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تنوع  درکنار رانیا ياسالم يجمهور يهااستان رمتراکمیالگوي سازماندهي غ
کشور را با  ،يو مذهب يفرهنگ ،يقوم ،يمیاقل يهاو تفاوت يخدمات عموم

بر همگان آشکار است که  تیواقع نیارو نموده است. روبه يمشکالت متعدد
 نیبا ا ،شودمي محسوب کشورها توسعة بر مؤثر اقدامات از يکی يتمرکززدای

تیموفق رانیاج.ا.  يهادر سطح استان یيتمرکززدا يها استیس ياجراحال 
 هدف نقطه عنوان به يمحل يپژوهش تحقق خودگردان نی. در ااست نبوده زیآم

 يعلم روش با تا است شده گرفته نظر درها استان سطح در یيتمرکززدا
 ،يالمللنیب طیشراگردد.  یيها شناسادر سطح استان یيتمرکززدا يامدهایپ

را به  رانیج.ا.ا ،يو مذهب يتوسعه نامتوازن و تنوع قوم ک،یتیژئوپل تیموقع
 نیتبدل نموده است، لذا ا یيخاص در حوزه تمرکززدا يمورد پژوهش کی

 21 با پژوهش، نهیشیپ مطالعه از پس. رفتیپذ انجام ختهیآم روش باپژوهش 
 قیها از طرمصاحبه جینتا لیتحل با. شد انجام افتهیساختارمهین مصاحبه خبره

، "ينشاط عموم"شامل؛  هااستان يخودگردان امدیپ 1 محتوا، لیتحلروش 
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، "یيگراقانون"، "ياقتصاد يچابک"، "یيگراشراکت"، "درآمد يداریپا"
 959مفهوم و  221 مقوله، 18 از "يطلب هیتجز"و  "در ارائه خدمات یيکارا"

معادالت  يمدلساز قیطر ازآزمون مدل  ادامه در. شدنداستخراج  هیکد اول
مثبت در  يامدهایپ يدارا هااستان يمحل يخودگردان که داد نشان ،يساختار

 ،يطلبهیتجز فیباعث تضع نیهمچن ،است يو اقتصاد ياجتماع يهاحوزه
 ياسالم -يرانیا تیهو تیو تقو يخارج يهادخالت ،يستیترور يهاتیفعال

 گردد.يم
 ،يمحل حکومت ،یيتمرکززدا رمتراکم،یغ يسازمانده يالگو :یدیکل واژگان
 يخودگردان محل حکومت
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 مقدمه

ها  دولت يرو شیدر پ کردیتمرکز و عدم تمرکز دو رو انیدر انتخاب م
 يها نخست که در دولت کردیوجود دارد. در رو يمنظور اداره امور عموم به

تمام امور را بر عهده  تیحکومت است که مسئول نیا افتد، يمتمرکز اتفاق م
مصرف شهروندان فراهم کند  يدارد. حکومت موظف است تمام خدمات را برا

 کردینخواهند داشت. در رو يدر اداره امور عموم يجامعه نقش يها بخش ریو سا
 يبرا يو بخش خصوص يحکومت، جامعه مدن شامل يتیدوم بر توان حاکم

منظور ها بهدولت لذا(. Marcou, 2013) گردد يم دیبه اهداف تأک يابی دست
حاکمیت سیاسي،  ةهاي مردم و توسعگویي به درخواستافزایش توان پاسخ

اقتصادي و اجتماعي خود، ناگزیرند به سمت عدم تمرکز و واگذاري اختیارات 
 به یافتهتوسعه کشورهاي شترِیب ،هاي اخیرکنند. در دههري حرکت سیاسي و ادا

 یي(. البته تمرکززداGradstein, 2016) اندکرده پیدا گرایش تمرکزعدم سمت
 دقت يب يخواهد بود و اجرا دهیچیگسترده در دولت، واقعاً پ راتییتغ جادیبا ا

 ,Nemec and Matejovaگردد ) يآن ممکن است منجر به مشکالت اساس

باعث خلق  یيکه تمرکززدا دهد ينشان م قاتیاز تحق يبرخ جی(. نتا2013
دهد ينشان م رانیها در اپژوهش حال نیا بادر کشورها شده است.  يمشکالت

 و متوازن توسعه کی جادیا باعث تواند يم یيتمرکززدا يها استیس ياجرا
 (.2935 ،يمیو کر يپور، جعفرزاده، پورطاهري)احمد شود زا درون

کشور در کنار متغیرهاي انساني و  گستردگي ،مورد جمهوري اسالمي ایران در
کند يم جابیا و اداري را ياسیس قدرت عیتوز فرهنگي متنوع، ضرورت

هاي اخیر و بعد از انقالب اسالمي، دهه در لیدلنیهمبه (.0: 2938)شمس، 
داري به مردم، به در حمایت از تفویض قدرت سیاسي و ا گوناگون يقوانین

 ،281تا  288توان به اصول ها مياز جمله این سیاستتصویب رسیده است. 
 ةچهارم توسع ةفصل هفتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران اشاره نمود. برنام
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تمرکز  کید بر عدمأایران نیز با ت ياسالم يمهوراقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ج
پنجم  ةتمرکز در کشور داشت. قانون برنام عدممالي، سعي در پیشبرد اهداف 

هاي کلي نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري توسعه کشور و همچنین سیاست
تري را در کشور ایجاد تمرکز، فضاي گسترده عدم ة، در حوز2903در سال 

 تیوضع، هاي توزیع قدرت اداري و سیاسيسیاستتصویب  وجود بانمود. 
اداري و  اقتدار تمرکز بر يمختلف مبتن لیکشور به دال یياجرا ساختار يفعل

 (.2901)تسلیمي و مشعلي،  است کشور مرکز در سیاسي
 قدرت شتریرا به سمت تمرکز هرچه ب يرانیا يهاکه دولت یيهادغدغه از يکی
 يدارا که است رانیا ياقوام مختلف در داخل مرزها وجودبرد، يم شیپ

 ةدغدغ اگرچههستند.  هیهمسا يبا کشورها يمذهب و يقوم اشتراکات
 بوده يرانیا نخبگان شةیاند در تیمشروط انقالب زمان از يمحل يخودگردان

 حفظ منظوربه رضاخاندولت مدرن،  لیاز تشک پس يول ،(2931 ،يدی)ام است
 يروسا اریاخت سلب به اقدام ران،یا يمرزها داشتننگاه ثابت و يارض تیتمام
و  یي)مال نمود نیمرزنش اقوام سرکوب و سالح خلع ر،یعشا اسکان ل،یقبا

 مساعد را طیشرا که يزمان هراقوام مختلف  حال، نیا با(. 2938 ،يازغند
 اخراجاز  پسکه  یيهااند. شورشنموده يطلبیياند، اقدام به شورش و جدا  دهید

 زیمرکزگر و واگرا هايشیگرا نیو همچن وستیپ وقوعبهاقوام  توسط ،رضاشاه
 گروه لیتشک با ياسالم انقالب روزيیپ ةیاول هايسال در رانیا در انهیگراقوم
و جنبش  طلبهیتجز يگراعرب يهاجنداهلل، گروه يبلوچ گروه پژاک، يکرد

 از ترس ،به اقوام تیحاکم نانیاطم عدم. بودند دست نیا ازخلق ترکمن  ياسیس
باعث شده  يناامن و نظام اقتدار کاهش طلب، هیتجز يهاگروه گرفتن قدرت

موارد با سکون  يو در برخ ينددر داخل کشور با کُ یياست که روند تمرکززدا
 .گرددرو روبه
از جمله  زین هیها جهت تجزو اعمال دخالت در امور استان المللنیب داتیتهد

مورد بحث قرار  یيتمرکززدا امدیبه عنوان پ نیاز ا شیاست که پ يموارد
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 يهاحکومت يهاارزش و هنجارها رییتغ با ياسالم انقالب از پسگرفته است. 
 لیاسرائ. کرد رییتغ ياز دشمنان خارج رانیا ياسالم يمهورج فیتعر ،يرانیا

 طلبانهیتجز کیتحر با يجهان دشمن عنوانبه کایو آمر يامنطقه دشمن عنوانبه
 مناطقبر  هیهمسا يکشورها ياز ادعاها تیو حما يمرز يهااستان در يداخل
 در همواره خزر يایدر و فارس جیخل اروندرود، گانه، سه ریجزا مانند يمرز

 ياسالم يجمهور استیس امااند. تالش نموده رانیا ةیتجز و فیتضع يراستا
با استفاده از تمرکز  يارض تیحفظ تمام بر همواره دات،یتهد نیا برابر در رانیا

 ندهیروند در آ نیا ادامة معتقدند کارشناسان اگرچهقدرت در مرکز بوده است. 
حکومت خودگردان  (.2931 ،يدی)امگردد  يملّ تیحاکم فیتواند باعث تضعيم

که بر  تیهاي محلي فاقد حاکمحکومت انواع از یکي عنوانمحلي به
در توسعة کشورها شناخته  ياهبردتمرکززدایي پیشرفته تأکید دارد، بخشي ر

در مقابل  يقانون یيعنوان الگوبه تواندي( و مBrezovšek, 2014شود )مي
 ،يمرادي)علگردد  حدر تناقض است، مطر يکه با روح قانون اساس ستیفدرال

 (.2931 ،تبار يو علو يرسول ،يریشمس، جهانگ
 يمحل يخودگردان يامدهایپ یيشناسا پژوهش، نیا انجام از ياصل هدف
 رمتراکمیبه شکل غ رانیا ياسالم يجمهور میدانيم که همانطور. استها  استان
 است، يعموم بخش دست در کشور نیا اقتصاد از يبزرگ بخش ؛شودياداره م

