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IAdministrative political decentralization, the move towards political development and the 
management of geographic space are one of the main concerns of governmental systems 
in developing countries in general and in Iran in particular to achieve democracy. Such a 
decentralization follows a special approach to the geographic (Natural human) characteristics 
of each country as well as the type of administrative political system that governs it. However, 
the most important regional geopolitical decentralization in each independent political unit is 
the local government. Local governments play an effective role in optimizing the management 
of human habitats with the knowledge of geographical areas and human rights. Therefore, the 
present research seeks to answer the following questions: What are the effective elements 
in the formation of an effective local government in Iran? The method of this research was 
descriptive- analytic, which has been done by studying high-handed documents and rules 
in Iran, as well as studying the human-natural characteristics of Iran to identify the indices 
and elements effective in the formation of an efficient local government. Findings of the 
research indicate that the decentralization and delegated powers to non-central places and the 
distribution of power at the geographical level are scattered in some of the laws and documents 
of the Islamic Republic of Iran.
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  چکيده
اداری، حرکت به سمت توسعه سیاسی و اداره بهینه فضای  -تمرکززدایی سیاسی
حکومتی، در کشورهای در های های سیستمترین دغدغهجغرافیایی از مهم

طور خاص برای رسیدن به دموکراسی است. صورت کلی و ایران بهتوسعه بهحال 
شور انسانی) هر ک -های جغرافیایی (طبیعیچنین تمرکززدایی با توجه به خصیصه
ای پیروی اداری حاکم بر آن، از رویکرد ویژه -و همچنین نوع سیستم سیاسی

سیاسی تمرکززدایی در هر واحد سیاسی  -رافیاییترین بارزه جغکند. مهممی
های محلی با آگاهی از فضاهای جغرافیایی و مستقل، دولت محلی است. دولت

نند. کهای انسانی بازی میها، نقش موثری را در اداره بهینه زیستگاهحقوق انسان
گویی به این پرسش است که عناصر موثر در دنبال پاسخپژوهش حاضر به

صورت اند؟ روش پژوهش حاضر بهی دولت محلی کارآمد در ایران کدامگیر شکل
تحلیلی بود که با بررسی اسناد و قوانین باالدستی در ایران و همچنین  -توصیفی

ثر ها و عناصر موطبیعی ایران برای شناسایی شاخص -های انسانیبررسی ویژگی
شان دادند دغدغه ها نگرفت. یافته گیری دولت محلی کارآمد صورتدر شکل

های غیرمرکزی و پراکنش قدرت در سطح تمرکززدایی و تفویض اختیار به مکان
صورت پراکنده در برخی قوانین و اسناد باالدستی جمهوری فضاهای جغرافیایی به

اسالمی ایران اشاره شده است؛ بنابراین عناصر موثری که بایستی مورد توجه قرار 
انین باالسری، اراده سیاسی حکومت و غیره گیرد شامل سیستم حکومتی، قو

م گذاری سیستبایستی در چرخه اقداماتی چون رهاکردن سیستم متمرکز و پایه
گرفته جدید؛ متمرکز؛ تدوین و اصالح قوانین در چارچوب نظام شکلنیمه

ها؛ های خود؛ ایجاد رقابت در میان مکاندرگیرکردن مردم در اداره زیستگاه
؛ کننده دولت محلیکردن مسئولین ادارههای محلی؛ انتخابیارگانسپاری به قدرت
های انسانی و محیطی؛ توجه کردن مردم در سرنوشت خود؛ توجه به توانشسهیم

  به فرهنگ سیاسی و عوامل جغرافیایی ـ انسانی دیگر هستند.
  دولت محلی، ایران، سیستم سیاسی، تمرکززداییها: کلیدواژه
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  مقدمه
های بومی و عنوان سیستمی نهادی از دموکراسیبه دولت محلی
سیاسی فضا است که در نتیجه  -های مدیریت اداریمحلی در حوزه

د. آینها پدید میوسیله حکومتتوزیع فضایی قدرت سیاسی به
ها حکومتضع اتغییر مو از اینشانهای ضمن این که چنین پدیده

 سازىمفهوم متعادل بهگوناگون هست، عمالً خدمات در نحوه ارایه 
ى ویژه برابهگوناگون اجتماعی و هاى به فرصتهمگانی دسترسى 

ود. شمین نمىات هاسایر بخشکه منافع آنها از طریق  استکسانى 

هی دبا رشد و گسترش این تفکر و اجرای سیستم سازمان هر چند
دولت محلی در کشورهای پیشگام، تدریجًا ابهامات گوناگونی بر 

های فعالیتی و های محلی وارد شد و گسترش حوزهولتعملکرد د
های نوینی مواجه نمود؛ اما ها و فرصتجغرافیایی آن را با چالش

و واگذاری امور عمومی بدیهی است که هر گونه تالش در جهت 
امد که پینسبی در جامعه مندی رضایتتحقق محلی به شهروندان و 

 ترین تئوریمهم ست،و توسعه دموکراسی ا اکمیتآن مشروعیت ح
 گوناگون جوامعاداره امور و موثرترین راهکار سیاسی و اجرایی در 

 هایباشد. این وضعیت در ارتباط با سیستمدر عصر حاضر هدف 
سیاسی متمرکز و بسیط که ساختارهای عریض و طویل اداری، 

رسانی به شهروندان را با ُکندی مواجه ساخته است؛ امکان خدمات
رفت از مشکالت و حرکت به سمت راه حل موثری در برونتواند می

اداری و حرکت به سمت توسعه  -توسعه باشد. تمرکززدایی سیاسی
های ترین دغدغهسیاسی و اداره بهینه فضای جغرافیایی، از مهم

های حکومتی کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به سیستم
ا توجه به دموکراسی است. بدیهی است چنین تمرکززدایی ب

انسانی) هر کشور و همچنین نوع  -های جغرافیایی (طبیعیخصیصه
کند. ای پیروی میاداری حاکم بر آن، از رویکرد ویژه -سیستم سیاسی
سیاسی تمرکززدایی در هر  -ترین بارزه جغرافیاییبا این حال، مهم

واحد سیاسی مستقل، دولت محلی است. این دولت محلی است که 
ها، نقش موثری را ز فضاهای جغرافیایی و حقوق انسانبا آگاهی ا

کند. در مقام قیاس های انسانی بازی میدر اداره بهینه زیستگاه
های مرکزی، به اداره و گونه که حکومتتوان گفت که همانمی

پردازند؛ دولت محلی نیز به مدیریت فضای سرزمینی ملی می
طور خاص شهرها و بهنمایندگی از حکومت مرکزی، فضاهای میکرو 

شدن چنین وضعیتی، توزیع کند. با حاصلو روستاها را مدیریت می
های جغرافیایی بهینه امکانات جغرافیایی؛ بارورسازی توانش

الت شرط عدانسانی) و درنهایت عدالت جغرافیایی که پیش -(طبیعی
یابد. در تالش برای دستیابی به اجتماعی است؛ ظهور و بروز می

ل اداری طوی -رفت از ساختار سیاسیت بهینه سرزمین و برونمدیری
 تناوبهای مختلف به ایران طی صد سال اخیر، تمرکززدایی در دوره

مردان ایران قرار گرفته است. گرچه چنین نگرشی مورد توجه دولت
های توجه به امور وخیزهای فراوانی همراه بوده است؛ اما رگهبا افت

توان در قوانین و اسناد مهم ملی در ایران می محلی و اداره آن را
عطفی در توان نقطهطوری که انقالب مشروطه را میمشاهده کرد. به

اداره فضاهای میکرو (شهر) تلقی کرد. از این هنگام است که 
های دولت محلی شهری، بسان بلدیه و انجمن شهر در ایران بنیان

رغم به. [1]ادامه داردگذاشته شد و با تغییر و تحوالتی همچنان 
آمده در تاریخ معاصر، موضوع عملهای سیاسی و کارشناسی بهتالش

 یابیشدن دولت محلی در ایران در راستای سازمانچگونگی اجرایی
اداره سرزمینی و توسعه فضایی کشور به سرانجام مشخصی منتهی 

کارآمد در ایران با توجه به  گیری دولت محلیاکنون شکلهم. نشد
ساختار متمرکز نظام جمهوری اسالمی و مسایل و مشکالت فراوانی 

اداری برای فضای سرزمینی ایران ایجاد  -که ساختار طویل سیاسی
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تواند فصلی جدیدی از توسعه سیاسی را در جامعه کرده است؛ می
 یپژوهش حاضر در پ با عنایت به چنین نگرشی،. ایرانی رقم بزند

ثر ها و عناصر موگویی به این سئوال اساسی است که؛ شاخصپاسخ
  ).١هستند؟ (جدول  در دولت محلی کارآمد در ایران کدام

  
  پیشینه تحقیق )۱جدول 

	نتیجه	بررسی متغیرهای مورد	بررسی موضوع مورد  سال نوع تحقیق، محقق،
  [2]دبیری، اعظمی
	، مقاله١٣٩٠

نظام تقسیم سیاسی فضا 
	در ایران

عوامل تاثیرگذار در 
	دهی سیاسیسازمان

تنوع قومی و مذهبی، مسایل نظامی و امنیتی در  های طبیعی سرزمین، پراکندگی وویژگی
	اند.بندی فضای کشور اثرگذار بودهتقسیم

، کوهشاهی، پورموسوی
  [3]رهنماقره

	، مقاله١٣٨٧

دهی سیاسی فضا و سازمان
نواحی فرهنگی و کارکردی 

	در ایران

شناخت حدود و پراکندگی 
	نواحی فرهنگی ایران

، امنیتی -در ایران تحت تاثیر مالحظات اداری، دفاعی عدم انطباق نواحی فرهنگی و کارکردی
سو سبب کنترل واگرایی، تقویت همبستگی رسانی بوده که از یکهای محلی و خدمترقابت

و  شدن قدرتای، قطبیملی و یکپارچگی سرزمینی و از سوی دیگر با توسعه نامتوازن ناحیه
دهی سیاسی فضا مورد ه سازمانثروت، نارضایتی را در پی داشته است. نگرش سیسمی ب

	تاکید است.

