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چکیده:
الگوي  توسعة كشورها محسوب مي شود. چون  بر  مؤثر  اقدامات  از  تمركززدایي یكي 
سازماندهي نامتراكم1 استان های جمهوری اسالمی ایران، كشور را با مشكالتی گوناگون 
روبه رو نموده است، پژوهش پیِش رو به دنبال ایجاد چهارچوب نظري برای حركت به 
سمت سازماندهي نامتمركز است. به منظور انجام پژوهش از روش كیفی نظریه پردازي 
داده بنیاد استفاده شده است. جامعة آماري این پژوهش شامل خبرگاني است كه به عنوان 
استاندار سابقة فعالیت داشته اند و در حوزة مدیریت دولتي دارای دانش كافی هستند. 
طی مصاحبه با شانزده خبره كه تا زمان دست یابی به اشباع نظري به انجام رسید، این 
نتیجه به دست آمد كه اگرچه عواملی مانند قوم گرایی و موزائیكی بودن كشور، تمایل 
مقامات برای حفظ قدرت و توسعة نامتوازن استان ها از سرعت تمركززدایی در كشور 
می كاهد، ولی اگر نخبگان بتوانند با تأثیر بر شهروندان باعث نهادینه شدن مردم ساالری 
در استان ها شوند و با تأثیر بر رهبران سیاسی، هویت قانونی استان های خودگردان را 
به شكلی مطلوب تعریف نمایند، می توان امیدوار بود كه بنا به شرایط مطلوب قومی، 
مذهبی و اقتصادی منطقه، خودگردان شدن استان ها منجر به افزایش نشاط عمومی، 
پایداری درآمد، تقویت شراكت گرایی، بهبود شرایط اقتصادی، قانون گرایی و كارایی در 
ارائه خدمات گردد كه این كنش ها، سرانجام باعث تقویت حاكمیت در كشور خواهد شد.

کلیدواژه ها:  عدم تمرکز، الگوی سازماندهی نامتراکم، تمرکززدایی، 
حکومت محلی، حکومت خودگردان محلی 

1. Deconcentrate

طراحی مدل خودگردانی استان های جمهوری عنوان مقاله:
اسالمی ایران

ظهیر علی مرادی1، عبدالحمید شمس2، علی جهانگیری3، 
مهدی رسولی قهرودی4، علیرضا علوی تبار5

 

دریافت: 1396/03/23
پذیرش: 1396/06/11

مدیریت  دکــتــری  1.  دانــشــجــوی 
و  آموزش  عالی  موسسه  دولتی، 
برنامه ریزی،  و  مدیریت  پژوهش 

ایران )نویسنده مسئول(.
Alimoradi_zahir@yahoo.com

دولتی،  مدیریت  گروه  2.  دانشیار 
موسسه عالی آموزش و پژوهش 

مدیریت و برنامه ریزی، ایران.
Abh.shams@yahoo.com

دولتی،  مدیریت  گروه  3.  استادیار 
پژوهش  و  عالی آموزش  موسسه 

مدیریت و برنامه ریزی، ایران.
Al_jahan@yahoo.com

دولتی،  مدیریت  گروه  4.  استادیار 
پژوهش  و  عالی آموزش  موسسه 

مدیریت و برنامه ریزی، ایران.
Mehdirasouli@aol.com

محیط  مدیریت  گروه  5.  استادیار 
دانشگاه  پایدار،  توسعه  و  زیست 

محیط زیست، ایران.
Alireza.alavi.tabar@gmail.
com



110

10
0 

پي
پيا

 - 
2 

اره
شم

 - 
96

ن 
ستا

 تاب
- 3

0 
وره

|د

مقدمه

تجربة كشورهاي توسعه یافته، بیانگر آن است كه الگوي رشد اقتصادي بدون رشد سیاسی و 
فرهنگی، شكننده، نامتوازن و بحران زا است و تداوم رشد اقتصادي، با مشاركت رقابت آمیز و فعاالنة 
همة آحاد مردم یک كشور به دست می آید. تمركززدایی1 این امكان را فراهم می نماید تا شهروندان 
با مشاركت در ادارة امور عمومی بر رشد سیاسی و اجتماعی خود بیفزایند. دولت ها نیز به منظور 
افزایش توان، برای پاسخ گویي بهتر به درخواست هاي مردم و توسعة حاكمیت سیاسي، اقتصادي 
و اجتماعي خود، ناگزیرند به سمت عدم تمركز و واگذاري اختیارات سیاسي و اداري حركت كنند. 
در دهه هاي اخیر، بیش تِر كشورهاي توسعه یافته به منظور توسعة ارائة خدمات، گرایش بیش تري به 

.)Gradstein, 2017( سمت عدم تمركز پیدا كرده اند
در مورد جمهوري اسالمي ایران، گستردگي كشور در كنار متغیرهاي انساني و فرهنگي متنوع، 
ضرورت توزیع قدرت سیاسی و اداري را ایجاب می كند )شمس، 1390(. به همین دلیل در دهه هاي 
اخیر و بعد از انقالب اسالمي، قوانینی گوناگون در حمایت از تفویض قدرت سیاسي و اداري به مردم، 
به تصویب رسیده است. از جمله این سیاست ها مي توان به اصول 100 تا 106 )فصل هفتم قانون 
اساسي جمهوري اسالمي ایران( اشاره نمود. برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
جمهوری اسالمی ایران نیز با تأكید بر عدم تمركز مالي، سعي در پیشبرد اهداف عدم تمركز در كشور 
داشت. قانون برنامة پنجم توسعه كشور و همچنین سیاست هاي كلي نظام اداري ابالغي مقام معظم 
رهبري در سال 1389، در حوزة عدم تمركز، فضاي گسترده تري را در كشور ایجاد نمود. با وجود 
تصویب سیاست هاي توزیع قدرت اداري و سیاسي، وضعیت فعلی ساختار اجرایی كشور به دالیل 

مختلف مبتنی بر تمركز اقتدار اداري و سیاسي در مركز كشور است )تسلیمي و مشعلي، 1383(.
یكی از دغدغه هایی كه دولت های ایرانی را به سمت تمركز هرچه بیش تر قدرت پیش می برد، 
وجود اقوام مختلف در داخل مرزهای ایران است كه دارای اشتراكات قومی و مذهبی با كشورهای 
همسایه هستند. اگرچه دغدغة خودگردانی محلی از زمان انقالب مشروطیت در اندیشة نخبگان 
ایرانی بوده است )امیدی، 1392(، ولی پس از تشكیل دولت مدرن، رضاخان به منظور حفظ تمامیت 
ارضی و ثابت نگاه داشتن مرزهای ایران، اقدام به سلب اختیار روسای قبایل، اسكان عشایر، خلع 

1. Decentralization
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اقوام مختلف هر  با این حال،  اقوام مرزنشین نمود )مالیی و ازغندی، 1389(.  سالح و سركوب 
زمانی كه شرایط را مساعد دیده اند، اقدام به شورش و جدایی طلبی نموده اند. شورش هایی كه پس از 
اخراج رضاشاه توسط اقوام به وقوع پیوست و همچنین گرایش هاي واگرا و مركزگریز قوم گرایانه در 
ایران در سال هاي اولیة پیروزي انقالب اسالمی با تشكیل گروه كردی پژاك، گروه بلوچی جنداهلل، 
گروه های عرب گرای تجزیه طلب و جنبش سیاسی خلق تركمن از این دست بودند. در نتیجه، وجود 
نااطمینانی در داخل حاكمیت نسبت به اقوام باعث شده است كه روند تمركززدایی در داخل كشور 

با ُكندی و در برخی موارد با سكون روبه رو گردد.
در زمینة تهدیدات بین الملل این نكته تأمل برانگیز است كه پس از انقالب اسالمی با تغییر 
هنجارها و ارزش های حكومت های ایرانی، تعریف جمهوری اسالمی ایران از دشمنان خارجی تغییر 
كرد. اسرائیل به عنوان دشمن منطقه ای و آمریكا به عنوان دشمن جهانی با تحریک تجزیه طلبان 
داخلی در استان های مرزی و حمایت از ادعاهای كشورهای همسایه بر مناطق مرزی مانند جزایر 
تالش  ایران  تجزیة  و  تضعیف  راستای  در  همواره  خزر  دریای  و  خلیج فارس  اروندرود،  سه گانه، 
تمامیت  حفظ  بر  همواره  تهدیدات،  این  برابر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  سیاست  اما  نموده اند. 
ارضی با استفاده از تمركز قدرت در مركز بوده است. اگرچه كارشناسان معتقدند ادامة این روند در 
آینده می تواند باعث تضعیف حاكمیت ملّی گردد )امیدی، 1392(. یكی دیگر از عواملی كه فرایند 
نامتوازن استان ها  با مشكل روبه رو نموده است، رشد  ایران را  تمركززدایی در جمهوری اسالمی 
استان ها  از  برخی  دورافتادگی  و  زمین  و  آب  طبیعی،  منابع  نبود  راه ها،  به  دسترسی  نبود  است. 
به قدری سرعت رشد و توسعة آن ها را نسبت به استان های مركزی كاهش داده است كه فاصلة 
توسعة نامتوازن میان استان ها بسیار مشهود گردیده است. در این شرایط، امكان تدوین قوانین و 
سیاست های جامع و فراگیر برای حركت به سمت تمركززدایی در كل كشور وجود نخواهد داشت.

در مقابل، تمركز در ایران، دولت هاي ایراني را با مشكالتي از قبیل تفرقه، اشاعة ملي گرایي 
قومي، انگیزه هاي ستیزه جویي مذهبي، ضعف در اعمال حاكمیت ملي در سطوح محلي، ضعف در 
اقتدار نظامي و انتظامي كشور در سطوح محلي، نبود پاسخ گویي مناسب به خواسته هاي محلي مردم، 
نبود هم كاري فزاینده میان بخش خصوصي، جامعة مدني و حكومت روبه رو نموده است )امیدي، 
1392(. در نتیجه، به منظور برطرف كردن مشكالت بیان شده و همچنین به منظور دست یابي به 
الگوي رشد متوازن اقتصادي همراه با رشد سیاسي و اجتماعي، پژوهش های حوزة تمركززدایي در 

سطح استان ها داراي ارزش و اهمیت می گردد. 
تمركززدایي یكي از مهم ترین فرایندهاي توسعة مردم ساالري در یک كشور محسوب مي شود 
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و به عنوان فرایند انتقال قدرت سیاسي، مالي و تصمیم گیري از حكومت مركزي به سطوح محلي 
تسهیل  حكومت،  كارایي  و  اثربخشي  افزایش  ثبات،  با  دموكراتیک  سیستم  یک  ایجاد  دنبال  به 
ایجاد پایه هاي باثبات براي توسعة اقتصادي در سطوح ملي و محلي، شكل دهي حكومت شفاف تر 
و مشاركت شهروندان در تصمیم گیري است )ISUFAJ, 2014(. البته باید به دنبال الگویی بومی 
از تمركززدایی بود كه عالوه بر حفظ یكپارچگی حاكمیت در كشور امكان توزیع اختیار اداره امور 
به استان ها را فراهم نماید. حكومت خودگردان محلي به عنوان یكي از انواع حكومت هاي محلي 
فاقد حاكمیت كه بر تمركززدایي پیش رفته تأكید دارد، بخشي راهبردی در توسعة كشورها شناخته 
مي شود )Brezovšek, 2014( و می تواند به عنوان الگویی قانونی در مقابل فدرالیست كه با روح 

قانون اساسی در تناقض است، مطرح گردد.
هدف اصلی از انجام این پژوهش، تبیین مدل خودگردانی استان ها در شرایط زمینه ای جمهوری 
اسالمی ایران است تا از این طریق ضمن شناسایی دقیق خطرات خودگردان شدن استان ها، امكان 
برآوردن نتایج و پیامدهای مثبت در استان ها فراهم گردد تا سرانجام حركت به سمت سازماندهي 
استان ها به شكل خودگردان تسهیل گردد. با توجه به مطالب پیش گفته در این پژوهش با یک 
فضای خاص روبه رو هستیم. صاحب نظران معتقدند زمانی كه پژوهشگر با تنوع مفاهیم، پیچیده و 
پنهان بودن مقوله ها و متغیرهای مرتبط با هر مقوله و روابط میان آن ها در یک پژوهش روبه رو 
را  زمینه ها  و  موجود  پیچیدگی های  آن كه  بدون  آن  از  استفاده  با  تا  است  روشی  نیازمند  است، 
 .)Creswell, 2012, 423( اقدام كند  داده ها  و مدیریت  به ساده كردن  نسبت  نماید  دستكاري 
در این پژوهش، روش نظریه پردازی داده بنیاد این امكان را ایجاد می كند تا از طریق مصاحبه با 
خبرگان حوزة حكومت های محلی به ارائة چهارچوب نظری منسجم در مورد خودگردانی استان های 

جمهوری اسالمی ایران پرداخته شود. 