ها میتحر و يالملل نیب داتیتهد و است تخاصم در ایدن ابرقدرت با ياسیس نظر از
اند، در داخل کشور شاهد وجود را در اداره کشور به وجود آورده يمشکالت

 م،یمانند نفت و آب هست يعینامتوازن منابع طب عیمتنوع با توز يهامیاقل
 يبا کشورها يو اجتماع ياشتراکات فراوان فرهنگ يمختلف، دارا يهاتیقوم

ها تاناس کشور نیا در و کنند يم يکشور زندگ يمرز يهادر استان ه،یهمسا
 يهااستان انیتوسعه م قیاند و شکاف عمکرده دایکامال نامتوازن توسعه پ

را در  يمحل يکه مفهوم خودگردان یيهامختلف کامال مشهود است. لذا پژوهش
 طیشرا نیدر ا .ستندین کامل باشند، برده کار به رانیا مشابه يکشور
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 آنکه بدون آن از استفاده با تابود  يبه دنبال روش دینظران معتقدند با صاحب

 تیریمد و دستکاري گردد نسبت به ساده کردن هانهیزم و موجود يهايدگیچیپ
پژوهش،  نیدر ا لیدل نی(. به همCreswell, 2012: 423ها اقدام شود )داده

. در مرحله اول پس از رفتیانجام پذ ختهیروش آم قیاز طر امدهایپ یيشناسا
 يامدهایپموجود و انجام مصاحبه با خبرگان  يپژوهش نهیشیپ يبررس

 ،دوم مرحله در. دیگرد نییتبمحتوا  لیروش تحل قیطر ازها استان يخودگردان
معادالت  يمدلساز قیاستخراج شده از طر عواملها بر استان يخودگردان ریتاث

 هايپرسش فوق مطالب گرفتن نظر در بامورد آزمون قرار گرفت.  يساختار

 : اند شده مطرح زیر شرح به پژوهش
 است؟ کدامها استان يخودگردان يامدهایپ. 2

 است؟ چگونهها استان يخودگردان يامدهایپ ساختاري مدل. 1

 پژوهش اتیادب

عبارت است از اعمال اقتدار  يسازمان ملل متحد، حکومت محل فیبر تعر بنا
 نیدولت. ا کیاز  يعیقلمرو وس کیدر داخل  ،يا بر محدوده ياسیو س يادار

 قیسطح حکومت از طر نیکه توسط باالتر ينوع از حکومت در محدوده قدرت
. اصطالح دینما يم تیشده است، فعال ضیها به آن تفو دستورالعمل ای نیقوان

حکومت فدرال  ایو  يحکومت مل ای يدر مقابل حکومت مرکز يحکومت محل
استان،  يها کشورها متنوع است و با نام نیآن ب يو نهادها شود يبه کار برده م

 ,UNDP) کند يم تیشهر، محله، روستا و ... فعال ،يمنطقه، شهرستان، شهردار

 يها ها و روش از سبک ،يمحل يها حکومت يده سازمان يها برادولت(. 2010
 داد: حیتوض لیدر قالب سه سبک ذ توان يکه آنها را م کنند ياستفاده م يمختلف

 ياجرا اریو اخت يریگ میاست که قدرت تصم يحالت ؛یيراسبک تمرکزگ -
 مرجع خاص متمرکز شده است. کیدر  ماتیتصم

در  اراتیمأموران و اخت عیبر توز يمبتن يده سازمان ؛یيزداسبک تراکم -
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متراکم ریغ يها اداره يسو به ياداره مرکز کیاز  يشخص حقوق کیقالب 
 رانیا ياسالم يدولت در جمهور يده سازمان يالگو ای. وضع موجود يمحل

 است. یيزدا منطبق بر تراکم ،يدر سطوح استان

و منابع از  يریگ میتصم تیظرف ،ياسیانتقال قدرت س ؛یيزداسبک تمرکز -
از  يانتقال بخش ندیفرا ؛یيحکومت. تمرکززدا يمرکز به سطوح فرومل

 يا و منطقه يمحل يها به مقامات و سازمان يو قدرت دولت مل تیحاکم
 (.0: 2938)شمس،  شود يم فیتعر

کشور  کیدر  يساالر توسعه مردم يندهایفرا نیاز مهمتر يکی یيتمرکززدا
 يریگ میو تصم يمال ،ياسیانتقال قدرت س ندیعنوان فرا و به  شود يمحسوب م

با  کیدموکرات ستمیس کی جادیبه دنبال ا ،يبه سطوح محل ياز حکومت مرکز
 يثبات برا با يها هیپا جادیا لیتسه ،حکومت یيو کارا ياثربخش شیافزا ،ثبات

تر و  حکومت شفاف يده شکل ،يو محل يدر سطوح مل يتوسعه اقتصاد
 (.ISUFAJ, 2014)است  يریگ میمشارکت شهروندان در تصم

 یمحل خودگردان حکومت

 اریاخت ضیبر تفو يمبتنکه  ییتمرکززدا قیاز طر يحکومت خودگردان محل
به دولت  يتوسط دولت مرکز ياسیس يریگ میبه همراه حق تصم تیو مسئول

 منظور به يمحل خودگردان حکومت الگو نیا در. رندیگ ياست، شکل م يمحل
 يها يمش خط نیتدو به اقدام ،يمرکز دولت يکل يها استیس نمودن ياتیعمل
متناسب با  يتا ارائه خدمات عموم دینما يم يمحل ينهادها مشارکت با يمحل

 يحکومت خودگردان محل یيمنشور اروپا 9ارائه گردند. ماده  يمردم محل ازین
از امور  يسهم قابل توجه تیریو مد میدر تنظ يمقامات محل یيرا حق و توانا

 يو با توجه به منافع مردم محل نیخود در محدوده قوان تیمسئول لیذ يعموم
که  يمجمع ایاز طرف شورا  دیحق با نیدارد که ا دیو تأک دینما يم فیتعر

اند و  مردم انتخاب شده میو مستق يمخف يطور آزادانه و با رأ آن به ياعضا
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حکومت خودگردان . پاسخگو هستند، اعمال گردد یياجرا يها سازمان يدارا
 صورتها بهکه صالحیت آن محلي نهادهاي حق برآوردنمحلي عبارت است از 

از امور  يریچشمگه و مدیریت سهم قانوني تعریف شده است، براي ادار
 Astrauskas andعمومي، مطابق منافع ساکنان قلمرو مدیریتي خود )

Gecikova, 2014: 153.) 
هاي خودگردان محلي از نظر فني داراي سه بنا بر نظر پژوهشگران، حکومت

کنند، اصل اساسي هستند. اصولي که حکومت خودگردان محلي را هدایت مي
اصل  ر ؛ بیا تفکیک صالحیت 1اصل کارکرد تعاملي ر الفعبارتند از: 

اصل کارکرد  (.Brezovšek, 2014) 3گرایياصل منطقه ر پو  2استقالل
تعاملي یا تفکیک صالحیت مبتني بر انجام وظایف توسط سطح اصلح حکومت 

 يهاي مختلف دولت براگیري در مورد توانایي الیهاست و بر مقایسه و تصمیم
دخالت در انجام بهینة امور عمومي تأکید دارد. تأکید بر کیفیت توزیع خدمات 

هاي خودگردان محلي، هاي نهادي توسعه در حکومتبدون توجه به ظرفیت
نماید. اصل استقالل مبتني بر رو ميها را با چالش جدي روبهسازي آنپیاده

ودیت حکومت قانوني بودن حکومت خودگردان محلي است و بر جدایي موج
گیري در سطوح نماید. وجود قدرت تصمیمخودگردان محلي از دولت تأکید مي

هاي کند و اجازة انتخابمحلي از تمرکز قدرت سیاسي در مرکز جلوگیري مي
گرایي مبتني بر دهد. اصل منطقهمتفاوت سیاسي در مناطق محلي مختلف را مي

ي از دولت به موجودیت انتقال و تفویض بخشي از قدرت سیاسي و اقتصاد
 يبرا الزم ظرفیت ایجاد فرایند عنواناي نمودن بهتر است. منطقهسطح پایین

 عوامل بسیج طریق از خاص محدودة یک توسعة هدف با مستقل اقدامات انجام
اي و محلي و پتانسیل توسعة آن هاي منطقهبا درنظر گرفتن ویژگي اقتصادي

                                                                                                    
1. Principle of Subsidiarity 
2. Principle of Autonomy 
3. Principle of Regionalisation 
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 (.Marcou, 2013: 44گردد )تعریف مي

 یمحل خودگردان حکومت عناصر

. گردد يم میبه دو دسته تقس يدهنده حکومت خودگردان محل لیعناصر تشک
 هستند مشترک يمحل يها حکومت انواع تمام در که هستند يعناصر اول دسته

 عناصر بافیقال. است يمحل خودگردان حکومت مختص عناصر دوم دسته و
داند. يم قدرت و قلمرو ت،یجمع شامل را يمحل يها حکومت دهنده لیتشک

که  يتیمسئول يبه ازا يشود که حکومت محليم هیتوج نیالبته وجود قدرت با ا
همراه  زیالزم را ن اراتیقدرت و اخت ستیبا يم رد،یگ يانجام به عهده م يبرا

در (. 31: 2903 باف،ی)قالخواهد بود  ياز اجازه قانون يداشته باشد که ناش
که  ندینما يم يعنصر معرف 1 يمحل يها حکومت يتر، محققان برا کامل يا ارائه

 از مستقل ،4مجزا يقانون تیهو ،3يدائم سازمان ،2تیجمع ،1قلمرو :عبارتند از
 7و قدرت جذب درآمد 6يحکومت قدرت و فیوظا ،5يمحل يها حکومت ریسا
(Alderfer, 1956: 3 .)دهنده حکومت  لیعناصر تشک (1821) وچکژبر