، آقا اللهیحسین رحمت
 مهرانو  احسان، محمدآقایی
  ١٣٩٤، مقاله، [4]شیراوند

نقش تمرکززدایی کامل در 
  تحقق دولت محلی کارآمد

دولت محلی  -تمرکززدایی
  کارآمد

مانع تحقق هایی که های حقوق عمومی و چالشاین مقاله کوشیده است تا با واکاوی داده
شود و همچنین سیاسی می -های کالن اداریگذاریآفرینی شهروندان در عرصه سیاستنقش

های پژوهش نشان ها، استقرار دولت محلی کارآمد را بررسی نماید. یافتهنوع و ساختار دولت
دهند که مشخصه اصلی دولت محلی کارآمد آن است که فرآیند تقویت شهروندان در حوزه می

گیری در امور اداری و سیاسی به آنها تثبیت را با واگذاری بیشترین اختیارات تصمیم عمومی
  و تحکیم شود.

 ورنانی  محسن مرتضی سامتی،
  ١٣٨٦، مقاله، [5]مژگان معلمی

 لتشكی منافع و تمركززدایی
  محلی هایدولت

  كارآیی افزایش منظر از

تمرکززدایی، دولت محلی و 
  افزایش کارآیی

طور خاص بر منافع ناشی از افزایش کارآیی در بخش دولتی تمرکز دارد. این بهاین مقاله 
کوشد تا با تدوین و بسط نظری یک الگوی ریاضی به تبیین رابطه تئوریک کارآیی و مقاله می

تمرکززدایی در مبانی نظری موجود علم اقتصاد بپردازد. در چارچوب چنین رهیافتی، وضعیت 
ی توسط دولت مرکزی و محلی مورد قیاس قرار گرفته. نتایج الگوی تدارک کاالی عمومی محل

یز تواند افزایش کارآیی را ندهد که افزایش تمرکززدایی مییافته از دیدگاه نظری نشان میبسط
  به همراه داشته باشد.

، ١٣٨٠، [6]قالیبافمحمدباقر 
  رساله

بررسی تحلیلی سیر تکوین 
	نهادهای

معاصر محلی ایران در دوره 
  و ارایه الگوی مناسب

در نهادهای  مشارکت مردم
  محلی

های گذشته تا پیش از انقالب اسالمی ایران، روند غیرطبیعی تکوین بودن حکومتاستبدادی
نیازی از مردم از حکومت متمرکز، درآمدهای انحصاری حاصل از فروش نفت و احساس بی

  مردم در امور محلی بوده است.دار نشدن مشارکت معنیعوامل موثر بر نهادینه

کتاب ، ۱۳۹۰ [7]سیدمحمد مقیمی
  اداره امور دولت محلی

رویکرد سیستمی به دولت 
	محلی

فرهنگی،  -پنج عامل اجتماعی
مالی، جغرافیایی،  -اقتصادی
	قانونی و سیاسی -حقوقی

وی بر این باور است که برای شناخت و تحلیل موضوعات مدیریتی دولت محلی بدون شک، 
	نگرش سیستمی بهترین و کارآمدترین رویکرد است.

، [8]و همکاران پناهنرگس حججی
	، مقاله۱۳۹۴

تحلیل سیستمی نقش 
عوامل جغرافیایی در 

گیری دولت محلی در شکل
	ایران

تفکر  -عوامل جغرافیایی
  سیستمی؛ دولت محلی

 به باال است و گیری دولت محلی در ایران متوسطمیزان تاثیر عوامل جغرافیایی برای شکل
  گیری دولت محلی در ایران مطلوب است.وضعیت موجود این بعد برای شکل

، کتاب ١٣٩٢، هادی ویسی
	[1]درآمدی بر دولت محلی

های توزیع فضایی سیاست
	گراییقدرت، محلی

عوامل موثر در عملکرد دولت 
محلی، رویکردهای نو اداره 

	امور کشور

  ند.کدولت محلی را به دو بخش عوامل زیربنا و روبنا تقسیم میها و عوامل موثر بر وی زمینه
اقتصادی؛ فرهنگ سیاسی؛ ساختار نظام  -زیربنا: حکومت ملت پایه، بسترهای اجتماعی

  سیاسی
روبنا: روابط حکومت مرکزی با محلی؛ بازیگران دولت محلی؛ وضعیت مالی دولت محلی؛ 

	دولت محلی نامه دولت محلی؛ روابط حکومت مرکزی بااساس

  ١٣٩٢مقاله، ، [9]هادی ویسی
 دولت الگوهای بررسی
 با آن تطبیق و محلی

  ایران شهرهای

الگوی دولت محلی و شهرهای 
  ایران

این پژوهش با رویکرد تاریخی به سیر تکوین دولت محلی شهری ایران در یک سده اخیر 
محلی در کشورهای توجه کرده و با الگوسازی آن به مقایسه تطبیقی با الگوهای دولت 

دولت محلی شهری از دهد که نوعی الگوی شبهیافته پرداخته است. نتایج نشان میتوسعه
ر از مدیر با حرکت سینوسی، متاث -آغاز سده بیستم در ایران شکل گرفته و در قالب الگوی شورا

ساخت دچار انبساط و انقباض قدرت شده است. این تحوالت سیاسی و نظام سیاسی تک
گوی برای تمام شهرهای ایران یکسان بوده و بیشتر تحت نفوذ نهادهای قدرتمند حکومت ال

  مرکزی بوده است.

  ١٣٩٤، مقاله: [10]هادی ویسی

ارزیابی عملکرد دولت 
های محلی شهری در نظام
سیاسی متمرکز. 

موردشناسی: شوراهای 
  اسالمی شهرهای ایران

های دولت محلی، نظام
شوراهای سیاسی متمرکز، 

  اسالمی شهرهای ایران

ساخت بر شوراهای اسالمی این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر نظام سیاسی متمرکز و تک
ها بر مبنای قانون اساسی، قوانین عادی شوراهای شهر در ایران است. از این رو، این نظام

گرفته است. اسالمی و اصالحات آن و اسناد و تفسیرهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار 
نامه، حدود اختیارات، میزان استقالل و دهد که نظام سیاسی بر اساسنتایج نشان می

  گیری دولت محلی تاثیر گذاشته و سبب کارآمدی اندک آن شده است.تصمیم

و پور احمدی زهرا هادی ویسی،
، مقاله: [11]محمدباقر قالیباف
١٣٩١  

شناسی دولت محلی. آسیب
شوراهای مطالعه موردی: 

اسالمی کالن شهرهای 
  ایران

دولت محلی، شوراهای 
  شهرهای ایراناسالمی کالن

ها و نوع های اصلی آسیباین پژوهش به دنبال این مساله است که عوامل و سرچشمه
دهد که عوامل شهرهای ایران چیستند؟ نتایج نشان میهای شوراهای اسالمی کالنآسیب

شهرهای ایران در فرهنگ سیاسی، نظام سیاسی، کالن های شوراهای اسالمیاصلی آسیب
نامه دولت محلی و نوپابودن آنها ریشه دارد که سبب ناکارآمدی این نهاد محلی شده اساس
  است.

  )۱۳۹۶(ترسیم و گردآوری: نگارنده، 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران احمد دعباسیس ۲۰۴

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                          فضانامه آمايش سیاسی فصل

  روش پژوهش
ی بوده که با بررستحلیلی  -صورت توصیفیروش پژوهش حاضر به

اسناد و قوانین باالدستی جمهوری اسالمی ایران و همچنین بررسی 
اصر ها و عنهای انسانی و طبیعی ایران برای شناسایی شاخصویژگی

گیری دولت محلی کارآمد صورت گرفته است. نوع موثر در شکل
پژوهش نیز با توجه به ماهیت آن، کیفی بوده و بر مبنای استدالل 

گیری شده است. پژوهش حاضر از نظر گان نتیجهنگارنده و منطق
های وضع ارزشی، از یک سو اسنادی بوده که با توجه به توانش

موجود ایران مورد بررسی قرار گرفته و از سوی دیگر کاربردی بوده 
دهی به دولت محلی کارآمد؛ موثر افتد. توجه تواند در شکلکه می

اتصال پویا میان مردم محلی و عنوان لوالی به دولت محلی به
ساالرانه و نگاه از پایین در حکومت مرکزی (که بر پایه نگرشی مردم

رفع نیازهای مردمان است) و همچنین تبیین عناصر موثر در 
کارآمدی دولت محلی در فضای سرزمینی ایران، از ضروریات انجام 

  پژوهش حاضر هست.
  