پیشینه و ادبیات پژوهش

حكومت خودگردان محلي عبارت است از برآوردن حق نهادهاي محلي، كه صالحیت آن ها 
به صورت قانوني تعریف شده است، براي اداره و مدیریت سهم چشمگیری از امور عمومي، مطابق 
منافع ساكنان قلمرو مدیریتي خود )Astrauskas & Gecikova, 2014(. ماده 3 منشور اروپایي 
خودگردانی محلی1 )1985( نیز حكومت خودگردان محلي را حق و توانایي مقامات محلي در تنظیم 
و مدیریت سهم چشمگیری از امور عمومي زیر مسؤولیت خود در محدودة قوانین و با توجه به منافع 

1. European Charter of Local Self-Government
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مردم محلي تعریف مي نماید و تأكید دارد كه این حق باید از طرف شورا یا مجمعي كه اعضاي آن 
به طور آزادانه و با رأي مخفي و مستقیم مردم انتخاب شده اند و داراي سازمان هاي اجرایي پاسخگو 
هستند، اعمال گردد. بر اساس تعاریف ارائه شده و بنا بر نظر پژوهشگران، حكومت هاي خودگردان 
محلي از نظر فني داراي سه اصل اساسي هستند. اصولي كه حكومت خودگردان محلي را هدایت 
مي كنند، عبارتند از: اصل كاركرد تعاملي1 یا تفكیک صالحیت، اصل استقالل2 و اصل منطقه گرایي3 

.)Brezovšek, 2014(

انجام وظایف توسط سطح اصلح  بر  یا تفكیک صالحیت مبتني  الف ـ اصل كاركرد تعاملي 
حكومت است و بر مقایسه و تصمیم گیري در مورد توانایي الیه هاي مختلف دولت برای دخالت 
در انجام بهینة امور عمومي تأكید دارد. تأكید بر كیفیت توزیع خدمات بدون توجه به ظرفیت هاي 
نهادي توسعه در حكومت هاي خودگردان محلي، پیاده سازي آن ها را با چالش جدي روبه رو مي نماید. 
جدایي  بر  و  است  محلي  خودگردان  حكومت  بودن  قانوني  بر  مبتني  استقالل  اصل  ـ  ب 
موجودیت حكومت خودگردان محلي از دولت تأكید مي نماید. وجود قدرت تصمیم گیري در سطوح 
محلي از تمركز قدرت سیاسي در مركز جلوگیري مي كند و اجازة انتخاب هاي متفاوت سیاسي در 

مناطق محلي مختلف را مي دهد.
ج ـ اصل منطقه گرایي مبتني بر انتقال و تفویض بخشي از قدرت سیاسي و اقتصادي از دولت 
به موجودیت سطح پایین تر است. منطقه اي نمودن به عنوان فرایند ایجاد ظرفیت الزم برای انجام 
درنظر  با  اقتصادي،  عوامل  بسیج  از طریق  توسعة یک محدودة خاص  با هدف  اقدامات مستقل 

.)Marcou, 2013( گرفتن ویژگي هاي منطقه اي و محلي و پتانسیل توسعة آن تعریف مي گردد
پژوهش های گذشته نشان می دهند كه حركت به سمت ایجاد حكومت های خودگردان محلی4، 
نام  با  بوده است. كوباسا5 )2012( در پژوهشی  نقاط مختلف جهان  آثار مثبت و منفی در  دارای 
»حكومت خودگردان محلي در بالروس: گذر از افسانه به واقعیت« سعي در اثبات این موضوع دارد 
كه حكومت خودگردان محلي در بالروس منطبق بر منشور حكومت خودگردان محلي اتحادیه اروپا 
نیست؛ در نتیجه، پیاده سازي این حكومت خودگردان محلي نتوانسته است به خوبی باعث ترویج 
مردم ساالري و دست یابي به اهداف حكومت خودگردان محلي در این كشور گردد. بنابر نظر ایشان، 

1. Principle of Subsidiarity
2. Principle of Autonomy
3. Principle of Regionalisation
4. Local Self-Government
5. Kobasa
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شرایط مناسب برای ایجاد اصالحات در این كشور را به 1. خواست سیاسي رهبران براي تغییر 
به اهداف، 3.  براي رسیدن  تعیین مسیر عبور  براي تعریف اهداف و  وضعیت، 2. دانش خبرگان 
حمایت عمومي و خواست شهروندان براي تغییر و 4. آمادگي مردم براي پیاده سازي تغییرات وابسته 
مي دانند. نتیجة پژوهش، سرانجام به گام هاي اساسي براي اصالح وضع موجود منجر گردیده است.

وجود  با  كه  نمودند  تاكید  داشتند،  هندوستان  كشور  در  كه  مطالعه هایی  طی  پژوهشگران 
در حكومت هاي  اطالعات  و  ارتباطات  فناوري  هند،  روستاهاي  میان  در  محرومیت هاي گسترده 
خودگردان روستایي توانست در پردازش، ذخیره سازي، احیا و انتشار اطالعات موفق عمل نماید. 
1ICT اطالعات را با حداقل قیمت، زمان و تالش در خدمت شهروندان حكومت هاي خودگردان 

محلي قرار مي دهد و ارتباط مردم با حكومت محلي را تسهیل مي نماید. ICT مي تواند نقشی مهم 
را در توسعة بخش عمومي و ادارة آن ایجاد نماید. همچنین، استفاده از فناوري اطالعات در كاهش 
بروكراسي و تقویت مردم ساالري نقشی مؤثر ایفا مي كند. از این رو، در حركت كشورها به سمت 
ایجاد تغییر در ادارة عمومي، از طریق افزایش پاسخ گویي، شفافیت و... آن ها را ناگزیر به استفاده از 

.)Kumar et al., 2013( فناوري اطالعات و ارتباطات نموده است
حكومت  در  روسي  شهروندان  »مشاركت  نام  با  پژوهشي  در   )2015( سیمینوا2  و  مایكوا 
اجتماعي  گروه هاي  تا  نمودند  اجتماعي« تالش  شیوه هاي  واقعیت  و  پتانسیل  محلي:  خودگردان 
كه داراي پتانسیل مشاركت اجتماعي در حكومت خودگردان محلي هستند را در روسیه شناسایي 
نمایند. آن ها در این پژوهش عنوان نمودند كه مسألة مشاركت شهروندان به دلیل ارتباط مستقیم 
مردم ساالري و حكومت خودگردان محلي، یكي از موضوعات مهم در روسیه محسوب مي گردد 
پژوهشگران  تأیید  مورد  محلي  خودگردان  حكومت هاي  توسعة  در  شهروندان  مشاركت  نقش  و 
روسي قرار گرفته است. آن ها سرانجام به این نتیجه رسیدند كه اعتقاد به بی تأثیری شهروندان 
بدنة حكومت  به  پایین و كم  اعتماد  فعالیت هاي حكومت خودگردان محلي و دولت مركزي،  بر 
خودگردان محلي و ناآگاهی مردم به فرصت هاي موجود در مشاركت در حكومت خودگردان محلي 
بر كاهش مشاركت شهروندان مؤثر هستند. همچنین، ایشان در پژوهش خود مشكالتی مهم كه 
مي تواند از كار حكومت خودگردان محلي در جمهوري فدرال روسیه جلوگیري نماید را عبارت از 
نظارت بیش از حد بر عملكرد حكومت خودگردان محلي توسط مقامات فدرال و منطقه اي، نبود 
ابزارهاي قانوني براي اقدامات حكومت خودگردان محلي، نبود منابع مالي در حكومت خودگردان 

1. Information and Communication Technology
2. Maykova & Simonova
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محلي، كاركنان ناماهر حكومت خودگردان محلي، فساد و تاراج كاركنان حكومت خودگردان محلي، 
توزیع نامنصفانة قدرت در حكومت خودگردان محلي، دوباره كاري ناضروری وظایف حكومتي در 
سطح حكومت خودگردان محلي، پرداخت پایین به كاركنان حكومت خودگردان محلي، نبوِد تعداد 
بدنه حكومت  مناسب  فني  پشتیباني  نبود  و  بدنة حكومت خودگردان محلي  در  كاركنان  مناسب 

خودگردان محلي )مانند تجهیزات اداري، حمل و نقل، ارتباطي، اینترنت و...( می دانند.
در پژوهش دیگری بررسي نظارت اداري حكومت هاي خودگردان محلي به عنوان یكي از ملزومات 
برآورده سازی حاكمیت قانون بود. پژوهشگر به این نتیجه رسید كه نظارت اداري مقامات حكومت 
خودگردان محلي باعث برآورده سازی حاكمیت قانون به عنوان یكي از اصول حاكمیت خوب مي گردد. 
حاكمیت قانون در این پژوهش به این معني است كه قانون عادالنه باشد؛ به صورت بي طرفانه اجرا 
شود و منطبق بر اصول حقوق بشر باشد. وي اصول حاكمیت قانون را موارد زیر معرفي مي نمایند: قوه 
قضاییة مستقل؛ برابري شهروندان در برابر قانون؛ انطباق اقدامات حكومت بر اساس اختیارات قانوني؛ 
حق شهروندان براي اقامة دعوي علیه حكومت )Kiuriene, 2013(. كیورین )2013( همچنین به 
این نتیجه مي رسد كه اصول حاكمیت خوب محلي، ضمن ارتباط دروني با یكدیگر، ارتباط و تأثیرات 
بررسي  در  نیز   )2015( فخراالسالم1  دارند.  محلي  خودگردان  بر شاخص هاي حكومت  را  متقابلي 
نقش حكومت خودگردان محلي در تعمیق دموكراسي، حكومت خودگردان محلي را عامل اصلي در 

شهروندمداري، مشورت، آموزش سیاسي و رفاه اجتماعي مي داند. 