 یيایکننده محدوده جغراف نییکه تععنصر قلمرو: شامل: را  يخودگردان محل
بر  ياجتماع محل فیوظا يبر اجرا: يمدن فهیعنصر وظاست؛  يخودگردان محل

 یيعبارت است از پاسخگو :يعنصر سازماندارد؛  دیاساس منافع اعضا تأک
 يعنصر مال ؛يو دولت مرکز يبه اجتماع محل يحکومت خودگردان محل ياعضا
 اریمناسب خود را در اخت يو ماد يمنابع مال دیبا يهر اجتماع محل :يو ماد

از پشتوانه  دیبا ياساس هر اجتماع محل نیبر ا که :يعنصر قانونداشته باشد؛ 
 شمارد.يمبر ،خود برخوردار باشد تیقانون در خصوص وضع تیحاکم

                                                                                                    
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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 يها که در خدمت حکومت يسه عنصر هنجار نظراناز صاحب يبرخ نیهمچن
 میکه در خصوص تقس ياستقالل محل ر شامل؛ الف راخودگردان اروپا است 

 ر ب ؛کند يبحث م يو محل يحکومت مرکز نیب يریگ میتصم و قدرت
مناسب به  يبستر و فرصت جادیجهت ا يعنوان اقتدار محل که به يساالر مردم

و  گردد يم فیتعر تیت در اعمال حاکمشهروندان جهت مشارک قیمنظور تشو
و  یيباال یيبا کارا يخدمات عموم نیدر تأم يکه به اقتدار محل یيکارا ر پ

 کننديم يمعرف کند، يمسائل سطح محل اشاره م يها حل راه يجستجو برا
(Greer, Murphy and Ogard, 2005: 11.) 
 کیاز مردم که در  يا عنوان مجموعه به 1دولت که است تأمل قابل نکته نیا

هستند که به  يحکومت يدارا اند، دهیگز يسکن يصورت دائم خاص به نیسرزم
 از را ها آنبرخوردارند که  يتیو از حاکم کند ياقدام م نیقوان يوضع و اجرا

و  ساختارهاعنوان  به 2حکومت با د،ینما يم حفظ يخارج و يداخل تعرضات
 ،ينظام حقوق کی يبانیپشتمنظم و با  یيندهایفرا قیکه از طر یينهادها

و در قلمرو  ياسینظام س کیرا در درون  يمقامات ادار ماتیو تصم ها استیس
 از شیپ که يزیچ آن رسد يم نظر بهمتفاوت است.  گذارند، ياجرا مبه  نیمع

 توسط يمحل خودگردان حکومت دهنده لیتشک عناصر عنوان  به نیا
 و يمحل حکومت حکومت، از شده ارائه فیتعار با است شده ارائه پردازان هینظر

 نیب يشفاف کیتفک پردازان هینظر و ندارد انطباق يمحل يخودگردان حکومت
 .(2931: يریجهانگ وشمس  ،يمراديعل) اند نشده قائل حکومت و دولت

 نمودند، یيشناسا خودگردان نیسرزم به مربوط عناصر ءجزو قلمرو را  تیجمع
حکومت  يهايخروج در را خدمات ارائه در یيکارا و درآمد جذب نیهمچن

 تیهوپژوهش پنج عنصر  نیدر ا جهینت درکردند.  يبنددسته يمحلخودگردان 

                                                                                                    
1. State 
2. Government 



 06…  يمحل يخودگردان یامدهایپ يبررس 

 

 يهاسازمان و يساالر مردم ،يحکومت فیوظا ،يریگمیتصم اراتیاخت ،يقانون
در نظر گرفته  يدهنده حکومت خودگردان محللیبه عنوان عناصر تشک يعموم

 (. 2931و همکاران،  يمرادي)علشده است 

 پژوهش نهیشیپ

هاي محلي فاقد حکومت انواع از یکي عنوانبه  يخودگردان محل حکومت
در  یيرفته تأکید دارد، نقطه هدف تمرکززداکه بر تمرکززدایي پیش تیحاکم

 خصوص در نکهیا به توجه باکشور در نظر گرفته شده است.  يهاسطح استان
قسمت  نیا درکمتر پژوهش انجام شده است،  ؛يمحل يخودگردان يامدهایپ
 نهیشیپ عنوان به يمحل يخودگردان يامدهایکنار پ در را یيتمرکززدا يامدهایپ

 يجینتا يمحل يها حکومت یي. تمرکززداداد میخواه قرار يبررس مورد يپژوهش
در  يمشارکت جامعه مدن شیبه؛ افزا توان يبه همراه دارد از آن جمله م

(، ISUFAJ, 2014) يمحل يها حکومت یيپاسخگو شیو افزا يریگ میتصم
 ياعتماد شهروندان به نهادها شیشهروندان، کاهش فساد، افزا تیرضا شیافزا

(، توسعه درک Ligthart and Oudheusden, 2015) يمحل يها حکومت
 مقامات به یي(، بهبود توان پاسخگوOates, 1999) يمقامات از مشکالت محل

درآمد  شیافزا ،یيسطح کارا شی(، افزاTiebout, 1956) يمحل يازهاین
 نیگرادست( اشاره نمود. Gradstein, 2016دولت و ارائه خوب خدمت )

شهروندان از  تیرضا شیباعث افزا یيکه تمرکززدا کند يم انی( ب1821)
 نیو ا شود يشدن حکومت به مردم م کینزد لیبه دل يگذار استیبهبود س قیطر

 نیهمچن. ردیتوسط شهروندان شکل بگ يتا نظارت محل کند يم جادیفرصت را ا
باعث  یيکه تمرکززدا اند دهیرس جهینت نیبه ا ياریبس يها محققان در پژوهش

 ,Ballesteros) گردد يم يمحل يها در حکومت یيو پاسخگو تیشفاف شیافزا

 شیافزا باعث یيتمرکززدا که است آن از يحاک يتجرب شواهد اگرچه (.2014
 قاتیتحق از يبرخ جینتا يول گردد، يم يمحل يازهاین به حکومت یيپاسخگو
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 منابع به يمحل حکومت يدسترس کاهش با یيتمرکززدا که دهد يم نشان
 کند يم يریجلوگ شهروندان به تیفیک با خدمات ارائه از ،يفن و يمال ،يانسان

(Faguet, 2004بررس .)مانند  یيدهد که تمرکززداينشان م يپژوهش نهیشیپ ي
 اتیاست که وابسته به مقتض يبیو معا ایمزا يدارا ياجتماع يهادهیپد ریسا
 باشد. يم يطیمح

 ییتمرکززدا جی. آثار و نتا1جدول 

 ییتمرکززدا جیآثار و نتا پژوهشگر فیرد

2 Keating 
(1995) 

توسعه  ،يعیعدالت توز ،يمردم ساالر ،ياقتصاد ياثربخش
 يساختار

1 Parker 
(1995) 

اقتصاد کالن،  يثبات يب ،يبودجه، خطر اخالق تیمحدود: جینتا
 داریخدمات پاسخگو، خدمات کارا و اثربخش، خدمات پا

کاهش مرگ  ،يسودآور شیافزا ،يور بهره شیافزا: راتیتأث
 يرشد جامعه مدن ر،یو م

9 

Azfar, 
Kähkönen, 

Lanyi,  
Meagher and 
Rutherford 

(1999) 

و کاهش  یيپاسخگو جیمنابع، ترو صیدر تخص یيکاراتوسعه 
 خدمات تیفیک شیافزا نه،یهز يابیفساد در دولت، بهبود باز

1 

Miller (2002) 
 
 
 
 

مهار  دار،یتوسعه پا کیو تحر لیتسه: ییتمرکززدا یایمزا
 یيکارا شیافزا ،يمشارکت عموم شیافزا ،تمرکز قدرت

 يمحل يها ارائه راه حل لیتسه ،بهتر کارها میتقس ،خدمات
 تیو تقو يانسجام و ثبات اجتماع شیافزا ،يمسائل محل يبرا

انعطاف حکومت  شیافزا ،يمحل نفعیذ يها گروه نیب یيهمگرا
 يمحل منابع جیبس لیتسه ،ریمتغ طیجهت روبرو شدن با شرا

گسترش  ،در جامعه یيایو پو یيتکثرگرا جیترو ،توسعه جهت
 تیو شفاف یيپاسخگو شیافزا ،ياجتماع يساز تیظرف لیپتانس

 انیم يها ينابرابر شیافزا: ییتمرکززدا یها سکی/ربیمعا
جذب  ،ياسیس کننده ثبات يب يروهایپرورش ن ،يا منطقه
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 ییتمرکززدا جیآثار و نتا پژوهشگر فیرد
دادن ازدست ،يمحل نفعیذ يها قدرت/منابع توسط گروه

کاهش اعتبار  ،سوء استفاده از قدرت ،ياقتصاد اسیمق
 يمحل يها تیاولو انیاختالف م لیپتانس يریشکل گ ،حکومت

 يو مل

5 
و  يمیتسل

 (2909) يمشعل

عادالنه امکانات، به خطر  عیبه مردم، توز يبهبود خدمات رسان
 شیحکومت، افزا تیباال رفتن مشروع ،يارض تیافتادن تمام

 بزرگ ياز مهاجرت به شهرها يریجلوگ ،یيکارا

1 Jütting et al. 
(2004) 

 تیعدم ثبات، تقو –عدم مشارکت، ثبات  –مشارکت 
 -شهروندان يشدن صدا دهیشن ،يریپذ بیآس -يحکومت محل

عدم  -به خدمات  يدسترس ،یيعدم کارا -یيکارا ،یيصدا يب
 فقر –به خدمات، توسعه  يدسترس

