نسبت به آن  اصولاً، شهرها و روستاها و هاشهرستان

امور حاکميتي اموری است که تحقو  .(Veisi, 2013: 13)هستند امنيت و پول و امور خارجه و.. امور ملي

. شیودميآن موجب اقتدار حاکميت کشور است و منافع آن، بدون محدودیت شامل همه اقشیار جامعیه 

های اقتصادی، اجتمیاعي و و نظارت در بخش ریزیبرنامه، گذاریسياستاز  اندعبارتبرخي از این امور 

اما . (Ghalibaf, 2012: 14)... و حفارت از تماميت ارضي کشورملي؛ استقرار نظم؛  گذاریقانونفرهنگي؛ 

یا  به نوعي حاکميتي تلقيچه محلي و چه ملي سياسي بسي  تک ساخت متمرکز اکثر امور های در ساخت

از تصویب یک طرح محلي تا ساخت یک پل  گيردمي شده و در ید و اختيار حکومت مرکزی قرار تفسير

 گي در این نظام باید در مرکز تصميم گيری و توزیع منابع انجام شود.عبوری در یک شهر کوچک هم

 امور محلی

و حیوزه  شودميمستقيم به سرنوشت و منافع مردم محلي مربوط  طوربهکه  امور محلي اموری است

 ونقیلحملنظير مدارس،  رودنمياحد جغرافيایي فراتر واز حریم و محدوده زیستگاه  هاآننفوذ کارکردی 

 .(Hafeznia & Kaviani Rad, 2004: 43)يمحلو بهداشت  نشانيآتشی، شهر

                                                   
1. UNDP (United Nation Development Program) 
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 پژوهشهای یافته

 آمار توصیفی پژوهش 

نفر از مخاطبيني که شیرای  علمیي ییا  077پرسشنامه به صورت الکترونيک تهيه شد و برای بيش از 

به حد نصاب رسيدن افراد  اجتماعي برای ایشان ارسال شد و باهای اجرایي داشتند به وسيله ایميل و شبکه

 نفر پرسشنامه تهيه شده را تکميل کردند. 111آغاز شد، بنابراین ها فرآیند تحليل داده

 

 های سنی و جنسی جامعه آماری تحقیقگروه .4جدول 

  
 سنیهای گروه

 جمع
 + 13  13تا  03  03تا  23  23تا  03  03کمتر از 

 جنسيت
 199 1 91 93 89 18 مرد

 19 7 7 91 13 1 زن

 111 1 91 10 19 91 جمع

 

درصد را نيز زنیان تشیکيل  91درصد پاسخگویان مرد و  09در جدول شماره یک ا بر اساس نتایج بال

همچنين درصد رشیته تحصیيلي، درصید حیوزه اشیتغال، فراوانیي و درصید مقطیع تحصیيلات  .اندهداد

  شده است.  ذکر زیر خگویان نيز در نمودارهایپاس



 شمارة دوم                 های جغرافيای سياسي                              مجلّة پژوهش                                                   31

 

 هشتحلیلی پژوهای یافته

 محلی امور اداره در مردمناقص  مشارکت

-اند که مردم ميدرصد پاسخگویان این پژوهش معتقد بوده 01دهد بيش از نتایج این تحقيو نشان مي

. و در حال حاضر مشارکتي ناقص دارند د در اداره امور محلي خود نقش بيشتر و بهتری را ایفا نمایندنتوان

ی شیوراهارصد مخاطبين این پژوهش بر این باور بودند که صرف مشیارکت در انتخابیات د 07همچنين 

درصد نيز معتقید بودنید  11اسلامي شهر و روستا برای مشارکت مردم در اداره امور محلي کافي نيست و 

ها و کاهش ح  تعلیو را در تفاوتيعدم مشارکت واقعي و ملموس مردم در اداره امور سبب افزایش بي

 خواهد داشت. پي

های نمونه تحقيو آسیيب در همه گروه «مشارکت غيرفعال مردم در اداره امور محلي»آسيب  بنابراین، 

میردم در  غيرفعال مشارکتتوان نتيجه گرفت محاسبات آزمون آماری مي بربناجدی و مؤثری نمایان شد. 

 (T=23, df=107, sig</0/05)يد است.تائعنوان یک آسيب جدی مورد ي بهاداره امور محل

 

 ای برای آسیب مشارکت غیرفعال مردم در اداره امور محلینتایج آزمون تی تک نمونه .0جدول 

 تفاوت میانگین یداریمعنسطح  .Sig درجات آزادی t متغیر

 9 7671 170 99 مشارکت ناقص مردم در اداره امور محلي

 

 انتخاباتدر سطوح و ابعاد گوناگون نيست و به  ایهیافتنظامدر ایران مشارکت فعال و مشارکت مردم 

و گروهي  فردیهای یا مشارکت وها حضور در راهپيمایي منظوربهسياسي های مختلف و بعضاً مشارکت

و قانون اساسي جمهوری اسلامي اییران . حال اینکه منطبو با مباني اسلام گرددمي منتهي محدود در مسائل

 اجیراو میردم  گيرندهتصیميم مرکزی باشند و حکومت کنندهمشارکتور خود بایست مردم در همه اممي

 امیور در مرکیزی دولیت کیههنگامي دهید،مي نشیان تحقيقیات نباشیند.ها نامهاوامر و آیينصرف  کننده

 بیه ناپیذیریجبران و بیزرگ هایآسيب کند،مي مردم مشارکت بدون و مستقيم دخالت محلي اجتماعات

نادیده گیرفتن  با و ماند خواهد نهفته مرکزی دولت برای جوامع این واقعي نيازهای ت،داش خواهد همراه

 .دهدمي دست از نيز هاآن امکانات و توان محلي مردم حضور

و  هیابیا پروژه عملیاً بایید میردم. باشید بالیا به پایين ازبایست مي عموماً هاگيریتصميم در مشارکت

خود صورت پذیرد به صورت ملموسي ارتباط داشته باشند و خود را  یي که قرار است در محلهافعاليت
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 در گيریتصميم قدرت تفویض همچنين و هاطرح اجرای در همکاری در انجام آن شریک و مطلع بدانند.

 حیداقل ییا و مشارکت تحقو جهت در مردمي نمایندگان عنوانبه محلي مدیران انتخاب و محلي سطوح

 سهمي ایران، جمله از متمرکزهای نظام در .است برخوردار زیادی اهميت از کتمشارهای هزمين از بخشي

 بیر تواننیدنمي امیا دارند، مخالفت و ارهارنظر حو مردم. شودنمي واگذار گذاریهدف و گيریتصميم از

 نماینیدگان چیون نماینید، پيگيیری را خیودهای هخواسیت اعمال و باشند داشته نظارت نظراتشان اجرای

 کيفيیت بهبیود بیرای ابزاری مشارکت و کنندمي نظارت امور اجرای و هاریزیبرنامه بر مرکزی تحکوم

 د نه اینکه بخشي از انجام یک پروژه.شومي قلمداد هاطرح

 در نظام متمرکز پنهان ناشي از عدم مشارکت واقعي مردم در اداره امور محليهای آسيب 

 سياسي -ی اجتماعي هاتفاوتيیش بيو افزا کاهش ح  تعلو به محل زندگي 

 باشند کنندهمشارکتند در اداره امور محلي خود توانميافزایش سرخوردگي مردم از اینکه ن 

  مرکزی دولتای هتوسعهای طرح ياثربخشکاهش 

 افزایش نارضایتي دروني مردم 

 دهشبينيگاهي تا چندین برابر ميزان پيش هاو پروژهها اجرای طرحهای هافزایش هزین 

 ره امورمشارکت در ادا گي مردم جهتایجاد نقصان بي تجربه 

 محليهای یژگيو اقتضائات به توجهيکم 

از  يمتنیوعهای هاز شمال تا جنوب و از غرب تا شیرق عرصی یرانپهناور ا ينسرزم ینکهبا توجه به ا

ای ينیهزم ين؛ در چناردگذيمرو  يشو... را پ ياراض يتقابل ،يتوپوگرافهای هبارش، دما، ارتفاعات و حوز

بیر  یزیربرنامهو  هاآن یهايازمندیآشنا شدن با ن ي،نواح ینشناخت بهتر ا یبرا توجه به اقتضائات محلي

منطبیو بیا نتیایج  .(Ghalibaf & Karami, 2011: 137)کنیديم يداپ ياساس يضرورت يازها،ن يناساس هم

بیه و محلي ای همنطقی هاریزیبرنامهبرای ایران معتقد بودند در پژوهش درصد جامعه آماری  19تحقيو، 

در  هاریزیبرنامهتصميات و  اکثرایران  ازجملهمتمرکز های نظام در. عمدتاً شودمياقتضائات محلي توجه ن

. ایین شیيوه گیرددميابلیا   زیرمجموعیه نیواحيبه سایر  و اجرا سازیيادهپو جهت  شودميمرکز انجام 

و تبدیل  قرارگرفته در انواع گوناگون آن هاریزیبرنامهزیادی است که مبنای های سالدر ایران  یزیربرنامه

 دیید کیه تیوانمي هااسیتاندر سیطح ای هنهاد و یا مجموعی ،است. در کمتر اداره شدهکهنهبه یک عادت 

دولیت توسی  میدیران و نهادهیای  هاآنابلا  و در انتظار تعيين تکليف  هاموضوعات کاری و مسائل آن
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نيز که در راهر وابسته به دولت  هاو دهياری هامثل شهرداری غيردولتي نباشند. حتي نهادی عمومي یمرکز