عوامل مؤثر بر تمرکززدايي 

و  بررسي  مورد  را  تمركززدایي  بر  مؤثر  عوامل  پژوهش،  شرایط  به  بنا  مختلف  پژوهشگران 
روندهاي  نفوذ  با  تركیه  در  تمركززدایي  كه  است  معتقد   )2000( ازكان2  داده اند.  قرار  شناسایي 
اروپایي، رشد آكادمیک نیروهاي بومي كه با بزرگ تر شدن شهرها شكل گرفتند، انتشار صنعت در 
كشور و تغییرات سیاسي بوده است. راندینلي3 و همكاران )1983( معتقدند كه به منظور پیاده سازي 
موفق تمركززدایي، باید به تقویت 1. درجه یا میزان تعهد سیاسي )تقسیم قدرت( و حمایت اداري 
)بروكراسي حمایت كننده(، 2. نگرش، رفتار و فرهنگ مردم نسبت به تمركززدایي، 3. طراحي و 

سازماندهي برنامه ي تمركززدایي و 4. منابع فیزیكي، انساني و مالي كافي پرداخت.
البته برخي از پژوهشگران به جاي تمركز روي عوامل مؤثر بر پیاده سازي موفق تمركززدایي، 
1. Islam
2. Ozcan
3. Rondinelli
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روي عوامل مؤثر بر ارائة خدمات به شكل نامتمركز، مطالعاتي را انجام داده اند. این عوامل مؤثر بر 
عملكرد ارائه خدمات نامتمركز عبارتند از:

از نیازهاي اساسي، تقسیم اثربخش مسؤولیت ها میان سطوح  الف( چهارچوب سیاسي: یكي 
مختلف حكومت است. از این رو نقش هریک از سطوح حكومت باید با ظرفیت هاي آن منطبق باشد 
و باید مجموعه اي از مقررات وجود داشته باشد تا مشخص كند كه چه كسي اختیار دارد و چه كسي 

پاسخگو است. این مقررات باید روشن و شفاف باشد؛
ب( جنبه هاي مالي تمركززدایي: چگونگي تعریف اختیارات حكومت مركزي و حكومت محلي 
بر روي مالیات هاي دریافتي و شیوه مصرف آن یكي از جنبه هاي مؤثر بر ارائه خدمات نامتمركز 

هستند؛
ارتقای  براي  حكومت  عملكردي  اطالعات  به  دسترسي  حكومت:  فعالیت هاي  شفافیت  ج( 
پاسخ گویي حكومت ها الزامي است. اطالعاتي در مورد خدماتي كه توسط حكومت ارائه مي شود، 
چگونگي تأمین خدمات، ذي نفعان خدمات و چگونگي هزینه كرد براي ارائه خدمات، مي تواند مفید 

باشد. همچنین، حكومت مركزي نیاز دارد تا بر عملكرد حكومت هاي محلي نظارت داشته باشد؛
چ( مشاركت شهروندان در ارائة خدمات: مشاركت شهروندان در ارائة خدمات، عالوه بر این كه 
باعث مي شود حكومت محلي از نیازها و تقاضاهاي شهروندان مطلع گردد، باعث افزایش آگاهي 
پاسخ گویي حكومت  افزایش  باعث  این خود  فعالیت هاي حكومت محلي مي گردد كه  از  عمومي 

محلي خواهد شد؛
ح( اثربخشي جامعة مدني و ساختار جامعه: اثربخشي مشاركت شهروندان در ادارة امور عمومي، 
وابسته به اثربخشي جامعة مدني و ساختارهاي اجتماعي است. وجود هنجارها و نُرم هاي موافق 

مي تواند انسجام اجتماعي را در این راستا افزایش دهد؛
داراي  محلي  حكومت  یک  است  ممكن  ملي:  سطح  از  پایین تر  حكومت هاي  ظرفیت  خ( 
اختیارات سیاسي و منابع كافي براي انجام امور عمومي باشد ولي ظرفیت الزم براي انجام عملیات 
ارائة خدمات را نداشته باشد. ظرفیت عبارت است از توانایي، قابلیت و كارایي حكومت محلي براي 

.)Azfar et al., 1999( برنامه ریزي، اجرا و مدیریت سیاست ها و راهبردها
اسكات1 )2009( در مقاله اي با نام »تمركززدایي، توسعة محلي و انسجام اجتماعي« عوامل 
مؤثر بر تمركززدایي را به این صورت شناسایي نموده است: 1. وجود مشوق هاي سیاسي در سطوح 
محلي و مركزي؛ 2. تقویت پایگاه هاي قدرت در مناطق روستایي؛ 3. ظرفیت هاي اداري در سطوح 

1. Scott
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محلي و 4. محدودیت هاي مالي. عالوه بر آن، تشكیل دفاتر مشترك1 میان حكومت هاي محلي 
مي تواند مشكالت بین حكومت هاي محلي را در تمركززدایي رفع نماید. به عبارت دیگر عوامل 
فرایند   .1 از:  عبارتند  تمركززدایي  در  مثبت  آثار  به  دست یابي  برای  دفاتر  این  موفقیت  بر  مؤثر 
تصمیم گیري جمعي افقي؛ 2. شفافیت و گشودگي در فرایند مذاكرات حكومت هاي محلي داراي 
منافع متضاد؛ 3. رهبري و چشم انداز مشترك سران حكومت هاي محلي و 4. هم افزایي در ارائة 

.)Firman, 2010( خدمات عمومي با كیفیت باالتر

جدول 1: عوامل مؤثر بر تمرکززدايی 

عوامل موثر بر تمرکززدایيسال پژوهشگر 
Rondinelli, 

Nellis & 
Cheema

1983
درجه یا میزان تعهد سیاسي و حمایت اداري، نگرش، رفتار و فرهنگ مردم 

نسبت به تمرکززدایي، طراحي و سازماندهي برنامه ي تمرکززدایي، منابع فیزیکي، 
انساني و مالي کافي

Azfar et al.1999
چهارچوب سیاسي، جنبه هاي مالي تمرکززدایي، شفافیت فعالیت هاي حکومت، 
مشارکت شهروندان در ارائة خدمات، اثربخشي جامعه مدني و ساختار جامعه، 

ظرفیت حکومت هاي پایین تر از سطح ملي
Barrett, 
Mude & 

Omiti
بلوغ سیاسي مردم محلي، دسترسي کافي به اطالعات، آگاهي مردم محلي از حقوق 2003

اجتماعي خود، دسترسي مردم به کانال هاي اداري، مسؤولیت پذیري سیاسي

Floribert 
Ngaruko

مسؤولیت پذیري، مشوق هاي مالي، قوانین و مقررات روشن، دخالت هاي سیاسي، 2003
منابع انساني کارآمد

Jütting et al.2004

شرایط کشور، تراکم جمعیت، وضعیت زیرساخت ها، سطح درآمد و فاصله میان 
مناطق، ظرفیت بازیگران محلي، فرهنگ پاسخ گویي و حاکمیت قانون، نهادهاي 

موروثي اجتماعي، ساختار قدرت سیاسي، توانایي و اشتیاق براي انجام اصالحات، 
شفافیت و مشارکت، جذب نخبگان به امور محلي و فساد، انسجام سیاسي 

CAGE2007کنترل سیاسي بر محیط، مشارکت، هماهنگي میان بخشي، ظرفیت، اقتصادي بودن 

Scott2009 مشوق هاي سیاسي در سطوح محلي و مرکزي، تقویت پایگاه هاي قدرت در مناطق
روستایي، ظرفیت هاي اداري در سطوح محلي، محدودیت هاي مالي

Miroslav 
Kobasa

2012
خواست سیاسي رهبران براي تغییر وضعیت، دانش خبرگان براي تعریف اهداف 
و تعیین مسیر عبور براي رسیدن به اهداف، حمایت عمومي و خواست شهروندان 

براي تغییر، آمادگي مردم براي پیاده سازي تغییرات

1. Joint Secretariat
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نتايج و پیامدهای تمرکززدايي 

تمركززدایي همواره نتایج و پیامدهایي به همراه دارد؛ از آن جمله مي توان به افزایش مشاركت 
 ،)ISUFAJ, 2014( محلي  حكومت هاي  پاسخ گویي  افزایش  و  تصمیم گیري  در  مدني  جامعه 
 افزایش رضایت شهروندان، كاهش فساد، افزایش اعتماد شهروندان به نهادهاي حكومت هاي محلي 
 ،)Oates, 1999( توسعة درك مقامات از مشكالت محلي ،)Ligthart & Oudheusden, 2015(

كارایي،  سطح  افزایش   ،)Tiebout, 1956( محلي  نیازهاي  به  مقامات  پاسخ گویي  توان  بهبود 
نمود. گرادستین )2016(  اشاره   )Gradstein, 2017( ارائة خوب خدمت  و  افزایش درآمد دولت 
بیان مي كند كه تمركززدایي باعث افزایش رضایت شهروندان از طریق بهبود سیاست گذاري به 
دلیل نزدیک شدن حكومت به مردم مي شود و این فرصت را ایجاد مي كند تا نظارت محلي توسط 
شهروندان شكل بگیرد )Gradstein, 2017(. همچنین، پژوهشگران در پژوهش هاي بسیاري به 
این نتیجه رسیده اند كه تمركززدایي باعث افزایش شفافیت و پاسخ گویي در حكومت هاي محلي 
باعث  تمركززدایي  كه  است  آن  بیانگر  تجربي  شواهد  اگرچه   .)Ballesteros, 2014( مي گردد 
نشان  پژوهش ها  از  برخي  نتایج  ولي  مي گردد،  محلي  نیازهاي  به  حكومت  پاسخ گویي  افزایش 
مي دهد كه تمركززدایي با كاهش دسترسي حكومت محلي به منابع انساني، مالي و فني، از ارائه 

.)Faguet, 2004( خدمات با كیفیت به شهروندان جلوگیري مي كند
همچنین، پژوهشگران در پژوهش هایی دیگر به این نتیجه رسیدند كه تمركززدایي از طریق افزایش 
ثبات سیاسي و اداري، ادراك تروریست ها را در مورد منافع حمله تحت تأثیر قرار مي دهد؛ به همین دلیل، 
  .)Frey & Luechinger, 2004( آن ها كمتر دست به ترور خواهند زد و ترور در جامعه كم مي شود
البته تمركززدایي مالي/ هزینه بر روي ترور مؤثر است؛ ولي تمركززدایي سیاسي، ترور را متأثر نمي كند 

.)Dreher & Fischer, 2011(

برخي از مزایای تمركززدایي عبارتند از: 1. تسهیل و تحریک توسعة پایدار محلي، 2. مهار تمركز 
قدرت از طریق تفكیک عمودي و افقي، 3. افزایش مشاركت عمومي، 4. افزایش كارایي ارائة خدمات، 
5. تقسیم بهتر كارها در مدیریت امور عمومي، 6. تسهیل ارائة راه حل هاي محلي براي مسائل محلي، 
7. افزایش انسجام و ثبات اجتماعي و تقویت همگرایي بین گروه هاي ذي نفع محلي، 8. افزایش انعطاف 
حكومت برای روبه رو شدن با شرایط متغیر، 9. تسهیل بسیج منابع محلي برای توسعه، 10. ترویج 
تكثرگرایي و پویایي در جامعه، 11. گسترش پتانسیل ظرفیت سازي اجتماعي و 12. افزایش پاسخ گویي 
و شفافیت. همچنین، برخی معایب یا مخاطره های تمركززدایي عبارتند از: 1. افزایش نابرابري هاي 
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یا  نیروهاي بي ثبات كنندة سیاسي، 2. جذب قدرت/ منابع توسط نخبگان  میان منطقه اي و پرورش 
برخي گروه هاي ذي نفع محلي، 3. از دست دادن مقیاس اقتصادي، 4. سوء استفاده از قدرت به دلیل 
سازوكارهای ضعیف پاسخ گویي، 5. كاهش اعتبار حكومت به دلیل اختالف میان درآمد و مسؤولیت ها/ 
وظایف حكومت محلي، 6. شكل گیري پتانسیل اختالف میان اولویت هاي محلي و ملي، 7. ساختار 
غیرمتمركز یک ساختار كاماًل پیچیده از حكومت داري است. تعریف دقیق نقش ها و ارتباط میان سطوح 