  ادبیات نظری پژوهش
  محلی فلسفه مدیریت فضاهای

ساختار درونی حکومت از لحاظ تنظیم و تقسیم امور قدرت، یکی از 
شود. تقسیم قدرت میان مرکز و ترین ارکان اداری محسوب میمهم

نواحی پیرامون و ناحیه سیاسی درون کشور نتیجه تفکر و اندیشه 
صورت افقی بر نظام سیاسی هر کشور است. قدرت حکومت به

؛ به همین سبب عامل اصلی توجه به کندسرزمین جریان پیدا می
جغرافیایی  -ساختار حکومت و چگونگی توزیع قدرت، فضایی

ترین امور کشورداری اداره سرزمین و چگونگی آن از مهم [12]است
های کارآمدی باشد و بتواند به وحدت است که باید براساس مولفه

 هها برای ادار ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور منجر شود. حکومت
های بندی کشور را به واحدقلمرو سرزمینی خود ناگزیرند که با تقسیم

تر، زمینه اعمال حاکمیت و ارایه خدمات و ایجاد اداری کوچک
سرمایه اجتماعی موثر را فراهم سازند. چنین تقسیمات فضایی در 

های حکومتی هر کشوری با دیگر کشورها متفاوت است، سیستم
اداری  -ات فضایی واحدهای سیاسیچرا که اگر در کنار تقسیم

زدایی" و "تمرکززدایی" در پیوند با هم روی تر، دو فرآیند "تراکمکوچک
 روای روبهسیاسی کشور با مشکالت عدیده -ندهد؛ مدیریت اداری

وضوح قابل شود. امری که در ساختارهای حکومتی متمرکز بهمی
ت سیاسی و دلیل تمرکز قدر مشاهده است. چنین ساختارهایی به

ای های حاشیهها از مرکز به مکاناداری در مرکز، دستورات و فرمان
نحو، جریان اداری و مدیریتی در واحدهای یابد. بدینجریان می

رفت از میکرو از اشکاالت فراوانی برخوردار است که برای برون
دهی اداری یعنی مشکالت موجود، صرفًا به اولین شکل از سازمان

آورند، در صورتی که تمرکززدایی و تفویض اختیار یی روی میزداتراکم
گیرد. بدیهی است در روستاها) صورت نمی -به فضاهای خرد (شهرها

چنین ساختارهایی، دولت محلی از قدرت چندانی برخوردار نیست. 
های حکومتی مانند فدرال، عالوه بر تفکیک قوای برعکس در سیستم

انین اساسی ملی، ایالتی، اعمال قوای گانه حکومتی، به موجب قوسه
های ایالتی و والیتی و محلی تقسیم حکومتی میان مرکز و حکومت

شده است. در چنین وضعیتی، هر کدام از ایاالت و والیات و 
طور . به[13]تر کشوری در امور داخلی خود آزادندواحدهای کوچک

حلی ولت معنوان فلسفه ذاتی تشکیل دتوان بهآنچه را که می کلی
در ساختارهای متمرکز بیان کرد؛ دسترسی راحت شهروندان به 

های خود خدمات و نقش مشارکتی فعال آنها در مدیریت زیستگاه
است؛ امری که موجب استحکام پیوند میان ملت و اندیشه سیاسی 

  شود.حکومت می
  گیری دولت محلی کارآمدبررسی عوامل موثر در شکل
گیری دولت محلی کارآمد در هر ثر در شکلبرای شناسایی عناصر مو

جانبه سه مولفه هم سیستم حکومتی، اولین قدم شناخت همه
پیوند دانش جغرافیایی سیاسی (ملت، سرزمین و حکومت) پرداخت. 

گانه های سهشود تا در این قسمت مولفهمنظور سعی میبدین
 اجغرافیای سیاسی (که شناسنامه هر کشوری هستند) در پیوند ب

  دولت محلی مورد مطالعه و تحلیل قرار گیرد.
  افزای حکومتعناصر هم

ومتی سه الگوی حک متمرکز:گذار از سیستم سیاسی متمرکز به نیمه
ای وجود دارند که میان نظام حکومتی و الگوی بسیط، فدرال و ناحیه

. هایی استتوزیع فضایی قدرت آنها در فضاهای جغرافیایی تفاوت
  شود:ساخت، به دو بخش تقسیم میالگوی بسیط یا تک

  ) الگوی بسیط متمرکز که نظام سیاسی و اداری تمرکزگرایی را دارد.۱
مرکز، گذاری متبسیط غیرمتمرکز که از نظر سیاسی و قانون) الگوی ۲

. آنچه در این نوشته، [14]ولی از نظر اداری و خدماتی غیرمتمرکز است
 ساخت متمرکز است. بنابراینمورد نظر است؛ سیستم حکومتی تک

در ادامه به بررسی این نوع ساختار سیاسی و ارتباط عناصر تاثیرگذار 
های سیاسی گیرد. سیستمد نظر قرار میآن با دولت محلی مور 

با  انسانی برخوردارند -تمرکزگرا در کشورهایی که از تنوع جغرافیایی
ها و مسایلی چون فقدان عدالت جغرافیایی، توزیع نامتناسب چالش

جمعیت و منابع، فقدان یکپارچگی و تجانس ساختاری و کارکردی 
های دید، چالشمحور، بروکراسی شفضا، مشارکت مقطعی و دولت

ای و محلی، توسعه ُکند و ناپایدار، شبکه ارتباطی تمرکزگرا، ناحیه
ر ای تحت تاثیهای ناحیهشدن کانون سیاسی کشور و کانونبزرگ

تمرکز سرمایه و پول و تمرکز نهادهای حکومتی در مرکز مواجه 
هایی ناشی از مدیریت ای از چنین چالش. بخش عمده[14]هستند

ناسب و ناهمگون در فضای جغرافیایی است. در چنین سیاسی نامت
 گذاری در ارتباط با اموردلیل اینکه قانونهای متمرکزی، بهسیستم

شود؛ ای در مرکز سیاسی انجام میهای حاشیهمحلی و سایر مکان
رت مکانی) توجه الزم صو -های جغرافیایی (انسانیبنابراین به تفاوت

گذاری، عدم درک صحیح از ده قانونگیرد. از این رو ضعف عمنمی
های انسانی و مکانی متفاوت در یک پهنه سرزمینی است که توانش
داد آن ناکارآمدی در مدیریت فضاهای جغرافیایی و نارضایتی برون

های ملت را در پی دارد. در چنین وضعیتی، نوع کارکرد ارگان
ه در ت کهای اقتدار، بیشتر تابع اموراتی اسمدیریتی در سیستم
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شود و عمالً نهاد محلی از بدنه ریزی میکانون سیاسی کشور پی
) و در ۱(شکل  ضعیفی در مدیریت فضاهای محلی برخوردارند

رسانی به مردم زیر نظر مستقیم حکومت مرکزی عمل خدمات
ای که نقش و قدرت مستقلی در اداره امور محلی گونهکنند؛ بهمی

گیر هایی که گریبانمشکالت و چالشندارند. در نتیجه چنین 
های بسیط متمرکز است؛ هر گونه تالش برای استقرار دولت حکومت

رسانی مردمی محلی و ساماندهی فضاهای میکرو در امر خدمات
سری نخست شهری و قدرتمندی کاری عبث و ابتر خواهد بود. بزرگ

ت رقاب طور خاص مکان پایتختی اجازه هر گونههای مرکزی و بهمکان
ها خواهد گرفت و پیکره اداری و سیاسی دولت را از دیگر مکان

شدن) اسیر بروکراسی طویل ساختار محلی را (در صورت اجرایی
  ).۲حکومت مرکزی خواهد کرد (شکل 

گیری دولت محلی کارآمد، رهایی از بنابراین اولین قدم در شکل
ی ساختار متمرکز اداری و سیاسی و حرکت به سوی ساختار 

  ).۱(شکل  متمرکز استنیمه
های خرد متمرکز است که مکانگیری ساختار نیمهبا شکل
های شهری و روستایی) از آزادی عمل بیشتری برخوردار گاه(سکونت

ی هابوده و به سبب تمرکززدایی اختیارات از مرکز سیاسی، دولت
رسانی به توانند از کار ویژه و نقش مستقلی در خدماتمحلی می

  روندان برخوردار باشند.شه
  

  
 گیری دولت محلیتغییر رویکرد نظام سیاسی بسیط در راستای شکل )۱شکل 

  )۱۳۹۶(ترسیم: نگارنده: 
  

  
  

	[1]متمرکز بسیط ساختار در قدرت فضایی توزیع) ۲شکل 

  
ان دقت شای متمرکز:فرآیند تمرکززدایی در راستای استقرار نظام نیمه

ز متمرکارتباط با گذار از سیستم متمرکز به نیمه است آنچه در
بایستی همواره مد نظر قرار گیرد، مساله تمرکززدایی با تمامی اجزا 

است. فرهنگ لغت ِمریام وبستر تمرکززدایی را چنین  های آنو مولفه
  کند:معنی می

طور خاص: واگذاری ) پراکندگی یا توزیع وظایف و اختیارات؛ به۱
  ایقدرت از یک مقام مرکزی به مقامات محلی و منطقه

) توزیع مجدد جمعیت و صنعت از مراکز شهری به مناطق ۲
نشگاهی ایران، دو اصطالح های ادبیات دا، در اغلب نوشته[15]دورتر

جای هم یا در کنار هم مورد استفاده زدایی را یا بهتمرکززدایی و تراکم
دهند که از رسایی الزم در رساندن معانی اصلی این قرار می

اصطالحات به دور است. برای درک بهتر این اصطالحات و ارتباط 
 دهی سیاسی فضا، ابتدا به تعریف علمی آنهاآن با سازمان

انتقال یا واگذاری قدرت و اختیارات  تمرکززداییپردازیم. "می
گیری یا مدیریت از دولت مرکزی به ریزی، تصمیمبرنامه

های میدانی، واحدهای تابعه های وابسته، سازمان توانشکارگزاری
مستقل، مقامات محلی، های عمومی نیمهدولت، شرکت توانش

. [13] "غیردولتی استهای مقامات اجرایی یا سازمان توانش
شود منظور از تمرکززدایی، گونه که در تعریف باال مشاهده میهمان

