
 1398 زمستان - پاییز، 18م، دوره جدید شمارةششای سال بیست و  پژوهشهای اقتصاد و توسعه منطقه

 

های استانمحلی عوامل بازدارنده خودگردانی شناسایی 

 *جمهوری اسالمی ایران

 

  1مرادیظهیر علی

موسسه عالی آموزش و دکتری مدیریت دولتی 
 ، ایران ریزیپژوهش مدیریت و برنامه

  2علی جهانگیری

موسسه عالی استادیار گروه مدیریت دولتی 
  .، ایرانریزیآموزش و پژوهش مدیریت و برنامه

 3تبارعلیرضا علوی

زیست و توسعه  استادیار گروه مدیریت محیط
 زیست، ایران.  پایدار دانشگاه محیط

 
 7/10/1398تاریخ پذیرش                  27/4/1398تاریخ دریافت    

 

 چکیده 

. های جمهوری اسالمی ایران با موفقیت همرراه بوروده اسرت   های تمرکززدایی در سطح استان سیاستاجرای 
تحقر   لرذا   ؛کنرد هرا جیروریری مری   هدف این پژوهش شناسایی عروامیی اسرت کره از تمرکززدایری اسرتان     

بره   های کشور در بظر ررفته شده است.به عنوان بقطه هدف تمرکززدایی در سطح استانخودرردابی محیی 
برا اسرتداده از روش   این پژوهش  ،ج.ا.ایران و مذهوی موقعیت ژئوپییتیک، توسعه بامتوازن و تنوع قومی دلیل
خورره مصراحوه بیمره سراختاریافته      16با  در مرحیه اول پس از مطالعه پیشینه پژوهشی،ابجام پذیرفت.  آمیخته

هرا  هدت عامل بازداربده خودرردابی استان، حییل محتواتها از طری  روش ابجام شد. با تحییل بتایج مصاحوه
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، «هرا توسرعه برامتوازن اسرتان   »، «تحریک پذیری اقروام »، «یباتوابی شهروبد»، «تضاد سیاسی»، «زوال بخوگی»
کد اولیره اسرتخراج    430مدهوم و  105مقوله،  17از  «تهدیدات امنیتی داخیی»و  «المیییتهدیدات امنیتی بین»

ها، برا  عوامل بازداربده بر خودرردابی محیی استان یرتأثبه منظور افزایش اعتوار عوامل استخراج شده، شدبد. 
 . معادالت ساختاری مورد آزمون قرار ررفت سازی مدل اده ازاستد

 

 .خودرردان محیی محیی، حکومت تمرکززدایی، حکومتتوسعه، ها: کلیدواژه

 .JEL: E42, G28, H11, H76 یبند طبقه

 

 مقدمه

 منظرور اداره امرور عمرومی در پریش روی     در ابتخاب میان تمرکز و عدم تمرکز دو رویکرد بره 

افترد، ایرن حکومرت     های متمرکرز اتدرام مری    د دارد. در رویکرد بخست که در دولتها وجو دولت

است که مسئولیت تمام امور را بر عهده دارد. حکومت موظف است تمام خدمات را برای مصررف  
های جامعره بقشری در اداره امرور عمرومی بخواهنرد داشرت. در        شهروبدان فراهم کند و سایر بخش

یرابی بره    شامل حکومت، جامعه مدبی و بخش خصوصی برای دست یتیرویکرد دوم بر توان حاکم

ررویی بره   منظرور افرزایش تروان پاسرخ    هرا بره  (. لذا دولرت Marcou, 2013رردد ) می تأکیداهداف 
های مردم و توسعة حاکمیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود، بارزیربد به سمت عدم درخواست

ترر  کشرورهای   های اخیرر، بریش  کنند. در دههری حرکت تمرکز و وارذاری اختیارات سیاسی و ادا
(. الوتره تمرکززدایری برا    Gradstein, 2017ابرد ) تمرکز ررایش پیدا کررده یافته به سمت عدمتوسعه

دقت آن ممکن اسرت منجرر    ایجاد تغییرات رسترده در دولت، واقعاً پیچیده خواهد بود و اجرای بی
هرا در ایرران بشران    (. با این حال پرژوهش Nemec & Matejova, 2013به مشکالت اساسی رردد )

شرود   زا درون و متروازن  توسعه یک ایجاد باعث توابد می تمرکززدایی های سیاست دهد اجرایمی

(Ahmadipor et al., 2016.)    کشرور در کنررار   در مررورد جمهروری اسرالمی ایرران، رسررتردری
کنرد  مری  ایجراب  سیاسری و اداری را  توزیر  قردرت   متغیرهای ابسابی و فرهنگری متنروع، وررورت   

(Shams, 2011.) های اخیرر و بعرد از ابقرالب اسرالمی، قروابینی روبرارون در       دلیل در دهههمینبه
هرا  این سیاسرت  ازجمیهحمایت از تدویض قدرت سیاسی و اداری به مردم، به تصویب رسیده است. 

اسالمی ایران( اشاره بمود. بربامرة  )فصل هدتم قابون اساسی جمهوری  106تا  100توان به اصول می
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تمرکرز  چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران بیرز برا تأکیرد برر عردم     
تمرکرز در کشرور داشرت. قرابون بربامرة پرنجم توسرعه کشرور و         مالی، سعی در پیشورد اهداف عدم

-، در حروزة عردم  1389سرال  های کیی بظام اداری ابالغی مقام معظرم رهورری در   همچنین سیاست

هرای توزیر  قردرت    سیاسرت با وجود تصویب تری را در کشور ایجاد بمود. تمرکز، فضای رسترده
 اقتردار  تمرکرز  برر  اجرایی کشور به دالیرل مختیرف موتنری    ساختار ووعیت فعیی، اداری و سیاسی

هرایی کره   یکری از دغدغره   (.Taslimi & mashali, 2006اسرت )  کشور مرکز در اداری و سیاسی
بررد، وجرود اقروام مختیرف در     تر قردرت پریش مری   های ایرابی را به سمت تمرکز هرچه بیشدولت

داخل مرزهای ایران است که دارای اشتراکات قومی و مذهوی با کشورهای همسایه هستند. اررچره  
اسرت   بروده  ایرابری  در ابدیشرة بخوگران   مشرروطیت  ابقرالب  زمران  از محیری  خرودرردابی  دغدغرة 
(Omidi, 2013ولی پس از تشکیل دولت مدرن، رواخان به ،)  منظور حدظ تمامیت اروی و ثابرت

داشتن مرزهای ایران، اقدام به سیب اختیار روسای قوایل، اسکان عشایر، خی  سالح و سررکوب  بگاه
کره  (. برا ایرن حرال، اقروام مختیرف هرر زمرابی       Molaei & Azghandi, 2010بمود ) اقوام مرزبشین

هایی که پرس از اخرراج   ابد. شورشطیوی بمودهابد، اقدام به شورش و جداییمساعد دیدهشرایط را 
 در ررایابره قروم  و مرکزرریرز  وارررا  هرای وقوع پیوست و همچنین رررایش رواشاه توسط اقوام به

ررروه کرردی پرژاگ، ررروه بیروچی       تشرکیل  ابقرالب اسرالمی برا    پیروزی اولیة هایسال در ایران
طیرب و جنروش سیاسری خیر  تررکمن از ایرن دسرت بودبرد.         ررای تجزیره های عربجنداهلل، رروه

بااطمینابی در داخل حاکمیت بسوت به اقوام باعث شده است که روبد تمرکززدایی ، وجود یجهدربت

المیرل  در زمینرة تهدیردات برین    رو رردد.در داخل کشور با کُندی و در برخی موارد با سکون روبه
هرای  هرای حکومرت  بگیز است که پس از ابقالب اسالمی با تغییر هنجارها و ارزشبراتأملاین بکته 

عنروان دشرمن   ایرابی، تعریف جمهوری اسالمی ایران از دشرمنان خرارجی تغییرر کررد. اسررائیل بره      
هرای مررزی و   طیوران داخیری در اسرتان   عنوان دشمن جهابی با تحریک تجزیره ای و آمریکا بهمنطقه

فرار   رابه، اروبدرود، خییجشورهای همسایه بر مناط  مرزی مابند جزایر سهحمایت از ادعاهای ک

امرا سیاسرت جمهروری    ؛ ابرد و دریای خزر همواره در راستای تضعیف و تجزیة ایران ترالش بمروده  
اسالمی ایران در برابر این تهدیدات، همواره بر حدظ تمامیت اروی با استداده از تمرکز قردرت در  

توابرد باعرث تضرعیف    ررچه کارشناسان معتقدبد ادامرة ایرن روبرد در آینرده مری     مرکز بوده است. ا
(. یکی دیگر از عوامیی که فرایند تمرکززدایری در جمهروری   Omidi, 2013حاکمیت میّی رردد )
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هرا،  ها است. بوود دسترسی بره راه رو بموده است، رشد بامتوازن استاناسالمی ایران را با مشکل روبه
هرا  قدری سرعت رشد و توسرعة آن ها بهعی، آب و زمین و دورافتادری برخی از استانبوود مناب  طوی

هرا بسریار   های مرکزی کاهش داده است کره فاصریة توسرعة برامتوازن میران اسرتان      را بسوت به استان
در قابون اساسی، توزیر  حاکمیرت    که ازآبجایی .(Alimoradi et al., 2017) مشهود رردیده است
المی ایران پذیرفته شده بیست و ج.ا.ایران با حاکمیت یکپارچه تعریف شده اسرت،  در جمهوری اس

لذا ابواع تمرکززدایی سیاسی اعم از فدرالیسم و خودمختاری که موتنری برر توزیر  حاکمیرت میران      
توابد به عنوان الگوی تمرکززدایی در ج.ا.ایران مورد اسرتداده  حکومت مرکزی و محیی است، بمی

عنروان یکری از ابرواع    حکومرت خرودرردان محیری بره    ه همین دلیل برا توجره بره اینکره     قرار ریرد. ب
رفتره تأکیرد دارد، بخشری راهورردی در     های محیی فاقد حاکمیت که بر تمرکززدایی پیشحکومت

جهرت   عنروان الگرویی قرابوبی   توابرد بره  مری  ،(Brezovšek, 2014) شودتوسعة کشورها شناخته می

 مطرح رردد (که با روح قابون اساسی در تناقض است مرکززدایی سیاسیتدر مقابل تمرکززدایی )
(Alimoradi et al., 2018.)  هرردف اصرریی از ابجررام ایررن پررژوهش، شناسررایی عوامررل بازداربررده

به رف  مواب  تمرکززدایی در کشرور کمرک شرود.    تا از این طری  است  هاخودرردابی محیی استان
ومی باال، موزائیکی بودن کشور و وجود تهدیردات امنیتری بره دلیرل     ها، تنوع ق توسعه بامتوازن استان

هرا و  تنروع مدراهیم، پیچیرده و پنهران برودن مقولره      برا   را موقعیت ژئوپییتیک ج.ا.ایران، این پرژوهش 
بظرران  است. در این شررایط صراحب  بموده رو ها روبهمتغیرهای مرتوط با هر مقوله و روابط میان آن

هرا  زمینره  و هرای موجرود  پیچیردری  کهآن تا با استداده از آن بدونل روشی بود معتقدبد باید به دبوا

لذا به (. Creswell, 2012:423ها اقدام شود )داده مدیریت و دستکاری رردد بسوت به ساده کردن
، «؟هرا کردام اسرت   عوامل بازداربده خودرردابی محیی استان»اساسی پژوهش  سؤالمنظور پاسخ به 

عوامل بازداربرده از طریر     با خورران،مصاحوه  و ابجام از مطالعه پیشینه پژوهشیس در مرحیه اول پ
 یرترأث دربهایت به منظرور افرزایش اعتورار عوامرل اسرتخراج شرده،        و شدبداستخراج تحییل محتوای 

معرادالت سراختاری مرورد     سرازی  مدل ها، با استداده ازعوامل بازداربده بر خودرردابی محیی استان

 .ار ررفتآزمون قر
 

 ادبیات موضوع و مبانی نظری

بنا بر تعریف سازمان میل متحد، حکومت محیی عوارت است از؛ اعمال اقتردار اداری و سیاسری   
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ای، در داخل یک قیمرو وسیعی از یک دولت. این بوع از حکومت در محدوده قردرتی   بر محدوده
هرا بره آن تدرویض شرده اسرت،       که توسط باالترین سطح حکومت از طری  قروابین یرا دسرتورالعمل   

بمایرد. اصرطالح حکومرت محیری در مقابرل حکومرت مرکرزی یرا حکومرت میری و یرا             فعالیت می
هرای اسرتان،    شود و بهادهای آن بین کشورها متنروع اسرت و برا برام     حکومت فدرال به کار برده می

هرا  دولرت (. UNDP, 2010کنرد )  منطقه، شهرستان، شهرداری، شهر، محیه، روستا و ... فعالیرت مری  

هرا   کننرد کره آن   های مختیدی استداده می ها و روش های محیی، از سوک دهی حکومت برای سازمان
 توان در قالب سه سوک ذیل توویح داد: را می

ریری و اختیار اجرای تصرمیمات، در یرک    سوک تمرکزررایی؛ حالتی است که قدرت تصمیم
 مرج  خاص متمرکز است.