.)Miller, 2002( مختلف حكومت یكي از مخاطره های پیاده سازي موفق تمركززدایي است
به عنوان مثال، تمركززدایي  تأثیراتی متفاوت است.  تمركززدایي در حوزه هاي مختلف داراي 
 .)Alves et al., 2014( باعث افزایش كارایي و عدالت در ارائة خدمات درماني و سالمت مي گردد

تمركززدایي از سه طریق زیر باعث بهبود ارائة خدمات عمومي مي گردد:
- از طریق بهبود كارایي در تخصیص منابع: به دلیل این كه حكومت محلي به مردم نزدیک تر 
دارد. حكومت هاي محلي در مجموع  تقاضاهاي عمومي  نیازها و  از  است و اطالعات كامل تري 
مي توانند خدماتی متنوع را با كیفیت متفاوت ارائه دهند و شهروندان از طریق مشاركت و رأي دادن 

مي توانند میان حكومت هاي محلي باعث رقابت شوند؛
- از طریق افزایش پاسخ گویي و كاهش فساد در داخل حكومت: مردم محلي به دلیل نزدیكي 
به حكومت محلي، اطالعات كامل تري از فعالیت هاي آن دارند و مي توانند ارتباطی مستقیم میان 
مالیات پرداختي و خدمات دریافت شده از حكومت محلي دریافت كنند. همچنین، حكومت هاي 
پایین حكومت مركزي، نظارت هاي داخلي  نامتمركز به دلیل نظارت هاي چندگانه باال به  محلي 
ناشي از تفكیک قوا و نظارت هاي قدرتمندي كه به پشتوانه انسجام موجود در اجتماعات كوچک 

محلي وجود دارد، مجبور به پاسخ گویي بیش تر است؛
- از طریق بهبود بازیابي هزینه: ارائة خدمات منطبق با نیاز و تقاضاي عمومي و با كّمیت و 

.)Azfar et al., 1999( كیفیت مناسب، شهروندان را مشتاق به پرداخت مالیات مي نماید
فاگوت1 )2013( نیز بر اساس نظریه های موجود، نتایج حاصل از تمركززدایي را عبارت از موارد 
زیر می داند: الف( توسعة پاسخ گویي و مسؤولیت پذیري حكومت به وسیله تغییر ساختار كه منجر 
انتقال عملیات  از قدرت به وسیله  افزایش صداي شهروندان مي گردد، ب( كاهش سوءاستفاده  به 
اعطاي  به وسیله  سیاسي  ثبات  توسعة  ج(  پایین تر،  به سطوح  منابع  و  مركزي  مشخص حكومت 
كنترل اقلیت هاي ستم دیده به حكومت هاي مافوق محلي با قدرت محدود؛ د( افزایش رقابت هاي 

سیاسي از طریق ایجاد عرصه هاي كوچک تر.

1. Faguet
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جدول 2: نتايج و پیامدهای تمرکززدايی 

آثار و نتایج تمرکززدایيسال پژوهشگر
Keating1995اثربخشي اقتصادی، مردم ساالری، عدالت توزیعی، توسعة ساختاري

Azfar et al.1999 ،توسعة کارایي در تخصیص منابع، ترویج پاسخ گویي و کاهش فساد در دولت
بهبود بازیابي هزینه، افزایش کیفیت خدمات

Jütting et al.2004
مشارکت ـ نبود مشارکت، ثبات ـ بی ثباتی، تقویت- آسیب پذیري، صداي 

شهروندان ـ بي صدایي، کارایي ـ ناکارایی، دسترسي به خدمات ـ نبود دسترسي به 
خدمات، توسعه ـ فقر

FAO2006
ارتباط نزدیک با مردم، دموکراتیزه شدن و مردم ساالری، پاسخ گویي، شفافیت 

بیش تر، کارایي بیش تر، خدمات بهتر، اشتیاق بیش تر براي پرداخت، بازیابي هزینة 
باالتر، هزینة کم تر براي حکومت

Faguet2013 توسعة پاسخ گویي، مسؤولیت پذیري حکومت، افزایش صداي شهروندان، کاهش
سوءاستفاده از قدرت، توسعة ثبات سیاسي، افزایش رقابت هاي سیاسي 

ISUFAJ2014 افزایش مشارکت جامعة مدني در تصمیم گیري، افزایش پاسخ گویي حکومت هاي
محلي

Ligthart & 
Oudheusden

افزایش رضایت شهروندان، کاهش فساد، افزایش اعتماد شهروندان به نهادهاي 2015
حکومت هاي محلي 

Gradstein2016 افزایش سطح کارایي، افزایش درآمد دولت، ارائة خوب خدمت، بهبود
سیاست گذاري به دلیل نزدیک شدن حکومت  به مردم، شکل گیري نظارت محلي

روش پژوهش 

امروزه هستی شناسی و معرفت شناسی بیش تِر جوامع، متأثر از الگوواره حاكم بر جهان غرب، 
رویكرد اثبات گرایانه1 دارد. در این الگوواره راهبرد تجربی نقش محوری ایفا می كند و روش شناسی 
مطلوب آن، روش كّمی و آماری است. بی كفایتی الگووارة اثبات گرایی در توضیح رفتار اجتماعی 
موجب شده تا بر این الگوواره انتقادات جدی همچون در نظر نگرفتن بسترهای فرهنگی و تاریخی 
و نقش ارزش ها و نیات درونی افراد وارد شود )مهرابی و همكاران، 1390(. در این پژوهش به دلیل 
توسعة نامتوازن استان ها، تنوع قومی باال، موزائیكی بودن كشور و وجود تهدیدات امنیتی به دلیل 
موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسالمی ایران، پژوهشگر ملزم می شود كه خودگردانی استان ها را در 
زمینه های متعدد مورد بررسی قرار دهد. تنوع مفاهیم، پیچیده و پنهان بودن مقوله ها و متغیرهای 

1. Positivism
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مرتبط با هر مقوله و روابط میان آن ها پژوهشگر را بر آن خواهد داشت تا برای تدوین چهارچوب 
نظری خودگردانی استان های جمهوری اسالمی ایران به دنبال روشی مناسب باشد.

بر اساس گردآوری و تحلیل  تولید نظریه ای كه  برای  نظریه پردازي داده بنیاد رهیافتي است 
زمانی  این روش پژوهش،  نهاده شده است.  بنیان  اجتماعی  متنوع  بسترهای  داده ها در  نظام مند 
مورد استفاده قرار می گیرد كه هدف از بررسی یک پدیده، دست یابی به پیچیدگی ها و درك آن 
پدیده در زمینه هاي گوناگون باشد. در این حالت، پژوهشگر به روشی از ساده كردن و مدیریت 
داده نیاز دارد، بدون آن كه این پیچیدگی و زمینه دست كاري شود )Creswell, 2012, 423(. در 
این رویكرد كه مبتني بر فرایند استقرا است، پژوهش را هرگز از یک نظریه شروع نمی كنند و بعد 
آن را به اثبات برسانند؛ بلكه پژوهش از یک دورة مطالعاتی شروع می شود و فرصت داده می شود 
تا آن چه كه متناسب و مربوط به آن است خود را نشان دهد. به همین دلیل، این رویكرد نسبت 
به نظریه هایي كه از نظریة موجود اقتباس گردیده و تطبیق داده شده است، تبیین بهتري نسبت 
به موضوع مورد مطالعه ارائه خواهد داد )Lee, 2001, 49(. از این رو، در این پژوهش از روش 

نظریه پردازی داده بنیاد استفاده شده است. 
سطح  در  محلي  خودگردان  مدل  طراحی  پژوهش،  این  انجام  از  هدف  این كه  به  توجه  با 
استان های جمهوری اسالمی ایران است، پرسش اصلی این است كه »مدل حكومت خودگردان 
محلي در سطح استان های جمهوری اسالمی ایران چگونه است؟« و بر اساس این پرسش اصلی و 
به منظور ایجاد نظریه، پژوهشگر باید پرسش های زیر را پاسخ دهد: 1. حكومت خودگردان محلي در 
سطح استان های جمهوری اسالمی )پدیده محوری( دارای چه ویژگی هایی است؟ 2. عوامل مؤثر بر 
حكومت خودگردان محلي در سطح استان های جمهوری اسالمی چیست؟ 3. عوامل زمینه ای مؤثر 
بر حكومت خودگردان محلي در سطح استان های جمهوری اسالمی چیست؟ 4. نتایج و پیامدهای 
ناشی از خودگردان شدن استان های جمهوری اسالمی چیست؟. در این پژوهش، برای دست یابی 
به مدل فرآیندی، مراحل زیر طی می شود؛ 1. نمونه گیري نظری، 2. گردآوري داده ها، 3. نظم دهي 

و تحلیل داده ها، 4. شكل گیري نظری و مدل سازی و 5. آزمون نظریه.

نمونه گيری نظری

نگرشي  از  مشاهده،  یا  مصاحبه  براي  افراد  هدفمنِد  نمونه برداري  در  داده بنیاد  نظریه پردازي 
منحصر به فرد حمایت مي كند كه آن را از دیگر رهیافت هاي كّمي و كیفي نسبت به جمع آوري 
داده ها متمایز مي سازد. برخالف نمونه برداري انجام شده در پژوهش هاي كّمي، نمونه برداري نظري 
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خاص  تصمیمات  و  شود  برنامه ریزي  داده بنیاد،  نظریه پردازي  و  مطالعه  شروع  از  پیش  نمي تواند 
از تجزیه و  این راهبرد، نمونه ها پس  نمونه برداري در خالل فرآیند پژوهش شكل مي گیرند. در 
تحلیل نمونة پیشین انتخاب می گردند و پژوهشگر از طیف افراد بالقوه كساني را براي مصاحبه و 
گردآوري داده ها انتخاب می نماید كه امكان غني سازي خزانه داده ها، تكمیل و اشباع مفاهیم را 
داشته باشند )Strauss & Corbin, 1998(. در همین راستا، مصاحبه با خبرگان به صورت كاماًل 
انتخابی و بر اساس پیشنهاد خبرگان پیشین انجام شد. البته در مصاحبه های اولیه سعی شد تا افراد 
مصاحبه شونده از استان هایی با ویژگی های متنوع انتخاب شوند. زمانی كه خبره دانش خود را به 
پژوهشگر انتقال داد، بنا به محدودیت های خود و بر اساس دانش خبرگان حوزه پژوهش، نسبت به 

معرفی مصاحبه شونده بعدی اقدام می نمود. 