انتقال یا واگذاری طیفی از عناصر قدرت و اختیارات دولت مرکزی 
وان تبه دیگر واحدهای غیرمرکزی است. در یک قیاس جغرافیایی می
ی گاهتظاهر فضایی چنین تعریفی را در میان دیگر فضاهای سکونت

). در چنین وضعیتی ۳(غیر از مکان پایتختی) مشاهده کرد (شکل 
های مختلف، پویایی و رقابت در گرفتن مکاندلیل قدرتاست که به

میان آنها ایجاد شده و نقش مشارکتی مردم در مسیر توسعه محرزتر 
  ).۳خواهد شد (شکل 

اداری بایستی به اجزا و عناصر  -در هر گونه تمرکززدایی سیاسی
طور کلی سه شکل عمده تمرکززدایی مراه آن نیز توجه شود؛ بهه

وجود دارد که کشورها بایستی در دستور کار فرآیند مدیریت فضایی 
  ).۲و  ۱های خود قرار دهند (جدول

  

  

  
	(a)از یک سیستم متمرکز  (b)گونه تمرکززدایی  )۳شکل 

متمرکزبسیط غیر الگوی  الگوی بسیط متمرکز  

متمرکزبه سمت نیمه  

 دولت محلی وابسته دولت محلی مستقل

Nation	State	

 
 حکومت مرکزی

محلیدولت   



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی و همکاران احمد دعباسیس ۲۰۶

   ۱۳۹۸، پاییز ۴، شماره ۱دوره                                                                                                                                                                                          فضانامه آمايش سیاسی فصل

  [16]های حکومتیسه وجه عمده تمرکززدایی در سیستم )۲جدول 
  سپاریقدرت  سپاریمسئولیت  زداییتراکم

  ترین شکل تمرکززدایی است.ترین و ضعیفساده -
  های تمرکزگراست.بیشتر مورد استفاده حکومت -
گیری و به معنای باز توزیع صالحیت تصمیم -

های مالی، مدیریتی در میان مسئولیت توانش
  مراتب مختلف دولت مرکزیسلسله

ها در ادارات دولت جایی مسئولیتصرفًا جابه -
مرکزی در شهر پایتختی به ادارات سطح مناطق، 

  ها، یا دیگر نواحی است.استان
  تحت نظارت مستقیم دولت مرکزی است. -

گونه بسیار گسترده تمرکززدایی دولت در واگذاری  -
ازی س، امور مالی و پیادهگیریها است برای تصمیممسئولیت

های نیمه خودمختار های عمومی معین به ارگاننقش توانش
طور کامل تحت نظر دولت نیستند اما درنهایت به دولت که به

  پاسخگو هستند.
های دولتی و این وضعیت شامل ایجاد شرکت توانش -

های خاص یا در خصوصی، صالحیت در اجرای پروژه توانش
  نی هست.رسامناطق خدمات

گیری دارا هستند مقدار زیادی از اختیارات را در حوزه تصمیم -
های ضوابط خدمات و ممکن است از برخی محدودیت توانش

  عمومی معاف شوند.

  نوع سوم تمرکززدایی -
گیری، امور مالی و انتقال تمامی مسئولیت تصمیم -

های عمومی معین به سطح سازی نقش توانشپیاده
د یک منطقه، محل یا دولت ایالتی و فرو ملی مانن

  طور کلی دولت محلی است.به
ها یگانه بازیگران صاحب قدرت و صالحیت شهرداری -

  صورت مستقل در سطح محلی هستند.گیری بهتصمیم
های محلی از در چنین وضعیتی، دولت توانش -

مرزهای جغرافیایی مشخص و قانونی در اعمال 
  صالحیت خود برخوردارند.

این نوع از تمرکززدایی اداری اجرایی است که زمینه  -
  ند.کرا برای بیشترین تمرکززدایی سیاسی فراهم می

  

گانه تمرکززدایی در جدول فوق؛ به نظر با عنایت به مطالب سه
گیری دولت محلی کارآمد در یک سیستم رسد در شکلمی
ک های یدلیل این که بسیاری شاخصسپاری بهقدرتمتمرکز، نیمه

حکومت محلی را با خود دارد، در اولویت فرآیند تمرکززدایی قرار 
گیرد. در چنین برخوردی، انتقال قدرت هم به لحاظ جغرافیایی می

طور شود. تمرکززدایی بهو هم به لحاظ نهادی انجام می
 کند. چنینایجاد می هاناپذیری تغییر در محل قدرت و شغلاجتناب

جنبش جغرافیایی غالباً با مسایل مربوط به تغییر یا اصالح قوانین 
دهی سیاسی و اداری کشور پیوند دارد. آنچه در زمینه سازمان

متمرکز را از نظام تمرکززدایی و استقرار دولت محلی، نظام نیمه
سازد، تفکیک امور خدمات محلی از امور متمرکز متفاوت می

متمرکز، همه امور منظور که در نظام نیمهتی است؛ بدینحاکمی
حاکمیتی ِ تقنینی، امنیتی، اجرایی و قضایی در سطح ملی در اختیار 
حاکمیت مرکزی و تمامی امور خدمات محلی ِ تقنینی، امنیتی، 

  اجرایی و قضایی در سطح ملی در اختیار حاکمیت محلی است.
اداری با نظام  -دهی سیاسیسازی قوانین سازماناصالح و هماهنگ

از آنجایی که رابطه سیاست و فضا یک رابطه دوجانبه متمرکز: نیمه
ای که پیگیری هر سیاستی تظاهرات فضایی گونهو پویا است، به

های خاص خود را خاص خود را داشته و هر فضایی نیز سیاست
راستای تغییر یا تحول ساختارهای  طلبد. هر گونه اندیشه درمی

اداری فضای کشور، نیازمند وجود قوانین درخور و مطابق  -سیاسی
دهی به نهادی مانند با آن نوع تغییرات مورد نظر است. برای شکل

هی دمتمرکز که عقبه قوانین سازماندولت محلی در یک نظام نیمه
ر قوانین حاکم بر آن در نظام متمرکز قرار دارد؛ اصالح و تجدیدنظر د

طور کلی، از آنجایی که فضاهای جغرافیایی امری ضروری است. به
هر اکوسیستم جغرافیایی از حرکتی جوهری برخوردار است و انسان 

عنوان عامل پویا و اثرگذار در فضاهای جغرافیایی از نیازهای نیز به
اشت دتوان انتظار گوناگونی درگذر زمان برخوردار است؛ بنابراین نمی

های انسانی از اصالح و تقویت که قوانین حاکم بر اداره زیستگاه
ت در بایستی همپای تغییرامی بنیادی به دور باشند. قوانین فضایی

  ای به خود بگیرند.نیازهای فضایی جوامع انسانی جان تازه

موج تعارضات و  سازی اذهان شهروندان:رسانی و تفهیماطالع
نی در سطوح و مناطق مختلف جوامع های گوناگون کنوتبعیض
نتی سو مدیریت های سیاسی سیستماست که  بیانگر آن بشری،
 حاکمانمیان مردم جامعه و  را اند رابطه مناسبینتوانستهفضاها 

 سازمانی، فرهنگی، دستاوردها و منابع. برقرار نمایند سیاسی خود
دازه ان به نهادهای مردمی و دولتی نیزها و بنگاه سیاسی و اقتصادی

به عبارت . ثیرگذار نبوده استاکافی بر زندگی عمومی مردم ت
، اقتصادیسیاسی،  هایپیشرفتهمردم بهره مناسبی از  ،ترروشن

کوچکی از جامعه های ها و جریانهنبرده و فقط گرو غیرهفرهنگی و 
فهوم ماز یک سو،  بنابراین. شونداز دستاوردهای حکومت منتفع می

دل ماز دیگر سو، و  " نیازمند بازکاوی داردت اجتماعیمسئولی" سنتی
" بردارانبهرههمگانی و مشارکت حضور "مبتنی بر  یجدید
 -سیاسی ساختارمدل جدید برای این که . جایگزین شودبایستی

های انسانی عمل کند و در گاهاداری بهتر بتواند در فضاها و سکونت
د همراه سازد؛ این مسیر مشارکت فعال شهروندان را با خو

رسانی رسانی عمومی و آگاه ساختن شهروندان از نحوه خدماتاطالع
های دولت محلی و نقش مشارکتی آنها در راستای توسعه زیستگاه

شایان توجه است که نگرش . خود از وظایف حاکمیت سیاسی است
گرفته در اذهان شهروندان ساختارهای تمرکزگرا، های شکلو اندیشه

گاهی در سیستم با نوع جدید اداره فضاهای سکونتممکن است 
متمرکز آشنایی کافی نداشته باشند، بنابراین در چنین نیمه

 و شناساندن نقش بهتر و بیشتر مردمساختن هر چه وضعیتی، آگاه
سو، و شناسایی کارکردهای نهاد و جایگاه آنها در شرایط جدید از یک

یک ضرورت اجتماعی رسانی دولت محلی از سوی دیگر خدمات
  .است

گاه اگر در یک ن بودن کارگزاران محلی و دموکراسی از پایین:انتخابی
 های انسانی معتقد باشیم کهگرایانه برای توسعه زیستگاهواقع
دهند و در یک ارتباط ها هویت میها هستند که به مکانانسان

گیرند؛ بنابراین در اداره ها میرا از مکاندوسویه هویت خود 
؛ این مردمان هستند که در )شهر و روستاهای انسانی (زیستگاه