حتیي در  هاریزیبرنامیهو ها دسیتورالعمل ،هانامیهیينآ .نيسیتند مسیتثنامرکزی نيستند نيز از این موضوع 

و  هااسیتانمراکیز  و شیوندميا  ابلی پایتخیتو ادارات کیل در ها موضوعات بسيار خرد توس  سازمان

 احدهای تابعه یا وابسته در سطح کشور باید منطبو بر آن عمل نمایند. و و هاشهرستان

معتقدند که در نظیام متمرکیز پژوهش درصد جامعه آماری  11بيش از  دهدميتحقيو نشان این نتایج 

 موضیوع و شیودميه نظر گرفتیدرها ریزیو برنامهها گيریتصميمدر شرای  و اقتضائات محلي  کمبسيار

شرای  گونیاگون محيطیي طبيعیي، که نظام متمرکز در کشوری نسج یافته باشد که  شودمير تغرنجب وقتي

داشته باشد و همچنیين ای هپيچيد سياسي و رواب  فضایي حاکم در فضای جغرافيایي ،اقتصادی، فرهنگي

جغرافيیای طبيعیي  ازنظیرباشید و  قرارگرفتیهيیز بزرگ مسیاحت ن همانند ایران در جرگه کشورهایاگر 

تر خواهید بیود، گرفتن بسیيار دشیوارو محلي را درنظرای همنطقهای تفاوت قطعاًگسيختگي داشته باشد 

وری را در اینگونه تن اقتضائات محلي اثربخشي و بهرهی کاری یکسان و در نظر نگرفهابنابراین ابلا  رویه

به اقتضیائات محلیي در همیه  توجهيکم، آماری تحقيوهای تحليل طبو دهد.مي به شدت کاهش هانظام

 (T=33, df=107, sig</0/05)قرار گرفت. يدتائیک آسيب مورد  عنوانبهنمونه تحقيو های هگرو

 

 توجهی به اقتضائات محلیای برای آسیب کمنتایج آزمون تی تک نمونه .2 جدول

 تفاوت میانگین داریمعنیطح س .Sig آزادیدرجات  t متغیر

 1677 7767 170 99677 به اقتضائات محلي توجهيکم

 

 محليهای یژگيوبه اقتضائات  توجهيکم ناشي از درونيهای آسيب

 یکسان برای همه نواحيهای و طرحها توسعه نامتوازن مناطو با ارائه برنامه 

 در سطوح ملي و محلي به  دهشهيتههای هو پروژها و برنامهها ، طرحهایزیربرنامهشدن اثرکم

 یسازادهيپاجرا و  درروندمحلي  تأثيرگذارجهت نقصان عدم وجود عوامل و عناصر 

  به جهت ها در مقابل کاستيبه مردم نهادهای حاکميتي و مسوولين محلي کاهش پاسخگویي

 بعضیاً که حتیي باشدمي هابرنامه نگرفتن شرای  و اقتضائات محلي درو درنظر بودنابلاغي

 نيز قرار گيرد.ها برای کاستيای هبهان
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  نادیده انگاشیتن اقتضیائات محلیيانساني در اثر های هسرمایهای هو انگيز وریبهرهکاهش 

 هاآن

  فضایي، مفهیومي، فکیری و جغرافيیایي بیه  ازنظرو اجرا  ریزیبرنامهایجاد فاصله زیاد بين

 مادی و اتلاف منابعو محلي ای هناحيهای جهت نداشتن برش

  و اخیذ اسیتعلامات ها ابلا ، تفسير و تحليیل برنامیه منظوربهاداری های بوروکراسيتقویت

 متعدد و ....

 ابلاغي های هافزایش موازی کاری به جهت اینکه برخي نواحي با توجه به مناسب نبودن برنام

ه علت نبود و محلي دارند و بای همستقل در سطح ناحي ریزیبرنامهسعي در ایجاد یک  بعضاً

 مثیال: عنوانبیه .(بسترهای قانوني و حمایتي عموماً نيز مقطعي و محکوم به شکست هستند

و عقیيم بیا نظامیات موجیود  تلاش شهرداری مشهد برای ایجاد ساختار تشکيلاتي متفاوت

 مدیران بعدی( تیحماعدمماندن آن با تغيير مدیران وزارت کشور و 

  سیان و از طرفیي نواحي گوناگون با توجه به ارائه الگوی یکایجاد ابهامات زیاد در عملکرد

شیرای  آن  کیهيدرصیورتدر ارزیابي عملکرد نواحي مختلف )ارزیابي عملکرد بر مبنای آن

 .(گرددميبا توجه به شرای  محلي نباشد سبب ابهامات گوناگوني ها احصاء و ارزیابي

 مون(پیرا مرکز تئوری)توسعه نامتوازن و فضایی عدالتیبی

مرتب  با رفتار عادلانه و مشارکت معنادار همه افراد بدون ای هناحيگفت که عدالت  توانمي يطورکلبه

محيطیي های و مقیررات و سياسیت اجرای قوانين ،ریشه یا درآمد با توجه به توسعه ،رنگ ،توجه به نژاد

 یین، امیا اانیدمواجهو محلي ای هناحيهای یکشورها با مشکل نابرابر بسياری از ی،در جهان امروز .است

 یکشیورها یرمانند سا يزن یراندر ا. تر استيمعظ يمشکلو متمرکز  توسعهدرحال ی، در کشورهاموضوع

وجیود  ور،کشی یيبیارز در توسیعه فضیاهای هاز مشخصی یکیي متمرکیز با سيسیتم نظیام توسعهدرحال

 .است یيو فضاای هناحيهای ینابرابر

مختلف های استان ممکن است در بخش یکهای توسعه در شهرستان ،قطعيم و تمرکز توجهبه علت 

مختلیف نتواننید یکیدیگر را در هیای و بخش متجان  نباشد یکدیگرخدمات و... با  ی،کشاورز ي،صنعت

 يتو شیناخت وضیع يبررسی فضایي رخ خواهد داد.های حمایت نمایند و عدم تعادل مابينيفمراودات 

و  برخیوردار اسیت یيبسیزا يتاز اهمای هيناحی هاریزیبرنامهو تنگناها در ها يت، قابلشهرها و روستاها



 شمارة دوم                 های جغرافيای سياسي                              مجلّة پژوهش                                                   31

 

مردمي باید فرآیند مشارکت ها و طرحها برنامه. کندينمصرفاً تهيه یک طرح ملي در این خصوص کفایت 

 ،و در حقيقت نياز نيست در مورد همیه مسیائل و موضیوعات محلیي را از نواحي و محلات طي نمایند

های ، عدم درک درست و منطبو با واقعيتفاصله زماني، مکانيمشو انشاء نمایند.  پایتخت در مرکز رانمدی

و  يرتیأخکيفي و کمي در موضوعات همگي سیبب های هنگازاویه عمده در نوع و های فضایي و تفاوت

 .شودمي فضایي عدالتيبي افزایشمنجر به  یتدرنهاو  محليهای تغييرات زیاد در طرح

 جغرافيایي نواحي نابرابری اجتماعي–های زیستي توسعه اقتصادیتمرکز نامعقول و نامناسب در عرصه

 هاآند ناهمگون ها و رشاز جغرافيایي شهرانددر چشم آن راداشت. موضوعي که بازتاب  خواهد درپي را

تهدییدی  ،ر و ملمیوسبعضیاً آشیکا هایینابرابرو ها تفاوتاین  (.Farid, 1996: 433)یافتتوان نيز مي

به  را و همچنين دور شدن از اهداف غایي انقلاب اسلامي رسيدن به وحدت و یکپارچگي ملي جدی برای

 .دنبال خواهد داشت

هیای فضایي در اییران نظیام بودجیه رییزی و مکانيزم عدالتيبيگرفتن در شدت مؤثریکي از عوامل 

است. شاید اگر فق  همين یک آسيب در نظام متمرکز غيرشفاف آن برای توزیع منابع در سطح کشور بوده 

تری کشور مسیير پيشیرفت را طیي شده بوده با رشد و توسعه یکنواخت ریزیبرنامهبه خوبي مدیریت و 

عمدتا به تمرکز بیيش از حید  هاآنفراواني دارد که ریشه های ر کشور آسيبدریزی ظام بودجهننمود. مي

های هاز برنامی خیارجهیای لابيزني، بر مبنای چانه ریزیبودجه هاآن زجملها. اندنظام بودجه ریزی مرتب 

 بررسیي نیاقص سیند بودجیه کشیور در مجلی  شیورای اسیلامي، در مورد اختصاص بودجه،مصوب 

کردن تصویب خارج از برنامه، منوطهای همورد علاقه خود، تحميل هزینهای هاز گروها دولتهای حمایت

شدن ، تبدیلکننده بودجهتوس  برخي مراجع تصویب خاص بودجههای خي ردیفتصویب بربودجه به 

و ای هناحيهای نظام بودجه ریزی بدون برش ،در بودجه و ثابت دارریشههای حمایتي به ردیفهای ردیف

 ام برنامه و بودجیهو نظ و تقویت دولت رانتير وابستگي بودجه به درآمدهای نفتي و منابع زیرزميني محلي،

البتیه  .باشیدميدر اییران در توزیع منیابع  عدالتيبيعدم کارایي و ترین دلایل از مهم ؛خواهمتمرکز تماميت

بیه علیت عیدم تحقیو عمیدتاً  زییراکاهش یافتیه به راهر وابستگي به منابع نفتي در بودجه ساليان اخير 