جمع آوری داده

جامعة آماري این پژوهش شامل خبرگاني است كه پیش از این به عنوان استاندار یا معاونت های 
استانی سابقه فعالیت داشته اند و در حوزة مدیریت دولتي و حكومت هاي محلي دارای تحصیالت، 
دانش، تجربه و صالحیت الزم به منظور اظهارنظر هستند. به منظور جمع آوری داده ها، پژوهشگر 
وارد مصاحبة عمیق با خبرگان پژوهش می شود. پژوهشگر فقط با یک فهرست راهنما شامل یک 
سري مفاهیم كه از ادبیات فني موضوع مورد پژوهش به دست  آمده است، در جلسة مصاحبه حاضر 
می گردید. در ابتدای مصاحبه، پژوهشگر با شفاف نمودن مفهوم خودگردانی محلی، خبرگان را در 
نتایج خودگردان شدن  مورد  در  پرسش  نخستین  پرسیدن  با  می داد. سپس  قرار  فضای مصاحبه 
استان ها، به مصاحبه شونده این امكان داده می شد تا هر آن چه را می خواهد از دیدگاه خود ارائه كند. 
در ادامه، پرسش ها بر اساس پاسخ مصاحبه شونده مطرح می گردید. گردآوري اطالعات از آذرماه 
1395 آغاز گردید و تا اسفند 1395 ادامه یافت. در این پژوهش با شانزده خبره مصاحبه عمیق و 
نیمه ساختاریافته انجام شد كه از مصاحبة سیزدهم به بعد، تكرار در اطالعات مشاهده گردید؛ اما 
براي اطمینان، انجام مصاحبه ها تا شانزدهمین خبره ادامه یافت. مدت زمان هر مصاحبه یک تا 
یک و نیم ساعت بود و در برخی از مواقع در دو یا سه جلسه تكرار می شد. بیش تِر مصاحبه ها ضبط 
شدند و براي استخراج كدهای اولیه بر روی كاغذ پیاده گردید. اگرچه برخی از مصاحبه شوندگان به 
دالیل امنیتی مانع از ضبط صدای مصاحبه می شدند كه در این موارد پژوهشگر در زمان مصاحبه 

اقدام به ثبت آن بر روی كاغذ می نمود.
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نظم دهی و تحليل داده ها

داده بنیاد  نظریه پردازی  در  است.  داده بنیاد  نظریه پردازی  در  تحلیلی  فرایند  اساس  كدگذاری، 
انتخابی  كدگذاری  و  محوری  كدگذاری  باز،  كدگذاری  می شود؛  استفاده  كدگذاری  نوع  سه   از 

.)Corbin & Straus, 1990(

الف( کدگذاری باز1

كدگذاری باز یک فرایند تفسیری است كه به وسیلة تجزیه و تحلیل داده ها انجام می پذیرد. 
ایجاد  از طریق تفسیر پدیده ها  را  بینشی جدید  این است كه در ذهن تحلیلگر  این فرایند  هدف 
و  شباهت ها  تا  می شوند  مقایسه  یكدیگر  با  تعامالت  كنش ها/  اتفاقات/  باز،  كدگذاری  در  نماید. 
تفاوت ها مشخص گردد و سرانجام یک مشخصة مفهومی به خود گیرند. در این مسیر، اتفاقات/ 
كنش ها/ تعامالت مشابه در دسته های مفهومی گروه بندی می شوند تا مقوالت و زیرمقوالت ایجاد 
شوند )Corbin & Straus, 1990(. در این پژوهش، ابتدا همة مصاحبه ها به شكل كامل و بدون 
انحراف به شكل نوشتار تهیه گردید و روی كاغذ پیاده شد. پس از آن با كدگذاری همة عبارت ها 
از مجموع 16 مصاحبة صورت پذیرفته، 1736 عبارت استخراج گردید. پژوهشگر در حین بررسی با 
406 عبارت نامربوط به موضوع مورد بحث روبه رو شد كه با حذف همة آن ها از فرایند كدگذاری، 
مورد  مختلف  زوایای  از  گردآوری شده  داده های  ادامه،  در  گرفت.  قرار  اختیار  در  اولیه  كد   1330
بررسی قرار گرفتند و مفاهیم مستتر در آن ها شناسایی شدند. همچنین، بر اساس دسته بندی های 
به دست آمده و بار مفهومی هر یک از دسته ها، به نامگذاری مفاهیم و تبدیل آن ها به كوچک ترین 
استخراج  موجود  داده های  از  اولیه  مفهوم  در مجموع، 388  پرداخته شد.  مفهومی ممكن  اجزای 
گردید. با توجه به این كه مفاهیمی گوناگون از داده ها استخراج شده بود و دسته بندی آن ها در تعداد 
قابل بررسی ممكن نبود، كدگذاری باز در سطح مفاهیم برای بار دوم به انجام رسید. در این مرحله، 
پژوهشگر از 388 مفهوم اولیه به 60 مفهوم ثانویه دست یافت و در مرحله آخر از مجموع 60 مفهوم 

ثانویه 19 مقوله استخراج شد.

جدول 3: تعداد کدهای اولیه، ثانويه، مفاهیم و مقوالت

مقولهمفهوم ثانویهمفهوم اولیهکد اولیهعبارت
173613303886019

1. Open Coding
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ب( کدگذاری محوری1

در كدگذاری محوری از طریق پیوند میان یک مقوله و زیرمقوله های آن، داده ها را به هم پیوند 
می دهند. بدین ترتیب، كدگذاری محوری اشاره به فرایند شكل دهی مقولة اصلی و مقوله های فرعی 
دارد. از طریق الگووارة كدگذارِی2 شرایط3، زمینه ها4، راهبردها )كنش/ تعامل(5 و پیامدها6، مقوالت 
فرعی به مقوالت اصلی مرتبط می شوند. این الگوواره، با طرح هایی7 كه در انواع دیگر پژوهش های 
كیفی مورد استفاده قرار می گیرد، تفاوتی ندارد؛ ولی در مطالعات نظریه پردازی داده بنیاد به شكلی 
كدگذاری،  شیوة  این  در   .)Corbin & Straus, 1990( می گیرد  قرار  استفاده  مورد  هماهنگ تر 
به منظور كمک به پژوهشگر براي نظم بخشیدن به داده هاي استخراج شده از نمونة آماري و تعیین 
فرایند و مسیر ایجاد نظریه، الگوواره های كدگذاری ارائه شده اند. در این مرحله، پژوهشگر می تواند 
از الگوواره های كدگذاری گوناگون برای تسهیل شناسایی ارتباط میان مقوالت استفاده نماید؛ ولی 
پژوهشگر باید در میان طرح های موجود، طرحی را انتخاب نماید كه تصویر معتبرتری از نظریه 
الگووارة كدگذاری كنش/ شرایط8  از  ارائه نماید )Corbin & Straus, 1990(. در این پژوهش 

استراوس و كوربین استفاده شد.

12 
 

 

 

 

 

 

 
 

 (Lock, 2003)شرایط استراوس و کوربین  کدگذاری کنش/الگووارة  :6شکل 

 

 ة. وظیف(112 ،1337بازرگان، ) شود می انجام «یمحورمقوله » دورِ کدگذاری که شود می نامیده محوری دلیل این به کدگذاری روش این
های  خود را با انبوهی از داده پژوهشگر نخست، ةز مرحلهاست. پس ا شده از داده عناوین استخراج ةبندی و مقایس در این مرحله دسته پژوهشگر
 گوناگونمفاهیم  ةشد. با مقایس پیوندهای نامرئی هویدا خواهد تر های بیش اما با بررسی ؛بیند که چندان به هم ربطی ندارند رو می هخام روب

نماید )مهرابی و همكاران،  فراهم می باالهای  ه را در قالببندی مفاهیم مشاب ها کشف کرد که امكان طبقه میان آنهای مشترک را  توان زمینه می
 2ها نهزمی .2هستند؛  محوری ةپدیدثیرگذار بر أهای مربوط به شرایط ت مقوله 1علّی شرایط. 1 و کوربین:استراوس کدگذاری  الگووارةدر  .(1331

 ة. پدیداستای است که اساس فرایند  صورت ذهنی از پدیده یک 3محوری ةپدید. 3گذارند؛  ثیر میأت محوری ةپدیدکه بر  هستندشرایط خاصی 
چیست؟ اگر پژوهش تحلیلی اصلی در این  ة: ایدجملهاز هایی  پرسشپژوهش است که با پرسیدن  4مفهوم مرکزی ةدهند محوری نشان

ت گرفته از آن چه چیزهایی أالت نشها و تعام سازی نماییم، چه باید بگوییم؟ همه کنش های پژوهش را بخواهیم در چند جمله مفهوم یافته
. 4؛ (Corbin & Straus, 1990) شود شده میان مقوالت را توضیح دهد؟ شناسایی می تواند تنوع مشاهده هستند؟ پژوهشگر چگونه می

 بیانگر 1راهبردها. 5؛ ندثر هستؤمحوری م ةیابند و بر پدید ها تغییر می بر اثر تغییر در علت هستند که ای عمومی شرایط زمینه 5ای شرایط واسطه
باید مشخص نماید که با تغییر شرایط پژوهشگر  ،در حقیقت .(Locke, 2003) شوند می محوری منتج ةاز پدید که هستندی تعامالت کنش/

یجاد ها و تعامالت ا کنش ایجادهایی هستند که در اثر  پیامدها مقوله. 1و  (Corbin & Straus, 1990) شوند ایجاد میهایی  چه کنش
محوری، عوامل  ةعنوان پدید ها به های خودگردانی استان به شناسایی ویژگی ها طراحی مدل خودگردانی استانبرای  ،. در این پژوهششوند می

ایران مهوری اسالمی های ج و پیامدهای خودگردانی استاننتایج  های خودگردان، ثر بر استانؤای م و عوامل زمینه ای ، شرایط واسطهعلّی
  پردازیم. می

 

 شرایط علّیمربوط به : فراوانی مقوالت و مفاهیم 4جدول 

 فراوانی کدهای اولیه فراوانی مفاهیم اولیه مفاهیم مقوالت

 . تعالی نخبگی1
 54 3 های عمومی برای نخبگان . وجود امكانات تغیر ارزش1
 25 7 . وجود دانش تعریف اهداف و تعیین مسیر عبور2

                                                           
1 Causal Conditions 
2 Contexts 
3 Core Phenomana 
4 Central Phenomena 
5 Intervening Conditions 
6 Action/Interactions Strategies 