ود خ هایزیستگاهکسوت شهروندی از نیازها و چگونگی اداره بهینه 
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سازوکارهای مدیریتی زیستگاه در چنین شرایطی . دارند آگاهی
ظر ، نیز بایستی با نشهروندان که از ماهیت سیاسی برخوردار هستند

 ما ترروشنبه عبارت . و مشارکت فعال شهروندان صورت پذیرید
مدیریت زیستگاهی فعالی داشته باشیم که در  توانیممیهنگامی 
سازوکارهای مدیریتی فضاهای انسانی از نقش  به تمامی دهیشکل

مشارکتی شهروندان استفاده کنیم که این مهم در قدم اول در 
کننده فضاهای خابات و انتخاب مدیران ادارهمکانیزم انت

در منطق جغرافیای سیاسی اعتقاد بر . گیردگاهی شکل میسکونت
حاکم بر سرنوشت خود باشند و شهروندان  کههنگامیآن است که 

خود را در برابر اداره امور محلی خود مسئول بدانند؛ آن گاه رویکرد 
هد داد و در نتیجه نهاد سازمانی جای خود را به رویکرد نهادی خوا

دولت محلی رسالت خود را در راستای رسیدن به دموکراسی انجام 
  .داده است

شرط اصلی اراده سیاسی حاکمیت پیش اراده سیاسی حکومت:
که ضرورت عناصری است که در باال مطرح شده است. تا هنگامی

تغییر وضع موجود در اندیشه سیاسی حکومت از حساسیت برخوردار 
شد و به عبارتی اراده سیاسی ملی برای ساماندهی فضاها و نبا

رسانی بهتر به شهروندان منظور خدماتگاهای جغرافیایی بهسکونت
وجود نداشته باشد؛ تغییری در وضعیت خروج از بحران بروکراسی 
و مشکالت موجود ایجاد نخواهد شد. بنابراین اراده سیاسی قدرتمند 

ی و حکومتی میان هیات حاکمه کشور با سه ویژگی زیر در سطح مل
گیری دولت محلی کارآمد کردن سازوکارهای شکلبرای اجرایی
  شود:حاصل می

گیری معنی که برای اجرای راهبردهای شکلبدین بودن:مصمم) ۱
دولت محلی تا هنگام استقرار این الگوی مدیریتی فضا، عزمی راسخ 

  داشته باشد.
ها، اقدامات و نیز عملکرد معنی که سیاستبدین بودن:منسجم) ۲

ها و قوای حکومت و دولت در سطوح ملی و محلی با همه بخش
  افزا باشند.یکدیگر هماهنگ و هم

یعنی تا هنگام اجرای نهایی راهبردها و حصول  مستمربودن:) ۳
  .[17]اهداف، پایداری و استمرار در کارها صورت گیرد

  

  های تحقیقیافته
  افزایی ملت ایرانهم عناصر

مثابه روح مکان و فضای ها بهجمعیت و انسان فرهنگ سیاسی:
ها به سبب پویایی خود؛ چرا که انسان، [18]کنندجغرافیایی عمل می

کنند و فضاهای جغرافیایی را دستخوش تغییرات و تحوالت می
اکوسیستم  ،دهند و در یک معناای آنها را شکل میگونهبه

این انسان که در ادبیات . شودجغرافیایی با انسان تکمیل می
 ؛ واجد خصوصیاتیشودمیتعبیر " ملت"جغرافیای سیاسی از آن به 

عنوان هویت زادگاهی او) و حکومت است که در پیوند با سرزمین (به
یت کند. مدیر(نماینده ملت برای اداره فضای زندگی او) معنا پیدا می

عنوان نشستگاه زندگی ملت، نیازمند سازوکارهای رزمینی بهبهینه س
مدیریتی و سیاسی است که چنین سازوکاری را حکومت به عهده 

گیرد. بنابراین در هر گونه مدیریت و اداره فضاهای زندگی انسانی، می
بایستی به ابعاد مختلف زندگی مردمان و شهروندان ها میحکومت

های حکومت ت محلی از زیرسیستمخود توجه داشته باشند. دول
ها به نقش و ملی است که در اداره فضاهای محلی زندگی انسان

پردازد. بدیهی است که با توجه به افتراق فعالیت عمدتًا خدماتی می
های شهروندان از شکل مشابهی مکانی، نیازها و خواسته توانش

ی، تصاداق -کند و عوامل مختلف مانند پایگاه اجتماعیپیروی نمی
های قومی آنها اقتضائات فرهنگ سیاسی، دینی و مذهبی و ویژگی

طلبد. توجه به چنین عناصر مهمی و شرایط خاص خود را می
گیری و کارآمدی دولت محلی و تواند نقطه عطفی در شکلمی

همچنین اداره بهینه فضاهای محلی برای شهروندان باشد. فرهنگ 
ها، عالیق و فرضها، پیشنشای از باورها، بیسیاسی، مجموعه

رفتارهای یک ملت است که نسبت به امور سیاسی، نظیر حکومت، 
قدرت، رابطه ملت و حکومت، روابط خارجی، امینت و غیره نظر 

هایی، مردمان را نسبت به شرایط ها و بینش. چنین ارزش[19]دارد
های مختلف شان در مقیاس توانشزندگی و مسایل روزمره

کند و در آگاهی، شناخت، ادراک و کنش حساس می جغرافیایی
رو، پراکندگی یا تمرکز قدرت یابد. از این سیاسی آنها نمود می

ی و گرایهای محلیها و گرایش توانشسیاسی، ظهور یا نبود اندیشه
خی تاری -دولت محلی در یک کشور را باید در پهنه ساختار فرهنگی

قیقت فرهنگ سیاسی یکی . در ح[1]وجو کردخاص آن کشور جست
گیری های اصلی در دستیابی یا عدم شکلها و سرچشمهاز ریشه
کننده فضاهای محلی هست. مردمانی های ادارهها و سازمانارگان

که خود را در یک فضای سرزمینی، تجربه زندگی تاریخی خود و 
پیشینیان خود را در دوران درازی از تسلط ساختارهای متمرکز 

نه ای از اداره بهیو آیکونوگرافی ملی آنها، کمترین تجربهیابند می
توان ها و دولت محلی ندارد؛ نمیفضاهای جغرافیایی توسط دولت

گیری چنین ساختارهایی خو گرفته و در دوران کوتاهی با شکل
های سازگاری پیدا کند. از این رو فرهنگ تاریخی شکل گرفته و مدل

ی بزرگ در سر راه اصالحات شده یک ملت، مانعذهنی درونی
  بودن آن است.بخشساختاری و نتیجه

اندیشمندان علوم اجتماعی معتقدند پایگاه اجتماعی و اقتصادی: 
اقتصادی و فرهنگ سیاسی دموکراتیک،  -میان پایگاه اجتماعی

مراتب رابطه مستقیمی وجود دارد. هر قدر افراد و جامعه در سلسله
باالتری برخوردار باشند؛ به احتمال زیاد  اجتماعی از منزلت -اقتصادی

های مساعد بیشتری خواهند بود که در دارای خصوصیات و زمینه
آنها ابعاد گوناگون فرهنگ سیاسی دموکراتیک، تجلی و تحقق یابد 

 -های پایین اقتصادیو بالعکس قرارگرفتن در منزلت توانش
ک و راتیاجتماعی احتمال نبود کلی یا جزیی فرهنگ سیاسی دموک

. بدیهی است شهروندانی که [1]سازدهای آن را بیشتر میمولفه
ا های اولیه زندگی بمشغولیت اقتصادی داشته باشند و از نظر پایه

وثری طور متوانند بهکنند؛ نمیوپنجه نرم میمشکالت فراوانی دست
آفرینی مشارکتی در امور خدماتی در فرآیند دموکراسی جامعه و نقش

  آفرین باشند.طور کلی در سرنوشت زیستگاه خود نقشبهو 
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ها براساس از آنجایی که ملتها جمعیتی و تنوع قومی: ویژگی
 . بنابراین[20]شوندفرهنگ، زبان، قومیت و مذهب تعریف می

د تردیجمعیت، اولین عنصر مهم در تشکیل دولت محلی است. بی
ای خالی از جمعیت دولت محلی برای تامین نیازهای مردم در فضاه

. اهمیت عامل جمعیت، هنگامی بیشتر [13]معنا خواهد بودبی
خواهد شد که دولت محلی، شخصیت حقوقی خود را از طریق 

کند. بنابراین توجه به عامل جمعیت مکانیزم انتخابات دریافت می
هم به میزان قابل توجه در فضاهای جغرافیایی  در قدم اول و آن

محلی است. از سوی دیگر از آنجایی که دولت فلسفه ذاتی دولت 
محلی وجود مستقلی از دولت مرکزی دارند؛ بنابراین جمعیت عامل 
مهمی در تامین منابع مالی برای انجام خدمات عمومی خواهد بود. 
افزون بر این، کیفیت جمعیتی در سازوکارهای دولت محلی نیز 

د بود. این که عامل مهمی در چگونگی بارورسازی دولت محلی خواه
هایی برخوردار است و چه تنوع قومی دارد نیز جمعیت از چه ویژگی

کننده محلی بوده است. همچنین همواره مورد توجه مدیران اداره
های زبانی، مذهبی و قومی در فضاهای جغرافیایی توجه به ویژگی

ای دلیل دو عامل تاثیرگذار مرکزگریز و مرکزگرا از اهمیتی ویژهبه
های وردار است. هنر دولت محلی در پیوند و همگرایی آیکونبرخ

های ملی و مورد نظر ساختار سیاسی کشور بومی و محلی با آیکون
ای را در تقویت "مای ملّی" و حرکت به کنندهتواند نقش تعیینمی