1 Faguet 
(2004) 

کاهش  ،يو فن يمال ،يبه منابع انسان يمحل يکاهش دسترس
 خدمات تیفیک

0 FAO (2006) 

 ،يشدن و مردم ساالر زهیبا مردم، دموکرات کیارتباط نزد
خدمات بهتر،  شتر،یب یيکارا شتر،یب تیشفاف ،یيپاسخگو

کمتر  نهیباالتر، هز نهیهز يابیپرداخت، باز يبرا شتریب اقیاشت
 حکومت يبرا

3 
Dreher & 
Fischer 
(2011) 

 يستیکاهش حمالت ترور ،يو ادار ياسیثبات س شیافزا

28 Faguet 
(2013) 

 يصدا شیافزا ،يریپذ تیمسئول ،یيتوسعه پاسخگو
 ،ياسیشهروندان، کاهش سوءاستفاده از قدرت، توسعه ثبات س

 ياسیس يها رقابت شیافزا

22 Kiuriene 
(2013) 

شهروندان  يمستقل، برابر هییقوه قضا ؛قانون شامل تیحاکم
در برابر قانون، انطباق اقدامات حکومت بر قانون، حق 

 حکومت هیعل ياقامه دعو يشهروندان برا

21 ISUFAJ 
(2014) 

 یيپاسخگو شیافزا ،يمشارکت جامعه مدن شیافزا
 يمحل يها حکومت
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 ییتمرکززدا جیآثار و نتا پژوهشگر فیرد
29 Fakhrul 

Islam (2015) 
 يرفاه اجتماع ،ياسیمشورت، آموزش س ،يشهروند مدار

21 
Ligthart and 
Oudheusden 

(2015) 

اعتماد  شیشهروندان، کاهش فساد، افزا تیرضا شیافزا
 يمحل يها حکومت يشهروندان به نهادها

25 
پور و  ياحمد

همکاران 
(2935) 

 ،ينابرابر کاهش ،يدموکراس توسعه ت،ارائه مؤثر خدما
 تیریمد بهبود ،یيکارا شیافزا

21 Gradstein 
(2016) 

درآمد دولت، ارائه خوب  شیافزا ،یيسطح کارا شیافزا
شدن به مردم،  کینزد لیبه دل يگذار استیخدمت، بهبود س

 ينظارت محل يریگ شکل

 پژوهش  روش

به انجام  يو کم يفیدر دو مرحله مستقل ک خته،یروش آم قیپژوهش از طر نیا
 Saunders, Lewis, And) قیتحق ازیپ مدل گرفتن نظر در با. دیرس

Thornhill, 2009: 138)،  فلسفة يدارا يفیک مرحله در پژوهشاین 

 در نکهیا به توجه با. است محتوا لیتحل يپژوهش ياستراتژ و گراریتفس پژوهشي
 يامدهایموجود در خصوص پ يپژوهش نهیشیها و پهینظر از قسمت، نیا

 پژوهش يفیک قسمت جهینت استفاده شده است، در یيو تمرکززدا يخودگردان
جهت انتخاب  يبرف گلوله روش از يفیک قسمت در. است ياسیق کریرو يدارا

 صورت افتهی ساخت مهیاطالعات، با مصاحبه ن يآورجمع و شدها استفاده نمونه
 يپژوهش کردیگرا است. رواثبات پژوهشي فلسفة يکم مرحله در اما. رفتیپذ
 مرحله نیاست. در ا يمعادالت ساختار يسازمدل يپژوهش يو استراتژ ياسیق

ها از هر استان استفاده شده است و ابزار جهت انتخاب نمونه يااز روش خوشه
 ساخته است.اطالعات، پرسشنامه محقق يآورجمع

 پژوهش یمفهوم چهارچوب یطراح: اول مرحله
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 با اول گام درسواالت مصاحبه،  ستیل هیو ته يپژوهش نهیشیپ ياز بررس پس
 يهااستاندار، معاونت ر،یعنوان وزبه  نیاز ا شیکه پ خبرگاني از نفر 21

اند و به واسطه دانش، تجربه و داشته تیسابقه فعال ،مجلس يندگیو نما ياستان
 خزانه سازيغني امکانهاي محلي در حوزة مدیریت دولتي و حکومت تیصالح

 انجام افتهی ساخت مهین يهامصاحبه داشتند، را مفاهیم اشباع و تکمیل ها،داده
 خبرگان شنهادیپ اساس و بر يبا استفاده از روش گلوله برف افراد نیا. شد

 اما ؛شد مشاهده اطالعات در تکرار بعد، به زدهمیس مصاحبة از. شدنديم انتخاب

منظور  ه. بافتی ادامه خبره نیشانزدهم تا هامصاحبه انجام نان،یاطم براي
 که مفاهیم سري یک شامل راهنما فهرست کی باپژوهشگر  ها،داده يآور جمع

. شديمدر جلسة مصاحبه حاضر  است،آمده   دستبه موضوع يپژوهش نهیشیپ از
 خودگردان يامدهایپ مورد در پرسش نینخست دنیبا پرس مصاحبه يدر ابتدا

 چهآن هر تا شديم داده امکان این شوندهبه مصاحبه ران،یج.ا.ا يهااستان شدن
 پاسخ اساس بر هاپرسش ادامه، در. کند ارائه خود دگاهید از خواهد يم را

 تا و شد آغاز آذرماه از اطالعات گردآوري .دیگرديم مطرح شوندهمصاحبه

 يبرخ در و بود ساعت کی حدود مصاحبه هر زمان مدت. افتی ادامه اسفندماه
 .شديم تکرار جلسه سه ای دو در مواقع از
 نهیزم و متن در که است یيالگو جستجوي درصدد پژوهشگر مرحله نیا در

 لیتحل روش از استفاده بالذا  دارد، وجود هامصاحبه هاي برگرفته ازادداشتی
 هیاول يکدها ابتدا در. شد اقدام هامصاحبه يهاداده يکدگذار به نسبت  محتوا

 و میمفاه ها، نشانه تینها در و گرفتند قرار لیتحل مورد مصاحبه هر از بعد
 سهیمقا دمور نیشیپ يها مصاحبه با مصاحبه نیآخر از شده استخراج مقوالت

 يبعد يها مصاحبه تیهدا براي هاقرار گرفتند تا نقاط اشتراک و نقاط افتراق آن
. ردیو مقوالت صورت گ میمفاه يساز کپارچهی ندیفرا نیهمچن و شود یيشناسا

 . رفتیپذ صورت لیذ مراحل هامصاحبه لیتحل انجام منظور به
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 مصاحبه شوندگان یلیو تحص ی. سوابق شغل2جدول 

 يشغل سوابق خبره
 سوابق

 يلیتحص
 يشغل سوابق خبره

 سوابق

 يلیتحص

1 

 استاندار
 و کهکیلویه

 بویراحمد،
 مجلس، نماینده
 سازمان رئیس
 بودجه و برنامه

 یزد

 کارشناسي
مهندسي 

 دارندهعمران، 
 دوره مدرک

 هايحکومت
 ژاپن از محلي

3 

 استاندار
 غربي، آذربایجان

عضو هیئت عامل 
صندوق توسعه 

 معاونملي، 
 تهران شهرداري

 مدیریت دکتري
 صنعتي

2 

 کرمان، استاندار
 و کرمانشاه

 معاون اصفهان،
 کشور وزیر

 مهندسي
 در صنایع،

 از دفاع حال
 دکتري رساله

 زنجان استاندار 28
 کارشناسي

 مدیریت ارشد
 توسعه

3 

 و ایالم استاندار
 آذربایجان

 معاون غربي،
 نفت وزیر

 کارشناسي
 مدیریت
 سیستم،

 نفت دکتري

22 

 بازرگاني، وزیر
رئیس اتاق 

 قائمبازرگاني، 
 بنیاد مقام

 مستضعفان

 دکتري
 توسعه يتخصص

4 
 سمنان استاندار

 یزد استاندار و
 کارشناسي

 فلسفه ارشد
21 

 استاندار
 ریسف مازندران،

در  رانیا
ترکمنستان، 

مجلس،  ندهینما
 سازمان سیرئ
 عضو ،يستیبهز

 ياسالم يشورا

 يدکتر
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 يشغل سوابق خبره
 سوابق

 يلیتحص
 يشغل سوابق خبره

 سوابق

 يلیتحص
 شهر تهران

5 

بوشهر،  استاندار
 سیستان استاندار

و بلوچستان و 
 قزوین استاندار

 29 شیمي مهندسي

 استاندار
 غربي، آذربایجان

 اقتصادي معاون
 خارجه وزارت

 حقوق لیسانس
 اقتصاد دکتري

 ایالم استاندار 6
 کارشناسي

 حقوق ارشد
21 

 استاندار
 هرمزگان

 و راه مهندسي
 ساختمان

7 

 گیالن، استاندار
 و مازندران

 نماینده قزوین،
 مجلس

 المیا استاندار 25 صنایع مهندسي
 يکارشناس

 تیریمد ارشد
 يدولت

8 
 و سیاسي معاون

 امنیتي
 تهران فرمانداري

 لیسانس فوق
 تربیتي علوم

21 

 استاندار
 گیالن کرمانشاه،

 عضو تهران،و 
امنیت،  يشوراها

 و اجتماعي
 کشور اقتصادي

-برنامه دکتري

 اقتصادي ریزي

 هیاول یکدگذار .الف

که در مصاحبه  يتنها به هر عبارت يریگجهت چگونهیه بدون ابتدا در پژوهشگر 
توسط مصاحبه شونده ارائه شده است، بنا به شماره مصاحبه و زمان ارائه عبارت 

 هیکل هیاول يکدگذار جی. نتادهد يم صیکد واحد تخص کیمورد نظر، 
 شده است. يعبارت کدگذار 118مصاحبه  21استخراج شده از  يها عبارت

 نامربوط یها عبارت حذف .ب

مطابق  که شد مياز طرف مصاحبه شونده ارائه  يها، عبارات از مصاحبه يبرخ در 
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 يامدهایپو  گریارائه شده د يها با عبارت يخبرگان، ارتباط مفهوم رینظر سا
 ستمیس"عنوان مثال عبارت  نداشت. به رانی.ا.اج يها استان يمحل يخودگردان

با کد  "است يبیمعا يدارا خودش درون در دارد که يمحاسن تمام با متمرکز
 کشور هیتجز از همواره خیتار طول در"عبارت  ایاز مصاحبه اول،  3 هیاول

نامربوط  يها مصداق عبارت ششماز مصاحبه  22 هیاول کد با "میاخورده ضربه
 281 با ها مصاحبه در شده ارائه يها عبارت يبررس نیحهستند. پژوهشگر در 

قرار  اریدر اخت هیکد اول 959 ها،عبارت نامربوط روبرو شد که با حذف آن
 گرفت.