 علّی شرایط
 تعامل کنش/

 راهبردها

 ها زمینه

 پیامدها
پدیده 
 محوری

 ای شرایط واسطه

)Lock, 2003( شکل 1: الگووارة کدگذاری کنش/ شرايط استراوس و کوربین

1. Axial Coding
2. Coding Paradigm
3. Conditions
4. Context
5. Strategies )Action/Interaction(
6. Consequences
7. Schemes
8. Action/Condition Coding Paradigm
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این روش كدگذاري به این دلیل محوري نامیده می شود كه كدگذاري دوِر »مقوله محوری« انجام 
می شود )بازرگان، 1387، 102(. وظیفة پژوهشگر در این مرحله دسته بندی و مقایسة عناوین استخراج 
شده از داده هاست. پس از مرحلة نخست، پژوهشگر خود را با انبوهی از داده های خام روبه رو می بیند 
كه چندان به هم ربطی ندارند؛ اما با بررسی های بیش تر پیوندهای نامرئی هویدا خواهد شد. با مقایسة 
مفاهیم گوناگون می توان زمینه های مشترك را میان آن ها كشف كرد كه امكان طبقه بندی مفاهیم 
مشابه را در قالب های باال فراهم می نماید )مهرابی و همكاران، 1390(. در الگووارة كدگذاری استراوس 
و كوربین: 1. شرایط علّی1 مقوله های مربوط به شرایط تأثیرگذار بر پدیدة محوری هستند؛ 2. زمینه ها 
شرایط خاصی هستند كه بر پدیدة محوری تأثیر می گذارند؛ 3. پدیدة محوری2 یک صورت ذهنی از 
پدیده ای است كه اساس فرایند است. پدیدة محوری نشان دهندة مفهوم مركزی3 پژوهش است كه 
با پرسیدن پرسش هایی از جمله: ایدة تحلیلی اصلی در این پژوهش چیست؟ اگر یافته های پژوهش 
را بخواهیم در چند جمله مفهوم سازی نماییم، چه باید بگوییم؟ همه كنش ها و تعامالت نشأت گرفته 
از آن چه چیزهایی هستند؟ پژوهشگر چگونه می تواند تنوع مشاهده شده میان مقوالت را توضیح 
دهد؟ شناسایی می شود )Corbin & Straus, 1990(؛ 4. شرایط واسطه ای4 شرایط زمینه ای عمومی 
هستند كه بر اثر تغییر در علت ها تغییر می یابند و بر پدیدة محوری مؤثر هستند؛ 5. راهبردها5 بیانگر 
كنش/ تعامالتی هستند كه از پدیدة محوری منتج می شوند )Locke, 2003(. در حقیقت، پژوهشگر 
 )Corbin & Straus, 1990( باید مشخص نماید كه با تغییر شرایط چه كنش هایی ایجاد می شوند
و 6. پیامدها مقوله هایی هستند كه در اثر ایجاد كنش ها و تعامالت ایجاد می شوند. در این پژوهش، 
برای طراحی مدل خودگردانی استان ها به شناسایی ویژگی های خودگردانی استان ها به عنوان پدیدة 
محوری، عوامل علّی، شرایط واسطه ای و عوامل زمینه ای مؤثر بر استان های خودگردان، نتایج و 

پیامدهای خودگردانی استان های جمهوری اسالمی ایران می پردازیم. 

1. Causal Conditions
2. Core Phenomana
3. Central Phenomena
4. Intervening Conditions
5. Action/Interactions Strategies
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جدول 4: فراوانی مقوالت و مفاهیم مربوط به شرايط عّلی

فراوانی مفاهیم مفاهیممقوالت
اولیه

فراوانی کدهای 
اولیه

1. تعالی 
نخبگی

1854. وجود امکانات تغیر ارزش های عمومی برای نخبگان
2725. وجود دانش تعریف اهداف و تعیین مسیر عبور

2. همگرایی 
سیاسی

1864. اشتیاق و اراده تمرکززدایی رهبران سیاسی
2829.  انسجام فکری و عملی رهبران سیاسی 

3. رفتار 
شهروندی

1728. تعامل گرایی و مشارکت پذیری شهروندان
21140. بلوغ سیاسی شهروندان

3621. تعهد و مسؤولیت پذیری شهروندان
755261مجموع=  3

جدول 5: فراوانی مقوالت و مفاهیم مربوط به شرايط واسطه  ای

فراوانی کدهای اولیهفراوانی مفاهیم اولیهمفاهیم ثانویهمقوالت

1. تهدیدات 
امنیتی داخلی

147. حضور گروه های تروریستی
2319. حضور گروه های تجزیه طلب
3634. هویت غیر ایرانی ـ اسالمی

31360مجموع=  1

جدول6: فراوانی مقوالت و مفاهیم مربوط به زمینه ها

فراوانی کدهای اولیهفراوانی مفاهیم اولیهمفاهیم ثانویهمقوالت
1. تنش های 

قومی
725 1. حضور اکثریت مطلق قومی

2412. وابستگی قومی به کشورهای همسایه

2. توسعه 
نیافتگی

1713. نبود دسترسی به امکانات رفاهی
2410. نبود دسترسی به منابع طبیعی

359. نبود زیرساخت های فنی
3. تهدیدات 
امنیتی خارجی

148. تحریم ها
2732. سیاست های تجزیه گرایانه غربی

738109مجموع = 3
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جدول 7: فراوانی مقوالت و مفاهیم مربوط به خودگردانی استان های جمهوری اسالمی ايران 
)پديده محوری(

فراوانی کدهای اولیهفراوانی مفاهیم اولیهمفاهیممقوالت

1. هویت 
قانونی

1515. دارای اعتبار و مبنای علمی 
2618. جامع نگر 

3716. دارای ضمانت اجرا 
4417. شفاف 

559. مورد اتفاق نظر

2. مردم ساالری

1756. ارزش مدار و هویت بخش 
2635. اصلح مدار 

3718. تألیف کننده نظرات 
41139. تبین کننده نمایندگی 

5948. تحزب گرا

3. وظایف 
حکومتی

1618. توانمند ساز 
2621. مبتنی بر تفکیک صالحیت 

3513. متناسب با ظرفیت اجرا

4. اختیارات 
تصمیم گیری

1933. پویا و تعاملی 
2929. تقویت کننده کنترل سیاسی بر محیط 

3521. توزیع کننده قدرت 
4930. مبتنی بر استقالل

5. سازمان های 
عمومی

1517. بومی گرا 
2410. پیشگام در فناوری 

3939. دارای توجه و واکنش 
4940. شایسته ساالر

5726. شفاف و پاسخگو
22150567مجموع = 5
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جدول 8: فراوانی مقوالت و مفاهیم مربوط به نتايج

فراوانی کدهای اولیهفراوانی مفاهیم اولیهمفاهیممقوالت

1. تقویت نشاط 
عمومی

159. شکل گیری احساس عدالت  
257. افزایش اعتماد عمومی  
357. افزایش رضایت عمومی

2. پایداری درآمد

1613. رقابتی  
2614. شفاف  

344. متقاعدکننده  
4719. مستقل  
5410. منعطف

3. تقویت 
شراکت گرایی

1819. بهبود کیفیت سیاست گذاری
2411.تقویت صدای شهروندان 
3531. تقویت نهادهای محلی  

4. چابکی اقتصادی
11023. تقویت بخش خصوصی  

2612. توزیع مناسب جمعیت
344. کوچک سازی حکومت

5. قانون گرایی
1827. حاکمیت قانون  

2820. تقویت نظارت و کاهش فساد
6. کارایی در ارائه 

خدمات
1816. خدمات ارزان  
2814. خدمات متناسب

18111260مجموع=  6

جدول 9: فراوانی مقوالت و مفاهیم مربوط به پیامدها

فراوانی کدهای اولیهفراوانی مفاهیم اولیهمفاهیممقوالت

1. تقویت حاکمیت 
داخلی

1511. افزایش مقبولیت نظام 
2937. تقویت امنیت مّلی
3724. تقویت مّلی گرایی 

32173مجموع=  1
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پ( کدگذاری انتخابی1

كدگذاری انتخابی به عنوان آخرین مرحله كدگذاری، فرایندی است كه در آن همة مقوالت دوِر 
مقوله محوری یكپارچه می شوند. ابعاد حاصل از مرحلة كدگذاری محوری، بسان اجزای پراكندة 
اعتبار  به دنبال  این مرحله  یک سیستم هستند كه الزم است روابط میان آن ها مشخص گردد. 
بخشیدن به روابط میان مؤلفه های اصلی مدل است. پژوهشگر مقوالت استخراج شده را به هم 
مرتبط می سازد و نظام نظری خاصی را ارائه می نماید )Corbin & Straus, 1998(. در كدگذاري 
انتخابي، براي تشكیل یک آرایش نظري بزرگ تر، مقوالت یكپارچه مي شوند؛ به طوري كه نتایج 
پژوهش، شكل نظریه پیدا كنند. این روند شامل چند گام است: نخستین قدم، نیازمند توضیح خط 
با استفاده از یک  اصلی داستان است. گام دوم، ربط دادن مقوالت تكمیلی بر ِگرد مقولة اصلی 
الگوواره است. گام سوم، مرتبط ساختن مقوالت به یكدیگر در سطح بعدي است. گام چهارم، به 
تأیید رساندن آن روابط در قبال داده هاست. آخرین قدم، تكمیل مقوالتی است كه  نیاز به اصالح یا 

بسط و گسترش دارند )نقوی، 1388، 104(.

جدول 10: فراوانی کدهای اولیه ارائه شده توسط خبرگان پژوهش به تفکیک مفاهیم و مقوالت 

+12345678910111213141516کد خبرگان پژوهش

شرایط عّلی
301043134512349104378تعالی نخبگی

43114719361913295693همگرایی سیاسی
007311327349167142189رفتار شهروندی

زمینه ها
2017005210450202040تهدیدات خارجی
156200331030014232توسعه نیافتگی
1415001060322111037تنش های قومی

شرایط 
22111310223560832060تهدیدات امنیتی داخلیواسطه ای

خودگردانی 
استان های 
جمهوری 
اسالمی 

ایران )پدیده 
محوری(

7084602223482154875هویت قانونی
181110366121337253796912196مردم ساالری

6310262251223140352وظایف حکومتی
892045523149147777113اختیارات تصمیم گیری
10220218192011071471407132سازمان های عمومی

1. Selective Coding
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ادامه جدول 10: فراوانی کدهای اولیه ارائه شده توسط خبرگان پژوهش به تفکیک مفاهیم و مقوالت 

+12345678910111213141516کد خبرگان پژوهش

نتایج 
خودگردانی 

استان ها

002093020110031123نشاط عمومی
29201009000414142360پایداری درآمد
10142231101597321061شراکت گرایی

11110101212034101139چابکی اقتصادی
3052123102113162647قانونگرایی

2110110410017020130کارایی در ارائه خدمات
4313252152395439173تقویت حاکمیت داخلیپیامد

195454183351134668807447881636910557721330مجموع

شکل گیری نظريه و مدل سازی

نمی دانند  برای مدل سازی  آخرین مرحله  را  انتخابی  پژوهشگران، مرحلة كدگذاری  از  برخی 
)مهرابی و همكاران، 1390(. این مرحله نسبت به مرحلة كدگذاری انتخابی پا را فراتر می گذارد 
و سعی در شناسایی روابط میان مقوله ها دارد تا بر این اساس، ضمن ایجاد نظریة كامل تر، مدل 
نهایی استخراج گردد. در این مرحله، پژوهشگر با پاالیش یافته های پیشین و با طی فرایندهای 
ارتباط  دنبال شناسایی  به  پیش  مراحل  در  پژوهش  دستاوردهای  و  داده ها  روی  برگشت  و  رفت 
میان مقوالت است. این ارتباطاِت در نظریه ساخته شده، به شكل قضیه هایی می توانند بیان شوند. 
قضیه های استخراج شده را كه در مدل به شكل ارتباط میان مقوالت نشان داده شده است می توان 
به شكل فرضیه در آزمون مدل استخراج شده مورد اندازه گیری قرار داد. باید توجه داشت ساختن و 
تدوین مفاهیم، مقوله ها و قضیه ها در نظریة مبنایی گردشی است؛ به بیان دیگر، پژوهشگر در انجام 
پژوهش، همواره برای اصالح، تغییر و دست یافتن به نظریه ای مناسب كه به كمک آن تبیینی از 