دهی موتنی برر توزیر  مرأموران و اختیرارات در قالرب یرک شرخ          سازمانزدایی؛ سوک تراکم

(. وو  موجرود  Shams, 2011های غیر متراکم محیی ) سوی اداره حقوقی، از یک اداره مرکزی به
زدایری   دهی دولت در جمهوری اسالمی ایران در سطوح استابی، منطو  برر ترراکم   یا الگوی سازمان

 است.

ریری و مناب  از مرکز به سرطوح فررو    یاسی، ظرفیت تصمیمابتقال قدرت سزدایی؛ سوک تمرکز

فرایند ابتقرال بخشری از حاکمیرت و قردرت دولرت میری بره مقامرات و          ییتمرکززدا. میی حکومت
تررین فراینردهای توسرعه     تمرکززدایی یکی از مهرم  رردد. ای تعریف می های محیی و منطقه سازمان
ابتقرال قردرت سیاسری، مرالی و      عنروان فراینرد   شرود و بره   ساالری در یک کشور محسوب مری  مردم

، ایجاد یک سیستم دموکراتیک با ثواتبه دبوال ریری از حکومت مرکزی به سطوح محیی،  تصمیم
های باثوات برای توسعه اقتصادی در سرطوح   تسهیل ایجاد پایه، افزایش اثربخشی و کارایی حکومت

 اسررت ریررری دان در تصررمیممشررارکت شررهروبو  تررر دهرری حکومررت شررداف شررکل، میرری و محیرری
(ISUFAJ, 2014.) 

 

 حکومت خودگردان محلی 

موتنری برر تدرویض اختیرار و مسرئولیت بره       از طریق تمرکززدایی که    حکومت خودرردان محیی
ریربرد. در   ریری سیاسی توسط دولت مرکزی به دولت محیی اسرت، شرکل مری    همراه ح  تصمیم

هرای کیری دولرت مرکرزی،      اتی بمرودن سیاسرت  منظور عمیی این الگو حکومت خودرردان محیی به
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بماید، تا ارائره خردمات عمرومی     های محیی با مشارکت بهادهای محیی می مشی اقدام به تدوین خط
منشررور اروپررایی حکومررت  3(. مرراده Kovač, 2014متناسررب بررا بیرراز مررردم محیرری ارائرره رردبررد )

ریت سرهم قابرل تروجهی از امرور     خودرردان محیی را ح  و توابایی مقامات محیی در تنظیم و مدی
بمایرد و   عمومی ذیل مسئولیت خود در محدوده قوابین و با توجه به مناف  مردم محیری تعریرف مری   

طور آزادابه و با رأی مخدری   دارد که این ح  باید از طرف شورا یا مجمعی که اعضای آن به تأکید

. اسرخگو هسرتند، اعمرال ررردد    هرای اجرایری پ   ابرد و دارای سرازمان   و مسرتقیم مرردم ابتخراب شرده    

-هرا بره  حکومت خودرردان محیی عوارت است از برآوردن ح  بهادهای محیی، که صرالحیت آن 

چشمگیری از امرور عمرومی، مطراب     صورت قابوبی تعریف شده است، برای اداره و مدیریت سهم 
 (.Astrauskas & Gecikova, 2014مناف  ساکنان قیمرو مدیریتی خود )

هرای خرودرردان محیری از بظرر فنری دارای سره اصرل اساسری         پژوهشگران، حکومتبنا بر بظر 

کننرد، عوارتنرد از: اصرل کرارکرد     هستند. اصولی کره حکومرت خرودرردان محیری را هردایت مری      
اصرل   (.Brezovšek, 2014) 3ررایری و اصرل منطقره   2یا تدکیک صالحیت، اصل اسرتقالل  1تعامیی

برر   ی بر ابجام وظایف توسط سطح اصیح حکومت است وکارکرد تعامیی یا تدکیک صالحیت موتن
های مختیف دولت برای دخالرت در ابجرام بهینرة امرور     ریری در مورد توابایی الیهمقایسه و تصمیم

هرای بهرادی توسرعه در    عمومی تأکید دارد. تأکید بر کیدیت توزی  خدمات بدون توجه بره ظرفیرت  
اصرل   بمایرد. رو مری ا را برا چرالش جردی روبره    هر سرازی آن های خودرردان محیی، پیراده حکومت

استقالل موتنی بر قابوبی بودن حکومت خودرردان محیی است و برر جردایی موجودیرت حکومرت     

ریری در سطوح محیری از تمرکرز   بماید. وجود قدرت تصمیمخودرردان محیی از دولت تأکید می
ت سیاسری در منراط  محیری    هرای متدراو  کند و اجازة ابتخابقدرت سیاسی در مرکز جیوریری می

ررایی موتنی بر ابتقال و تدویض بخشی از قدرت سیاسی و اقتصرادی  ل منطقهاص دهد.مختیف را می
عنوان فرایند ایجاد ظرفیت الزم بررای  ای بمودن بهتر است. منطقهاز دولت به موجودیت سطح پایین

ج عوامل اقتصادی، با دربظرر  ابجام اقدامات مستقل با هدف توسعة یک محدودة خاص از طری  بسی

________________________________________________________________ 
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 (.Marcou, 2013رردد )ای و محیی و پتابسیل توسعة آن تعریف میهای منطقهررفتن ویژری
 

 عناصر حکومت خودگردان محلی 

ررردد. دسرته اول    عناصر تشکیل دهنرده حکومرت خرودرردان محیری بره دو دسرته تقسریم مری        

رگ هستند و دسرته دوم عناصرر مخرت     های محیی مشت عناصری هستند که در تمام ابواع حکومت
هرای محیری    عناصر تشکیل دهنده حکومت برخی از پژوهشگرانحکومت خودرردان محیی است. 

ترر، محققران    ای کامرل  (. در ارائره Ghalibaf, 2010: 92دابد )را شامل جمعیت، قیمرو و قدرت می
، سرازمان  2، جمعیرت 1بماینرد کره عوارتنرد از قیمررو     عنصرر معرفری مری    7های محیی  برای حکومت

و  6، وظرایف و قردرت حکرومتی   5های محیی ، مستقل از سایر حکومت4، هویت قابوبی مجزا3دائمی

 (. Alderfer, 1956: 3) 7قدرت جذب درآمد
Brezovšek (2014عناصر تشکیل دهنده حکومت خودرردان محیی را ) معرفی مری  روبه این-

 ،عنصر وظیده مدبی. یایی خودرردان محیی استکه تعیین کننده محدوده جغراف ،عنصر قیمروکند: 
عوارت است از  ،عنصر سازمابی. دارد تأکیدبر اجرای وظایف اجتماع محیی بر اسا  مناف  اعضای 

عنصرر مرالی و   . پاسخگویی اعضای حکومت خودرردان محیی به اجتماع محیی و دولرت مرکرزی  

 ،عنصر قابوبی. را در اختیار داشته باشد هر اجتماع محیی باید مناب  مالی و مادی مناسب خود ،مادی
که بر این اسا  هر اجتمراع محیری بایرد از پشرتوابه حاکمیرت قرابون در خصروص وورعیت خرود          

هرای خرودرردان اروپرا اسرت      همچنین سه عنصر هنجاری که در خدمت حکومرت  برخوردار باشد.
ومرت مرکرزی و   ریرری برین حک   شامل؛ الف. استقالل محیی که در خصوص تقسیم قدرت تصرمیم 

عنوان اقتدار محیی جهت ایجاد بستر و فرصرتی مناسرب    که به ساالری مردمکند. ب.  محیی بحث می

رردد و پ. کارایی کره   به منظور تشوی  شهروبدان جهت مشارکت در اعمال حاکمیت تعریف می

________________________________________________________________ 

1- Territory 

2- Papulation 

3- Continuous organization 
4- Separate legal identity 

5- Independence from other local government 

6- Governmental power and functions 

7- Power to raise revenue 
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ائل سرطح  مس های حل راهبه اقتدار محیی در تأمین خدمات عمومی با کارایی باالیی و جستجو برای 
 (.Greer, Murphy & Ogard, 2005: 11شود )کند، می محل اشاره می

ای از مردم که در یرک سررزمین خراص     عنوان مجموعه به «1دولت»این بکته قابل تأمل است که 
کند  ابد، دارای حکومتی هستند که به وو  و اجرای قوابین اقدام می صورت دائمی سکنی رزیده به

هرا را از تعرورات داخیری و     صورت روح حاکم و قدرت عالیه آن ربد که بهو از حاکمیتی برخوردا

ساختارها و بهادهایی که از طری  فرایندهایی منظم و عنوان  به «حکومت»بماید، با  خارجی حدظ می
ها و تصمیمات مقامات اداری را در درون یک بظام سیاسی و  با پشتیوابی یک بظام حقوقی، سیاست

عنوان   رسد آن چیزی که پیش از این به است. به بظر میرذاربد، متداوت  اجرا میدر قیمرو معین به 
پردازان ارائه شرده اسرت برا تعراریف      عناصر تشکیل دهنده حکومت خودرردان محیی توسط بظریه

پرردازان   ارائه شده از حکومت، حکومت محیی و حکومت خودرردابی محیی ابطوام بدارد و بظریه

جمعیت و قیمرو را جرزو  از پژوهشگران  برخیابد.  لت و حکومت قائل بشدهتدکیک شدافی بین دو
عناصر مربوط به سرزمین خودرردان شناسایی بمودبد، همچنین جرذب درآمرد و کرارایی در ارائره     

-بندی کردبد. بنابراین عناصر تشرکیل های حکومت خودرردان محیی دستهخدمات را در خروجی

ریرری، وظرایف   رتنرد از هویرت قرابوبی، اختیرارات تصرمیم     دهنده حکومت خودرردان محیری عوا 

 .(Alimoradi, 2019های عمومی )ساالری و سازمانحکومتی، مردم
 

 حکومت خودگردان محلی عوامل بازدارنده 

هرای محیری فاقرد    عنوان یکری از ابرواع حکومرت   بهحکومت خودرردان محیی در این پژوهش 
هرای  د دارد، بقطه هردف تمرکززدایری در سرطح اسرتان    رفته تأکیحاکمیت که بر تمرکززدایی پیش

با عنایت بره اینکره پیشرینه پژوهشری مناسروی در خصروص عوامرل          کشور در بظر ررفته شده است.
هایی که به شناسایی عوامرل بازداربرده   بازداربده خودرردابی محیی وجود بدارد و همچنین پژوهش

ر این قسرمت پرس از مطالعره عوامرل بازداربرده      باشند، دابد، محدود میتمرکززدایی همت رمارده
بر تمرکززدایی را به عنوان پیشرینه پژوهشری مرورد     مؤثرخودرردابی محیی و  تمرکززدایی، عوامل 

________________________________________________________________ 

1- State 
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 .د ررفتبررسی قرار خواه
هرای حکومرت    اعتقاد به عردم تأثیرررذاری شرهروبدان برر فعالیرت     ( 2015مایکووا و سیمینووا )

عردم  و  اعتماد پایین و کم به بدبه حکومت خرودرردان محیری   ،خودرردان محیی و دولت مرکزی
عوامرل  را جرزو   های موجود در مشارکت در حکومرت خرودرردان محیری    آراهی مردم به فرصت

 Maykova andمعرفری کردبرد )   هرای محیری  در خودرردابی کاهش مشارکت شهروبدان بر مؤثر