 میمفاه کشف . پ

 شده، استخراج هیاول يکدها انیم يمفهوم ارتباطات کشف قیطر از پژوهشگر
 "هیاولمفهوم " عنوان با عبارت کی صیتخص و هیاول يکدها يبند دسته امکان

 مصاحبه هر از بعد بالفاصله ندیفرا نیا. دینما يم فراهم را واحد کد شماره با
دسته  221 ه،یاول کد 959 انیم ي. با کشف روابط مفهومرفتیپذيم انجام
 انیمشترک م میمرحله بر اساس مفاه نی. در ادیگرد یيشناسا يمفهوم

عبارت که در  کی صیشدة هر دسته، اقدام به تخص يکدگذار يها عبارت
 هر دسته است، شد. هیاول يمفهوم مستتر در کدها رندهیبرگ

 مقوالت کشف.ت

 دسته 18 تعداد ،يمفهوم کد 221 انیم يمفهوم روابط کشف با مرحله نیا در 
 هر شدة يکدگذار يها عبارت انیم مشترک میمفاه اساس بر. دیگرد یيشناسا

 مستتر مفهوم رندهیبرگ در که عبارت کی صیتخص به اقدام موجود، دسته 18
 انیم يمفهوم روابط کشف با. شد است، دسته هر در هیاول يکدها و میمفاه در

 انیم مشترک میمفاه اساس بر. دیگرد یيشناسا دسته 1 تعداد مقوله، 18
 عبارت کی صیتخص به اقدام موجود، امدیپ 1 هر شدة يکدگذار يها عبارت
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 و میمفاه مقوالت، توانند يم باال يمفهوم قدرت با شده استخراج عوامل. دیگرد
 .کنند جمع خود محور بر را هیاول يکدها

 یيایپا و یيروا از نانیاطمو اعتبار عوامل استخراج شده:  یيروا دییتا ر ث

 2دییتأ تیو قابل 1تیمقبول شامل يفیک پژوهش خاص يارهایمع با ها داده
 ت،یمقبول شیپژوهش جهت افزا نی(. در اAnney, 2014) ردیگيم صورت

و  سهیمقا قیتحق نهیشیموجود در پ اتیها و ادب به دست آمده با مدل يامدهایپ
هر مصاحبه و  يکدگذار جینتا امدها،یپ دییجهت تا نی. همچندیگرد ياعتباربخش

 مشارکت و دیاسات توسط مصاحبه نیآخر از پس يکدگذار ،يکل جینتا
 همه که یيآنجا از. گرفت قرار قیتدق و يبررس مورد پژوهش در کنندگان
 لیتحل و هیتجز و اطالعات يگردآور فراگرد يکل بیتعق با کنندگان مشارکت

 جهینت در دندیرس کسانی ينظر حاتیتوض به بایتقر امدهایپ نیها درباره ا داده
 .افتی دییتا تیقابل الگو

 یخودگردان یامدهایپمربوط به  هیاول یو کدها میمفاه یفراوان. 3 جدول

 مقوالت امدهایپ
 یفراوان

 میمفاه

 یفراوان

 هیاول یکدها
 نشاط. 2

 يعموم
 

 3 1 عدالت احساس يریگ شکل. 2
 0 5 يعموم اعتماد شیافزا. 1
 1 5 يعموم تیرضا شیافزا. 9

 يداریپا. 1
 درآمد
 

 25 5 درآمد تیشفاف. 2
 29 1 درآمد يکنندگ متقاعد. 1
 23 1 درآمد استقالل. 9
 29 1 درآمد انعطاف. 1

                                                                                                    
1. Credibility 

2. Confirm Ability 
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 مقوالت امدهایپ
 یفراوان

 میمفاه

 یفراوان

 هیاول یکدها
 شراکت. 9

 یيگرا
 23 0 يگذار استیس تیفیک بهبود. 2
 22 1 شهروندان يصدا تیتقو. 1
 92 5 يمحل ينهادها تیتقو. 9

 يچابک. 1
 ياقتصاد

 تیتقو و حکومت يساز کوچک. 2
 يخصوص بخش

0 11 

 21 5 تیجمع مناسب عیتوز. 1
5 .
 یيگرا قانون

 11 1 قانون تیحاکم. 2
 18 1 فساد کاهش و نظارت تیتقو. 1

 در یيکارا. 1
 خدمات ارائه

 21 1 ترارزان خدمات ارائه. 2
 ازیبا ن متناسب خدمات ارائه. 1

 شهروندان
5 25 

 هیتجز. 1
 يطلب

 1 1 يستیترور يها گروه تیتقو. 2
 23 9 طلب هیتجز يها گروه تیتقو. 1
 91 1 ياسالم-يرانیا تیهو فیتضع. 9
 91 1 يخارج يهادخالت شیافزا. 1

 353 112 22 7= مجموع

 مدل آزمون: دوم مرحله

 مدل ازشدرپ يابیارز ضمن تا است آن دنبال به پژوهشگر ،مرحله نیا در
مدل را  يرهایمتغ نیروابط ب ران،ی.ا.اج يها استان يمحل يخودگردان يامدهایپ

 مورد آزمون قرار دهد.
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 رانیج.ا.ا یهااستان یمحل یخودگردان یامدهایپ پژوهش، ی. چهارچوب مفهوم1 شکل

 ،يها در مرحله کمّ داده يگردآور ابزار داده: یابزار گردآور یطراح .الف
از مدل  يسنجش خودگردان ياست. برا یيتا 5 کرتیل اسیبا مق يا پرسشنامه

سوال استفاده  52با  (2931و همکاران،  يمرادي)عل يحکومت خودگرادن محل
قانون مشخص و  کیکشور بر اساس  يهااستان نکهیا به توجه با البته. شد

 و هستند کسانی "يقانون تیهو" يشوند، لذا داراياداره م رمتراکمیساختار غ
 تیعنصر هو لیدل نیگردد، به هميم انسیوار فاقد ،مدل در قاعدتا عنصر نیا

داده در  يسؤاالت جهت گردآور يمنظور طراح  به. دیاز مدل خارج گرد يقانون
اقدام نمود.  يکدگذار ندیعکس فرا ،پژوهشگر ؛يخودگردان يامدهایخصوص پ

 لیتشک میمفاه يمقوله( به ازا 18) امدیپ 1سؤال جهت سنجش  15 تیدر نها
 ؛پژوهشاین  لیتحل سطح نکهیا به توجه با. دیگرد يطراح امدیدهنده همان پ
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 کی استان هر يازا به ستیبايم لذا است، "رانیا ياسالم يجمهور يها استان"
 يط منظور نیبد. شود داده پاسخ قیدق و حیصح کامل، شکل به پرسشنامه

 يها میت از تا شد درخواست ها آن از کشور، يها ياستاندار با ينگار نامه
 در. ندینما استفاده پرسشنامه سؤاالت به یيپاسخگو جهت ياستاندار يپژوهش
 يهاپاسخ نیانگیم که شد يآور جمع مطمئن و کامل پرسشنامه 10 مجموع

 .گرفت قرار محاسبات يمبنا ،استان هر يازا به شده ارائه
 21 از یيمحتوا یيروا دییجهت تا داده: یابزار گردآور ییایو پا ییروا دییتا .ب

دانشگاه و  دیپژوهش شامل اسات خبرگانتن از  28استفاده شده است.  خبره
نمودند. لذا  يابیپرسشنامه را مناسب ارز يهاهیگوکنندگان  از مشارکت يبرخ

 یيایمحاسبه پا يبه دست آمد. برا 8611 1یيمحتوا یيمقدار نسبت روا
 نیاستفاده شده است. ا SPSSافزار  کرونباخ در نرم يپرسشنامه از روش آلفا

. عدد آلفا به رود يبکار م يریگ ابزار اندازه يدرون يمحاسبه هماهنگ يروش برا
مقوالت  يبه ازا نیکل پرسشنامه، مجموعه سؤاالت هر مقوله و همچن يازا

از  شیمقدار آلفا ب ،. در همه موارددیمحاسبه گرد بازدارنده واملدهنده ع لیتشک
 شد.  1/8

 لیعناصر و مقوالت تشک ساختاري روابط :یساختار معادالت یسازمدل .پ
( به 1)شکل  ریمس لینمودار تحل قالب در يمحل يخودگردان يامدهایپدهنده 

 کوچک اریبسپژوهش  نیدر ا يگذاشته شده است. تعداد جامعه آمار شینما
 يکه تعداد جامعه آمار يمعتقدند در مواقع صاحبنظران. است( استان 92)شامل 

پژوهش را با  يمعادالت ساختار مدلکوچک باشد،  اریپژوهش بس کیدر 
و  ي)داوردهند يقرار م لیو تحل هیمورد تجز PLS-SMEاستفاده از روش 