و  شیودميبسیيار بيشیتر ردد گیمیيسهم واقعي نفت هرساله از آنچه پيش بيني  ،شدهبينيدرآمدهای پيش

 و فضای ملي مشهود است. رانتير در اقتصادهای همچنان تاثيرات دولت
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نمونیه تحقيیو های هدر همه گرو «فضایي و توسعه نامتوازن عدالتيبي»آماری انجام شده های بررسي

 11ای این شاخص گيری جدول استاندارد برازهاند معيار ثابتیک آسيب مورد تایيد قرار گرفت.  عنوانبه

بیا ميیانگين ای هدرجی 1محاسبه شد تفیاوتي ای هتک نمون t ن آماریاین آسيب که با آزمومحاسبه شد و 

 یک آسيب میورد تایيید قیرار عنوانبهنيز  "به اقتضائات محلي توجهيکم"درصد  31احتمال  اداشت و ب

  (.T=23, df=107, sig</0/05).گيردمي

 

 عدالتی فضاییای برای آسیب نظام متمرکز تخصیص منابع، عامل بین تی تک نمونهنتایج آزمو .0 جدول

 تفاوت میانگین داریمعنیطح س .Sig آزادیدرجات  t متغیر

 1671 7671 170 99 و توسعه نامتوازن یيفضا عدالتيبي

 

جه بيش از دارد و تو توجه هابنابراین مشخص گردیده تمرکز در ذات خود به یک سری نقاط و مکان

توجهي به برخي نواحي را پي خواهد داشت و این کیم تیوجهي منجیر بیه بیي ای لاجرم بيحد به ناحيه

ی مشخصیي از هانیابرابری و ابعیاد مختلیف آن نشیانه گیردد کیهعدالتي فضایي و توسعه نیامتوازن میي

 (.Azkia & Ghaffari, 2016: 184)شودمي نيافتگي شمردهتوسعه

 اجرایی-داریا نظام ناکارآمدی

 یهابرنامیه هیایساز تحقو هدفنهيکننده و زمليتسه توانديمطلوب و کارآمد، م اجرایي–ینظام ادار

را نخواهید  دارینامناسب اجازه حرکت مناسب به سمت توسعه پا یياجرا-یو نظام ادار رديتوسعه قرار گ

اجرایي  یداشتن نظام ادار دونب يزعه نجام قطار است؛ یبرا لیجامعه مانند ر یبرا یياجرا-یداد. نظام ادار

کیه همیان توسیعه  شیدهریزیبرنامههای به هدف يابيو دست يازهان تأمينتواند در راه يسالم، نم مناسب و

کشیف علیل  یآن، بیرا یهابه هدف نيافتندستتوسعه و  ةبرنام یک یجرابا ا .است، گام بر دارد پایدار

 حقیوموجود در برنامه رفیت و حیل مشیکل ت یها و خطاهاضعفها، به دنبال نقص یدشکست، تنها نبا

برنامه توسعه  اجرایي-یادار ها و نظامساختار یدبرنامه را در خود آن جستجو کرده بلکه با یهاهدف يافتنن

مطالعیه و مجزا برای هیر ناحيیه جغرافيیای  صورتبهای هتوسعهای بستر اجرایي شدن طرح عنوانبهنيز 

با  ساخت سياسي فضای کشور حاکم بر اجرایي-ینظام ادار و ناکارآمدی يناهمگونيل به دلشود.  يبررس

در راه  يسید بزرگی صیورتبهامیروز  اجرایي -نظام اداری، قانون اساسي جمهوری اسلامي ایران اهداف
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-مي یآنچه رو يکه گاه یطوربهدر آمده است؛ سالاری دیني انقلاب اسلامي و مردم یهابه هدف يدنرس

 .باشدمينيز گذاران و قانون یزانر، در تضاد با خواست برنامهدهد
 

 اجرایی کشور–ویکردهای چهارگانه در نظام اداریر .1جدول 

رویکردهای نظام 

 اداری اجرایی
 پسامدرنمشارکت  مشارکت نهادی نوآور-بازار مدار اجرایی–قانونی

–نظام اداریاهداف 

 :اجرایي

ين قوان برشدید تاکيد 

 و مقررات

شکایت از عملکرد عدم 

 سازمان

مشارکت بهينه ایجاد 

 در اجزاء شهروندان

و ها روی هدفآزادگفتمان

 های جامعهاستراتژی

نوع نگرش به 

 شهروندان: 

 ارباب رجوع

 خدمت گيرندهمنفعل 

 مشتری

دریافت کننده فعال 

 خدمات

 شهروند

 )شریک دریافت خدمات(

 شهروند

کننده  و دریافتارائه کننده 

 خدمت

منافع  تأمينروش 

 عمومي:

در  قوانين و فرآیندها

 بوروکراسي
 چندجانبههای گفتمان فعال شهروندمشارکت  مشتریرضایت  تأمين

و جایگاه نقش 

 :مدیران
 گر ناررتسهيل ساطت کنندهوميانجي  کارآفرین تکنوکرات

 Bryer, 2004: 13منبع: 
 

، شیودمي يیدهنام یادار -يقانون یکردکه تحت عنوان رو دییکررو ينتوان گفت اوليخلاصه م طوربه

 یننوآور ا-بازار مدار یکردکند. مشخصه روينگاه م يکنندگان منفعل خدمات دولتیافتدر عنوانبهبه افراد 

، مشیارکت شیودمي یسیتهنگر يکنندگان فعال خدمات دولتییافتدر یا یاست که به افراد به چشم مشتر

مستقيماً در اداره امور محلي خود مشیارکت داده  یستيهستند که با يافراد شهروندانمعتقد است که  ینهاد

هایي بپردازند که منطبو با فرآیندهای ایجاد شده توس  نظام بوروکراسي است. مشيشوند و به تدوین خ 

هیادی رویکیرد ن اییران انقلاب اسلاميهای شده در قانون اساسي و آرمان تصویببا توجه به رویکردهای 

 ازنظیراجرایي کشورهای غربیي -اداریهای که با نظامو پيشرفت کشور باید قرار گيرد زیرا مبنای توسعه 

 متفاوت هستيم.ها مبنای ارزش

هماهنگونه که اشاره شد در حال حاضر نظام اداری اجرایي ایران مبتني بر رویکردهای قانوني و اجرایي 

با بایست مينظام اداری اجرایي ایران لاجرم بنابراین ز هست و گسترده مردم نيهای است و سبب نارضایتي

متحول گردد؛ شيوه اجرای برنامه تحول و پيامد حاصل از آن نيز بسيار مهم اسیت. حیال رویکردی جدید 
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سوال این است که نقطه حرکت مذکور و یا ملاک اجرای برنامه تحول چگونه و از طریو کدام نهاد است؟ 

 گيریتصیميم مجیدداً و یا اینکه باید در مرکز بیرای آن باشندميجرایي واجد اختيار کامل اهای هآیا دستگا

تحیول  منظوربیه ریزیبرنامهدر صورت و  شود؟ در حاضر، نظام متمرکز مسل  بر اداره امور کشور است

تم متمرکز بیا یک سيس این موضوع که بنابراین، از آن انتظار داشت خود را از نگاهي دیگر بنگرد؛ توانمين

برنامه تحول خود را برای نيل به اهداف عیالي تحیول بیه سیوی تواند مي «اجرایي-قانوني»رویکرد کاملا 

مانعي بزرگ جهت رسيدن تنظيم نماید و به آن دست پيدا کند سوال و  «رویکرد مشارکت نهادی»نظامي با 

نماید کیه  ریزیبرنامهد است برای خود مانند فردی که دچار اعتيا حول خواهد شد.تهای هبه اهداف برنام

و تحول در دولیت مصیوب های هاست که برنامها سال باشد. ریزیبرنامهکننده ز کنترلترک کند و خود ني

ها، ، اما نه تنها بهبودی در ساختارها و فرآیندها رخ نداده بلکه بيش از پيش نيز بر پيچيده گياندابلا  گشته

 افزوده شده است.مراتبي شدید  در نظام تمرکزگرا و سلسه

کیه نشیان داده بسیياری های منفي جنبه کشورهای در حال توسعهدر ایران و سایر  بوروکراسي جدید

و فرآیندها، رشید کند شدن کارها ي، مناسب به مردم، فرافکن یيعدم پاسخگو ید،سلسله مراتب شدسبب 

ني، سوءاستفاده از قدرت مقام به سود صاحب سلسله مراتب طولا ،مقرراتقوانين و ای هناهمگون و جزیر

نیدگي ی بيشیتری از زهیامنصب، ميل به گسترش قدرت و دامنه دستگاه و افزایش تسل  خود بیر جناح

در انجام امور و پيچيده کردن فرآینیدهای  و افزایش فساد ، کاهش شفافيتاجتماعي و اقتصادی و سياسي

، عدم توجه به محي  جغرافيایي و در نظر گرفتن اقتضائات گستره سرزميني نظام بوروکراتيکسازماني در 

 & Asghari)اسیتشده ها کاهش کارایي و اثر بخشي فعاليتنهایت و در شده  ریزیبرنامهو سازماندهي 

Mohseni, 2014: 45.) 