کند. این که شهروندان احساس شهروندان سمت توسعه ایفا می
خود داشته باشند و مورد توجه  گاهیدرجه یک را در فضای سکونت

حاکمان خود قرار گیرند؛ عامل مهمی در انسجام و وحدت ملی 
خواهد بود. هر گاه دولت محلی نتواند چنین اقدام مهمی را به انجام 

رصت گرا فگرا و قومهای سیاسی محلیرساند؛ بدیهی است که جنبش
ی هارا غنیمت شمرده و مشکالتی را در راستای حرکت توانش

  مرکزگریز برای حکومت ملی ایجاد خواهند کرد.
  افزای سرزمین در ایرانعناصر هم

اداره و های محیطی: توجه به افتراق مکانی و توانش توانش
 های مکانی ودهی فضای درونی کشور بدون توجه به تفاوتسازمان

بومی که خود دربرگیرنده مسایلی مانند مطالبات اجتماعی، سیاسی، 
تر برای مشارکت شهروندی و درک بهتر در حقوقی افزونفرهنگی و 
ها است؛ مسایل فراوانی را هم برای دولت مرکزی و گیریتصمیم

همچنین با توجه به این . هم برای دولت محلی ایجاد خواهد کرد
های ها و محدودیت توانش، ظرفیتکه مردم هر محل از استعدادها

برای اداره پهنه سرزمین و محل زندگی خود آگاهی بیشتری دارند؛ 
شیوه  فتن اینیاعمومیت. توانند تصمیم بهتری بگیرندمحل خود می

مدیریت، اداره بهتر و کارآمد سرزمین و کل کشور را در پی خواهد 
بنابراین اصل اساسی در دولت محلی این است که مردم  .[21]داشت

 هر محل با مشارکت و همفکری و در حد امکان با استفاده از
های محلی به تامین خدمات عمومی و آبادانی محل در توانش

های انسانی بایستی افزون بر توانش .[22]چارچوب قانون اقدام کنند
ایی از آنج. های طبیعی هر محیط جغرافیایی نیز توجه شودبه توانش
وری از امکانات و تعادلی فضاهای جغرافیایی در بهرهکه بی

اتی هر محیط جغرافیایی است؛ استعدادهای طبیعی خاصیت ذ
 تکمیلیتوان برای جبران برخی کمبودها از اصل همبنابراین می

ها استفاده های جغرافیایی در بارورساختن آن محیط، توانشمحیط
این مهم با توسعه سطح فرهنگی جامعه و هنر مدیریت سیاسی . کرد

  .دهدحاکمان سیاسی روی می
جمعیت رابطه تنگاتنگی با  :تتوجه به پراکنش جغرافیایی جمعی
گیری و میزان آن تابعی از کم و توسعه دارد و روند توسعه، جهت

حجم نیازهای مادی و  افزایش جمعیت،. کیف جمعیت است
که بنیان اصلی  با توجه به این. دهدمعنوی جامعه را افزایش می

هر حکومتی، سرزمین آن است، وجود واقعی آن تنها در شرایط وجود 
 های زیستی و دموگرافیکیویژگی چگونگی پراکنش آنها، ان آن،مردم
های اجتماعی و میراث نهادها و سازمان توسعه اقتصادی آنها، آنها،

 عوامل اثرات جمعیت، پراکندگی در .شودفرهنگی آنها معنا می
 و سیاسی و اقتصادی طبیعی، اجتماعی، یلمسا همچون بسیاری
 تنآشکارساخ دانانجغرافی وظیفه. گیرند قرار توجه مورد باید تاریخ
 اوممد صورتبه بلکه معین، زمان یک در تنهانه عوامل این ثیراتتا

های انسانی نقش گاهپراکنش و فاصله میان سکونت .[23]هست
 کند وگرایی منفی ایفا میگرایی و ناحیهبدیلی را در محلیبی

منفی خواهد ثیرات تامتعاقب آن، در ایجاد وحدت و همبستگی 
  .[24]گذاشت و یکپارچگی را در تضاد و کشمکش قرار خواهد داد

با توجه به این که قلمرو فعالیت  مثابه نهاد:محیط جغرافیایی به
دولت محلی در محیط جغرافیایی است، که دو عامل انسان و مکان 

های جغرافیایی است و این دو پدیده، از بارزه اصلی آن محیط توانش
های بومی آن محیط خاص عینی و ذهنی انسان هایویژگی

ترین واحد تحلیل در کند؛ بنابراین مهمجغرافیایی را مشخص می
ارتباط با مدیریت و اداره فضاهای محلی، محیط جغرافیایی است. 

های توان گفت که هر محیط جغرافیایی ویژگیبا این توضیح می
هر محیط نهادینه خاص خودش را دارد و هر فرد متناسب با 

توان گفت که محیط کند میجغرافیایی، رفتار خود را تنظیم می
های جغرافیایی سازنده نهادها هستند (نهادهای جغرافیایی) توانش

و به عبارتی نهادها ذاتًا جغرافیایی هستند. ارتباط تنگاتنگی میان 
 بریمهنجارها و باورهای رسمی و غیررسمی که از آنها به نهاد نام می

های جغرافیایی با تمامی عناصر انسانی و طبیعی وجود حیطبا م
 بایستی با نگاه بومیمنظور در اداره موثر دولت محلی، میدارد. بدین

خاص آن محیط جغرافیایی و نه با نگاه سازمانی که از مرکز سیاسی 
شود به مدیریت فضای محلی توجه شود. در چنین کشور صادر می

های مردمی با چنین و همگرایی توانشها نگاهی است که مشارکت
شوند و شهروندان خود را سهیم در سرنوشت ساختار محلی فعال می

داد چنین نگاهی، پویایی فضاهای محلی و رشد دانند. برونخود می
  ).۴و تکامل آنها را در پی دارد (شکل 

افزای حکومت جمهوری اسالمی ایران در تشریح عناصر هم
  گیری دولت محلیشکل
دهی امور یک کشور از طریق نهادهایی است که در فضای سازمان

جغرافیایی از قدرت و اختیار الزم برخوردار هستند. قدرت و اختیاری 
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گیرد یا از طریق واگذاری قدرت و صورت جبری شکل میکه یا به
گیرد. از آنجایی که اعتقاد اختیار از سوی ملت به حکومت صورت می

ها به نمایندگی از مردم به اداره فضاهای بر آن است که حکومت
توان انتظار داشت که یکی از پردازند؛ بنابراین میجغرافیایی می

ا عالوه بر مدیریت کالن فضاهای ملی، ههای حکومتماموریت
واگذاری اختیار به حاکمان محلی در قالب حکومت یا دولت محلی 

های انسانی است. امری که پایداری و برای اداره بهینه زیستگاه
استحکام حکومت را در پی دارد. از این رو در ساختار سیستم 
 حکومتی متمرکزی مانند ایران که تمامی تصمیمات فضاهای

شود و صورت عمودی در مرکز سیاسی گرفته میجغرافیایی کشور به
برداری در زمینه مختلف فضاهای درجه یک و نزدیک به مرکز از بهره

ند بودن فرآیای در نتیجه طوالنیشوند و فضاهای حاشیهبرخوردار می
کردن شوند؛ گام نخست در اجراییمدیریتی مورد غفلت واقع می

های جغرافیایی محلی، تغییر سیستم سیاسی اندیشه مدیریت فضا
متمرکز است. این قدم که از و اداری سیستم از متمرکز به نیمه

ترین بروندادهای آن تمرکززدایی در قدرت سپاری به دیگر مهم
فضاهای غیر مرکزی است؛ با خواست و اراده سیاسی حکومت تحقق 

زیه ی ناشی از تجیابد زیرا اگر نگاه مرکزمدار حکومت و ترس تاریخمی
بخشی مدیریتی به فضاهای متمرکز و هویتکشور به نگاه نیمه

میکرو مبدل نشود؛ اندیشیدن در رابطه با دولت محلی کاری عبث و 
بیهوده است. نگاهی به قوانین اساسی و قوانین باالدستی مانند 

هایی از شود که رخسارههای توسعه به ما یادآور میبرنامه
د کنهایی خودنمایی میریت محلی در چنین برنامههای مدیتوانش

گیری انقالب اسالمی یکی از به این معنا که از ابتدای شکل
 های محلی درهای مسئولین نظام، توجه به مدیریت زیستگاهدغدغه

هایی از حرکت در جهت پهنه سرزمینی ایران بوده است. نمونه
اساسی جمهوری  توان در اصول قانونمتمرکز را میسیستم نیمه

). ۱۰۶، ۱۰۵، ۱۰۳، ۱۰۲، ۱۰۱، ۱۰۰، ۱۲، ۷، ۶اسالمی ایران دید (اصول 
های توسعه نیز مورد تاکید همچنین در برخی مواد برنامه توانش

).۳قرار گرفته است (جدول 
  

  
  )۱۳۹۶گیری دولت محلی کارآمد (ترسیم: نگارنده، عناصر موثر در شکل )۴شکل 
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  های توسعههای از توجه به مدیریت امور محلی در برنامه توانشرگه )۳جدول 

  برنامه توسعه سوم  برنامه توسعه دوم  برنامه توسعه اول
برنامه توسعه 
  چهارم

  برنامه توسعه پنجم

ـ تدوین حدود وظایف دولت 
در اعمال حاکمیت و تصدی با 

تقویت واحدهای  گیریجهت
مسئول اعمال حاکمیت و 

کاهش تصدی تا حد ضرورت 
  اشاره شده است.