 سؤاالت نیانگیم مدل، آزمون جهت بایست مي نیهمچن (.15: 2939رضازاده، 
 در که همانطور. گرفته شود نظر در آشکار ریمتغ عنوان  به( مقوالت سطح)تا 

                                                                                                    
1. CVR 



 65…  يمحل يخودگردان یامدهایپ يبررس 

 

 ،يساالرمردم عنصر چهار هر ،t رینظر گرفتن مقاد با در شوديم دهید 1 شکل
 از يخوب نییتب ،يحکومت فیوظا و يعموم يهاسازمان ،يریگمیتصم اراتیاخت

 به آشکار يرهایمتغ يتمام نیهمچن. ندینمايم ارائه يمحل حکومت يخودگردان
مربوط به  t. البته کوچکتر بودن مقدار ندینمايم نییتب را پنهان يرهایمتغ يخوب

 مقوله نیا که بود آن از يحاک 2631 از "يعموم اعتماد شیافزا"مقوله 
 مقوله لذا دهد، ارائه "ينشاط عموم شیافزا" امدیپاز  يخوب نییتواند تب ينم

 .دیبرازش، از مدل حذف گرد شیجهت افزا مذکور
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 رانیا.ا.ج یهااستان یمحل یخودگردان یامدهایپ یمدل ساختار t. مقدار آماره 2 شکل

مدل، از شاخص  يآزمون برازش کل يبرا PLSنظر داشت که در روش  در دیبا
(. Hair, Ringle and Sinkovics, 2011) شودياستفاده م  1برازش یيکوین

که با  شود يم يو مدل ساختار يریگ شامل هر دو بخش مدل اندازه يمدل کل
 .است محاسبه قابل لیفرمول ذ

GOF=√               2       

 و 91/8 ، 15/8، 82/8 ریمقاد و بوده کی و صفر نیب شاخص نیا حدود
 عدد. است يقو و متوسط ف،یضع برازش یيکوین دهنده نشان بیترت به باالتر

خوب  اریبس يبرازش کل يایگو کهبه دست آمده 15/8 مقدار برازش یيکوین
     نیانگی( و م86111) مدل ياشتراک ریمقاد نیانگیمتوجه به  بامدل است. 

 اریبس يبرازش کل یيایگردد که گويم 86501 برابر مدل يکل برازش(، 8611)
 خوب مدل است.

استاندارد شده  ریمس بیو ضرا t ریاز مقاد قیتحق يهاهیفرض يبررس يبرا
درصد،  35 نانیها در سطح اطمهیفرض رد ای دییتا يمبناشده است.  استفاده
  z يمعنادار بیضرا 5باشند. در جدول  شتریب 31/2 از دیکه با است zمقدار 

 ارائه شده است.   قیتحق يهاهیمربوط به فرض

 پژوهش یهاهیفرض به مربوط z یمعنادار بی. ضرا4 جدول

 z( t-values) هاهیفرض
 بیضر

 ریمس
 جهینت

نشاط   هااستان يمحل يخودگردان

 يعموم
 هیفرض دییتا 86113 56101

                                                                                                    
1. Goodness of fit 

 رهایمتغ ياشتراک ریمقاد نیانگیم .1
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 z( t-values) هاهیفرض
 بیضر

 ریمس
 جهینت

 يداریپا هااستان يمحل يخودگردان

 درآمد
 هیفرض دییتا 86513 16583

-شراکت  هااستان يمحل يخودگردان

 یيگرا
 هیفرض دییتا 86518 16910

 يچابک هااستان يمحل يخودگردان

 ياقتصاد
 هیفرض دییتا 86552 16212

-قانون  هااستان يمحل يخودگردان

 یيگرا
 هیفرض دییتا 86111 96011

در  یيکارا  هااستان يمحل يخودگردان

 ارائه خدمات
 هیفرض دییتا 86181 56515

 هیفرض دییتا -86512 56130 يطلب هیتجز هااستان يمحل يخودگردان
 

 يمحل يخودگردان انیم( t-values ری)مقاد z يمعنادار بیکه ضرا يزمان
 به. دارد رابطه يمعنادار از نشان باشد، 31/2 از شتریب امدهایپ وها استان

 نشاط"مثبت بر  ریتاث يدارا يمحل يخودگردان پژوهش نیا در گرید عبارت
-قانون"، "ياقتصاد يچابک"، "یيگراشراکت"، "درآمد يداریپا"، "يعموم

ها استان يمحل يخودگردان نیدر ارائه خدمات است و همچن یيکارا" و "یيگرا
 .است "يطلب هیتجز"بر  يدار يمعن يمنف ریتاث يدارا
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 یمدل ساختار یاجزا انیروابط م یعامل بار بیضرا. 3 شکل

 پژوهش یهاافتهی

 ،يتیاز نظر هو يمرکز يهاو استان يمرز يهااستان نیب نیادیبن يهاتفاوت
و  يفرهنگ يو وابستگ يها، تنوع قومپان طلب، حضور هیتجز يهاحضور گروه

 يمرز يهاخود استان انیم يهاتفاوت نیهمچن ه،یهمسا يکشورها به ياقتصاد
شهروندان و  يو توانمند ياسیاز نظر توسعه نامتوازن، شدت تضاد س
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شمال و  يهااستان انیها مو وسعت استان میاقل تنوع لیکه به دل یيها تفاوت
ها داده روند که است شده باعث دارد، وجودشرق جنوب و  يهاغرب و استان

وجود استثناها در  لیبه دل . نامنظم بودن روند دادهشودمواج و نامنظم  اریبس
 ها است. استان يمورد و قیدق لیتحل ازمندین ،هاکنار کم بودن تعداد استان

 شیها، افزاخودگردان شدن استان جیاز نتا يکی پژوهش، خبرگان نظر مطابق
با دو مفهوم احساس  يپژوهش مقوله نشاط عموم نیا دراست.  يعموم نشاط

 ها، استان شدن خودگردان بامورد سنجش قرار گرفته است.  تیعدالت و رضا
 نیهمچن. گردد يم تیعادالنه امکانات تقو عیجهت توز يحکومت زمیمکان

 يهاسازمان تیو شفاف یيپاسخگو شیشکل گرفته در کنار افزا يساالر مردم
به دنبال خواهد  را يعموم تیرضا ،يدر حکومت خودگردان محل يعموم

مانند  یيها که شهروندان در استان دهد يپژوهش نشان م نیا يها داشت. داده
مازندران، البرز، زنجان و اصفهان که در آن شاهد  ،يتهران، خراسان رضو

 ،یيپاسخگو ت،یاستقالل، شفاف ،يندگینما نیینظرات، تب فینمرات باال در تأل
. ندکن يم شتریب تیاحساس عدالت و رضا م،یهست يساالر ستهیو شا یيگرا يبوم
 و المیا بلوچستان، و ستانیس کرمانشاه، کردستان، يها استان در مقابل در

 که میهست نیا شاهد يخودگردان در ضعف لیدل به راحمدیبو و هیلویکهک
 ها آن منافع ستند،ین برخوردار يشهروند حقوق از که کنند يم احساس شهروندان

 ها آن با يعموم بخش تعامالت نحوه و عملکرد و شود ينم عیتوز عادالنه شکل به
 .ستین بخش تیرضا

ها به سمت  حرکت استان جیاز نتا يکی توان يرا م ياستان يشدن درآمدها داریپا
 ت،یشفاف شیافزا با درآمد يداریپا پژوهش نیا دردانست.  يخودگردان
است. استان  شده يریگاندازه درآمدها استقالل و يمتقاعدکنندگ انعطاف،

بر اساس  يزیربرنامه نیو همچن يریگمیتصماستقالل در  لیدل بهخودگردان 
 نی. همچندیمستقل عمل نما يمنابع مال نیتواند در تاميم ،يمحل يهايتوانمند

ها، نهیدرآمد و هز یيایها و محدود شدن محدوده جغرافاستان شدن خودگردان با
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خواهد  شیفزاا ،يخدمات ارائه شده توسط حکومت محل نهیدرآمد و هز تیشفاف
 يهايژگیبا و يساالرمردم استقرار لیدلبه  شهروندان گریطرف د از. افتی

تر آسان اتیجهت پرداخت عوارض و مال ،يمدارو ارزش يندگینما نییتب
توجه و واکنش  شیدر اداره استان و افزا یيگرايبومگردند. يمتقاعد م

متنوع در سطح استان موثر  يمنابع درآمد یيدر شناسا زین يعموم يها سازمان
مانند تهران، خراسان  یيهاپژوهش نشان داد استان نیحاصل از ا جیهستند. نتا

 و يساالرازجمله مردم يخودگردان يهايژگیو اصفهان که در و يرضو
 باشند.يم يشتریب يدرآمد يداریپا يهستند، دارا شرویپ يعموم يهاسازمان
 سطح در یيتمرکززدا ریتأث تحت که يجینتا از گرید يکی که معتقدند خبرگان

 ،يعموم يها بخش انیم یيگرا شراکت تحقق گرفت، خواهد شکل ها استان
 تیفیشامل بهبود ک یيگراشراکتاست.  يو جامعه مدن يخصوص

شهروندان است.  يشدن صدا دهیو شن يمحل ينهادها تیتقو ،يگذار استیس
 يبا انتخاب افراد اصلح که دارا يدر حکومت خودگردان محل يساالر مردم

اقشار جامعه تالش  ينظرات تمام فیهستند و در جهت تال يمحل يهاارزش
امکان را  نیا يمحل يهادر سازمان يشهروندان بوم يکنند و به کارگماريم

بر اساس  يگذاراستیشود و س دهیشهروندان بهتر شن يتا صدا دینمايفراهم م
 ،يمانند مرکز یيها پژوهش استان نیا در. ردیانجام گ يمردم محل منافع