Simonova, 2015 .)توابد از کار حکومت  می که میهمچنین ایشان در پژوهش خود مشکالت مه
بظرارت بریش از حرد برر     شرامل؛  خودرردان محیی در جمهوری فدرال روسیه جیروریری بمایرد را   

عدم وجود ابزارهای قرابوبی  ی، ا عمیکرد حکومت خودرردان محیی توسط مقامات فدرال و منطقه
ی، محیرربوررود منرراب  مررالی در حکومررت خررودرردان ، برررای اقرردامات حکومررت خررودرردان محیرری
، فساد و تاراج کارکنان حکومت خودرردان محیری ، کارکنان غیر ماهر حکومت خودرردان محیی

غیروررروری وظررایف  یکررار دوبرراره، توزیرر  غیرمنصرردابه قرردرت در حکومررت خررودرردان محیرری
پرداخت پایین بره کارکنران حکومرت خرودرردان     ، حکومتی در سطح حکومت خودرردان محیی

بوود پشرتیوابی فنری   و  اسب کارکنان در بدبه حکومت خودرردان محییعدم وجود تعداد من، محیی
 ، اینتربررت و ...(وبقررل حمررلمناسررب بدبرره حکومررت خررودرردان محیرری )مابنررد تجهیررزات اداری،  

 ابد. دابسته
، خواست سیاسی رهورران بررای تغییرر وورعیت     یرتأثحرکت به سمت خودرردابی محیی تحت 

حمایرت عمرومی و   ، عیین مسیر عوور برای رسیدن به اهدافدابش خورران برای تعریف اهداف و ت

خرودرردابی محیری اسرت و عردم      سرازی  آمادری مردم برای پیاده خواست شهروبدان برای تغییر و
 ,Kobasa)باشرد  وجود عوامل ذکر شده موابعی اساسی بر سر راه استقرار خرودرردابی محیری مری   

در حکومررت  1اوری ارتواطررات و اطالعرراتفنرر یرتررأثهررا بیررز بررر برخرری پررژوهش همچنررین (.2012
های رسترده در بین روستاهای هنرد، فنراوری    باوجود محرومیتبمایند. می تأکیدخودرردان محیی 

، سرازی  یرره ذخهای خودرردان روستایی توابسرت، در پرردازش،    ارتواطات و اطالعات در حکومت

داقل قیمرت، زمران و ترالش در    اطالعرات را برا حر    ICTاحیا و ابتشار اطالعات موفر  عمرل بمایرد.    

________________________________________________________________ 

1- ICT 
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دهد و ارتواط مردم با حکومت محیی را  های خودرردان محیی قرار می خدمت شهروبدان حکومت
توابد بقرش مهمری را در توسرعه بخرش عمرومی و اداره آن ایجراد بمایرد.         می ICTبماید.  تسهیل می

الری بقش مؤثری ایدرا  سا همچنین استداده از فناوری اطالعات در کاهش بروکراسی و تقویت مردم
کند. لذا کشورها در حرکت به سمت ایجاد تغییر در اداره عمومی، بارزیر به استداده از فنراوری   می

-های صورتدر جدول ذیل خالصه پژوهش .(Kumar et al., 2013) اطالعات و ارتواطات هستند

 بر تمرکززدایی به شکل کیی ارائه شده است. مؤثرپذیرفته در خصوص عوامل 
 

 روش پژوهش

این پژوهش از طری  روش آمیخته، در دو مرحیه مستقل کیدی و کمی به ابجام رسید. با در بظر 
، پرژوهش حاورر در   (Saunders, Lewis, And Thornhill, 2009: 138) ررفتن مدل پیاز تحقی 
جره بره   ررا و استراتژی پژوهشی تحییل محتوا اسرت. برا تو  تدسیر پژوهشی فیسدة مرحیه کیدی دارای

بر خرودرردابی   مؤثرها و پیشینه پژوهشی موجود در خصوص عوامل اینکه در این قسمت، از بظریه
قیاسری اسرت. در    دو تمرکززدایی استداده شده است، دربتیجه قسمت کیدی پژوهش دارای رویکرر 

 آوری اطالعات، برا ها استداده رردید و جم قسمت کیدی از روش ریوله برفی جهت ابتخاب بموبه
رررا اسرت.   اثورات  پژوهشری  یافته صورت پذیرفت. اما در مرحیره کمری فیسردة   مصاحوه بیمه ساخت

معادالت ساختاری است. در این مرحیه از  سازی مدلرویکرد پژوهشی قیاسی و استراتژی پژوهشی 
آوری اطالعرات،  ها از هر استان استداده شده است و ابزار جمر  ای جهت ابتخاب بموبهروش خوشه

 ساخته است.نامه محق پرسش
 

 مرحله اول: طراحی چهارچوب مفهومی پژوهش

بدر از خوررابی  16مصاحوه، در رام اول با  سؤاالتپس از بررسی پیشینه پژوهشی و تهیه لیست 
هرای اسرتابی و بماینردری مجیرس سرابقه فعالیرت       عنوان وزیر، استابدار، معاوبرت پیش از این به  که

 هرای محیری  مردیریت دولتری و حکومرت    ةش، تجربه و صالحیت در حروز دابو به واسطه  ابدداشته
هرای بیمره سراخت یافتره     ها، تکمیل و اشواع مداهیم را داشتند، مصراحوه سازی خزابه دادهامکان غنی

شردبد، بره ایرن صرورت کره پرس از       ابجام شد. این افراد با استداده از روش ریوله برفی ابتخاب مری 

هرا، تکمیرل و   سرازی خزابره داده  چه کسی امکان غنری "شد ن پرسیده میمصاحوه با هر خوره از ایشا
 . "اشواع مداهیم را دارد؟
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 بر تمرکززدایی مؤثر. عوامل (1)جدول

 عوامل منبع ردیف

1 
Rondinelli, 

Nellis & 

Cheema (1983) 

رکززدایی، . نگرش، رفتار و فرهنگ مردم نسبت به تم2درجه یا میزان تعهد سیاسی و حمایت اداری،  .1

 . منابع فیزیکی، انسانی و مالی کافی4دهی برنامة تمرکززدایی،  . طراحی و سازمان3

2 Azfar et al., 
(1999) 

. مشارکت 4های حکومت،  . شفافیت فعالیت3های مالی تمرکززدایی،  جنبه -2. چهارچوب سیاسی، 1

تر از  های پایین . ظرفیت حکومت6، .اثربخشی جامعه مدنی و ساختار جامعه5شهروندان در ارائه خدمات، 

 سطح ملی

3 Ngaruko (2003) 
. منابع 5های سیاسی،  . دخالت4. قوانین و مقررات روشن، 3های مالی،  . مشوق2پذیری،  . مسئولیت1

 انسانی کارآمد

4 Jütting et al., 

(2004) 

. ظرفیت 2مناطق،  ها، سطح درآمد و فاصله بین شرایط کشور؛ تراکم جمعیت، وضعیت زیرساخت. 1

. ساختار قدرت 4. نهادهای موروثی اجتماعی، 3بازیگران محلی، فرهنگ پاسخگویی و حاکمیت قانون، 

. جذب نخبگان به امور 7. شفافیت و مشارکت، 6. توانایی و اشتیاق برای انجام اصالحات، 5سیاسی، 

 . انسجام سیاسی8محلی و فساد، 

5 Taslimi & 
mashali (2006) 

. 4. شرایط کشور ایران از نظر قومیت و نژاد، 3ها،  . تعدد زبان2تردگی و وسعت جغرافیای کشور، . گس1

. شرایط 6. سابقه تاریخی و شرایط فرهنگی و اجتماعی، 5های محلی،  خدمات قابل تفویض به سازمان

ران از نظر . شرایط کشور ای7کشور ایران از نظر اقتصادی و توزیع منابع طبیعی بین مناطق مختلف، 

 سیاسی )به خطر افتادن تمامیت ارضی کشور(، شناسایی نمودند.

6 Barrett, Mude & 

Omiti (2007) 
. آگاهی مردم محلی از حقوق اجتماعی 3. دسترسی کافی به اطالعات، 2. بلوغ سیاسی مردم محلی، 1

 پذیری سیاسی . مسئولیت5های اداری،  . دسترسی مردم به کانال4خود، 

7 CAGE (2007) 1 ،اقتصادی بودن5. ظرفیت، 4. هماهنگی بین بخشی، 3. مشارکت، 2. کنترل سیاسی بر محیط . 

8 Scott (2009) 
. 3های قدرت در مناطق روستایی،  . تقویت پایگاه2های سیاسی در سطوح محلی و مرکزی،  . مشوق1

 های مالی . محدودیت4های اداری در سطوح محلی،  ظرفیت

9 Firman (2010) 

های محلی  . شفافیت و گشودگی در فرایند مذاکرات حکومت2گیری جمعی افقی،  . فرایند تصمیم1

افزایی در ارائه  . هم4های محلی،  انداز مشترک سران حکومت . رهبری و چشم3دارای منافع متضاد، 

 خدمات عمومی با کیفیت باالتر

10 Omidi (2013) 
های  . گروه4، . مشکالت سیاسی و امنیتی3دگی قومی، . تنوع و درهم تنی2. گستردگی کشور، 1

 طلب تجزیه

11 Kobasa (2012) 

. دانش خبرگان برای تعریف اهداف و تعیین مسیر 2. خواست سیاسی رهبران برای تغییر وضعیت، 1

. آمادگی مردم برای 4. حمایت عمومی و خواست شهروندان برای تغییر، 3عبور برای رسیدن به اهداف، 

 سازی تغییرات پیاده

12 
Maykova& 
Simonova 

(2015) 

. اولویت 3. فراگیر بودن نگرش پدرساالرانه مقامات، 2. عدم بلوغ نهادهای حکومت خودگردان محلی، 1

. 5های اجتماعی،  . مشارکت ضعیف شهروندان در فعالیت4مردم بر قدرتمند بودن حکومت مرکزی، 

اعتماد . 6، های حکومت خودگردان محلی و دولت مرکزی عالیتاعتقاد به عدم تأثیرگذاری شهروندان بر ف

های موجود در مشارکت  عدم آگاهی مردم به فرصت. 7، پایین و کم به بدنه حکومت خودگردان محلی

 در حکومت خودگردان محلی
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 مصراحوة  شرد. از مصاحوه بعدی با خوره پیشنهاد شرده توسرط خورره پیشرین، ابجرام مری       دربتیجه

 ترا  هرا ابجرام مصراحوه   اطمینران،  بررای  امرا  رردیرد؛  مشراهده  اطالعرات  در تکررار  بعرد،  به سیزدهم

هنمرا شرامل   با یک فهرسرت را ها، پژوهشگر آوری دادهمنظور جم  هیافت. ب ادامه شابزدهمین خوره
-است، در جیسة مصاحوه حاور مری آمده   دستیک سری مداهیم که از پیشینه پژوهشی موووع به

بخستین پرسش در مورد عوامل بازداربده خرودرردان شردن   رردید. در ابتدای مصاحوه، با پرسیدن 

 نرد. در ادامره،  شد تا دیدراه خود ارائره ک شوبده این امکان داده میهای ج.ا.ایران، به مصاحوهاستان

 شد آغاز آذرماه از اطالعات رردآوری رردید.شوبده مطرح میپاسخ مصاحوه بر اسا  هاپرسش

یافت. مدت زمان هر مصاحوه حدود یک ساعت بود و در برخی از مواق  در دو  ادامه اسدندماه تا و
 شد.یا سه جیسه تکرار می

هرای  یادداشت متن و زمینه در که است در این مرحیه پژوهشگر درصدد جست و جوی الگویی

-داده دارد، لذا با استداده از روش تحییل محتوا  بسروت بره کدررذاری    وجود هامصاحوه برررفته از

در ابتدا کدهای اولیره بعرد از هرر مصراحوه مرورد تحییرل قررار ررفتنرد و         ها اقدام شد. های مصاحوه

هرای پیشرین مرورد     رین مصاحوه با مصاحوهها، مداهیم و مقوالت استخراج شده از آخ بشابه دربهایت
های بعدی شناسرایی   ها جهت هدایت مصاحوه مقایسه قرار ررفتند تا بقاط اشتراگ و بقاط افترام آن

بره منظرور ابجرام تحییرل     مداهیم و مقروالت صرورت ریررد.     سازی یکپارچهرردد و همچنین فرایند 
 ها مراحل ذیل صورت پذیرفت. مصاحوه