ـ بازنگری در سازمان دولت با 
انتقال اختیارات الزم و مکفی 
به مسئولین محلی و ایجاد 

واحدهای سازمانی غیرمرکزی 
ماندگی مناطق جهت عقب

  محروم کشور

منظور مشارکت عمومی، بهسازی نظام ـ به
جرایی کشور و تقلیل حجم اداری و ا

تصدی دولت، در طول برنامه آن دسته از 
انحصاراتی که در قوانین و مقررات 

موضوعه وجود دارد؛ به پیشنهاد سازمان 
امور اداری و استخدامی کشور و همکاری 

ربط با تصویب مجلس شورای دستگاه ذی
  شود.اسالمی و هیات وزیران لغو می

وط به استثنای مواردی که مربـ به
گذاری هستند حاکمیت، نظارت و سیاست

و بایستی در انحصار دولت باقی بمانند لغو 
مابقی انحصارًا الزامی بوده و دولت 

تواند برای انجام کامل وظایف فوق، می
لوایح مورد نیاز را به مجلس شورای 

  اسالمی تقدیم کند.

های تفکیک وظایف اجرایی از حوزه -
و امور ستادی به اعمال حاکمیت 

ریزی گذاری، برنامهراهبردی (سیاست
و نظارت) و انتقال وظایف اجرایی به 
  واحدهای استانی و شهرستانی

شناسایی و واگذاری وظایف، امور و  -
واگذاری  های قابلفعالیت توانش
های اجرایی به دستگاه توانش

ها و بخش غیردولتی با شهرداری
هدف رهاسازی دولت از تصدی 

غیرضروری و همچنین  هایتوانش
تعیین نحوه ارتباط و تنظیم 

مناسبات نظام اداری با شوراهای 
  اسالمی روستا، بخش و شهر

  و ۱۳۵ماده 
قانون  ۱۳۶ماده 

  اساسی

دولت مجاز است در طول برنامه 
نسبت به تهیه برنامه جامع 

منظور دستیابی مدیریت شهری به
به ساختار مناسب و مدیریت 

هری در هماهنگ و یکپارچه ش
محدوده و حریم شهرها با رویکرد 
تحقق توسعه پایدار شهرها، تمرکز 
مدیریت از طریق واگذاری وظایف 

های دستگاه و تصدی توانش
های دولتی به بخش توانش
های خصوصی و تعاونی و توانش

ها و ارتقا جایگاه شهرداری
ها و اتحادیه آنها، اقدام شهرداری

  قانونی به عمل آورد.

  )۱۳۹۶(گردآوری: نگارنده، 
  

هر چند با توجه به موادی که در قوانین باالدستی جمهوری اسالمی 
ایران اشاراتی به اهمیت مدیریت فضاهای محلی شده است و به 

متمرکز مورد تاکید نظام باور برخی حرکت به سمت سیستم نیمه
رسد این موارد گرفته است اما به نظر میجمهوری اسالمی قرار 
شدن سازوکارهای دولت محلی از نواقص ناکافی بوده و در اجرایی

جدی برخوردار است، زیرا این مواد در قالب یک سیستم متمرکز 
ز را متمرکگاه جامعیت مستقل یک سیستم نیمهمطرح شده و هیچ

داگانه برای مورد تاکید قرار نداده است. تدوین قوانین مدون و ج
ازهای گوی نیطلبد که پاسخای جداگانه میسیستم غیرمتمرکز جامه

شهروندان باشد و تمامی ابعاد سازوکارهای مدیریت محلی را در 
ان عنوان شهروندبرگیرد. بدیهی است در چنین شرایطی مردم نیز به

های این سرزمین از آگاهی الزم برای همراهی با حکومت
  رخوردار خواهند شد.رسان محلی بخدمات

  گیری دولت محلیافزای ملت ایران در شکلتشریح عناصر هم
دهی بررسی سیر تحول در فرهنگ سیاسی و مدیریت و سازمان

توجهی به اهداف سیاسی فضایی در ایران حاکی از آن است که بی
جه به مسایل کالن کشور، های گسترده در لزوم توجمعی و نارسایی

ترین مسایل نظری در فرآیند تبیین مدیریت همواره از جمله جدی
کارآمد در سطوح مختلف اداره امور کشور بوده است. از این رو 
موضوع فرهنگ و مدیریت سیاسی فضا اکنون در کانون مشکالت 
طور اساسی کشور قرار گرفته است. فرهنگ سیاسی به مفهومی که به

سو و مردم و دولت با نظام گاه میان مردم و دولت از یکناخودآ 
هایی المللی از سوی دیگر وجود دارد، هنوز هم در ایران از پایهبین

غیرعلمی برخوردار است و در جهت دستیابی به مجموعه اهداف 
مند و عقالیی متحول نشده جمعی در قالب یک نظم اجتماعی قاعده

های ها و جریانبر شهروندان، گروه . در جهان کنونی عالوه[25]است
ای به نام کشور، سیستم کالن مدیریت گوناگون اجتماعی، پدیده

کشور، آینده کشور و مسئولیت نسبت به آیندگان وجود دارد. بنابراین 
مادامی که عزمی برای رشد و توسعه فراهم شود، فرهنگ سیاسی 

د عه نیازمنموجود نیز باید به تناسب آن متحول شود. رشد و توس
تولید و ایجاد سیستم متناسب است. زیرا افراد در قالب سیستم 

کنند. سیستم بستری برای تبلور کارکردهای عمومی و عمل می
کنند و ها کرامت انسانی را تقویت میجمعی است. سیستم

های دینی هستند، خصوص در جوامعی که متکی به ارزشبه
کنند. در این هدایت می ها را به سوی حق و منشا خلقتانسان

شرایط، نگاهی گذرا به فرهنگ سیاسی ایران بیانگر آن است که 
ای است که دستیابی به سایر العادهقدرت، ارزش اجتماعی فوق

های مزایای اجتماعی و اقتصادی را تسهیل نموده و ناامنی در حوزه
مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، در مردم منجر به ایجاد نوعی 

وحیه دوگانه شده است. فرهنگ سیاسی ایران در طول تاریخ معرف ر
تبع آن در میان این نکته است که دایره اعتماد میان افراد و به

توان ها و موسسات بسیار اندک و محدود است. مینهادها، سازمان
گفت که اولویت حوزه کارکردی فرهنگ سیاسی ایران کماکان در 

حکومت همواره در طول تاریخ، مردم را مرحله امنیت باقی مانده و 
ناتوان در اداره امور عمومی تصور کرده است. ویژگی که به تقویت 

الوصف، امروزه اندیشه تمرکزگرایی نظام قدرت منجر شده است. مع
عنوان یک نیاز های تبیین آن بهدولت و دولت محلی و ضرورت

، عمالً اساسی در حرکت به سمت توسعه و رسیدن به دموکراسی
مستلزم تاکید در حرکت جامعه به سوی ساختارهای نوین و 

دهی مدیریت سیاسی فضا بوده کارگیری الگوهای نوین در سازمانبه
های تاریخی و فضای سیاسی موجود، ایجاد موانع که با وجود زمینه

عدیده در تحقق این مهم امری بدیهی هست. مبنای فرهنگی 
همواره بر محور منافع  ایراندر  سیاست و مدیریت سیاسی فضاها
نحوی منافع جمع را در اولویت فردی بوده و ساختاری که بتواند به
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قرار دهد، امکان بروز نداشته است، زیرا ساختارگرایی یک نوع 
ای از ارتقای سطح عقالنیت بشری است. ساختارها با گونهفرهنگ

داف افراد حدود ایجاد خودکنترلی عمومی، برای رفتار و عملکرد و اه
کنند. بنابراین اندیشه دولت محلی اکنون محکی اساسی تعیین می

گرایانه و میدانی مناسب در جهت های توسعهدر تبلور سیاست
های بالقوه، بالفعل عموم جامعه است. کارگیری بایسته توانشبه

ترین مباحث مربوط به توسعه سیاسی، تاکید بر تاثیرات یکی از مهم
مساله تمرکززدایی بر ابعاد گوناگون اداره امور کشور است کارکردی 

شدن بسترهای حرکت به سمت خود که تدریجًا منجر به فراهم
منظور مداری و واگذاری اختیارات امور متعدد بهمدیریتی، منطقه

شویق یافتگی پایدار و نیز تتر در توسعهدستیابی به الگویی مناسب
مشارکت حداکثری در اداره امور  پذیری وشهروندان به مسئولیت

عنوان یکی از . عالوه بر توجه به فرهنگ سیاسی به[13]جامعه است
های گیری دولت محلی در ایران؛ ویژگیعوامل اثرگذار در شکل

 ایرانجمعیتی و تنوع قومی نیز حائز اهمیت فراوان است. 
 جهان مرکزی هسته دهندهکشور تشکیل ۲۱ میان ملت ترینناهمگن
 ناهمگن کشورهای در شماره رود و از نظر زبانیبه شمار می اسالم
 تربغرنج ایران برای را مساله این که چیزی . در واقع[26]است جهان

 مرزهای ماورای در ایران قومی موزاییک جغرافیایی کرده، امتداد
 آذربایجانی مردمان طوری کهبه است، کشور سیاسی جغرافیای
 آذربایجان آذربایجانی جمهوری مردمان با کشور غرب شمال در ساکن
 بانیز و قومی فرهنگی، فضایی، پیوستگی دارای های ترکیهترک و

 جنوب قسمت در هاعرب کشور، غرب در کردها این بر هستند؛ عالوه
 در هابلوچ و شرق شمال در های ساکنبهارخواب و هاترکمن غرب،
 ترکیب در .برخوردارند شرایطی چنین از کشور شرق جنوب قسمت
 و لرها ها،گیلکی ها،مازنی ها،فارس غیرازبه ایران جمعیت فضایی
 تنها اقوام همه که تفاوت ها نیز وجود دارند، اما با اینبختیاری
 یداخل هایبا قسمت توانش و فرهنگی فضایی پیوستگی دارای
  ).۱(نقشه  [19]هستند ایران