توجه و واکنش به  ،یيگرا يها بوم که در آن يشرق جانیاصفهان، تهران و آذربا
 تیفیاند، ک کسب کرده يخوب يازهایو استقالل امت تیشفاف ،يطیمح راتییتغ

ها با  استان نیدر ا نی. همچنندینما يرا تجربه م يمحل يزیر از برنامه يبهتر
به شهروندان  يگذار استیها، مرکز س به استان فیو وظا اراتیاخت عیتوز
باالتر در سطح استان  تیفیبا ک یيها استیشاهد س جهیدر نت شود يم کینزد

 يندگینما نیینظرات، تب فیها که در تأل استان نیشهروندان در ا ي. صدامیهست
 نیدر ا گریشده است. از طرف د تیدارند تقو يباالتر ازیامت ،و انتخاب اصلح

و استفاده از  ها يریگ میواسطه حضور در تصم به يمحل يها نهادها استان
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کرمانشاه، لرستان،  يها اند. در مقابل در استان شده تیتقو شتر،یب يها فرصت
ضعف در  لیبه دل راحمدیو بو هیلویو بلوچستان، سمنان و کهک ستانیس

 ایشهروندان  يکه صدا میهست نیشاهد ا يمعمو يهاو سازمان يساالر مردم
کم بودن  لیبه دل يمحل يو نهادها شود ينم دهیشن ياز شهروندان به خوب يبخش

ها دچار ضعف و يریگمیمشارکت و تجربه حضور در تصم يهافرصت
 .انداضمحالل شده

 جیاز نتا گرید يکی ياقتصاد يچابک رفته،یپذ صورت يها لیتحل اساس بر 
 جادیا با بودند معتقد خبرگان. است ها استان شدن خودگردان از گرفته تنشا

 ،يساالر ستهیشا گرفته، شکل يعموم نظارت ریتأث تحت ها استان ،يخودگردان
 و یياجرا تیظرف بامتناسب  فیانجام وظا نیو همچن يدر فناور يشگامیپ

از  خود يهاسازمانحجم  نمودن متناسبناچار به  ت،یصالح کیتفک بر يمبتن
ها در فرصت عیتوز گریطرف د ازهستند.  يسپار و برون يساز يخصوص قیطر

در توسعه متوازن،  يعموم يهاسطح استان، توجه و واکنش مناسب سازمان
در سطح  اراتیاخت عینقاط مختلف استان و توز ازاصلح  ندگانیانتخاب نما

 نیهمچن. شد خواهد استان مختلف نقاط در تیجمع مناسب عیتوزاستان باعث 
خدمات با  عیها، ضمن توز به استان يحکومت فیو وظا اراتیاخت ضیبا تفو

 لینقاط مختلف استان تسه به اکزدر کل کشور، جذب افراد خبره از مر تیفیک
 ضیتفو با يمرکز حکومت دهد يم نشان ها داده يبررس جینتا. گردد يم

 قم، الن،یگ تهران، يها استان به يحکومت فیوظا و يریگ میتصم اراتیاخت
 و يتوانمند ت،یصالح بر مبتني خوزستان و اصفهان ،يرضو خراسان

 جذب با ها استان نیا که است نموده فراهم را امکان نیا موجود، يها تیظرف
 نیدر ا تیجمع عی. توزندیفزایخود ب ياقتصاد يها يبر توانمند ستهیشا افراد

 شیمکمل و افزا ياقتصاد يها رهیزنج يریگ باعث شکل تواند يها م استان
ها  طور که از داده . همانشودها  در آن يبخش خصوص انیم ياقتصاد یيافزا هم

است و توان   ها قدرتمند شده استان نیدر ا يمشخص است بخش خصوص
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. ددار رسد يبه انجام م يکه توسط بخش عموم يامور يتصد يرا برا يشتریب
 بلوچستان، و ستانیس لرستان، يها استان در يخصوص بخش مقابل، در

 است  نتوانسته يخودگردان يها شاخص در ضعف لیدل به المیا و کردستان
عدم وجود  لیبه دل ،يخصوص بخش نیهمچن. کند کامل را ياقتصاد يها رهیزنج
به مراجعه مکرر به مرکز جهت انجام  ازیدر سطح استان و ن يکاف اراتیاخت

 .دها ندار استان نیبه حضور در ا يلیدستورات، تما افتیو در ها يهماهنگ
و  يدر سطح مل يو عمود يصورت افق به اراتیاخت میمعتقدند که تقس خبرگان

 اراتیتعادل و ثبات در کشور خواهد شد. عدم وجود اخت جادیباعث ا ياستان
شهروندان در برابر  يبرابر يریگ باعث شکل ينهاد عموم کیمطلقه در دست 

اقدامات  نیخواهد شد. همچن يشخص قهیو مانع از اعمال سل گردد يقانون م
شکل خواهد گرفت. از طرف  يقانون اراتیمنطبق بر اخت يو محل يحکومت ملّ

توانمندتر  يعموم يهاسازمانمعتقد بودند هرچه  قیتحق نیخبرگان ا گرید
 ،تر هستند. مطابق نظر خبرگان موفق زیخود ن يقانون فیباشند، در انجام وظا

 يزیگرقانون و ادفس تواند يم يمحل يهايخودگردان در يعموم نظارت تیتقو
 شیامکان همراه نمودن جامعه و افزا ؛خودگردان استان در. دینما کنترل را
 ياستان يشامل مردم، احزاب و مطبوعات در کنار شوراها يمحل يها بان دهید

که توجه و واکنش،  دهد يها نشان م داده يحاصل از بررس جید. نتاشو يفراهم م
 نفعیذ يها گروه انیم استان سطح در يافق قدرت عیتوز ،یيو پاسخگو تیشفاف

 اصفهان، مازندران، ،يغرب جانیآذربا يها استان در ریگیپ ندگانینما وجود و
 برابر در شهروندان يبرابر يریگ شکل باعث يرضو خراسان و تهران ن،یقزو

 عیتوز نیهمچن. است شده ياستان مقامات يشخص قهیسل اعمال کاهش و قانون
 در مقامات اقدامات انطباق يمحل و يملّ سطوح نیب يعمود شکل به قدرت
 شیافزا يملّ مقامات منفصل نظارت لیدل به را يقانون اراتیاخت بر استان سطح
 که داد نشان فوق يها استان در ساالرانه مردم يها شاخص تحقق. است داده

 يفساد را در خودگردان ،يمدن يو نهادها ينظارت عموم تیبا تقو توان يم
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 .کردکنترل 
 ازین با متناسب و ارزان خدمات ارائه با خدمات ارئه در یيکارا پژوهش نیا در

به  ها استان شدن خودگردان با معتقدندشود. خبرگان يم يریگ اندازه شهروندان
بر  يمبتن فیو وظا اراتیاخت عیتوز ،يعموم يهاسازمان تیبهبود وضع لیدل

 شده ارائه خدمات ،يساالر مردم تیتقو نیو همچن تیو صالح يتعامل، توانمند
 خواهد شد. ارائه ارزانشهروندان و  ازیبا ن متناسبخودگردان  يها استان توسط

 در يخودگردان يها يژگیو شیافزا با که دهد يم نشان ها داده روند يبررس
ها  . دادهمیها باش در آن يعموم خدمات ارائه در یيکارا شاهد میتوان يم ها استان

 و يرضو خراسان زنجان، اصفهان، ران،مانند ته یيها که استان دهند ينشان م
بر  فیشکل گرفته است، وظا يواقع يبه معن يساالرمردم ها آن در که نیقزو

 نیاند و همچن داده شده صیموجود تخص يها تیو ظرف تیصالح کیاساس تفک
توجه و  يو دارا يدر فناور شگامیساالر، پ ستهیشا يعموم يها سازمان يدارا

و خدمات  ندینما یيعموم را شناسا يازهاین يبه خوب توانند يواکنش هستند، م
 نیموجود با کمتر يها تیظرف نیو همچن يواسطه استفاده از فناور را به يعموم

 ستانیو س يکردستان، خراسان جنوب يها در استان نیچن. همندیارائه نما نهیهز
در ارائه خدمات  یيکاهش کارا شاهد ،يخودگردان  ضعف لیو بلوچستان به دل

 . میهست

 سمت به حرکت بودند معتقد شوندگان مصاحبهاز  يها برخ مصاحبه طول در
نمودند  انیب آنهارا به دنبال داشته باشد.  ينامطلوب آثار تواند يم يخودگردان

و  ستانیس ،يشرق جانیمانند آذربا یيها بخصوص در استان يقوم کاتیتحر
 يو فرهنگ ينژاد يو وابستگ نییپا يتنوع قوم يبلوچستان و کردستان که دارا

بر  دیبا تأک و داشت خواهد دنبال به يمخرب آثارهستند،  هیهمسا يبه کشورها
الشعاع قرار  تحت يملّ يها ارزش ها،استان نیا يو نژاد يقوم يها ارزش

 تیاولو يقوم تیکه در آن هو يمعتقد بودند اگر استان خبرگانخواهند گرفت. 
استفاده از  احتمال م،ییدارد را خودگردان نما يملّ تینسبت به هو يباالتر
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 از گرید يکیشد.  فراهم خواهد هیتجزامکانات استان جهت حرکت به سمت 
 کاهش استان در يکه انسجام و وحدت مل دیآيم شیپ يزمان نامطلوب آثار

 ياسیس يها دخالتمقابل  در یيستایا و مقاومت قدرت حالت، نیا در ابد،ی
. البته افتیمعاند کاهش خواهد  يهاگروه يستیترور يهاتیفعال و يالملل نیب

و  ياسیثبات س شیها باعث افزااستان يمحل يکه خودگردان بودند دمعتق يبرخ
در اثر تحقق  ياسیثبات س شیگردد و افزايم يستیورکاهش حمالت تر