 

 لیهالف( کدگذاری او

ریری تنها به هر عوارتی که در مصاحوه توسط مصراحوه  جهت روبه هیچپژوهشگر در ابتدا بدون 

شوبده ارائه شده است، بنا بره شرماره مصراحوه و زمران ارائره عورارت مرورد بظرر، یرک کرد واحرد            
 560مصراحوه   16هرای اسرتخراج شرده از     دهد. بترایج کدررذاری اولیره کییره عورارت      تخصی  می

 اری شده است.عوارت کدرذ
 

 های نامربوط ب( حذف عبارت

رردیرد کره مطراب  بظرر سرایر       ها، عواراتی از طرف مصاحوه شوبده ارائه می در برخی از مصاحوه

هرای   های ارائه شده دیگر و پیامدهای خودرردابی محیری اسرتان   خورران، ارتواط مدهومی با عوارت
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رکز با تمام محاسنی کره دارد در درون خرودش   سیستم متم "عوارت  مثال عنوان بهج.ا.ایران بداشت. 
هرای برامربوط هسرتند. پژوهشرگر      از مصاحوه اول مصدام عوارت 9با کد اولیه  "دارای معایوی است

عوارت بامربوط روبرو شد که با حرذف   130ها با  های ارائه شده در مصاحوه در حین بررسی عوارت
 کد اولیه در اختیار قرار ررفت. 430ها،  آن
 

 کشف مفاهیمپ( 

پژوهشررگر از طریرر  کشررف ارتواطررات مدهررومی میرران کرردهای اولیرره اسررتخراج شررده، امکرران   
با شماره کد واحد را فراهم  "مدهوم اولیه"کدهای اولیه و تخصی  یک عوارت با عنوان بندی دسته
 دسته مدهومی شناسایی رردیرد. در ایرن   105کد اولیه،  430بماید. با کشف روابط مدهومی میان  می

های کدرذاری شدة هر دسته، اقدام به تخصی  یرک   مرحیه بر اسا  مداهیم مشترگ میان عوارت
 عوارت که در برریربده مدهوم مستتر در کدهای اولیه هر دسته است، شد.

 

 مقوالت ت( کشف

دسته شناسایی رردیرد.   17کد مدهومی، تعداد  105با کشف روابط مدهومی میان  مرحیه این در
دسته موجود، اقدام بره تخصری     17های کدرذاری شدة هر  یم مشترگ میان عوارتبر اسا  مداه

یک عوارت که در برریربده مدهوم مستتر در مداهیم و کردهای اولیره در هرر دسرته اسرت، شرد. برا        
دسته شناسایی رردید. بر اسا  مداهیم مشترگ میان  7مقوله، تعداد  17کشف روابط مدهومی میان 

عامل بازداربده موجود، اقدام به تخصی  یرک عورارت رردیرد.     7شدة هر های کدرذاری  عوارت

 محور بر را توابند مقوالت، مداهیم و کدهای اولیه می باالی مدهومی قدرت عوامل استخراج شده با

 کنند. جم  خود

 

 روایی و اعتبار عوامل استخراج شده ییدتأث( 

1مقوولیرت  شرامل  کیدی پژوهش صخا معیارهای با ها داده پایایی و روایی از اطمینان
و قابییرت   

________________________________________________________________ 

1 Credibility 
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1تأیید
عوامل بازداربده به دست آمرده  (. جهت افزایش مقوولیت، Anney, 2014ریرد )می صورت 
 ییرد تأها و ادبیات موجود در پیشینه تحقیر  مقایسره و اعتواربخشری رردیرد. همچنرین جهرت        با مدل

کدررذاری پرس از آخررین مصراحوه      بتایج کدرذاری هر مصاحوه و بترایج کیری  عوامل بازداربده، 
همه  که ازآبجاییاساتید و مشارکت کنندران در پژوهش مورد بررسی و تدقی  قرار ررفت.  توسط

 ها درباره این پیامدها به تحییل داده و تجزیه و فراررد رردآوری کیی مشارکت کنندران با تعقیب

 ت.یاف ییدتأالگو قابییت  دربتیجهرسیدبد  یکسان بظری توویحات
 

 . فراوانی مفاهیم و کدهای اولیه مربوط به عوامل بازدارنده خودگردانی(2)جدول 

 مقوالت عوامل بازدارنده
فراوانی 

 مفاهیم

فراوانی کدهای 

 اولیه

 نخبگی زوال. 1

های عمومی برای  . محدودیت امکانات تغییر ارزش1

 نخبگان
8 54 

 25 7 . نبود دانش تعریف اهداف و تعیین مسیر عبور2

 . تضاد سیاسی2

 64 8 ها. تمایل به حفظ قدرت توسط مقام1

-. گسیختگی فکری و عملی رهبران مذهبی2

 سیاسی
8 29 

 . ناتوانی شهروندی3

 28 7 پذیری شهروندان . فرد محوری و عدم مشارکت1

 40 10 اندیشی سیاسی شهروندان. ساده2

 21 6 پذیری شهروندان . بی تعهدی و عدم مسئولیت3

 پذیری اقوامتحریک .4
 25 7 . حضور اکثریت مطلق قومی1

 12 4 . وابستگی قومی به کشورهای همسایه2

-توسعه نامتوازن استان .5

 ها

 13 7 . محدودیت امکانات رفاهی1

 10 4 . محدودیت منابع طبیعی2

 9 5 های فنی . عدم وجود زیرساخت3

تهدیدات امنیتی  .6

 المللی بین

 8 4 اه . تحریم1

 32 7 های تجزیه گرایانه غربی . سیاست2

تهدیدات امنیتی  .7

 داخلی

 7 4 های تروریستی . حضور گروه1

 19 3 طلب تجزیههای  . حضور گروه2

 34 6 اسالمی-. هویت غیر ایرانی3

 430 105 17 7مجموع= 

________________________________________________________________ 

1 Confirm ability 
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عوور به سمت زوال بخوگی به معنی عدم وجود دابش کافی جهت تعریف اهداف و تعیین مسیر 
( دابش خورران برای تعریف اهداف و تعیرین مسریر عورور    2012خودرردابی محیی است. کوباسا )

بر خودرردابی شناسرایی بمروده اسرت. اررچره خوررران ایرن        مؤثربرای رسیدن به اهداف را عامل 
ومی عمر  های ارزشپژوهش بزدیک به اتدام بیان بمودبد که ارر بخوگان امکابات الزم جهت تغییر 

مطراب  بظرر    (.Kobasa, 2012هرا متوقرف خواهرد شرد )    را بداشته باشند، خرودرردان شردن اسرتان   

ها است. پژوهشگران بیز بگررش،  خورران  باتوابی شهروبدان از عوامل بازداربده خودرردابی استان
بررر حرکررت برره سررمت   مررؤثررفتررار و فرهنررد مررردم بسرروت برره تمرکززدایرری را یکرری از عوامررل   

هررا معتقدبررد کرره مشررارکت  . همچنررین آن(Rondinelli, et al., 1983) ابررد دابسررته تمرکززدایرری
 ,.Azfar et al)توابرد روبرد تمرکززدایری را تسرهیل بمایرد       یمشهروبدان در ارائه خدمات عمومی 

خورران پژوهش معتقد بودبرد کره عردم وجرود آرراهی شرهروبدان بره دلیرل عردم وجرود            (.1999

رردد. عدم بیوغ سیاسری بره بوبره    ابدیشی سیاسی شهروبدان میج سادهی الزم، باعث رواها آموزش
پرذیری شرهروبدان در فراینرد حرکرت بره       یتمسئولی اجتماعی، تعهد و ها بقشتوابد ایدای خود می

سمت خودرردابی محیی را کاهش دهد. همچنین زمابی کره شرهروبدان از مزایرای خرودرردابی و     
تعامررل سررازبده بررا حکومررت محیرری و مرکررزی جهررت  ی موجررود در آن آررراه بشرروبد،هررا فرصررت

 خودرردابی بخواهند داشت و فرایند تمرکززدایی را کند خواهند بمود.
خورران معتقد بودبد که تضاد و تعارض در خصروص تدرویض یرا عردم تدرویض اختیرارات بره        

قردرت در  ها جیوریری بماید. همچنین تمایرل بره بگهرداری    توابد از خودرردابی استانها میاستان

شرده اسرت. بقرش کییردی ذیندعران       هرا  اسرتان های مستقل در سرطح   یریتمدمقامات، ماب  از ایجاد 
عروامیی اسرت کره     ازجمیره سیاسی و بیم از دست دادن جایگاه اجتماعی  های یبظر تندبازداربده، 

ابرد  ررردد. پژوهشرگران عنروان بمروده     یمماب  از تدویض اختیار توسط رهوران سیاسی به شهروبدان 
ابسجام سیاسری و   (Scott, 2009)محیی و مرکزی  های حکومتی سیاسی در سطح ها مشوموجود 

و خواست سیاسی رهوران برای تغییر ووعیت  (Jutting et al., 2004)اشتیام برای ابجام اصالحات 

 بمایند یمعوامیی هستند که فرایند تمرکززدایی را تسهیل  (Kobasa, 2012)موجود 
مررزی مابنرد    هرای  اسرتان هرای فرهنگری شرهروبدان     یوابستگبودبد اشتراکات و  خورران معتقد

ی همسرایه، مرذهب متدراوت    کشرورها آذربایجان، کردستان، سیستان و بیوچستان و ترکمنسرتان بره   
هررا بررا مررذهب رسررمی کشررور و تشررکیل اسررتان از یررک قومیررت بررا اکثریررت مطیرر ، بررر کیدیررت   آن
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یر قررار دهرد.   ترأث ی را در آن اسرتان تحرت   سراالر  مردمست خواهد بود و ممکن ا مؤثرخودرردابی 
به سرمت خرودرردابی را برا مشرکل      ها استانتوابند روبد حرکت  یمها  ینهزمعنوان  عوامل مذکور به

هرای دیگرر مرورد    پذیری قومی در پژوهشردته، عامل تحریکمواجه بمایند. برخالف عوامل پیش
 توجه قرار بگرفته بوده است.

ها شامل محردودیت امکابرات رفراهی، محردودیت دسترسری بره       وازن در سطح استانتوسعه بامت

هرای محرروم و کمترر توسرعه یافتره جرزو عوامرل        هرا در اسرتان  مناب  طویعی و عدم وجود زیرساخت
ها است که در این پژوهش شناسایی رردیده اسرت. طری دوران   بازداربده خودرردابی محیی استان

 هرای  اسرتان  تنهرا  بره ابد. خوررران معتقدبرد کره     یافتهبه شکل متوازبی توسعه ب ها استانپس از ابقالب، 
صرورت خرودرردان را بداربرد، بیکره احسرا        کمتر برخوردار و توسعه بیافته امکان اداره خرود بره  

دور از مرکز، اعتماد به بدس الزم جهت اداره خودرردان را از  های استانمحرومیت و وابستگی در 

پتابسریل برزاع برر سرر منراب        هرا  استان. همچنین در این میان با خودرردان شدن ها خواهد ررفت آن
غیربرخروردار از   هرای  استانبرخوردار مابند خوزستان و  های استانطویعی مابند آب، بدت و ... میان 

این مناب  طویعی مابند قم، یزد و کرمان وجود دارد. در حقیقت مناب  محردود و تقاورای بامحردود،    
از سررعت تمرکززدایری و    دربهایرت ررردد و   یمو حکومت مرکزی  ها استانیجاد تنش بین باعث ا

 کاهد. یمحرکت به سمت خودرردابی 
مرردیریت واحرردهای سیاسرری کوچررک برررای  کره  ازآبجرراییمصراحوه شرروبدران اذعرران داشررتند  

ی ا نطقره مها به دالیل ایدئولوژیکی، اقتصادی و مهندسی  است، لذا آن تر سهلکشورهای استکواری 

در قالرب تقویرت پران ترکیسرم در      هرا  ترالش به دبوال تجزیه جمهوری اسرالمی ایرران هسرتند. ایرن     
کردبشرین ایرران مشراهده شرده      هرای  اسرتان آذربایجان، پان عربیسم در خوزستان و پان کردیسم در 