، رهور هرم قدرت با جریان اطلاعات و تصميمات از بالا به پایين ی بوروکراسيهایکي دیگر از ویژگي

. در زمان ما آنچه متفکیران است ان و پرسنلکارمندو تخصصي و قلب ماهيت انساني  یردستو صورتبه

یک طبقه جدید اسیت  عنوانبه ،هاو توسعه بوروکراتسياسي را به خود مشغول کرده است مساله رهور 

 رد.که قدرت را به دست دا

 و عمیدتاً غيرشیفاف د و زمیان بیرو ارجاعات متعد کاغذبازیرین مضرات بوروکراسي تتوجهاز قابل

در رابطیه بیا  گيریتصیميمند شیوکنند و باعیث میيبه کندی حرکت ميها . در این سيستم پروندهاست

شود که دیگر اهميت موضوع از دست رفته ، خيلي دیر صورت گيرد و زماني تصميم گرفته مياتموضوع
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یک نظیام سياسیي تن کارایي و اثر بخشي است که سبب کاهش و یا حتي از بين رفای هو این نکت، است

 خواهد شد.

در اییران بعید از ها ، ارجاعات متعدد و اصطلاحاً کاغذبازیبوروکراسيواقعيت آن است که وضعيت 

 بسیياریلکه در ب ،نه تنها بهبودی نيافته ،کنندمينقد  از انقلاب و بعد قبل درره( )ينيخمانقلاب با آنچه امام 

 و بوروکراسیي راه مقابله با دیوانسالاریدر حال حاضر رنج تر گشته است. تر و بغانيطولپيچيده تر، موارد 

، افزایش بودجه عمرانیي و از کوچک کردن و کارآمد کردن دولت، کاستن بودجه جاری اندعبارتشدید 

در مجل  شورای اسلامي، تخصيص منابع بر مبنای عملکرد  کشور بر تمام بودجهدقيو بررسي و نظارت 

، تغييیر سیاختار شیاغل نه بر مبنای تعداد نيروی انساني کشور و آمایش سرزمين وای هتوسعهای هبرنامو 

مبتني بر نظام  و تمدید قراردادهاالعمر و یا بلند مدت مادامدولتي در خصوص قوانين استخدام  بوروکراسي

 است.ارزیابي عملکرد 

بوروکراسي اند هه آماری این پژوهش معتقد بوددرصد جامع 88بر اساس نتایج این تحقيو نيز بيش از 

، اجرا گيریتصميم، ریزیبرنامهشدید اداری و عدم شفافيت در فرآیندها تا حد زیادی منتج از نظام متمرکز 

 بوده است.و نظارت 

در ساخت سياسي فضای ملي با آن مواجه  اجرایي–اداریکه در نظام هایي یکي از زیرآسيبهمچنين 

و فرآینیدهای هیا د انتخاب و انتصاب مسوولين ملي و محلي است که بایید بیرای آن مکانيزمهستيم فرآین

 يحکومت اسیلامولایت فقه در کتاب  ره()ينيخمامام مشخصي تدوین و با ضمانت بالایي اجرایي گردد. 

دو ص(، )يیامبراکرمپ يرهبراساس س ..و يرعقل و تدب يرعامه نظ ی زمامدار پ  از شرا ی در خصوص شرا

را  «يعلمی يتافضیل» يو حت کننديم يانزمامدار را ابتدا داشتن علم و سپ  وجود عدالت ب يشرط اساس

 کیهیهمه افراد یبلکه برا يستفق  منحصر به زمامدار ن يتافضل ینکه ا کننديم یحو تصر داننديملاک م

 .(Khomeini, 2013: 49)داشته باشند، صادق است يو مقام يفهور

 و شفافیت در نظام متمرکز یساد ادارف

 ییا شیکنديمی يزیدر فساد چ ین،شکستن است. بنابرا یبه معنا« Rumpere» ينفساد از فعل لات یشهر

مسیتقيم ییا از طرییو  طوربیهاقدام عمدی هر فردی »کنوانسيون اتحادیه اروپا  نظر ازفساد . شودمينقض 

ی خودش یا شخص ثالث بیرای انجیام ییا واسطه برای رساندن سودی از هر نوع به یک مقام رسمي برا

. باشیدمي «جلوگيری از کاری مرتب  با وريفه یا اقدامات وی در ترک ورایف رسمي محول شیده بیه او
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شخصي  تأمين هاآنمنشاء تری دارد و سرتوسعه و فقير دنيا ابعاد گسترده فساد در ميان کشورهای در حال

 ,Bouvard & Lofler)سيستمي کشورهای توسیعه یافتیه اسیت تأميننيافته به نفع شورهای توسعهکافراد 

کردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری به ابزاری نامشروع برای برآورده همچنين فساد اداری (.432 :2013

 (. )1Farhadi Nejad, 2001: 7نيز داردهای که دسته بندی شودميگفته 

تیر از سیایر طح فساد در کشورهای اسیلامي پیایينسانتظار آن است که  اسلامي،های هبه آموزباتوجه 

دهید جعفری و گلخندان نشان مي پژوهش آقایان جمله ازمحققان این حوزه های هکشورها باشد ولي یافت

جایگیاه مناسیبي نیدارد و جیزء اییران  ازجملیهفساد در این کشیورها های بندی جهاني، شاخصدر رده

امیام (. Jafari & Gol Khandan, 2015: 11)دارندقرار افيت فساد و شفهای در شاخصپایين های صدک

یکیي از « اسلامي حکومت ولایت فقيه؛»در کتاب ایران معمار کبير انقلاب اسلامي  عنوان بهنيز  ره()ينيخم

کننید کیه بيان ميها و اختلاسها وپاشفساد، ریخت را درایران نظام شاهنشاهي  دو دليل عمده ناکارآمدی

 و آن را مغییایر بییا مبنییای اسییلام شییودميکلییان های ن رفییتن بودجییه مملکییت و بییدهيسییبب از بییي

 .(Khomeini, 2013: 47)دانندمي

 داشته است. مؤثریدرصد جامعه آماری این پژوهش نيز نظام متمرکز در ایجاد فساد نقش  00 ازنظر

 نظام متمرکز زمينه ساز دلایل زیر برای ایجاد فساد است:

 گرایانه و غيرحاکميتيی تصدیو فرآیندهاها ات دولت در فعاليتاخلافزایش ميزان مد 

 شدن مراحل انجام امور از مرکز تا نواحي بربيش از حد طولاني و زمان 

 ارائه خدمات و انجام محاسبات فني زیاد در ارائه خدمات کردنپيچيده 

 ای مردم بر هاآننبودن فرآیندهای دن چگونگي انجام خدمات و در دسترس نبوشفاف 

 بين کارگزاران محلي و کارگزاران ملي در حقوق و مزایا و تفاوت وجود شکاف 

 رسمي متعدد در نظام اداری در ساختار متمرکزرسمي و غيرهای ایجاد حو وتو 

                                                   

: یخاکسیتر یفسیاد ادار ؛رشیوه یافیتکیه از نظیر دولیت و میردم منفیور اسیت؛ ماننید در ی: کیارياهس یفساد ادار .1

کارمنید  يباشید؛ ماننید کوتیاه تفیاوتيکین اسیت نسیبت بیه آن بیکه از نظر دولت منفور است، امیا جامعیه مم یکار

کیه رییاهرا  ی: کییاريدسیف یفسیاد ادار يسییت؛برخیوردار ن يچنیدان يییتمیردم از محبوب ينکییه در بی ينيقیوان یدر اجیرا

 اربیاب ییککارمنید بیه  ییکماننید کمیک  يسیت؛ن يیتآن از نظر دولیت و میردم بیا اهم انجاممخالف قانون است، اما 

 ,Najjari) را نیدارد ییا خیدمت گیرفتن کالیا یمانیدن در صیف بیرا یبیرا يکیاف يجسیم یيکه توانیا سالمندرجوع 

2000: 110.) 
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 در نظام اداری اجراییي متمرکیز و  متفاوت فضاهای جغرافيایي نگریتشابهو  انگارییکسان

 مندنظامتخلفات و ایجاد زمينه فساد فردی و و  استثنائاتافزایش موارد شموليت 

یک آسيب جدی مورد تایيد قرار داد.  عنوانبهرا  «اجرایي -ناکارآمدی نظام اداری »نتایج تحليل آماری 

در  19ها و تعداد پرسشها ازه گيری برای این شاخص با توجه به وزناند بر اساس این آزمون معيار ثابت

با ميانگين با احتمال ای هنمر 1و تفاوت ای هتک نمون tبا توجه به آزمون آماری  نظر گرفته شد و همچنين

ییک آسیيب منیتج  عنوانبه اجرایي–اداریدرصد فرضيه تحقيو در این بخش تایيد و ناکارآمدی نظام  31

 (.T=24, df=107, sig</0/05)دگيرمي شده از نظام متمرکز مورد تایيد قرار

 

 اجرایی-ای برای ناکارآمدی نظام اداریآزمون تی تک نمونهنتایج  .7جدول 

 تفاوت میانگین داریمعنیسطح  .Sig آزادیدرجات  t متغیر

 1677 71/7 170 91677 به اقتضائات محلي توجهيکم

 

 و قانونگذاری قانونیهای ظرفیتماندن مغفول

که  اندهجامعه پژوهش بيان داشت درصد 03دهد بيش از ی آماری این پژوهش نشان ميهانتایج تحليل

 منظور اداره امور محلي هنوز به ميزان کافي استفاده نشده است.های قانون اساسي بهاز ررفيت
 

های پیش بینی شده در قانون اساسی برای اداره امور محلی استفاده شده تا چه میزان از ظرفیت .8جدول 