روابط مشاهده شده به دست دهد، به مراحل پیشین باز می گردد )كمالی، 93(. 
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 المی ایران مبتنی بر نظر خبرگانهای جمهوری اس : مدل خودگردانی محلی استان3شکل 666666666666666

 

 

به  های گریز از مرکز، موزائیكی بودن کشور، بدبینی حكومت گرایی و جریان عواملی مانند قومکه  فرایندهای کدگذاری نشان از آن دارد ةنتیج
تجزیه و تضعیف  برایای و جهانی  ها، تالش دشمنان منطقه حفظ قدرت در مرکز، توسعه نامتوازن استان برایتمرکززدایی و تمایل مقامات 

 ای واسطهو شرایط  ها زمینهاین عوامل در قالب  ،در این پژوهش .کاهد از سرعت تمرکززدایی در کشور می و... ایرانمهوری اسالمی ج
ای در قالب  یافتگی و شرایط واسطهن قومی و توسعه های شخارجی، تنامنیتی کلی شامل تهدیدات  ةدر سه دست ها زمینه .ده استشبندی  دسته

 اسالمی قابل تقسیم هستند.های تروریستی و هویت غیرایرانی ـ  طلب، حضور گروه های تجزیه تهدیدات امنیتی داخلی، شامل حضور گروه
ها به دالیل ایدئولوژیكی،  تر است، آن مدیریت واحدهای سیاسی کوچک برای کشورهای استكباری سهل چون :ندداشت بیانشوندگان  مصاحبه

ها در قالب تقویت پان ترکیسم در آذربایجان، پان  جمهوری اسالمی ایران هستند. این تالش ةای به دنبال تجزی اقتصادی و مهندسی منطقه
ها در جمهوری  عنوان یكی دیگر از زمینه ها نیز به تحریمهای کردنشین ایران مشاهده شده است.  انعربیسم در خوزستان و پان کردیسم در است

ها  ها، آن ها با کاهش قدرت اقتصادی استان ثیر قرار دهد. تحریمأایران تحت تمهوری اسالمی تواند فرایند تمرکززدایی را در ج اسالمی ایران می
عنوان تهدیدات امنیتی خارجی، جزو عواملی هستند که پیش از این  نماید. این عوامل بازدارنده به ه میرا بیش از پیش به حكومت مرکزی وابست

 توسط پژوهشگران مورد اشاره قرار نگرفته بود.

 و... صفهانار چند استان مانند تهران، د فقطاند. ثروت ملّی  متوازن توسعه نیافته یها به شكل طی دوران پس از انقالب، استان ،از طرف دیگر
 ،تر برخوردار های کم و استان اند تر توسعه یافته بیش پسین،های  های برخوردار طی سال ناخوشایند، استان ةجذب شده است و در یک چرخ

نیافته  وسعهتر برخوردار و ت های کم نه تنها استان خبرگان معتقدند کهاند.  تر گردیده در جذب منابع ناتوان ،مانند ایالم و سیستان و بلوچستان
 ةادار برایاعتماد به نفس الزم  مرکز، از دور هایاستان در وابستگی و محرومیت صورت خودگردان را ندارند، بلكه احساس خود به ةامكان ادار

... و آب، نفت مانند طبیعی منابع سر پتانسیل نزاع بر ،ها در این میان با خودگردان شدن استان ،ها خواهد گرفت. همچنین خودگردان را از آن
 منابع ،یزد و کرمان وجود دارد. در حقیقتقم، های غیربرخوردار از این منابع طبیعی مانند  های برخوردار مانند خوزستان و استان میان استان

شکل 2: مدل خودگردانی محلی استان های جمهوری اسالمی ايران مبتنی بر نظر خبرگان

نتیجة فرایندهای كدگذاری نشان از آن دارد كه عواملی مانند قوم گرایی و جریان های گریز از 
مركز، موزائیكی بودن كشور، بدبینی حكومت به تمركززدایی و تمایل مقامات برای حفظ قدرت در 
مركز، توسعه نامتوازن استان ها، تالش دشمنان منطقه ای و جهانی برای تجزیه و تضعیف جمهوری 
اسالمی ایران و... از سرعت تمركززدایی در كشور می كاهد. در این پژوهش، این عوامل در قالب 
زمینه ها و شرایط واسطه ای دسته بندی شده است. زمینه ها در سه دستة كلی شامل تهدیدات امنیتی 
داخلی،  امنیتی  تهدیدات  قالب  در  واسطه ای  و شرایط  توسعه نیافتگی  و  قومی  تنش های  خارجی، 
اسالمی  ـ  غیرایرانی  هویت  و  تروریستی  گروه های  حضور  تجزیه طلب،  گروه های  حضور  شامل 
قابل تقسیم هستند. مصاحبه شوندگان بیان داشتند: چون مدیریت واحدهاي سیاسي كوچک براي 
كشورهاي استكباري سهل تر است، آن ها به دالیل ایدئولوژیكي، اقتصادي و مهندسي منطقه اي 
در  تركیسم  پان  تقویت  قالب  در  این تالش ها  ایران هستند.  اسالمی  تجزیة جمهوری  دنبال  به 
آذربایجان، پان عربیسم در خوزستان و پان كردیسم در استان های كردنشین ایران مشاهده شده 
فرایند  می تواند  ایران  اسالمی  جمهوری  در  زمینه ها  از  دیگر  یكی  به عنوان  نیز  تحریم ها  است. 
تمركززدایی را در جمهوری اسالمی ایران تحت تأثیر قرار دهد. تحریم ها با كاهش قدرت اقتصادی 
استان ها، آن ها را بیش از پیش به حكومت مركزی وابسته می نماید. این عوامل بازدارنده به عنوان 
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تهدیدات امنیتی خارجی، جزو عواملی هستند كه پیش از این توسط پژوهشگران مورد اشاره قرار 
نگرفته بود.

از طرف دیگر، طی دوران پس از انقالب، استان ها به شكلی متوازن توسعه نیافته اند. ثروت 
ملّی فقط در چند استان مانند تهران، اصفهان و... جذب شده است و در یک چرخة ناخوشایند، 
برخوردار،  كم تر  استان های  و  یافته اند  توسعه  بیش تر  پسین،  سال های  طی  برخوردار  استان های 
نه  كه  معتقدند  خبرگان  گردیده اند.  ناتوان تر  منابع  در جذب  بلوچستان،  و  و سیستان  ایالم  مانند 
ندارند،  را  خودگردان  به صورت  خود  ادارة  امكان  توسعه نیافته  و  برخوردار  كم تر  استان های  تنها 
بلكه احساس محرومیت و وابستگي در استان هاي دور از مركز، اعتماد به نفس الزم برای ادارة 
خودگردان را از آن ها خواهد گرفت. همچنین، در این میان با خودگردان شدن استان ها، پتانسیل 
نزاع بر سر منابع طبیعي مانند آب، نفت و... میان استان های برخوردار مانند خوزستان و استان های 
از این منابع طبیعی مانند قم، یزد و كرمان وجود دارد. در حقیقت، منابع محدود و  غیربرخوردار 
تقاضاي نامحدود، باعث ایجاد تنش میان استان ها و حكومت مركزي مي گردد و سرانجام از سرعت 

تمركززدایی و حركت به سمت خودگردانی می كاهد.
بر  می تواند  كه  هستند  زمینه هایی  از  دیگر  یكی  قومی  تنش های  معتقدند  پژوهش  خبرگان 
حركت استان ها به سمت تمركززدایی تأثیرگذار باشد. در هم تنیدگی قومی و مذهبی در استان هایی 
از  می تواند  استان ها  شدن  خودگردان  بر  مؤثر  عوامل  از  یكی  به عنوان  البرز  و  قم  تهران،  مانند 
دیكتاتوری اكثریت بكاهد، رقابت های درون استان را افزایش دهد، نظارت های مردمی را تقویت 
نماید، باعث پاسخ گویی مسؤوالن گردد )Jutting et al., 2004( و سرانجام از تهدیدات امنیتی 
استان های  فرهنگی شهروندان  وابستگی های  و  اشتراكات  بودند  معتقد  نماید. خبرگان  جلوگیری 
همسایه،  كشورهای  به  تركمنستان  و  بلوچستان  و  سیستان  كردستان،  آذربایجان،  مانند  مرزی 
مذهب متفاوت آن ها با مذهب رسمی كشور و تشكیل استان از یک قومیت با اكثریت مطلق، بر 
كیفیت خودگردانی مؤثر خواهد بود و ممكن است مردم ساالری را در آن استان تحت تأثیر قرار 
دهد. عوامل پیش گفته به عنوان زمینه ها می توانند روند حركت استان ها به سمت خودگردانی را با 

مشكل روبه رو نمایند.
در مقابل خبرگان پژوهش معتقد بودند نخبگان هر جامعه به عنوان موتورهای تغییر می توانند 
در آغاز حركت به سمت خودگردان شدن استان ها مؤثر واقع گردند. همان طور كه میروسالو كوباسا 
)2012( دانش خبرگان برای تعریف اهداف و تعیین مسیر عبور برای رسیدن به اهداف را عامل مؤثر بر 
خودگردانی شناسایی نموده است. اگرچه خبرگان این پژوهش نزدیک به اتفاق بیان نمودند كه نخبگان 
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زمانی می توانند بر فرایند تمركززدایی مؤثر باشند كه امكانات الزم برای تغییر ارزش های عمومی را 
داشته باشند. این عامل جزو عواملی است كه پیش از این توسط پژوهشگران مورد اشاره قرار نگرفته 
بود. شهروندان نیز از عوامل مؤثر بر حركت كشور به سمت تمركززدایی هستند. پژوهشگران نگرش، 
رفتار و فرهنگ مردم نسبت به تمركززدایی را یكی از عوامل مؤثر بر حركت به سمت تمركززدایی 
دانسته اند )Rondinelli et al., 1983(. همچنین، آن ها معتقدند كه مشاركت شهروندان در ارائة 
خدمات عمومی می تواند روند تمركززدایی را تسهیل نماید )Azfar et al., 1999(. خبرگان معتقد 
بلوغ  به  را  آن ها  و  می یابد  افزایش  رسانه ای  آموزش های  تأثیر  تحت  شهروندان  آگاهی  كه  بودند 
سیاسی می رساند و شهروندان نسبت به ایفای نقش های اجتماعی خود در فرایند تمركززدایی متعهد 
به  آن،  در  موجود  و فرصت های  مزایای خودگردانی  از  آگاهی  با  آن ها  و مسؤولیت پذیر می گردند. 
تعامل سازنده با حكومت محلی و مركزی خواهند پرداخت. در این پژوهش، بنا بر نظر خبرگان به 
این نتیجه رسیده شد كه شهروندان تحت تأثیر تغییر ارزش های عمومی كه توسط نخبگان صورت 
می پذیرد، باعث تسریع فرایند تمركززدایی خواهند شد. گفتنی است كه نتایج پژوهش هایی كه در نقاط 
گوناگون جهان انجام شده است، تأییدكنندة نتایج حاصل از این پژوهش بوده است. بارت و همكاران1 
از حقوق اجتماعی و  بلوغ سیاسی، دسترسی كافی به اطالعات، آگاهی  بیان می كنند كه   )2003(