اینرد  توابرد فر  یمر هرا در جمهروری اسرالمی ایرران      ینره زمعنوان یکری دیگرر از    ها بیز به یمتحراست. 
، هرا  اسرتان ها با کاهش قردرت اقتصرادی    یمتحریر قرار دهد. تأثها را تحت خودرردابی محیی استان

عنروان تهدیردات    بماید. این عوامل بازداربده به یمرا بیش از پیش به حکومت مرکزی وابسته  ها آن

قررار بگرفتره    ، جزو عوامیی هستند که پیش از این توسط پژوهشگران مرورد اشراره  المییی بینامنیتی 
 بود
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 های ج.ا.ایران. چهارچوب مفهومی پژوهش عوامل بازدارنده خودگردانی محلی استان(1)شکل 

 

و تروریسرتی   طیرب  تجزیه های رروهخورران پژوهش معتقدبد که در ایام پس از ابقالب فعالیت 

خته مابنرد جمهروری دموکراتیرک    هرای خودسرا   یجمهرور مابند حزب دموکرات کردستان ایران و 
  بمود. همچنرین وجرود هویرت مشرترگ بره     ها را در برخی موارد غیر ممکن میاالحواز، اداره استان

ی در میان شهروبدان توردیل بره یرک چرالش در دولرت      ساز میّتی دولت ها شاخصهعنوان یکی از 

محدودیت امکانات 
های تغییر ارزش

 عمومی

یف نبود دانش تعر
اهداف و تعیین مسیر 

 عبور

 زوال نخبگی

تمایل به حفظ قدرت 
 توسط مقامات

گسیختگی فکری و 
 عملی رهبران

 تضاد سیاسی

فرد محوری و عدم 
 پذیریمشارکت

ناپذیری و مسئولیت
 عدم تعهد

 ساده اندیشی سیاسی  ناتوانی شهروندی

حضور اکثریت مطلق 
 قومی

وابستگی قومی به 
 ایهکشورهای همس

پذیری تحریک
 اقوام

عدم دسترسی به 
 امکانات رفاهی

عدم وجود      
 های فنیزیرساخت

توسعه نامتوازن 
 هااستان

محدودیت منابع 
 طبیعی

 تحریم

های       سیاست
 گرایانه غربیتجزیه

تهدیدات امنیتی 
 بین المللی

های حضور گروه
 تروریستی

هویت                    
 اسالمی-نیغیر ایرا

تهدیدات امنیتی 
 داخلی

های   حضور گروه
 تجزیه طلب

هویت     
 قانونی

مردم     
 ساالری

وظایف  
 حکومتی

اختیارات 
 گیریتصمیم

های سازمان
 عمومی

خودگردانی محلی 

 های ج.ا.ایراناستان
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بهرا اشراره بمودبرد کره     (. در حقیقت آMolaei & Azghandi, 2011) است  شدهی ایرابی ساز میّت
عنوان یکی از عوامل بازداربده تمرکززدایی در این پژوهش  به "اسالمی"و  "ایرابی"هویت دورابه 

بمودبد که برا تقویرت اشرتراکات هرویتی و افرزایش       تأکیدمورد شناسایی قرار ررفتند. لذا خورران 
د ترا حرکرت بره سرمت     اسالمی بو-های عمومی باید درصدد ایجاد یک هویت واحد ایرابی یآراه

 خودرردابی تسری  رردد.
 

 مرحله دوم: آزمون مدل 

در این مرحیره پژوهشرگر ورمن ارزیرابی بررازش مردل عوامرل بازداربرده خرودرردابی محیری           
داد. آزمرون کمری   خواهرد  های ج.ا.ایران، روابط برین متغیرهرای مردل را مرورد آزمرون قررار        استان

 .الگوی استخراج شده شامل مراحل ذیل است
ای برا   هرا در مرحیره کم،ری، پرسشرنامه     ابزار رردآوری داده الف( طراحی ابزار گردآوری داده:

تررایی اسررت. برررای سرنجش خررودرردابی از مرردل حکومررت خررودررادن محیرری   5مقیرا  لیکرررت  
(Alimoradi et al., 2017.استداده شد )       هرا  الوته با توجه بره اینکره هویرت قرابوبی در سرطح اسرتان

س بیست، لذا عنصر هویرت قرابوبی در سرنجش خرودرردابی محیری اعمرال بگردیرده        دارای واریاب

  است. برای رردآوری داده در خصوص عوامل بازداربده از پرسشنامه محق  ساخته استداده شد. بره 
پژوهشگر عکس فرایند کدرذاری اقدام بمود. سؤاالت جهت سرنجش هرر   منظور طراحی سؤاالت 

هنده و مقوالت همان عامل طراحی رردید. دربهایت جهرت آزمرون   عامل به ازای مداهیم تشکیل د
سرؤال   47عامرل( در هرر اسرتان،     7مقولره )  17ها برا  عوامل بازداربده خودرردابی محیی استان یرتأث

 "های جمهوری اسرالمی ایرران   استان"با توجه به اینکه سطح تحییل پژوهش حاور طراحی رردید. 

ستان یک پرسشرنامه بره شرکل کامرل، صرحیح و دقیر  پاسرخ داده        به ازای هر ابایست است، لذا می
های  ها درخواست رردید تا از تیم های کشور، از آن شود. بدین منظور طی بامه بگاری با استابداری

پژوهشی استابداری که دارای دابش کافی در خصوص استان هستند جهت پاسخگویی بره سرؤاالت   
آوری شرد کره میرابگین     پرسشرنامه کامرل و مطمرئن جمر      78پرسشنامه استداده بمایند. در مجمروع  

 .های ارائه شده به ازای هر استان مونای محاسوات قرار ررفتپاسخ
خوره استداده  12روایی محتوایی از  ییدتأجهت  روایی و پایایی ابزار گردآوری داده: ییدب( تأ
-کننردران رویره   مشرارکت تن از خورران پژوهش شامل اساتید دابشگاه و برخی از  10شده است. 
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بره دسرت    0.67( CVRلذا مقدار بسوت روایی محتروایی ) . های پرسشنامه را مناسب ارزیابی بمودبد
استداده شرده اسرت.    SPSSافزار  آمد. برای محاسوه پایایی پرسشنامه از روش آلدای کروبواخ در برم

د. عردد آلدرا بره ازای کرل     رو ریرری بکرار مری    این روش برای محاسوه هماهنگی دروبی ابزار ابدازه
پرسشنامه، مجموعه سؤاالت هر مقوله و همچنین به ازای مقوالت تشکیل دهنرده عوامرل بازداربرده    

 شد.  7/0محاسوه رردید. در همه موارد مقدار آلدا بیش از 

ساختاری عناصرر و مقروالت تشرکیل دهنرده عوامرل       : روابطمعادالت ساختاری سازی مدلپ( 
( به بمایش رذاشته شرده اسرت.   2قالب بمودار تحییل مسیر )شکل  ی محیی دربازداربده خودررداب

الزم  دربتیجره اسرتان( اسرت،    31پژوهش بسیار پایین )شرامل   یکتعداد جامعه آماری در  زمابی که
 ,Davari & Rezazadeh)مورد آزمون قرار ریررد   PLS-SMEروش  است مدل پژوهش از طری 

  ررفرت. مرورد تجزیره و تحییرل قررار      PLSا استداده از برم افزار ب در این پژوهش مدل (.75 :2014

عنوان متغیرر آشرکار در بظرر      همچنین جهت آزمون مدل، میابگین سؤاالت )تا سطح مقوالت( را به
و  "تحرریم ". الوته در آزمرون چهرارچوب مدهرومی، میرابگین کواریرابس میران دو مقولره        ررفته شد

وابسرتگی بره   "و دو مقوله  "المییی بینتهدیدات امنیتی "از عامل  "ررایابه غربی های تجزیه سیاست"
مندری رردیرد، لرذا جهرت      "پرذیری قرومی  تحریک"از عامل  "تسیط قومی"و  "کشورهای همسایه

صورت مستقل مرورد بررسری قررار     این دو مقوله بر خودرردابی محیی به یرتأثافزایش برازش مدل، 
-، هرر چهرار عنصرر مرردم    tشود با دربظرر رررفتن مقرادیر    دیده می 2همابطور که در شکل ررفت. 

هررای عمررومی و وظررایف حکررومتی تویررین خرروبی از  ریررری، سررازمانسرراالری، اختیررارات تصررمیم

بمایند. همچنین تمامی متغیرهای آشرکار بره خروبی متغیرهرای     خودرردابی حکومت محیی ارائه می
از  "محردودیت منراب  طویعری   "مربوط به مقوله  tد. الوته کوچکتر بودن مقدار بماینپنهان را تویین می

ارائره   "هاتوسعه بامتوازن استان"توابد تویین خوبی از عامل حاکی از آن بود که این مقوله بمی 1.96
بایرد دربظرر داشرت کره در      دهد، لذا مقوله مذکور جهت افزایش برازش، از مردل حرذف رردیرد.   

 ,Hairشرود ) اسرتداده مری    1زمون برازش کیی مدل، از شاخ  بیکویی بررازش برای آ PLSروش 

Ringle & Sinkovics, 2011 .) ریرری و مردل    مدل کیی شامل هرر دو بخرش مردل ابردازه    برازش

________________________________________________________________ 

1- Goodness of fit 
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 ساختاری با فرمول ذیل قابل محاسوه است.

GOF= 
و باالتر بره ترتیرب بشران     36/0،  25/0، 01/0حدود این شاخ  بین صدر و یک بوده و مقادیر 

شرود  دهنده بیکویی برازش وعیف، متوسط و قوی است. همابطور که در جدول پرنج مشراهده مری   
به دست آمده که رویای برازش کیی بسیار خروب مردل اسرت. برا     75/0عدد بیکویی برازش مقدار 

 0.81(، برازش کیی مردل برابرر   0.84)  ( و میابگین 0.78توجه به میابگین مقادیر اشتراکی مدل )
 رردد که رویایی برازش کیی بسیار خوب مدل است.می

 

 
ی جمهوری اسالمی هاتاری عوامل بازدارنده خودگردانی محلی استانخمدل سا t. مقدار آماره (2)شکل 

 ایران

 

ت. و ورایب مسیر استابدارد شده استداده شرده اسر   tاز مقادیر  پژوهشهای برای بررسی فرویه
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بیشتر باشرند.   96/1است که باید از  zدرصد، مقدار  95ها در سطح اطمینان یا رد فرویه ییدتأمونای 
 ارائه شده است.    پژوهشهای مربوط به فرویه  zورایب معناداری  5در جدول 

 
 های پژوهشمربوط به فرضیه z. ضرایب معناداری (3)جدول 

 نتیجه ضریب مسیر z( t-values) هافرضیه

 -0.061 0.345 هاخودگردانی محلی استان زوال نخبگی 
 

 فرضیه ییدتأ -0.271 2.430 هاخودگردانی محلی استان تضاد سیاسی 

 فرضیه ییدتأ -0.463 4.193 هاخودگردانی محلی استان ناتوانی شهروندی 

 -0.072 1.02 هاخودگردانی محلی استان حضور اکثریت مطلق قومی 
 

  0.226 1.432 هاخودگردانی محلی استان کشورهای همسایه  وابستگی به

 فرضیه ییدتأ -0.235 1.963 هاخودگردانی محلی استان توسعه نامتوازن 

  0.066 0.529 هاخودگردانی محلی استان تحریم 

  -0.153 0.842 هاخودگردانی محلی استان گرایانه غربی های تجزیهسیاست

  -0.002 0.013 هاخودگردانی محلی استان خلی تهدیدات امنیتی دا

 

( میان عوامرل بازداربرده و خرودرردابی محیری     t-values)مقادیر  zزمابی که ورایب معناداری 

تمایرل  "باشد، بشان از معناداری رابطه دارد. به عوارت دیگر در این پرژوهش   96/1ها بیشتر از استان
سرراده ابدیشرری  "، "فکررری و عمیرری رهوررران رسرریختگی "، "برره حدررظ قرردرت توسررط مسررئولین  

، "مسئولیت باپذیری شرهروبدان  "، "فرد محوری و عدم مشارکت پذیری شهروبدان"، "شهروبدان

هرایی کره از   بره عنروان مقولره    "و محردودیت امکابرات رفراهی    "هرای فنری  عدم وجرود زیرسراخت  
 بمایند، شناسایی شدبد.ها جیوریری میخودرردان شدن استان

 