از خبرگان و در  ي. بر خالف نظر برخنمودنديم دییرا تا يمحل يخودگردان
 داد نشان يساختار معادالت يمدلساز از حاصل جینتا ،يپژوهش نهیشیپ يراستا

 يطلب هیتجزبر  يمنف ریتاث يدارا رانیج.ا.ا يهااستان يمحل يخودگردان که
مانند تهران، خراسان  یيهااستاندر  يطلبهیتجز به لیتما قتیدر حق .است
و  فیوظا ،يعموم يهاسازمان ،يساالرمردماصفهان، البرز که در  ،يرضو

در مقابل  و بود نییپارا کسب نموده بودند،  یيباال نمره يمحل اراتیاخت
در  يو بلوچستان، گلستان و کردستان که نمره باالتر ستانیمانند س يهاال استان

 يمحل يدر خودگردان ينمره مطلوب يکسب نموده بودند، دارا يطلبهیتجز
به  رانیج.ا.ا يهااستان يطلبهیها بر تجزاستان يخودگردان ریتاث لذا. نبودند

 .دیگرد يمنف يدار يشکل معن

 شنهادهایپ و یریگجهینت

در نظر  یيهدف تمرکززدا نقطه عنوانها به استان يخودگردان ،پژوهش نیا در
 لیروش تحل قیاز طر هامصاحبه يکدگذاراز انجام مراحل  پس. شدگرفته 
 يچابک ،يعموم نشاط شاملها استان يمحل يخودگردان امدیپ هفت ،محتوا

در ارائه خدمات  یيدرآمد، کارا يداریپا ،یيگراشراکت ،یيگراقانون ،ياقتصاد
 استخراج يچهارچوب مفهوم ،. در ادامه پژوهشگرشد یيشناسا يطلب هیو تجز

مورد آزمون قرار داد.  يساختار معادالت يمدلساز روش ازاستفاده  باشده را 
 يدار خودگردانيمعن ریاز تاث يحاک ،يآزمون معادالت ساختار يهاافتهی
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 آن به پژوهش يهاافتهی بخش درکه  است مذکور امدیها بر هفت پ استان
 .شد پرداخته

 شدن خودگردان مثبت يامدهایپ تیتقو جهت یيراهبردها دارد يسع بخش نیا
 معادالت آزمون البته. دینما ارائه يآت قاتیتحق يبرا یيشنهادهایپ و هااستان

 ها،تیمحدود نیبود. از جمله ا يهاتیمحدود يدارا پژوهش نیا در يساختار
. است هااستان يخودگردان يامدهایپ بر يقانون تیهو عنصر ریتأث گرفتن دهیناد
 لیدل به عنصر نیا است، کسانی هااستان هیکل قانون تیهو نکهیا به توجه با

 با شود مي شنهادیپ لذا. شد حذف يساختار معادالت مدل از انسیوار نداشتن
 يامدهایپ و هايخروج ،يجزئ هرچند یيتمرکززدا انجام و دیجد نیقوان بیتصو
گردد به يم شنهادیپ نیهمچن. ردیگ قرار قیتدق و پژوهش مورد دیجد نیقوان

 عیبر توز دیبا تاک یيحوزه تمرکززدا نیقانون، قوان تیمنظور تحقق حاکم
 يها تیاقل زنان، بخصوص جامعه اقشار هیکل منافع و حقوق نیتأمقدرت و 

 .گردد نیتدو نفعان يذ حداکثر دییتأ با و ریپذ بیآس اقشار ،يمذهب و يقوم
 بر هااستان يخودگردان ریتاث آزمون پژوهش نیا يهاتیمحدود از گرید يکی
 جامعه تعداد بودن کم به توجه با. بود مقوالت ازیامت اساس بر آن يامدهایپ

 تعداد نسبت تیرعا منظور به شد مجبور پژوهشگر ،(ها استان) يآمار
 مقدار عنوان به را مقوله هر سؤاالت نیانگیم ها،نمونه تعداد به آشکار يها ریمتغ
 ها،استان سطح در یيگراتحزب ضعف نی. همچنردیبگ نظر در مقوله آن ازیامت

 ،شود مي شنهادیپ لذا. دیگرد يساختار معادالت مدل از مقوله نیا حذف باعث
 را هااستان سطح در یيگراتحزب ضعف علل يآت يهاپژوهش در پژوهشگران

 در احزاب لیتشک يقانون يها زمیمکان اصالح البته. دهند قرار پژوهش مورد
 توسعه ندگان،ینما ماتیتصم در يمحل نفعانیذ هیکل منافع بازتاب يراستا
 در گرانید حقوق به احترام و يریپذ مشارکت ،يجمع يریگ میتصم تیظرف
 توانديم شهروندان آموزش و يخصوص بخش و يمدن جامعه حکومت، گرانیباز
 باعث یيگراتحزب تیتقو. کند کمک هااستان در یيگراتحزب تحقق به
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 دهیشن و نیمسئول عملکرد بر بهتر نظارت ن،یمسئول و مردم انیم رابطه تیتقو
 در بخصوص يساالرمردم ضعف به توجه با نیهمچن. گردديم مردم يصدا شدن

 گردديم شنهادیپ ها،استان از يبرخ در يندگینما نیتب و نظرات فیتال مقوالت
 شهروندان با تعامل جهت را يتراثربخش يهاوهیش ياستان مقامات و ندگانینما
 .رندیگ کار به

 کیتفک بر يمبتن توانمندساز، ستیبايم هااستان به شده داده صیتخص فیوظا
 يهايژگیو تیتقو. باشد استان یياجرا تیظرف با متناسب و تیصالح

 با متناسب و ارزان خدمات ارائه ،يخصوص بخش تیتقو در توانديم گفته شیپ
 جادیا و استان در کار و کسب يها تیظرف یيشناسا. باشد موثر شهروندان ازین

 خصوص در شفاف اطالعات ارائه ،يخصوص بخش حضور جهت الزم يبسترها
 آن يتصد امکان يول رسد يم انجام به يعموم يبخش توسط که یيها تیفعال

 ارائه جهت برخط يها سامانه جادیا و دارد وجود يخصوص بخش توسط
 یيجابجا سرعت شیافزا منظور به استان مختلف نقاط در يشغل يها فرصت

 تیظرف يارتقا يراهبردها جمله از مناطق، يتقاضا به توجه با کار يروین
 در است الزم نیهمچن. است مرکز از شتریب فیوظا جذب منظور به هااستان

 کسب يراهبردها و يمحل حکومت تیصالح نییتع وهیش يآت يهاپژوهش
 .ردیگ قرار مطالعه مورد يمرکز حکومت از فیوظا جذب جهت تیصالح

 اتخاذ در استان استقالل شناختن تیرسم به که داد نشان پژوهش يهاافتهی
 يمرکز حکومت با سازنده تعامل در و يملّ تیحاکم لیذ يمحل ماتیتصم

 و طلب هیتجز يهاگروه فیتضع باعث ،يارض تیتمام حفظ ضمن تواند يم
 به يریگمیتصم اراتیاخت ضیتفو در. گردد ياسالم - يرانیا تیهو تیتقو

 اساس بر استان يقوا هیکل نیب در اراتیاخت متوازن عیتوز تیرعا هااستان
 البته. است يضرور قدرت در ياستان نفعانیذ هیکل نمودن میسه و شفاف نیقوان

 يرمرزیغ ای يمرز منابع، به يدسترس ،يمیاقل نظر از هااستان تفاوت لیدل به
 هر در ،يارض تیتمام حفظ جهت است الزم ،ياتوسعه و يمذهب ،يتیقوم بودن،
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 يروهاین تیتقو. باشد داشته وجود اراتیاخت ضیتفو از يخاص زانیم استان
 تیامن نیتأم منظور به يمرز يها استان در مرکز يفرمانده تحت ينظام

 به طلب هیتجز يها گروه و يستیترور يها گروه با مقابله در مذکور يها استان
 نیهمچن. است اعتنا قابل يارض تیتمام حفظ منظور به ياطیاحت راهبرد عنوان
 ضیتفو آثار یيشناسا و هااستان به اراتیاخت ضیتفو در تعادل نقاط کشف

 موضوع توانديم يملّ و يمحل سطوح در هااستان به ناهمگون اراتیاخت
 يراهبردها یيشناسا در توانديم هاپژوهش نگونهیا. باشد ندهیآ يهاپژوهش

 .شوند واقع موثر اراتیاخت ضیتفو
 تیخالق شیافزا منظور به يعموم بخش کنندگان نیتأم انیم رقابت فشار تیتقو
 ،يبازمهندس ، استان سطح در موجود يها تیظرف و امکانات از استفاده در
 يها تیفعال یيشناسا ،یياجرا يندهایفرآ در مستمر بهبود و يشناس بیآس

 کاهش يراهبردها جمله از استان یياجرا يها دستگاه در اجرا حال در يمواز
 از استفاده با تواننديم يعموم يهاسازمان نیهمچن. است يعموم خدمات نهیهز
 مناسب خدمات ارائه جهت شهروندان يازهاین یيشناسا در نینو يهايآور فن

 کرد نهیهز و يآور جمع نحوه نمودن شفاف اهداف، نمودن شفاف. گردند شگامیپ
 يها تیاولو خصوص در يرسان اطالع شهروندان، يپرداخت عوارض و اتیمال

 تیرضا و اعتماد جذب در ياستان يعموم يهاسازمان توسط استان يا توسعه
 منابع یيشناسا با تواننديم يعموم يها سازمان نیهمچن. هستند موثر شهروندان

 فراهم را خودگردان استان يمال استقالل و انعطاف امکان ،متفاوت يدرآمد
 تیتقو يهاوهیش خصوص در یيهاپژوهش گردديم شنهادیپ لذا. ندینما

 .ردیپذ انجام يعموم يهاسازمان يتوانمند
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