 است؟
 تجمعیفراوانی  درصد معتبر درصد فراوانی 

 طيف

09 خيلي کم 9163 9163 9163

09 کم 9361 9361 0161

97 متوس  –تاحدی  1869 1869 3168

17 زیاد 161 161 17767

7 خيل زیاد 7 7 

111 جمع 17767 17767 
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قوانين ماهوی شکلي، قیوانين آمیری و تفسیيری،  ازجملهبندی شده که قانون از جهات مختلف طبقه

منظور بيان سلسله مراتیب از  این پژوهشو قانون خاص، قانون مجمل و قانون مبين است. در قانون عام 

توان بیه باشد این اعتبار قانون را ميمعني عام قانون( مي)جهت اعتبار و قدرت بيان مقررات حقوق نوشته

 شرح زیر تقسيم کرد:

هیای آزمایشي مصوب کميسیيون ی قوانين9 ؛ی قانون عادی9 ؛جمهوری اسلامي ایران ی قانون اساسي1

و  هامصیوبات کميتیه -8و  ؛مصوبات قوه مجرییه -1 ؛الملليهای بينی عهدنامه1؛شورای اسلامي مجل 

نامیه و دسیتورالعمل صیادر کنند)ماننید شیورای عیالي انقلیاب توانند آیينمي شوراهایي که از نظر قانوني

 .فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ...(

 يراصیل و تفسی یناست. ا 11اصل  ي،در قانون اساس یيمرتب  با تمرکززداهای اصل ترینمهماز  یکي

سه  یهرا بر پا یرانا ياسلام یجمهور یو نظام اقتصاد يددر اقتصاد کشور را مورد تأک یيآن، تمرکززدا یبعد

 یگرول دکه با اص یين سه بخش تا جایدر ا يتاستوار کرده است. مالک يو خصوص يتعاون ي،بخش دولت

کشیور  یاسلام خارج نشود، موجب رشد و توسعه اقتصیاد ينسه بخش مطابو باشد، از محدوده قوان ینا

 .گيرديقرار م يقانون یتجامعه نشود، مورد حما یانگردد و باعث ز

 یمحتیوا ییت، سیبب تقو11اصل  يکل هایياستدرباره س یمقام معظم رهبر يه، ابلاغ1911در سال 

بیه  يدنشتاب بخشی ي،قانون اساس 11اصل  يکل هایياستاصل شد. هدف س ینا یاقتصاد یيتمرکززدا

 یيکیارا یارتقیا ي،عدالت اجتماع تأمين منظوربهدر سطح عموم مردم  يتگسترش مالک ي،رشد اقتصاد مل

 يدر اقتصیاد ملی یریرقابیت پیذ یشافیزا ی،و فناور يو انسان یمنابع ماد وریبهرهو  یاقتصادهای هنگاب

حکومیت  یریتيو مید يکاسیتن از بیار میال ي،در اقتصاد مل يو تعاون يخصوصهای سهم بخش یشافزا

از و انیداقشار مردم به پ  یواشتغال، و تشو يسطح عموم یشافزا ی،اقتصاد يتهایفعال یدر تصد یمرکز

 .(Khamenei, 2005)بود و بهبود درآمد خانوارها یگذار یهسرما

 دوم، سیوم، هفیتم، اصول دره در قانون اساسي جمهوری اسلامي شدبينيپيشهای با توجه به ررفيت

قیانون اساسیي مبتنیي بیر روح حاکم بر فصل هفتم قانون اساسي و همچنين چهل و چهارم و  ،دوزادهم

تعیالي و میک قوانين  عنوانبهاز این قانون  توانميآن بودن تمام اصول شهروندمداربودن و  ومشارکت ج

و همه شیهيدان انقلیاب ره( )ينيخمامام های آن نيز همواره از آرمان کامل ساختنقوآل نام برد که محایده

در  شیدهمشخصبين اهداف  های زیادیاما با بررسي سایر قوانين در کشور به تناقض بوده است.اسلامي 
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 و مشارکت مردم در اداره امور محلیي خیودتمرکززدایي ميزان حوزه  و قوانين عادی کشورقانون اساسي 

 .مواجه خواهيم شد

برای یا مشابه  قوانين و مقررات یکسان نددرصد جامعه آماری این پژوهش معتقد 19بيش از  همچنين

 .دهدميکاهش  شدتبه در اداره امور محلي وری و کارایي قوانين رابهره، کشور
 

 دهد؟وری قوانین را کاهش میوضع قوانین و مقررات یکسان برای نواحی مختلف تا چه میزان بهره .9جدول 
ردرصد معتب درصد فراوانی  یفراوانی تجمع   

 طيف

8 خيلي کم 969 969 969

11 کم 068 068 1761

متوس  –تاحدی   11 163 163 1861

11 زیاد 9369 9369 1163

177 خيل زیاد 1161 1161 17767

111 جمع 17767 17767 

 

 31با ميیانگين بیا احتمیال ای هنمر 1و تفاوت ای هتک نمون tآماری بر اساس آزمون آماری به آزمون 

گردد. عدد ثابت این شیاخص در آزمیون بر آسيب بودن این شاخص تایيد ميدرصد فرضيه تحقيو مبني 

 (T=24, df=107, sig</0/05)محاسبه شد. 19آماری 

 

 های قانونیتای برای مغفول ماندن ظرفینتایج آزمون تی تک نمونه .23جدول 
 تفاوت میانگین داریمعنیسطح  .Sig آزادیدرجات  t متغیر

 1677 77 170 13677 يهای قانونيتمغفول ماندن ررف

 

 اقتدارگراو  متملق سیاسی فرهنگتداوم 

فرهنگ سياسي متملو و اقتدارگرا دو پرسش طراحي گردید اولي در تداوم برای موضوع  ،طي پژوهش

شیته و دوم اینکیه ایین خي بلندمدت تا چه ميزان در تدوام نظام متمرکز نقیش داتاریهای هخصوص زمين

آمیاری آن های تحليل و نتایج سالار تا چه متاثر از نظام متمرکز است؟ارادتگو، اقتدارگرا و فرهنگ متملو

گرا بوده زمينه تاریخي بلند مدت که اقتداردرصد پاسخگویان معتقد بودند که این  88بيش از  دهدمينشان 
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یژگي تمرکزگرایي امور و ساختارها بیه تیداوم ایین و تملو در آن جایگاه خوبي داشته سبب با توجه به و

فرهنگ اشتباه کمک شایان توجهي نموده است؛ چیه اینکیه بیا انقلیاب اسیلامي بسیياری از ایین خیرده 

نمیود و بیروز پيیدا کیرده  یدیگرهای هرفت اما به گونمي از بينبایست مياشتباه و غل  نيز های فرهنگ

تیداوم فرهنیگ سياسیي درصد جامعه آماری این پژوهش معتقد بودند  11بيش از  بر همين اساساست. 

های اقتدارگرا و ارادت سالار در سلسله مراتب اداری شدید بعد از انقلاب ناشي از نظام متمرکز و سيسیتم

 .باشدميوابسته آن 

اقتدارگرا و متملو  ياسيس فرهنگتداوم  شاخص عيار ثابت برایم تحقيوهای هبر اساس یافتهمچنين 

و بیا توجیه بیه اختلیاف معنیي دار ای هتک نمونی tآزمون آماری و منطبو با  محاسبه گردیده است 8 گو

ن این شیاخص تایيید درصد فرضيه تحقيو مبني بر آسيب بود 31با احتمال ( 1تفاوت ميانگين = )ميانگين

 (.T=14, df=107, sig</0/05)گرددمي

 

 گوم فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و متملقای برای تداوتک نمونه tنتایج آزمون  .22جدول 
 تفاوت میانگین داریمعنیسطح  .Sig آزادیدرجات  t متغیر

 78/9 71/7 170 11 گواقتدارگرا و متملو ياسيس فرهنگتداوم 

 

 قدان کارآمدیو فها مسئولیت وها فعالیت فرآیندی تفکیکعدم 

، میدیران در آن انیدبينیي کردهبوروکراتيک پیيشهای فرآیندها نتيجه نهایي آن چيزی است که سيستم

و چگونگي انجام کارهای و ها و در نهایت مسيری ترسيم شده است که ورایف، مسووليتاند هدخالت کرد

و مرز تفکيک بیين  شودمي ختم ز. در نظام متمرکز همه فرآیندها به مرکشودميدر آن مشخص ها فعاليت

فرآیندهای محلي و ملي یا به درستي روشن و شفاف نيست و یا اینکه همه فرآیندها در نهاییت بیه ییک 

د و نشو منتهينياز نيست به مرکز ها يتمسوول. واقعيت آن است که همه فرآیندها و شوندميمرکزیت ختم 

گیری و بعضیاً حیاکميتي را لي در حدود ورایف تصیدیکارکرد مح باید بين فرآیندهای محلي با ابعاد و

نمایند و یا فرآیندهای محلي را بنا به اقتضائات محلي تغيير دهند اما در  گيریتصميمولين محلي وبتوانند مس

نظام متمرکز اینگونه نيست و همه امورات چه حاکميتي و چه تصدی گری در هر دو مقياس ملي و محلي 

 .شودميگذاری و سياست گيریتصميممتمرکز  صورتبه
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ایجاد تناسب بحث  کنندميیک معضل یاد  عنوانبهمدیران ارشد از آن  ارهکه هموهایي یکي از چالش

اسیت؛ بحیث مطلیوب  خروجیي و نتیایج دریافیت منظوربیه هاآناستفاده از بهينه بين منابع و چگونگي 

که منیتج  (شدهمشخص منطبو با هدف دُرست)انجام کار 9و اثربخشي (یکارانجام دادن )دُرست 1کارایي

-ساخت سياسي فضای ملي است کیه میي و سازماندهيدر يز محل تلاقي این دو نگردد مي 9وریبهرهبه 

وجیود ها در امور و فعاليت وریبهرهاگر  تواند سبب جلوگيری از هدر رفتن منابع و امکانات کشور شود.