 ی پژوهشهایافته

هرای  های مرکزی از بظر هویتی، حضرور ررروه  های مرزی و استانهای بنیادین بین استانتداوت
میران   همچنرین تدراوت   و ها، تنوع قومی و وابستگی بره کشرورهای همسرایه   پان ، حضورطیب تجزیه

 ، شدت تضراد سیاسری و توابمنردی شرهروبدان و    عدم توازن در توسعههای مرزی از بظر خود استان

هرای  غررب و اسرتان  هرای شرمال و   ها میران اسرتان  هایی که به دلیل تنوع اقییم و وسعت استانتداوت
  ها بسیار مواج و بامنظم رردد.شرم وجود دارد، باعث شده است که روبد دادهجنوب و 
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 . ضرایب بار عاملی روابط میان اجزای مدل ساختاری3شکل 

 

زوال بخوگری  ها، معنادار بیسرت.   خودرردابی محیی استانل بخوگی با در این پژوهش رابطه زوا
های عمومی و عدم وجرود دابرش   بخوگان جهت تغیر ارزش بر اسا  دو مقوله محدودیت امکابات

کافی جهت تعریف اهداف و تعیین مسیر عوور بره سرمت خرودرردابی محیری مرورد ارزیرابی قررار        

بمودبد که حتی اررر دابرش بخوگران بررای      ررفته است. خورران این پژوهش بزدیک به اتدام بیان
عمرومی بره    های ارزشتعریف اهداف و تعیین مسیر عوور کافی باشد ولی امکابات الزم جهت تغییر 

ها متوقف خواهد شرد.  منظور پذیرش خودرردابی وجود بداشته باشد، روبد خودرردان شدن استان
هرای   وجرود اسرتثناهایی مابنرد اسرتان    ست، معنا بموده ازوال بخوگی و خودرردابی را بی رابطه هآبچ

هرای  مرکزی، آذربایجان شرقی و خوزستان است که عیی رغم کسب بمررات متوسرط در شراخ    

هرای   هستند و در سمتی دیگر استثناهایی مابنرد اسرتان   از حضور بخوگان محرومخودرردابی محیی، 
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داربرد ولری در    اسرتان  بخوگری در هرمزران، اردبیل و کرمان عیی رغم وو  خوبی که در شاخ  
خودرردابی محیی خییی خوب ظاهر بشدبد. وجود استثناهای ذکر شد باعث عدم ابطراب  در روبرد   

 ها رردیده است.ها و عدم معناداری رابطه میان زوال بخوگی و خودرردابی محیی استان داده
حیری  دهد کره رابطره تضراد سیاسری و خرودرردابی م     مدل معادالت ساختاری پژوهش بشان می

تضاد سیاسی با دو مقوله تمایل به حدظ قدرت توسرط مقامرات و رسریختگی     دار است.اها معناستان

ها ریری و حرکت به سمت خودرردابی استانسیاسی جهت تصمیم-فکری و عمیی رهوران مذهوی
ریری شده است. خورران معتقد بودبرد کره تضراد و تعرارض در خصروص تدرویض یرا عردم         ابدازه

ها جیوریری بمایرد. همچنرین تمایرل بره     توابد از خودرردابی استانها میارات به استانتدویض اختی
شده اسرت. بقرش    ها استانهای مستقل در سطح  یریتمدبگهداری قدرت در مقامات، ماب  از ایجاد 

 ازجمیره های سیاسی و بریم از دسرت دادن جایگراه اجتمراعی      یبظرکییدی ذیندعان بازداربده، تند 

ررردد. وجرود    یمر ت که ماب  از تدرویض اختیرار توسرط رهورران سیاسری بره شرهروبدان        عوامیی اس
محیی و مرکزی، ابسرجام سیاسری و اشرتیام بررای ابجرام       های حکومتی سیاسی در سطح ها مشوم

اصررالحات و خواسررت سیاسرری رهوررران برررای تغییررر ووررعیت موجررود عرروامیی هسررتند کرره فراینررد  
هایی مابند خراسان رووی، تهرران و اصردهان برا دارا برودن      ستانابمایند.  یمتمرکززدایی را تسهیل 

هرای عمرومی،    ، سرازمان سراالری  مردمهای  ترین تضاد سیاسی، ووعیت مطیوبی را در شاخ پایین
هرایی مابنرد سیسرتان و     بمایند. همچنرین اسرتان   ریری تجربه می وظایف حکومتی و اختیارات تصمیم

هرای  ابد، در شاخ  اد سیاسی در ووعیت بدی قرار ررفتهبیوچستان و کردستان که در شاخ  تض

 ابد. خودرردابی محیی امتیازات بامطیوبی را کسب بموده
دهد کره براتوابی شرهروبدی دارای ترأثیر معنراداری برر خرودرردابی محیری         محاسوات بشان می

ی محیری  و خرودررداب  انها است. همچنین وریب استابدارد شده مسیر میان براتوابی شرهروبد   استان
فرد محروری  باتوابی شهروبدی با مقوالت  که این رابطه معنادار، مندی است.بیابگر این مطیب است 
برری تعهرردی و عرردم  و  ابدیشرری سیاسرری شررهروبدان سرراده، پررذیری شررهروبدان  و عرردم مشررارکت

مطراب  بظرر خوررران  براتوابی شرهروبدان از عوامرل        اسرت. ارزیابی شده پذیری شهروبدان مسئولیت
ها است. بگرش، رفتار و فرهند مردم بسوت بره تمرکززدایری یکری از    اربده خودرردابی استانبازد

بر حرکت به سمت تمرکززدایی است همچنین مشارکت شهروبدان در ارائره خردمات    مؤثرعوامل 
توابد روبد تمرکززدایی را تسهیل بماید. خورران پژوهش معتقد بودبد کره عردم وجرود     یمعمومی 
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ابدیشرری سیاسرری ی الزم، باعررث رواج سررادههررا آمرروزشان برره دلیررل عرردم وجررود آررراهی شررهروبد
ی اجتمراعی، تعهرد و   هرا  بقرش توابرد ایدرای   رردد. عدم بیوغ سیاسی به بوبه خود مری شهروبدان می

پذیری شهروبدان در فرایند حرکت به سمت خودرردابی محیری را کراهش دهرد. زمرابی      یتمسئول
ی موجود در آن آرراه بشروبد، تعامرل سرازبده برا      ها فرصتبی و که شهروبدان از مزایای خودرردا

حکومت محیی و مرکزی جهت خودرردابی بخواهند داشت و فرایند تمرکززدایی را کند خواهنرد  

هایی مابند خراسان رووی، قم، ریالن و اصدهان کره در آن شراهد    دهد استان بشان می ها دادهبمود. 
پرذیری هسرتیم، خرودرردابی محیری      ذیری، تعهد و مسئولیتپ ررایی، مشارکت بیوغ سیاسی، تعامل

هرایی مابنرد ایرالم، کهگیویره و برویر احمرد و سیسرتان و        دارای ووعیت مطیوبی اسرت و در اسرتان  
 بیوچستان ووعیت معکو  است.

مررزی مابنرد    هرای  اسرتان هرای فرهنگری شرهروبدان     یوابستگخورران معتقد بودبد اشتراکات و 

ی همسرایه، مرذهب متدراوت    کشرورها سیستان و بیوچستان و ترکمنسرتان بره    آذربایجان، کردستان،
اسررتان از یررک قومیررت بررا اکثریررت مطیرر ، بررر کیدیررت  هررا بررا مررذهب رسررمی کشررور و تشررکیل آن

یر قررار دهرد.   ترأث را در آن اسرتان تحرت    یسراالر  مردمخواهد بود و ممکن است  مؤثرخودرردابی 
به سمت خودرردابی را با مشکل مواجه بمایند. الوتره   ها ناستاتوابند روبد حرکت  یمعوامل مذکور 

میران مقروالت حضرور اکثریرت      کواریرابس ردته شد به دلیل مندی شدن میرابگین   قوالًهمابطور که 
 یرترأث پذیری اقروام، باعرث شرد    مطی  قومی و وابستگی قومی به کشورهای همسایه با عامل تحریک

 ه شکل مستقل مورد بررسی قرار ریرد.ها بمقوالت مذکور بر خودرردابی استان

تنیدری قرومی و وجرود اقروام برزر      حضور اکثریت مطی  قومی با دو مدهوم عدم درهم مقوله
حضرور  مربروط بره رابطره     tتر برودن آمراره    کوچکها مورد ارزیابی قرار ررفت. یکپارچه در استان

بوودن این رابطره دارد. در ایرران    بشان از معنادار ،1.96خودرردابی محیی از  و اکثریت مطی  قومی
 مثرال  عنوان بهریربد.  ها از بظر حضور اکثریت قومی و خودرردابی محیی در سه دسته قرار می استان
های اردبیل، آذربایجان شرقی، ایالم، یزد و اصدهان شاهد حضرور یرک قومیرت بره شرکل       در استان

. خرودرردابی محیری در   کسران بیسرت  یخودرردابی محیی آبهرا   میزان بزدیک به مطی  هستیم ولی
های اردبیل و ایالم وعیف، در آذربایجان شرقی و یزد متوسط و در اصدهان قوی اسرت. ایرن   استان

ها باعث شده است که تأثیر حضرور اکثریرت مطیر  قرومی برر خرودرردابی        ها در میان استان تداوت
 ها معنادار بواشد.محیی استان
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عنرروان یکرری از عوامررل بازداربررده تمرکززدایرری و   یه بررهوابسررتگی برره کشررورهای همسررا مقولرره
 خودرردابی محیی توسط سایر پژوهشگران در کشورهای دیگر مورد بررسری قررار بگرفتره اسرت.    

از  این مقوله با دو مدهوم وابستگی فرهنگی و وابستگی اقتصادی مرورد سرنجش قررار ررفتره اسرت.     
های مرزی کردستان، ریستان، خوزسرتان   نها مشخ  است که خودرردابی محیی استا بررسی داده

های قروی فرهنگری، تراریخی، هرویتی و زبرابی شردید برا         و سیستان و بیوچستان که دارای وابستگی

هرای تهرران، اصردهان، قرم و الوررز کره        کشورهای همسایه هستند بامطیوب اسرت. در مقابرل اسرتان   
ودرردابی بمررات مطیروب   هرای خر   کمترین وابستگی را به کشرورهای همسرایه داربرد در شراخ     

هرا بیرز حراکم اسرت. ولری وجرود اسرتثناهایی مابنرد          ابرد. ایرن روبرد در بیشرتر اسرتان      دریافت کررده 
های شرقی و غربی، خوزستان و زبجان که عیی رغرم وابسرتگی قرومی، امتیراز خروبی در       آذربایجان

یی رغم وابسرتگی کرم   های سمنان، یزد و لرستان که ع ابد و استان خودرردابی محیی دریافت بموده

ابد، بشان از آن داربد کره   به کشورهای همسایه، بمره مطیوبی در خودرردابی محیی دریافت بنموده
توابد تغییررات در خرودرردابی    عامل وابستگی قومی به کشورهای همسایه در کنار سایر عوامل بمی

ترأثیرات آن برر خرودرردابی     ها را تویین بماید ولی با این حال مسئیه وابسرتگی قرومی و  محیی استان
  ها غیرقابل ابکار است.محیی استان

هرا دارای ترأثیرات معنراداری برر     دهد که توسعه بامتوازن استانمدل معادالت ساختاری بشان می
ورریب اسرتابدارد شرده مسریر میران توسرعه        مندی برودن  ها است. همچنین خودرردابی محیی استان

عامل توسرعه   این مطیب است که این رابطه معنادار، مندی است. بیابگر بامتوازن و خودرردان محیی

ها با مقوالت محردودیت منراب ، عردم دسترسری بره امکابرات رفراهی و عردم وجرود          بامتوازن استان
به شکل متروازبی   ها استانطی دوران پس از ابقالب،  های فنی مورد ارزیابی قرار ررفت.زیرساخت

کمترر برخروردار و توسرعه بیافتره امکران اداره       های استان تنها بهبد که ابد. خورران معتقد یافتهبتوسعه 
دور از  هرای  اسرتان خود به صورت خودرردان را بداربد، بیکه احسرا  محرومیرت و وابسرتگی در    

ها خواهد ررفت. همچنین در ایرن میران    مرکز، اعتماد به بدس الزم جهت اداره خودرردان را از آن

 هرای  اسرتان پتابسیل بزاع بر سر مناب  طویعی مابنرد آب، بدرت و ... میران     اه استانبا خودرردان شدن 
غیربرخوردار از ایرن منراب  طویعری مابنرد قرم، یرزد و کرمران         های استانبرخوردار مابند خوزستان و 

و حکومت  ها استانوجود دارد. در حقیقت مناب  محدود و تقاوای بامحدود، باعث ایجاد تنش بین 
کاهرد.   یمر از سرعت تمرکززدایی و حرکرت بره سرمت خرودرردابی      دربهایتو رردد  یممرکزی 
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هایی مابنرد تهرران، اصردهان، خراسران روروی، قرزوین،        دهد استان ها بیز بشان می بررسی روبد داده
ترر بره امکابرات     ترر و ارزان  ها دسترسی مناسرب  ها بسوت به سایر استان ریالن و قم که شهروبدان آن

 اهرا مهیر   پرذیری در آن  و سررمایه  داربرد  های ارتوراطی، آموزشری   ین زیرساخترفاهی داربد و همچن
هایی مابنرد کهکییویره    ابد. در مقابل استان است، ظرفیت باالتری از خودرردابی را از خود بروز داده

و بویر احمد، کردستان، سیستان و بیوچستان، ایالم، لرستان و چهار محال و بختیاری بره دلیرل عردم    

های فنی، ظرفیت کمترری جهرت خرودرردابی     امکابات رفاهی و عدم وجود زیرساخت دسترسی به
 داربد.