 از دو بخش ایران ملت جغرافیایی فضایی ساختار در واقع
 هک مرکزی بخش. است آمده پدید و پیرامونی مرکزی پیوستههمبه

 نآ عناصر میان و کندمی اشغال را ایران فضای از ایگسترده فضای
 ارتفاعات و ایران فالت کاسه بر است، برقرار نسبی تجانس
 رنظ به از این رو. است منطبق البرز و زاگرس یعنی های آن،حاشیه
 جانست با ایران در فضا و توپوگرافی کالبدی تجانس میان رسدمی

 قومی، هایحیث خصلت از بخش این مردم. است ارتباط آن انسانی
 رهپیک در و اندهمسان و منسجم فضایی و مذهبی فرهنگی، زبانی،
 با وجود که معنا این به روند؛می شمار به عمده و بدنه اصلی ملت
 دینی از نظر آن همگی بخش، افراد این در محلی هایفرهنگخرده

 و از فارس زبانی از نظر عشری؛اثنی شیعه مذهبی از نظر مسلمان
 تهپیوسهمبه فضایی در حالدر عین  و اندایرانی عمومی فرهنگ نظر
 مورد در ، اما[19]دارند سکنی آن مجاور و ارتفاعات فالت داخل در

 رغمعلی قسمت این حاضر در حال ایران، جمعیت پیرامونی بخش
 در برخی تفاوت و ملی مرزهای ماورای در آن فضایی گستردگی

 و مذهب قومیت، لهجه، و زبان مشخص طوربه و متغیرها
 به توجه با داخلی، متجانس با قسمت محلی هایفرهنگخرده
 صورتبه غالب طوربه که کشور در جمعیتی گسترده هایحرکت
 زا پیرامونی بخش است، کشور مرکزی بخش در جمعیتی تمرکز

. است برخوردار نیز کشور داخل در پراکنش فضایی و گستردگی
کردن به چنین تنوع قومی و مذهبی و آرایش فضایی اقوام در توجه

دهی به دولت محلی فضای سرزمینی ایران؛ نگاه جامعی را در شکل
 با توجه به نوع فرهنگ، زبان، بوم و زیستگاه خاص هر محیط

طلبد. در صورت توجه به عوامل متنوع جغرافیای جغرافیایی می
های مختلف و کاربست مدیریت محلی ویژه انسانی در محیط توانش

 و همگرایی بخشتکاثف تواند های جغرافیایی میآن محیط توانش
های پیرامونی به مرکز و مشارکت فعال دیگر بخش توانش

وجه است که مسایل جغرافیایی در پی داشته باشد. شایان ت
پیوند با مسایل اجتماعی و فرهنگی ملت بایستی اقتصادی نیز هم

ای که در صورت توجه کافی، انگیزه در نظر گرفته شود. پدیده
  مشارکت فعال را در شهروندان ایجاد خواهد کرد.

به  دهیدر تشریح مسایل سرزمینی و نوع تاثیرگذاری آنها در شکل
ل دلیایستی اشاره شود که سرزمین بهدولت محلی پیش از همه ب

نشستگاه زیستی ملت در یک فضای جغرافیایی که از آن به کشور 
خورده است.  شود؛ مسایل آن با مسایل زندگی انسانی گرهیاد می
منظور تشریح مسایل در این بخش شباهت و پیوند زیادی با بدین

نی و های مکاافزای ملت دارد. توجه به تفاوتبخش عناصر هم
دهی به دولت محلی های هر مکان در شکلها و ضعفتوانش

اهمیت فراوانی دارد. زیرا اعتقاد بر آن است که در تشکیل دولت 
ها و رعایت محلی، امور هر ناحیه با توجه به امکانات، توانمندی

شود که در نتیجه آن، مصرف بودجه ای مقتضیات محلی اداره میپاره
. از این رو اداره فضاهای محلی بدون 2][7یابدمرکزی کاهش می
های مکانی و محلی، بازخوردهای منفی فراوانی را توجه به تفاوت

توجهی به مطالبات اجتماعی، توان به بیدر پی خواهد داشت که می
تر برای مشارکت شهروندان و سیاسی، فرهنگی و حقوقی افزون

شاره کرد. افتراق ها اریزیها و برنامهگذاریداشتن در سیاستسهم
 گاهیمکانی از سوی دیگر نوع آرایش جمعیت در فضاهای سکونت

های دهد. پراکندگی جمعیت از بارزترین ویژگیرا نیز نشان می
دهی به دولت محلی های مکانی است. امری که در شکلتفاوت

آید زیرا بسته به نوع تعریف حوزه حساب میعنصر قابل توجهی به
 شود، برای مثاللی جایگاه آنها بهتر مشخص میعملیاتی دولت مح

اگر در ایران قلمرو کارکردی دولت محلی را نقاط شهری در نظر 
هزار نفر به باالتر مالک عمل خواهد بود ۵۰۰۰بگیریم؛ عامل جمعیتی 

خشک از که ممکن است برخی نقاط واقع در مناطق خشک و نیمه
ت قشه پراکندگی جمعیچنین ویژگی برخوردار نباشند. با توجه به ن

شود که بیشترین تراکم جمعیت در نواحی در ایران مشاهده می
شمالی و غربی کشور قرار دارد. بنابراین قسمت مرکزی به سمت 
شرق و جنوب شرق از تراکم جمعیتی پایینی در هر کیلومترمربع 

  ).۲طلبد (نقشه ای را میریزی ویژهبرخوردارند که خود برنامه
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	[19]همسایه هایتوانش با کشور آن فضایی ایران در اقوام پراکندگی )۱نقشه 

  

  
(مرکز آمار  ۱۳۹۵پراکندگی نسبی جمعیت به تفکیک استان در سال  )۲نقشه 
  )۱۳۹۵ایران: 

  
های مکانی و آرایش جمعیت در کنار دو عامل سرزمینی تفاوت
پیوند با فضاهای جغرافیایی است بایستی به عنصر سومی که هم

 تواندهای جغرافیایی میتوجه شود. نگاه نهادی و مردمی به محیط
درک بهتری از چگونگی مدیریت اداری فضاهای محلی به دست 

  دهد.
 حوزه در کم هایحاضر، پژوهش مطالعه هایاز جمله محدودیت

 سردرگمی و اجرایی هایدستگاه کاریمحلی و موازی مدیریت
 هایدولت مطالعات آتی، نقششود در محقق بود. پیشنهاد می

 در محلی هایدولت فضا، نقش سیاسی دهیسازمان در محلی
فضایی  عدالت در محلی هایدولت مردمی و نقش هایمشارکت

  مورد بررسی قرار گیرد.

  
  گیرینتیجه

سیاسی ایران نتیجه ساختار متمرکز  -بیمارگونگی نظام اداری
حکومت جمهوری اسالمی است که جریان انتقال ثروت و امکانات 

طور کلی فضاهای محلی را با مشکل ای و بهرا به فضاهای حاشیه
رو ساخته است. فرآیندی که باعث کندی حرکت کشور به سمت روبه

، های تحقیقبا توجه به یافته جانبه شده است. هر چندتوسعه همه
 های غیرمرکزی و پراکنشاصل تمرکززدایی و تفویض اختیار به مکان

های مسئولین قدرت در سطح فضاهای جغرافیایی همواره از دغدغه
جمهوری اسالمی بوده است؛ اما این مهم بدون تدوین چارچوب 

پذیر نیست. عناصر دهی به دولت محلی امکاناساسی برای شکل
موثری مانند سیستم حکومتی، قوانین باالسری، اراده سیاسی 
حکومت و غیره بایستی در چرخه اقداماتی چون رهاکردن سیستم 

متمرکز؛ تدوین و اصالح قوانین گذاری سیستم نیمهمتمرکز و پایه
گرفته جدید؛ در گیرکردن مردم در اداره در چارچوب نظام شکل

ها؛ قدرت سپاری به میان مکان های خود؛ ایجاد رقابت درزیستگاه
کننده دولت محلی؛ کردن مسئولین ادارههای محلی؛ انتخابیارگان
های انسانی و کردن مردم در سرنوشت خود؛ توجه به توانشسهیم

گر انسانی دی -محیطی؛ توجه به فرهنگ سیاسی و عوامل جغرافیایی
های هدغدغ قرار گیرند. از سوی دیگر شایان توجه است که با توجه به

انداز های توسعه و سند چشمتوسعه حکومت که خود را در برنامه
ساله نمایان ساخته است؛ توجه جدی به مدیریت امور محلی بیست

تواند جریان حرکت به سمت توسعه را و بارورسازی دولت محلی می
صولی محتسریع بخشد. امروزه همگان باور دارند که دیگر اقتصاد تک

های مختلف ملی و شور و جامعه را در برابر چالشتواند کنمی
ی و سپاری به فضاهای محلالمللی واکسینه کند. بنابراین قدرتبین
ت سازی مشارکتواند نخستین گام در جهت فعالبخشی آنها میتوان

بودن های مکانی باشد. امری که نگاه را از دولتیمردمی و رقابت
  تغییر خواهد داد. سازی و تولیدخدمات به سمت خصوصی

  
 دکتر و تهران دانشگاه جغرافیای دانشکده ازتشکر و قدردانی: 

 شکرت نهایت پژوهش این اجرای در کارآسانی برای قالیباف محمدباقر
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