انجام شود کیه در نهاییت نتوانید پيچيده یا قدیمي های ده از روشداشته باشد اما با سرعت پایين، با استفا

 کارآمدی لازم را نداشته است. مردم حل کندهای همشکلي از دغدغ

 هاآنحوزه استحفاري کاری  مدیران اجرایي کشور مصاحبه نکنند و از اینکه درروزی نيست که  تقریباً

موازی توس  یک دستگاه اجرایي دیگر در حیال رخ فعاليتي  هاآنفضای جغرافيایي محل خدمت  و یا در

حقيقت آن است که بخشي  گلایه نداشته باشند. یا اختيار لازم را برای انجام امور محوله ندارند، دادن است

که هر دستگاهي در  شوندمياز این منتج ها و در نهایت کارآمدیها وریبهره، ها، اثربخشيهاعدم کارایياز 

دانید ییا بیه را یا نمیي هاآنرسيدن به های هو اهداف خود و همچنين راها ي ماموریتفضای ملي و محل

دهند. این همیه مي را تغييرها آن مجموعههای ، فرآیندها و ماموریتواسطه نگاه شخصي مدیران ارشد آن

 .این موضوع را دوچندان کند جلوه و نمود مثبت یا منفيتواند ميدر کنار لياقت فردی مدیران 

 هافرآیند محور نبودن فعالیت

را بیا  ذینفعیان ییا شیهروندانکننیدگان و یند، رواب  تامينآفرساختار اداری اجرایي مبتني بر مدیریت 

سیاختار  همانند تفاوت ميان جزء و کیل اسیت.« یندآفر»و « وريفه»دهد. تفاوت ميان مي نشانیندهای آفر

بیدون  نفیر یا چنید یک معمولاًاست؛ فعییاليتي که  شخصيم کارانجام وريفه واحدی از  متمرکز مبتني بر

به هم پيوسته است که بیا همیدیگر، های هیند، گروهي از وريفآد. در برابر، فرندهمي انجام توجه به فرجام

 فرآیندآورند. برای مثال، انجام یک سفارش یک مي را به بار ذیفعان یا شهروندانارزش از دید  نتيجه ای با

 گونیاگوني درسیتهای هوريفی رسانند. این فراینید ازمي هیایي که کالا را به دست مشتریتاست؛ فعالي

                                                   
1  . Efficiency 

2  . Effectiveness 

3  . productivity 
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که در ساختار اداری اجرایي فرآیند محور اصالت با انجام صحيح فرآیند اسیت و در سیاختارهای  شودمي

 انجام وريفه فار  از نتيجه است. وريفه محور اصالت با

جمهوری اسلامي ایران بر اساس صرفاً ورایف در نظیام آمیایش ساختارهای و ارکان نظام متمرکز در 

هیای اجرایي مکمل فعاليتهای هسرزمين شکل گرفته است نه بر اساس یک مدل فرآیند محور که دستگا

یکدیگر باشند بنابراین ساختارهای نظام اداری اجرایي مبتني بر یک ساختار سلسله مراتبیي اسیت کیه در 

به قصد اجراییي شیدن ها قتي در سلسله مراتب پایين تر برنامهو کنندميط برقرار راس هرم بایکدیگر ارتبا

 دارای ارتباط فرآیندی نيستند. شوندميابلا  

 

 سازماندهی فرآیندها در ساخت سیاسی فضای ملی متمرکز و غیرمتمرکز .2شکل 

 

کاهش موازی محور در ر و نظام وريفهاجرایي فرآیند محوساختارهای نظام اداری های تفاوتیکي از 

ورودی سازماني دیگیر  عنوانبهخروجي یک سازمان های کاری است؛ در این نظام اداری اجرایي فعاليت

بنابراین در امور یکدیگر کمتر تناقض و میوازی کیاری  باشندميو ارتباط با یکدگير  شودميدر نظر گرفته 

های ريفه محور در حدود اختيارات و مسووليتوآیند محور شکل خواهد گرفت. تفاوت بعدی سازمان فر

مومیاً در ذاتي ساختارها و نهادهای محلي در سطوح پایين مدیریت و سازماندهي سياسیي فضیا اسیت ع

محور ورایف و اختيارات ذاتي قانوني نيست و ماموران و کارگزاران مکلف بیه ساختارهای متمرکز وريفه

مسوول کارآمدی ییا ناکارآمیدی آن نيسیتند و  هاآنو  شودميارسال  هاآنرای تکاليفي هستند که از مرکز ب
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ولو اینکه با اقتضائات محلي سازگار نباشد اجرایي نمایند، در بسياری موارد نيز اختيار تغيير  هاآنبایست مي

اشیته اسیت از دیید کارآمدی لیازم را ندها و برنامهها نيز به سبب اینکه این طرح گاهيرا ندارند.  هاآندر 

بیر . گیرددميو منجر به تغيير مدیران محلي نيز  باشدميمدیران مرکز ناشي از سو مدیریت مدیران محلي 

معتقدند که نظام متمرکز اداری اجرایي که جامعه آماری پژوهش درصد  17بيش از اساس نتایج این تحقيو 

مسووليت ذاتي قانوني را از مدیران اجراییي  کند اختيارات را محدود ومي بر اساس وريفه محوری فعاليت

 .گرددمينماید و سبب کندی در فرآیندها و در نهایت عدم کارآمدی سيستم نظام اداری اجرایي مي سلب

 

اختیارات محدود، متغییر و عدم مسئولیت ذاتی قانونی مسئولان محلی در اداره امور تا چه میزان . 24جدول 

 باشد؟محور میوظیفهناشی از نظام متمرکز 
ردرصد معتب درصد فراوانی   فراوانی تجمعی 

 طيف

 161 161 161 9 خيلي کم

 969 161 161 9 کم

متوس  –تاحدی   97 1869 1869 1161 

 8163 1861 1861 18 زیاد

 17767 9161 9161 81 خيل زیاد

  17767 17767 111 جمع

 

 کمیتیحاکمیتی از غیرحاهای عدم تفکیک فعالیت

افیراد  يفدولیت در حقیوق و تکیال گرییو تصد يتيحاکم امور يککه تفک یآشکار يرتأث رغميعل

قیانون  یببیا تصیو البته. استارائه نشده  يندر قوان يتيحاکم اموراز  يو و روشنيدق یفجامعه دارد، تعر

ست که چون بسيار ه اشد یفگذار تعراز منظر قانون يتياعمال حاکم 1در ماده  ی،خدمات کشور یریتمد

اد و زمينه اختلاف هنوز باز است. لیيکن تفاسير گوناگوني بر آن نه توانميکلي و تعریف ارائه شده است 

جایگزین تعیاریف تواند ميتعریف زیر  رسدميبه نظر و غيرحاکميت  امور حاکميتياز  طبو نظر نگارنده

 ارائه شده قرار بگيرد:

مستقيم و  صورتبهو امنيتي است که منافع آن  ينيتقن جرایي، قضایي،امور حاکميتي آن دسته از امور ا»

گيرد و در صورت نقصیان درآن سیبب مي مورد استفاده عموم مردم قرار و محلي گسترده در مقياس ملي
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سبب واگیذاری آن بیه به و  گرددخدشه دار شدن حاکميت و تحت تاثير قرار دادن امنيت ملي کشور مي

آن ارائیه در  یا انحصار به غير حاکميت منجر به وابستگي ؛ي، تعاوني و یا خصوصيعمومهای سایر بخش

 « گردد خدمات

آید برخیي از مي در کشور به واسطه اینکه بر مبنای هر تعریف و یا تفسيری که از قوانين فوق به عمل

جین  اتي کیه در سیطح محلیي از ؛ بسیياری از خیدمشوندميو برخي ن شوندميسپاری خدمات برون

سپاری آن رخ و برون شودميمعمول محلي است در زمره امور حاکميتي در نظر گرفته های رسانيخدمات

و بیرون سیپاری  گیرددميگرایانه تلقي به اشتباه امور تصدی ،و گاهي نيز برعک  امور حاکميتي دهدمين

یندهایي که حیاکميتي هسیتند . بنابراین لازم است در تحول ساختار نظام اداری اجرایي کشور فرآگرددمي

رفاهي محلي هستند تفکيک گردد تا بیه  -گرایانه و خدماتييو از فرآیندها و خدماتي که تصدیدق طوربه

بهتیری بیرای توسیه  ریزیبرنامهروشني مرز بين این دو مشخص شود و از طرفي نهادهای محلي بتوانند 

این پژوهش نيز معتقد بودنید کیه عیدم تفکيیک  درصد جامعه آماری 08نواحي خود داشته باشند. از این 

و به علت است که در نظام متمرکز رخ داده است هایي فرآیندهای حاکميتي از غيرحاکميتي یکي از آسيب

و فرآینیدها حیاکميتي هیا ذاتي نظام متمرکز تمایل دارد همه فعاليت صورتبهکنترل شدید نواحي و اینکه 

 نيز شده است.ای تمرکززدایي هسبب شکست طرح این موضوع باشند

 