مرردیریت واحرردهای سیاسرری کوچررک برررای  کره  ازآبجرراییمصراحوه شرروبدران اذعرران داشررتند  
ی ا منطقره ها به دالیل ایدئولوژیکی، اقتصادی و مهندسی  است، لذا آن تر سهلکشورهای استکواری 
در قالرب تقویرت پران ترکیسرم در آذربایجران، پران        هرا  ترالش ان هستند. این به دبوال تجزیه ج.ا.ایر

هرا بیرز    یمتحرکردبشین ایران مشاهده شده است.  های استانعربیسم در خوزستان و پان کردیسم در 
هرا را تحرت   توابد فراینرد خرودرردابی محیری اسرتان     یمها در ج.ا.ایران  ینهزمعنوان یکی دیگر از  به

را بریش از پریش بره حکومرت      هرا  آن، هرا  اسرتان ها با کاهش قدرت اقتصادی  یمتحر. یر قرار دهدتأث
، جرزو عروامیی   المییری  برین عنوان تهدیدات امنیتری    بماید. این عوامل بازداربده به یممرکزی وابسته 

مندری شردن میرابگین    الوتره  هستند که پیش از این توسط پژوهشگران مورد اشاره قررار بگرفتره برود.    
ررایابره غربری و تحرریم برا عامرل تهدیردات امنیتری        هرای تجزیره  میان مقروالت سیاسرت   کواریابس

ها بره شرکل مسرتقل مرورد بررسری      مقوالت مذکور بر خودرردابی استان یرتأث، باعث شد المییی بین

 قرار ریرد.
دارای تأثیرات معنراداری برر خرودرردابی      تحریمدهد بتایج آزمون معادالت ساختاری بشان می

هرای تحرریم فنراوری، تحرریم مرواد اولیره و       مقوله تحریم برر اسرا  شراخ    ها بیست.  استان محیی
حکومرت   ،در حال حاور طو  قرابون  که ازآبجاییتحریم تجهیزات مورد ارزیابی قرار ررفته است. 

هرا حر  ورود بره     شرود و اسرتان   عنوان متولی موادالت با کشرورهای خرارجی شرناخته مری     مرکزی به

ها به حدی بوود کره   ها در سطح استان توان ردت که تأثیر تحریم المییی را بداربد لذا می توادالت بین
ها را تحت تأثیر قرار دهد. الوته الزم است حکومت مرکرزی جهرت ترأمین     خودرردابی محیی استان

 ای را در بظر بگیرد. های خودرردان حمایت ویژه مواد اولیه، تجهیزات و فناوری مورد بیاز استان
ررایابره غربری    هرای تجزیره   سیاسرت معادالت ساختاری حاکی از آن است کره   سازی مدلتایج ب
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 ررایابه غربی های تجزیه سیاست مقوله ها بیست. دارای تأثیرات معناداری بر خودرردان محیی استان
یرز  ب ها مورد ارزیابی قرار ررفت. این مقولره ای، تنوع ترفندها و تقویت پانرسابهتوسط مداهیم تنش

ای در محیط ج.ا.ایران است که قروالً توسرط سرایر پژوهشرگران در کشرورهای       عوامل زمینه ازجمیه
ها قابل تشخی  است این است کره برخری    دیگر مورد بررسی قرار بگرفته است. آبچه از روبد داده

ربری  ررایابره غ  هرای تجزیره   ها مابند مرکزی، قم، یزد، سمنان و فار  اررچه در میزان سیاست استان

هرا بیرز    ابد ولی با این حال خودرردابی محیی در آن اسرتان  در سطح استان بمره پایین دریافت بموده
ها مابند خوزستان، آذربایجران غربری و شررقی     دارای بمره پایین است و در همین راستا برخی استان

ظرفیرت   ررایابه غربی جهرت جردایی از ایرران هسرتند ولری      های تجزیه در عین اینکه هدف سیاست
ررایابره   های تجزیه تناقضات شدت تأثیر سیاست روبه اینابد.  بسوتاً خوبی از خودرردابی ارائه بموده
ها را در کل به قدری کاهش داده که این رابطه را از حالرت معنرا   غربی بر خودرردابی محیی استان

 داری خارج بموده است.
های  حضور رروه، های تروریستی روهحضور رعامل تهدیدات امنیتی داخیی بر اسا  مقوالت 

مربروط   tتر بودن آماره  کوچک مورد ارزیابی قرار ررفت. اسالمی-هویت غیر ایرابیو  طیب تجزیه
بشان از معنادار بورودن رابطره    1.96ها از  خودرردابی محیی استان وبه رابطه تهدیدات امنیتی داخیی 

هرایی مابنرد چهرار محرال و بختیراری،       تاناز روبد دادها قابرل تشرخی  اسرت کره اسر     . مذکور دارد
هرای سیسرتان و    کهکییویه و بویر احمد، کرمابشاه، خراسان جنروبی و لرسرتان کره بسروت بره اسرتان      

بیوچسررتان، کردسررتان، ریسررتان، اردبیررل، خوزسررتان در خصرروص تهدیرردات امنیترری داخیرری دارای 

ابرد. وجرود چنرد     بمروده  ووعیت خوبی هستند ولی در خودرردابی محیی بمررات پرایینی را کسرب   
ها و عردم معنراداری رابطره میران تهدیردات امنیتری        استثنای ذکر شد باعث عدم ابطاب  در روبد داده

 هرای  ررروه خورران پژوهش معتقدبرد فعالیرت    ، اررچهها رردیدداخیی و خودرردابی محیی استان
خودسراخته مابنرد    هرای  یجمهرور و تروریستی مابند حزب دموکرات کردستان ایران و  طیب تجزیه

بمایرد. از  ها به سمت خودرردابی را غیرر ممکرن مری   جمهوری دموکراتیک االحواز، حرکت استان

ی توردیل بره یرک    سراز  میّتی دولت ها شاخصهعنوان یکی از   طرف دیگر وجود هویت مشترگ به
 «اسرالمی »و  «ایرابری ». در حقیقرت هویرت دورابره    اسرت   شرده ی ایرابری  سراز  میّتچالش در دولت 

لرذا   .عنوان یکی از عوامل بازداربده تمرکززدایی در این پژوهش مورد شناسایی قرار ررفته اسرت  به
های عمرومی بایرد درصردد     یآراهبمودبد که با تقویت اشتراکات هویتی و افزایش  تأکیدخورران 
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 اسالمی بود تا حرکت به سمت خودرردابی تسهیل رردد.-ایجاد یک هویت واحد ایرابی
 

 ی و پیشنهادهایرگنتیجه

هرای پیشرین،   این بخش عالوه بر بحث و مقایسره بترایج ایرن پرژوهش برا پرژوهش      در  گرپژوهش

عوامرل   ترأثیر بماید و به دبوال ارائه پیشنهادهایی جهت کراهش  های این پژوهش را ارائه میبوآوری
ادهایی بررای  های ج.ا.ایران است، همچنین در این بخرش پیشرنه  بازداربده بر خودرردان شدن استان

هردف اصریی از ابجرام ایرن پرژوهش، شناسرایی عوامرل بازداربرده          ررردد. تحقیقات آتی ارائره مری  

. با توجه به اینکه حرکت به سمت تمرکززدایری سیاسری و توزیر     ها استخودرردابی محیی استان
 های محیی از بظر قابون اساسی پذیرفته شده بیست، لذاحاکمیت میان حکومت مرکزی و حکومت

هرای محیری فاقرد حاکمیرت کره برر       عنروان یکری از ابرواع حکومرت     بهحکومت خودرردان محیی 
هرای کشرور در بظرر    رفته تأکید دارد، بقطه هردف تمرکززدایری در سرطح اسرتان    تمرکززدایی پیش

درخصوص عوامل بازداربرده خرودرردابی محیری،    ررفته شده است. با توجه به فقر پیشینه پژوهش 

بر تمرکززدایری و   مؤثرعوامل عوامل بازداربده خودرردابی محیی و تمرکززدایی، عالوه بر مطالعه 
 هرای خراص ج.ا.ایرران   ویژری از طرف دیگرمورد بررسی قرار ررفت. بیز های محیی خودرردابی

های متنوع با توزی  بامتوازن منراب  طویعری   مابند اقتصاد دولتی، تخاصم با ابر قدرت دبیا، وجود اقییم
هرای مختیرف دارای اشرتراکات فرراوان فرهنگری و اجتمراعی برا        ت و آب، وجرود قومیرت  مابند بدر 

ها، این کشرور را بره یرک    های مرزی و توسعه بامتوازن استانکشورهای همسایه بخصوص در استان

جهرت شناسرایی   مورد خاص در مطالعات تمرکززدایی توردیل بمروده اسرت، لرذا در ایرن پرژوهش       
 استداده بمود.های کمی و کیدی از ترکیب روش های استانعوامل بازداربده خودررداب

خورره، عوامرل    16در مرحیه اول پس از بررسری پیشرینه پژوهشری موجرود و ابجرام مصراحوه برا        
پرس از  ها از طری  روش تحییل محتوا تویین رردیرد. بره ایرن بحرو کره      بازداربده خودرردابی استان

مدهرومی برا هدرت عامرل بازداربرده خرودرردابی       چهرارچوب  هرا،  کدرذاری مصاحوهابجام مراحل 
هرا عوارتنرد از؛   ها استخراج رردید. هدرت عامرل بازداربرده خرودرردابی محیری اسرتان      محیی استان

توسررعه »، «پررذیری قررومیتحریررک»، «برراتوابی شررهروبدی»، «تضرراد سیاسرری»، «زوال بخوگرری»

مدهوم  105کد اولیه،  430که با  «یییالم بینتهدیدات امنیتی »و  «تهدیدات امنیتی داخیی» ،«بامتوازن
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 شوبد.مقوله پشتیوابی می 17و 
معرادالت   سرازی  مدلها از طری  عوامل استخراج شده بر خودرردابی استان یرتأثدر مرحیه دوم 

منظرور افرزایش اعتورار بترایج پرژوهش، برا طراحری         بهپژوهشگر ساختاری مورد آزمون قرار ررفت. 
از کم،ی چهارچوب مدهرومی برا اسرتداده    آوری داده و آزمون دام به جم سؤال اق 98ای با  پرسشنامه
به دلیرل وجرود اسرتثناها، در     بامنظم بودن روبد داده بمود. الوتهمعادالت ساختاری  سازی مدلروش 

های استخراج شرده  فرویه تعداد قابل توجهی ازداری ها، باعث عدم معناکنار کم بودن تعداد استان
هرای  حاکی از آن اسرت کره مقولره    معادالت ساختاری بتایج محاسوات رردیده است.ها از مصاحوه

سراده ابدیشری   »، «رسریختگی فکرری و عمیری رهورران    »، «تمایل به حدرظ قردرت توسرط مسرئولین    »
، «مسرئولیت باپرذیری شرهروبدان   »، «فرد محوری و عدم مشرارکت پرذیری شرهروبدان   »، «شهروبدان