گری؛ عامل عدم موفقیت ندهای حاکمیتی از فرآیندهای تصدیتا چه میزان عدم تفکیک فرآی. 20جدول 

 های تمرکززدایی در ایران بوده است؟طرح
ردرصد معتب درصد فراوانی   فراوانی تجمعی 

 طيف

1 خيلي کم 969 969 969

7 کم 7 7 7

39 متوس  –تاحدی   9169 9169 9969

170 زیاد 1061 1061 1161

91 خيل زیاد 1163 1163 17767

111 جمع 17767 17767 
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بنابراین هماهنگونه که مشاهده شد نظام تمرکز تاحد زیادی سبب عدم تفکيک فرآیندهای حاکميتي از 

ين محلیي و همچنیين وولمسو نبودن مسووليت ذاتي قانوني ها غيرحاکميتي، عدم تفکيک فرآیندی فعاليت

 و کارآمدی منجر شده است. وریبهرهوجود اشکالاتي در نظام 

عیدم تفکيیک تحقيو معيار ثابت برای شاخص  و محاسبات تحليلي آماریها همچنين بر اساس یافته

 و با توجهای هتک نمون tآزمون آماری محاسبه گردیده است و منطبو با  3ها و مسووليتها فرآیندی فعاليت

درصد فرضيه تحقيو مبني بر آسيب بودن  31( با احتمال 9تفاوت ميانگين = )به اختلاف معني دار ميانگين

 .(T=22, df=107, sig</0/05)گردداین شاخص تایيد مي

 

 هاها و مسئولیتای برای عدم تفکیک فرآیندی فعالیتتک نمونه t نتایج آزمون. 22 جدول
 تفاوت میانگین داریمعنیح سط .Sig آزادیدرجات  t متغیر

 77/9 71/7 170 99 هاو مسووليتها عدم تفکيک فرآیندی فعاليت

 

 گراییحزبعدم توسعه 

است که  ياسيس یهاو جناح هایانجر یاز مردم تحت لوا يگروه یدارپا یيگردهما يقتزب در حقح

مبیارزه  يقیانون یهیااز راه ياسیيس به دست آوردن قدرت یبرا هاآن يبانيدارند، و با پشت يمشترک یدعقا

بیوده و  يکه متضمن چهار شرط اساسی دهنديبه دست م یداز احزاب جد یفيتعر ینراو. لاپالمبارا کننديم

با  هاآنو فرق  یداحزاب جد یژگيو يچهار شرط به خوب ینقرار گرفته است. ا یسندگانمورد قبول اکثر نو

و  ن: نخسیت آنکیه حیزب مسیتلزم وجیود سیازمادهیديم را نشان يو اجتماع ياسيس یهاتشکل یگرد

 يلاتآن فراتیر باشید. دوم آنکیه تشیک يانگذارانبن ياتآن از ح ياسيس ياتاست که ح یداریپا يلاتتشک

 يیتفعال و محلي يمل  باشد که در سطح یيهامجموعه یرمستقر در محل همراه با ز يسازمان یدارا يحزب

حزب بر کسب  محليو  يداشته باشند. سوم آنکه اراده رهبران مل يتقابلرواب  منظم و م یکدیگرداشته و با 

 ییواز طر یژهبه و يعموم یتکسب حما يدر پ یدقدرت استوار باشد نه اعمال نفوذ، چهارم آنکه حزب با

 ینیدآچرخیه و فر ییناذعان نمود کیه ا یداما با .(Soleimani & Naghibzadeh, 2009: 44)انتخابات باشد

 يیزانگغم يسرنوشیت ي،از انقلاب اسلام يشمعاصر، پ یراندر ا ياسياحزاب س ینو تکو ایشيدو پ ياسيس
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 در یو فکیر يتکامل سازمان یبرا آزادی یاز فضا ياسيس یهااحزاب و تشکل گاهي ه یراداشته است؛ ز

 .(Akhavan Kazemi, 2008: 23)اندمند نبودهبهره یابرهه ي ه

 ییران،ا يرسال اخ 177 یخدر تار ياسيسهای احزاب و تشکل يتفعالانجام شده در مورد های پژوهش

 ينبی يزاحزاب ن ینعمر اهای سال بوده و تعداد سال 1/8که متوس  عمر احزاب در کشور،  دهدمينشان 

 1تیا  9 يندرصید بی 1/91سال،  9تا  1 يناحزاب ب یندرصد از ا 8/91بوده است.  يرسال متغ 17سال تا 1

 1درصید( در عمیر  1/10)احیزاب ییت. اکثرانیدسال عمر کرده 17از  يشب يزن هاآن درصد 1/91سال و 

بودن  ياحزاب و موقت یدارینشان دهنده ناپا يت،واقع ین. ااندحذف شده ياسياز عرصه مبارزات س يسالگ

ریشه این موضیوع در سیابقه کیم  است. یرانا ياستصحنه س ر( ديحزب يتعمر کوتاه فعال)هاآنحضور 

وجه احیزاب هي های بعد از انقلاب تاکنون بهدر سالرسمي احزاب در ایران است. های و فعاليتتحزب 

اند و سياسي باشند سر کار نيامده هایگيریتصميمبر حاکميت و اخذ  مردمي و خودجوش واقعي که مؤثر

گونیه زاب بیرای اینکنند، کاربرد عنوان احیچند احزابي محتاطانه و بعضاً موسمي و منقطع فعاليت مي هر

گيرند مي حمایت قرارردبا روی کار آمدی دولتي تشکيل و مو هاآنچون اکثر  ها محل تردید است؛تشکل

 دهدمياحزاب دیگری فعال شده و تغييرات اساسي رخ ها نبودن موضوع با تغيير دولتدارو به علت ریشه

همچنين  و احزاب مورد تایيد خود است.ها و این موضوع نشان دهنده نقش حکومت در حمایت از گروه

های احیزاب و تشیکلکیه انید هدرصد جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش معتقید بود 17 بيش از

اثر گذار ند بر جریانات سياسي توانميخيلي کم و کم نظام متمرکز در  ،دولت حاکم یانمخالف جر ياسيس

 ل باشند.و فعا
 

توانند در یک نظام میهای سیاسی مخالف جریان دولت حاکم، تا چه میزان احزاب و تشکل. 20جدول 

 گذار و فعال باشند؟متمرکز اثر
ردرصد معتب درصد فراوانی  یفراوانی تجمع   

 طيف

 168 168 168 18 خيلي کم

 1163 9869 9869 80 کم

 8960 1061 1061 99  متوس –تاحدی 

 1068 9163 9163 18 زیاد

 17767 1961 1961 99 خيل زیاد

  17767 17767 111 جمع
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ياسیي در نظیام سهای احیزاب و تشیکلکه اند هدرصد حجم نمونه این تحقيو معتقد بود 19بيش از 

ند تلاش کنند و اميدی به قدرت توانميآوردن قدرت کم و خيلي کم دستبه منظوربهمتمرکز کنوني کشور 

ار ثابت بیرای تحقيو معيهای هجود دارد، همچنين بر اساس یافترسيدن از طریو احزاب عملا خيلي کم و

و بیا ای هتیک نمونی tآزمون آماری محاسبه گردیده است و منطبو با  8 گرایيشاخص عدم توسعه حزب

درصد فرضيه تحقيو مبني بر آسيب  31( با احتمال 1تفاوت ميانگين = )توجه به اختلاف معني دار ميانگين

  (.T=16, df=107, sig</0/05)گرددميایيدنيزت بودن این شاخص

 

 گراییی عدم توسعه حزبای براتک نمونه tنتایج آزمون  .21جدول 
 تفاوت میانگین داریمعنیطح س .Sig آزادیدرجات  t متغیر

 77/1 71/7 170 18  گرایيعدم توسعه حزب

 

 محلی مسئولین پاسخگویی و تعلق حس ،پذیریمسئولیتعدم 

توسی  دولیت مرکیزی بیه میاموران و ها و طرحها ه به اینکه در نظام متمرکز بسياری از برنامهبا توج

بنابراین در صورتي  باشندميابلاغات  اجراکنندهو کارگزاران محلي  شوندمياجرایي محلي ابلا  های هدستگا

کیه هایي ات و یا برنامهکه با اعتراض نيز مواجه شوند خود را مامور و معذور معرفي کرده مسووليت اقدام

گيرند. یکي از مواردی که هميشه دولیت میردان در نظیام هستند را بر عهده نمي هاآندر حال اجرا کردن 

برای مدیران اجرایي محلي  کنندميمتمرکز به آن تاکيد دارند ح  تعلو به دولت بر سر کار است و تلاش 

و هیا که بیه هیر دليلیي بیه طرح شودميادی استفاده خود نيز ح  تعلو را افزایش دهند و همواره از افر

خود بنگرد. از این رو در نهادهای عمیومي غيردولتیي ماننید های هو برنامها طرح عنوانبه هاآنهای هبرنام

 هاآننظارت و کنترل بر  شوندميکه مدیران اجرایي آن طي فرآیند دیگری انتخاب و منصوب ها شهرداری

که به دولیت  شودميکند و با مسوولين محلي مواجه مي ت بسي  با چالش مواجهدولت مرکزی را حکوم

اگیر مقاومیت نکنید خیود را میامور  هیاآنهای هو برنامیها ح  تعلو کمتری دارد و در برابر طرح هاآن

 نماید.مي حکومت و معذور معرفي

نفری این  111ه آماری درصد از جامع 19آماری انجام شده مشخص شد بيش از های منطبو با تحليل