 خودرردان از باعث بازداربدری «محدودیت امکابات رفاهی»و  «های فنیعدم وجود زیرساخت»

 رردبد.های ج.ا.ایران میاستان شدن
هرا،  ایرن محردودیت   ازجمیره هرایی روبررو برود.    الزم به ذکر است پژوهش حاور با محدودیت

ها بر عنصر هویت قابوبی است. برا توجره بره    یر عوامل بازداربده خودرردابی استانتأثبادیده ررفتن 
ها یکسان است، این عنصر به دلیل بداشتن واریابس از مدل معرادالت  که هویت قابون کییه استاناین

رردد با تصویب قوابین جدید و ابجام تمرکززدایی هرچنرد  ساختاری حذف رردید. لذا پیشنهاد می
یکری دیگرر از    عوامل بازداربده بر قوابین جدیرد مرورد پرژوهش و تردقی  قررار ریررد.       تأثیرجزئی، 
هرا برر اسرا  امتیراز     عوامل بازداربده بر خودرردابی استان تأثیرهای این پژوهش آزمون محدودیت

منظرور  (، پژوهشرگر مجورور شرد بره    هرا  استانمقوالت بود. با توجه به کم بودن تعداد جامعه آماری )
عنروان  هرر مقولره را بره     سرؤاالت هرا، میرابگین   های آشکار به تعداد بموبره رعایت بسوت تعداد متغیر

-هرای تحقیر  حرذف مقولره تحرزب     مقدار امتیاز آن مقوله در بظر بگیرد. یکی دیگر از محردودیت 

هرا، باعرث حرذف ایرن مقولره از مردل معرادالت        ررایری در سرطح اسرتان   ررایی بود. وعف تحزب
ررایی های آتی عیل وعف تحزبرردد، پژوهشگران در پژوهشلذا پیشنهاد می ؛ساختاری رردید

های قابوبی تشکیل احرزاب در   یزممکابها را بیز مورد پژوهش قرار دهند. الوته اصالح اندر سطح است
 ریرری  تصرمیم راستای بازتاب مناف  کییه ذیندعان محیی در تصرمیمات بماینردران، توسرعه ظرفیرت     

یری و احترام به حقوم دیگران در بازیگران حکومرت، جامعره مردبی و بخرش     پذ مشارکتجمعی، 
هرا کمرک کنرد. همچنرین     ررایی در استانتوابد به تحق  تحزبشهروبدان می خصوصی و آموزش
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بظرات و تویین بماینردری در برخری از    تألیفساالری بخصوص در مقوالت با توجه به وعف مردم
ترری را جهرت تعامرل برا     های اثرربخش رردد بمایندران و مقامات استابی شیوهها، پیشنهاد میاستان

 بد.شهروبدان به کار ریر
بایسرت توابمندسراز،   وظایف حکومتی به عنوان یکی از عناصر حکومت خودرردان محیی، مری 

عروامیی کره ابجرام     ازجمیره موتنی بر تدکیک صالحیت و متناسب با ظرفیرت اجرایری اسرتان باشرد.     

هرا اسرت. شناسرایی    هرا و تحرریم  بماید توسعه بامتوازن استانوظایف حکومتی را با اخالل مواجه می
شود. عامل تحریم و توسعه بامتوازن جرزو  های این پژوهش محسوب میو عامل جزو بوآوریاین د

 هرای  ظرفیترردبد. شناسایی ها میعوامیی هستند که در ج.ا.ایران ماب  از خودرردابی محیی استان
کسب و کار در استان و ایجاد بسترهای الزم جهت حضور بخش خصوصی، ارائه اطالعات شرداف  

ی آن توسرط  تصرد رسد ولی امکران   یمهایی که توسط بخشی عمومی به ابجام  یتالفعدر خصوص 

ی شرغیی در بقراط   هرا  فرصرت ی بررخط جهرت ارائره    هرا  سامابهبخش خصوصی وجود دارد و ایجاد 
 ازجمیره مختیف استان به منظور افزایش سرعت جابجایی بیروی کار برا توجره بره تقاورای منراط ،      

ها به منظرور جرذب وظرایف بیشرتر از مرکرز اسرت. همچنرین الزم        راهوردهای ارتقای ظرفیت استان
های آتی شیوه تعیین صالحیت حکومرت محیری و راهوردهرای کسرب صرالحیت      است در پژوهش

 جهت جذب وظایف از حکومت مرکزی مورد مطالعه قرار ریرد.
 کننرده بایست پویا و تعرامیی، تقویرت  ریری در حکومت خودرردان محیی میاختیارات تصمیم

کنترل سیاسی بر محیط، توزی  کننده قدرت و موتنی بر استقالل باشد. تمایل به حدظ قدرت توسرط  

مقامات، رسیختگی فکری و عمیی رهوران و حضور اکثریت مطیر  قرومی هرر یرک بره بحروی برر        
( برر فراریرر برودن    2015رذاربد. پیش از این مایکووا و سریمینووا ) می تأثیرریری اختیارات تصمیم

 تأکیرد هرای محیری در روسریه    پدرساالرابه مقامات در جیروریری از خرودرردابی حکومرت    بگرش
( بر خواست سیاسی رهورران در حرکرت بره سرمت تمرکززدایری      2012ابد. همچنین کوباسا )بموده
( بیز برر  2012( و کوباسا )2004داربد. جاتیند و همکاران ) تأکیدهای محیی در بالرو  حکومت

( 2006ابد. تسییمی و مشرعیی ) ی در حرکت به سمت تمرکززدایی اشاره بمودهاهمیت ابسجام سیاس
ابد.  جذب حمایت کییه مقامات میّی ( به مساله قومیت در تمرکززدایی اشاره بموده2013و امیدی )

-راهوردهرای تقویرت اختیرارات تصرمیم     ازجمیره و استابی جهت به رسمیت شناختن استقالل اسرتان  

هرا رعایرت توزیر  متروازن     ریری به اسرتان ست. در تدویض اختیارات تصمیمریری در سطح استان ا
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اختیارات در بین کییه قوای استان بر اسا  قوابین شداف و سرهیم بمرودن کییره ذیندعران اسرتابی در      
ها از بظر اقییمی، دسترسی به منراب ، مررزی یرا غیرر     قدرت وروری است. الوته به دلیل تداوت استان

ت، مذهب و میزان توسعه، الزم است جهت حدظ تمامیرت اروری، در هرر اسرتان     مرزی بودن، قومی
میزان خاصی از تدویض اختیارات وجود داشته باشد. تقویت بیروهای بظامی تحت فرمابدهی مرکرز  

تروریسرتی و   هرای  ررروه مرذکور در مقابیره برا     های استانین امنیت تأممنظور  مرزی به های استاندر 

به عنوان راهورد احتیاطی به منظرور حدرظ تمامیرت اروری قابرل اعتنرا اسرت.         طیب تجزیه های رروه
هرا و شناسرایی آثرار تدرویض اختیرارات      همچنین کشف بقاط تعادل در تدویض اختیارات بره اسرتان  

 روبره  ایرن هرای آینرده باشرد.    توابد موووع پژوهشها در سطوح محیی و میّی میباهمگون به استان
 واق  رردبد. مؤثراسایی راهوردهای تدویض اختیارات توابد در شنها میپژوهش
ررایری، پیشرگام در فنراوری، دارای توجره و واکرنش،      های بومیهای عمومی با ویژریسازمان

هرا اسرت.   شایسته ساالر و شداف و پاسخگو از عناصر حکومت خودرردان محیری در سرطح اسرتان   
هرای عمرومی   توابد پیشگامی سرازمان می هاهای فنی در برخی استانتحریم و عدم وجود زیرساخت

 تررأثیر( در پررژوهش خررود برره 2004قرررار دهررد. جاتینررد و همکرراران )  تررأثردر فنرراوری را تحررت 
هرای محیری غیرر متمرکرز در کشرورهای در حرال توسرعه اشراره         های فنری در حکومرت  زیرساخت

مروازی اجرایری    هرای  فعالیتشناسی و بهوود مستمر فرآیندها و حذف  یبآس. بازمهندسی، ابد بموده
 ازجمیره هرا  بخش عمومی و کمک حکومت مرکزی جهت توزی  عادالبه امکابات در سطح اسرتان 

-ها مری های عمومی است. همچنین حضور اکثریت مطی  قومی در استاناقدامات در توسعه سازمان

دهد که های عمومی بسوت به اقییت را کاهش توابد شایسته ساالری، شدافیت و پاسخگویی سازمان
های عمومی بیرز  با اجرای راهورد توزی  عادالبه قدرت میان اقشار مختیف قابل کنترل است. سازمان

توابند با افزایش دابش کارکنان خود و ایجاد ابگیزه در آبها، توجه و واکنش بسروت بره تغیررات    می
 محیطی را در خود تقویت بمایند.

مرداری، تورین بماینردری و    مداری، اصیحشساالری در حکومت خودرردان محیی بر ارزمردم

بماید. تمایل بره حدرظ قردرت توسرط     می تأکیدررایی بدعان محیی و تحزببظرات کییه ذی یفتأل
پرذیری قرومی،   پرذیری شرهروبدان، تحریرک   مقامات، فرد محوری، عدم مشارکت و عدم مسئولیت

 سراالری  مرردم عوامیی هستند که  ازجمیهررایابه غربی و تهدیدات امنیتی داخیی های تجزیهسیاست
( و آذفرر و  1983کند. رابردینیی و همکراران )  ها تهدید میرا در حکومت خودرردابی محیی استان
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( در آفریقررا، جاتینررد و همکرراران  2003( در ایالررت متحررده آمریکررا، برراروکو ) 1999همکرراران )
و مرایکووا و سریمینووا   ( در کنیرا  2006( در کشورهای در حال توسرعه، برارت و همکراران )   2004)

شهروبدان در مطالعات تمرکززدایی اشاره  پذیری مسئولیت( در روسیه به عوامل مشارکت و 2015)
( بره  2016( و احمردپور و همکراران )  2013(، امیردی ) 2006ابد. اررچره تسرییمی و مشرعیی )   بموده

-هرای تجزیره  سیاستابد، ولی موووع عامل قومیت در تمرکززدایی در مطالعات خود اشاره بموده

ررردد برا   ررایابه غربی برای اولین بار در این پژوهش مورد بررسی قرار ررفته است. لذا پیشنهاد می
 ریرری  تصمیمبر هویت ایرابی و اسالمی، توسعه ظرفیت  تأکیدمذهوی مشترگ و  های ارزشتقویت 

بخش خصوصری و  یری و احترام به حقوم دیگران در حکومت، جامعه مدبی و پذ مشارکتجمعی، 
-حمایت از رهوران مذهوی و سیاسی محیی جهت تشرکیل احرزاب بسروت بره رفر  مشرکالت مرردم       

 ساالری اقدام شود.

بایست مورد اتدرام بظرر، دارای اعتورار و مونرای عیمری،      های خودرردان میهویت قابوبی استان
می و تهدیردات  بگر، دارای ومابت اجرایی و شداف باشد. تضاد سیاسی، تحریک پذیری قرو جام 

هرای  ریرری هویرت قرابوبی اسرتان    عوامرل بازداربرده در شرکل    ازجمیره  المییری  برین امنیتی داخیی و 
هرا و منراظرات   رردد با بررزاری همرایش باشند. پیشنهاد میردته میهای پیشخودرردان با ویژری

تعامرل میران   ها و ایجاد خصوص خودرردابی استان رذاران و مقامات درمیان پژوهشگران، سیاست
ررذاران در  حکومت مرکزی و محیی، باعث ایجاد مداهمه میان ذیندعان شرد و سرطح دابرش قرابون    

های خودرردان را باال برد. همچنین با متقاعد بمرودن اقروام از   خصوص تعریف هویت قابوبی استان

الوتره ترر  از    ها، کییه ذیندعان را در تدوین قوابین همراه بمرود. های عمومی و سخرابیطری  رسابه
ابره، خرود عرامیی اسرت     طیو تجزیههای تروریستی و ررایابه غربی و فعالیتهای تجزیهاعمال سیاست

 د.  دررمی هاکاری در تدوین قوابین خودرردابی استانکه باعث محافظه
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