و  باشدميمقامات محلي موثر  پذیریمسووليتنظام متمرکز زیاد و خيلي زیاد در کاهش  ندپژوهش معتقد
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نمي  کنندهمشارکت وست مشارکت جهاآنکه در حال اجرای هایي و طرحها چون خود را نسبت به برنامه

مقامیات  پذیریمسیووليتکه این عدم اند هددرصد پاسخگویان این پژوهش معتقد بو 39داند. و همچنين 

بیه میردم در  هیاآندولت مرکزی و همچنين عدم پاسخگویي مناسب های هو برنامها محلي در قبال طرح

سبب کیاهش حی  تعلیو  شدتبهها و برنامهها خصوص مسائل و مشکلاتشان در ارتباط با همان طرح

 . شودميجمعي و روحيه مردم نيز 

معيیار ثابیت بیرای پيش بينیي شیده های آماری تحليلي بر اساس آزمونهای هس یافتهمچنين بر اسا

محاسبه گردییده اسیت و منطبیو بیا  8 ح  تعلو و پاسخگویي مسوولين ،پذیریمسووليتعدم شاخص 

 31( بیا احتمیال 9=تفیاوت ميیانگين)معني دار ميانگينو با توجه به اختلاف ای هتک نمون tآزمون آماری 

 (.T=22, df=107, sig</0/05)گردده تحقيو مبني بر آسيب بودن این شاخص تایيد ميدرصد فرضي

 

 پذیری، حس تعلق و پاسخگویی مسئولینای برای عدم مسئولیتتک نمونه tنتایج آزمون  .27جدول 
 تفاوت میانگین داریمعنیسطح .Sig  آزادیدرجات  t متغیر

 77/9 71/7 170 99  ویي مسوولينح  تعلو و پاسخگ ،پذیریمسووليتعدم 

 

 مرکزی دولت بر فشارها تجمع

گيیرد و خیود نيیز مجیری آن مي در نظام متمرکز به واسطه اینکه حکومت مرکزی همه تصميمات را

بيني اسیت بنیابراین در اکثیر میوارد رئیي  جمهیور اییران در پيشست حجم فشار ناشي از آن نيز قابلا

نبیوده  هاآنول به وجود آورنده وآورد که مسمي بر دولتش صحبت به ميانمختلف از فشارهایي های هدور

باشد، چون او ميرا  دار گذشتگان بوده و آیندگان نيز ميرا  دار دولیت  هاآناما باید در آینده پاسخگوی 

خواهند بود و در این ميان اگر دولت قبلي برای دولت آینده گنیدمي کاشیته باشید دولیت بعیدی مستقر 

اینگونه نيست که در های از محصول آن برای کارآمد جلوه دادن خود استفاده کند، لکن همه طرحاند تومي

یک دوره چهارساله یا نهایت دو دوره به ثمره برسد بنابراین این فشارها دو لبه دارند که هر دولتي بر سیر 

آماری این پژوهش بیيش از های هدادتحليل بر اساس  آید در نظام متمرکز با آن مواجه خواهد بود.مي کار

و ها ی، ناکارآمدهاهمه خلاء شودميدرصد از پاسخگویان جامعه آماری معتقد بودند نظام متمرکز سبب  39
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فعاليتي  مسوولو کسي خود را  بار شود یفق  بر دوش دولت مرکز ي،منف یاز عملکردها يناش یفشارها

 دهند نداند.مي که در ناحيه جغرافيای و یا سازمان متبوع انجام

درصد نيیز از جامعیه آمیاری ایین پیژوهش  13 آماری این پژوهش مشخص شدهای هبر اساس یافت

که نظام متمرکز کشور به علت اینکه سرنوشت همیه امیورات را در دسیت دارد سیبب افیزایش  ندمعتقد

ی تحليلي بر اسیاس آمارهای هبر اساس یافتدرنهایت  نامتعارف انتظارات از دولت مرکزی نيز شده است.

محاسیبه گردییده  8 پيش بيني شده معيار ثابت برای شاخص تجمع فشارها بر دولت مرکیزیهای آزمون

( با 9تفاوت ميانگين=)دار ميانگينو با توجه به اختلاف معنيای هتک نمون tآزمون آماری است و منطبو با 

 ,T=21, df=107)گیرددایيید میيدرصد فرضيه تحقيو مبني بر آسيب بیودن ایین شیاخص ت 31احتمال 

sig</0/05). 

 

 ای برای تجمع فشارها بر دولت مرکزیتک نمونه tنتایج آزمون  .28جدول 

 تفاوت میانگین داریمعنیسطح .Sig آزادیدرجات  t متغیر

 77/9 71/7 170 91 تجمع فشارها بر دولت مرکزی

 

 گیرینتیجه

هیدایت خردمندانیه آن مسیتلزم  ونظام فضایي در قلمیر سازماندهيبدیهي است هرگونه تلاش برای 

اخيیر در مغیرب زمیين های باشد. به ویژه در دههمي شناخت صحيح نيروهای محرکه بازساخت فضایي

اجتماعي و دارای کارکرد تعادل بخش به های جانبه بين گروهر نهاد حکومت تابعي از رابطة چندهرچه بيشت

متمرکیز هیي  ییک از مناسیبات ه در ایران پيش از تکوین دولت بسیي  این رابطه بوده است. در حالي ک

داری شکل نگرفته بود و در ابتدای سده معاصر نيز حکومت سرزميني در ایران از ساخت ایلاتي و سرمایه

نظم سنتي خود خارج نشده بود. بر این مبنا انطباق تووریک سير تکوین حکومت مدرن در ایران با نمونیه 

فضایي در اییران در  هایویژگيغرب متفاوت بوده و در عين حال این سير متفاوت ناشي از  مشابه آن در

بيان شده به این معني نيست که باید راه غرب یا شرق  هایآسيب ،ابعاد انساني و طبيعي بوده است. بنابراین

اوت نسبت به متف هایآسيبدر حکومت داری طي نمود که توسعه یافته شد؛ بلکه برعک   بایستميرا 

، اقتصیادی، قتضیائات ژئوپليتيیکسایر کشورها نشان دهنده این است که ایران بیا توجیه بیه ا هایآسيب

ارائه شیده داشیته  هایآسيبنسخه مخصوص به خود را در کاهش  بایستميفرهنگي، انساني و طبيعي 
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بیه خیوبي  بایسیتمي هیاآنهر یک از )باشد تا بتواند مسير پيشرفت را که وابسته به عوامل بسياری است

دور اندیشانه ای نمود. از این رو بیه  ریزیبرنامه هاآنکالبدشکافي شوند( به خوبي شناسایي شوند و برای 

در ایین پیژوهش ابتیدا  شدهمشخصاولين راهبرد با توجه به درجه و اولویت بندی  عنوانبه رسدمينظر 

محلي و اقتضائات آن در نظر گرفیت بیه  هایویژگيراهبردی جهت افزایش توجه عملياتي به  بایستمي

جهوری اسلامي  قانون اساسيت به امور محلي خود منطبو با حقيقي مردم محلي نسب صورتبهشکلي که 

داشته باشند و برای هرگونه تایيد و مجوزی نياز به حضور در  گيریتصميمبه سرنوشت محلي خود  ایران

 پایتخت و تمرکز قدرت نباشد. 
 

 های پژوهشای و اولویت بندی آسیبنتایج آزمون تی تک نمونه .29ل جدو

 t متغیرها()هاآسیب ردیف
درجات 

 آزادی

Sig.سطح 

 داریمعنی

تفاوت 

 میانگین

 1677 7767 170 99677 های محليیژگيوبه اقتضائات  توجهيکم 1

 1677 7767 170 91677 های قانوني و قانون گذاریماندن ررفيتمغفول 9

 1677 7767 170 91677 اجرای-ناکارآمدی نظام اداری 9

 1617 7767 170 99677 فضایي و توسعه نامتوازن عدالتيبي 1

 9677 7767 170 99677 مشارکت ناقص مردم در اداره امور محلي 1

 9677 7767 170 99677 هاها و مسووليتعدم تفکيک فرآیندی فعاليت 8

 9677 7767 170 99677 ، ح  تعلو و پاسخگویي مسوولين محليپذیریمسووليتعدم  0

 9677 7767 170 91677 تجمع فشارها بر دولت 1

 1677 7767 170 18677 گرایيعدم توسعه حزب 3

 9678 7767 170 11677 گوم فرهنگ سياسي اقتدارگرا و متملوتداو 17

 

 تقدیر و تشکر

بود که با معرفي خبرگان علمي و اجرایي خود هایي عهانجام این پژوهش مستلزم همکاری موثر مجمو

 و از همه نخبگان علمیي، دانندمي نویسندگان برخود لازم ،؛ بنابرایناندهبه غنای مباحث کمک شایاني کرد

همراهي کردند و نظرات ارزشمندشان را در قالب مصاحبه ما را به خوبي  هااستان اکثرکه در  اجرایي کشور

های رفت و برگشت در اختيارشان قرار گرفت و بیا توجیه بیه مسیووليت صورتبهکه ي هایو پرسشنامه
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از دانشگاه تهران نيز همچنين اهتمام داشتند تشکر و قدرداني نمایيم.  هاآنپرمشغله خود به تکميل و ارسال 

ل به سرانجام رسيدن ایین پیژوهش کمیا منظوربهو ایجاد فرصت کافي  مادی و معنوی به جهت حمایت

 تشکر را داریم.
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