مسؤولیت پذیری مردم محلی، تمركززدایی را تحت تأثیر قرار می دهد.
در  قدرت  تمركز  به  تمایل  و  اقوام  به  حاكمیت  نااطمینانِی  كه  بودند  معتقد  خبرگان  اگرچه 
مقامات، مانع از ایجاد مدیریت هاي مستقل در سطح استان ها شده است و نقش كلیدي ذي نفعان 
بازدارنده، تنگ نظري هاي سیاسي و بیم از دست دادن جایگاه اجتماعي از جمله عواملی است كه 
با  نمودند كه  بیان  به شهروندان می گردد. ولی آن ها  اختیار توسط رهبران سیاسی  تفویض  مانِع 
و  دریافت شده  اطالعات  تأثیر  تحت  و سیاست گذاران  رهبران سیاسی  نخبگان،  فعالیت  افزایش 
حوزة  در  موفق  سیاست گذاری  برای  ارادة الزم  و  اشتیاق  تغییر،  برای  عمومی  خواست  همچنین 
تمركززدایی را به دست می آورند. وجود مشوق های سیاسی در سطح حكومت های محلی و مركزی 
عاملی در جهت تمركززدایی شناسایی شده است )Scott, 2009(. سایر پژوهشگران با دست یابی 
به نتایج تا حدودی مشابه عنوان نموده اند كه انسجام سیاسی و اشتیاق برای انجام اصالحات بر 
خودگردان شدن استان ها مؤثر هستند )Jutting et al., 2004(. به بیان دیگر، اشتیاق و خواست 
سیاسی رهبران برای تغییر وضعیت موجود، عاملی است كه فرایند تمركززدایی را تسهیل می نماید 

.)Kobasa, 2012(

1. Barrett et al.
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خبرگان پژوهش معتقدند كه حضور گروه های تروریستی و گروه های تجزیه طلب در استان های 
خودگردان به عنوان شرایط واسطه ای تحت تأثیر عوامل علّی می تواند فرایند حركت استان ها به 
انقالب  از  پس  ایام  در  كه  همان گونه  نمودند  بیان  خبرگان  دهند.  كاهش  را  خودگردانی  سمت 
مشاركت و تعهد شهروندان و انسجام سیاسی رهبران توانسته است توطئة تجزیه طلبان را نقش 
بر آب نماید، تقویت شرایط علّی مدل خودگردانی استان ها می توانند فعالیت گروه های تجزیه طلب 
در داخل كشور مانند حزب دموكرات كردستان ایران و جمهوری های خودساخته مانند جمهوری 
دموكراتیک االحواز را كاهش دهند. همچنین، تقویت شرایط علّی می تواند حضور و حیات گروه های 
تروریستی مانند گروهک داعش، منافقین، جنداهلل و... را به ویژه در استان های مرزی مانند كردستان 
و سیستان و بلوچستان با چالش روبه رو نماید. در كنار این شرایط واسطه ای، وجود هویت مشترك 
است.  اهمیت  دارای   )1390 ازغندی،  و  )مالیی  ملّت سازی  دولت  از شاخص های  یكی  به عنوان 
تقویت شرایط علّی می تواند زبان فارسي و فرهنگ ایراني را به عنوان حلقة اتحاد در كشور تقویت 
نماید. مصاحبه شوندگان معتقد بودند اگرچه تنوع قومی در ایران بسیار زیاد است، ولی ایران كشوری 
نیست كه از تكه تكه هاي اقوام تشكیل شده باشد؛ بلكه ایران یک كل واحد است. با این حال، هویت 
مشترك در میان شهروند جمهوری اسالمی ایران تبدیل به یک چالش در دولت ملّت سازی ایرانی 
شده است )مالیی و ازغندی، 1390( و هویت دوگانة »ایرانی« و »اسالمی« به عنوان یكی از عوامل 
بازدارندة تمركززدایی در این پژوهش مورد شناسایی قرار گرفتند. از این رو، خبرگان تأكید نمودند 
كه با تقویت اشتراكات هویتی و افزایش آگاهی های عمومی باید درصدد ایجاد یک هویت واحد 

ایرانی ـ اسالمی بود تا حركت به سمت خودگردانی تسریع گردد.
یكي از ویژگي هاي حكومت هاي خودگردان محلي كه تضمین كننده استقالل محلي آن ها نیز 
است، وجود شخصیت حقوقي و هویت قانوني مجزای آن هاست. برخی از خبرگان پژوهش بیان 
نمودند زمانی كه سیاست گذاران و رهبران سیاسی دارای انسجام و اشتیاق الزم برای حركت به 
سمت خودگردانی باشند، می توانند سیاست های مناسبی را در این حوزه تدوین نمایند. در نتیجه، 
هویت قانونی حكومت خودگردان محلی به شكل بهتری تبیین خواهد شد. آن ها معتقد بودند كه 
اگر سیاست های تمركززدایی و حركت به سمت خودگردانی شفاف، جامع نگر، دارای ضمانت اجرا، 
مورد اتفاق نظر عمومی و دارای اعتبار و مبنای علمی باشند، می تواند در موفقیت و ایجاد آثار مثبت 
ادارة نامتمركز حكومت های محلی مؤثر گردند. نظر خبرگان در این حوزه تا حدودی نزدیک به نتایج 
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پژوهش های راندینلی و همكاران1 )1983( و ناروكو2 )2003( است.
بر اساس مصاحبه های صورت پذیرفته، وظایف استان های خودگردان تحت تأثیر هویت قانونی 
به استان های خودگردان  بودند وظایف تخصیص داده شده  آن ها شكل می گیرد. خبرگان معتقد 
عالوه بر این كه باید توانمندساز باشند، باید مبتنی بر انجام وظایف توسط سطح اصلح حكومت 
یا تفكیک صالحیت باشند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها حاكی از این است كه این دو 
شاخص حالت بهینه ای از تخصیص وظایف را شكل می دهند كه در پرتو ظرفیت اجرایی استان ها 
البته برخی پژوهشگران به دلیل نبوِد تفكیک درست میان وظایف حكومتی و  معنا پیدا می كند. 
برده اند.  نام  را برای تعریف وظایف حكومت محلی  اختیارات تصمیم گیری، شاخص هایی بیش تر 
درجة اقتصادي بودن اجراي وظیفة در محل، درجة تأثیرات متقابل وظایف، وجود ظرفیت الزم در 
محل، میزان هماهنگي میان بخشي، میزان نیاز به مشاركت پایین ترین سطح اجتماعات محلي و 

میزان كنترل سیاسي بر محیط )CAGE, 2007(، از این جمله موارد هستند.
تقسیم اختیارات میان استان های خودگردان و حكومت مركزی از جمله مواردی است كه به 
واسطة پیامدها و آثار مطلوب و نامطلوب، در این مصاحبه ها مورد توجه قرار گرفت. خبرگان معتقد 
بودند كه استاندار مي تواند در نظارت حكومت مركزي با اختیارات گسترده به برنامه ریزي و اجراي 
آن در سطح استان بپردازد. خبرگان پژوهش با توجه به سابقة اجرایی خود در تشریح فرایند تقسیم 
اختیارات به بیان نگرانی هایی پرداختند؛ نخستین نگراني این است كه اختیارات را از دولت ضعیف 
بگیریم و تحویل استان هاي ضعیف تر بدهیم؛ پس توجه به موقعیت استان در تفویض اختیارات دارای 
اهمیت است. نگرانی دیگر این است كه در صورت افزایش استقالل محلي، استان ها دیگر پیروی 
و همراهي با حكومت مركزي نداشته باشند. تقسیم اختیارات تصمیم گیری باید به گونه ای باشد كه 
عالوه بر حفظ استقالل خودگردانی ها، باعث تقویت كنترل سیاسی بر محیط گردد. خبرگان معتقد 
بودند كه در تصمیم گیري هاي محلي باید تعامل و رفت و برگشت میان حكومت مركزي و حكومت 
خودگردان محلي وجود داشته باشد. به بیان دیگر، اختیارات به گونه ای توزیع گردد كه تصمیمات 
محلی وابسته به تأییدات ملّی گردد. البته این تفكیک قوای عمودی نباید باعث دخالت هاي بي رویه 
و برهم خوردن تعامل مناسب میان حكومت مركزی و حكومت خودگردان محلي شود؛ بلكه باید 
استقالل محلی حفظ گردد. در حكومت مركزي نیز باید این سعة صدر وجود داشته باشد كه وقتي 
اختیارات  است  الزم  همچنین،  كنند.  بازي  كامل  شكل  به  را  ناظر  نقش  گردید،  تفویض  اختیار 

1. Rondinelli et al.
2. Ngaruko
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تصمیم گیری در سطح استان به شكلی مناسب میان قوای سه گانه استانی تفكیک گردد تا برهم 
كنش قوای تفكیک شدة سه گانه، مانع از برهم خوردن مردم ساالری در داخل استان گردد.

بنابر نظر خبرگان، هویت قانونی استان های خودگردان با مشخصات پیش گفته بستر مناسب 
ـ اجتماعی رسیده اند و مسؤولیت پذیری و تعامل گرایی  را برای فعالیت شهروندان كه به بلوغ سیاسی 
الزم را دارند، فراهم می نماید. برآوردن شرایط پیش گفته باعث می شود قدرت در استان به شكل 
مسالمت آمیز میان گروه های مختلف بومی منتقل گردد و این خود فرصتی برای تقویت ارزش های 
محلی و هویت بخشی محلی است. همچنین، در این شرایط به واسطة افزایش آگاهی های عمومی، 
انتخاب فرد یا افراد اصلح به شكل بهتری برآورده خواهد شد. هویت قانونی مستقل استان های 
خودگردان، احساس نمایندگی را در میان مردم تقویت می كند و تالش عمومی برای رفع مشكالت 
ایجاد شده، وظایف تخصیص داده  افزایش می دهد. خبرگان معتقد بودند مردم ساالری  را  محلی 
شده و تفكیک قوای افقی و عمودی، بر سازمان ها و نهادهای عمومی محلی مؤثر هستند. با توجه 
به این كه مقامات استانی برای تصدی امور به پشتیبانی آرای عمومی نیازمند هستند، باید همواره 
واكنش هایی درست و در زمان مناسب به تغییرات استانی داشته باشند. از طرف دیگر، با توجه به 
این كه افراد محلی شناخت بهتری از استان خود دارند، می توانند خدمات را با كیفیتی بهتر ارائه 
نمایند و كیفیت سیاست گذاری در سطح استان را باال ببرند؛ درنتیجه، سازمان ها و نهادهای محلی 
نظارت عمومی شكل  واسطة  به  بومی گرایی حركت خواهند كرد. همچنین، سازمان ها  به سمت 
گرفته در بستر مردم ساالری، مجبور هستند شفافیت اقدامات خود را افزایش دهند و نسبت به مردم 

پاسخگوتر عمل نمایند.
برآورده سازی خودگردانی در استان های جمهوری اسالمی ایران از طریق مردم ساالری ایجاد 
در  نتایجی  برآوردن  به  منجر  پیش گفته  ویژگی های  با  عمومی  سازمان های  شكل گیری  و  شده 
جامعه می گردد. بنابر نظر خبرگان پژوهش، یكی از نتایج اجتماعی، افزایش احساس عدالت است. 
و  می گردد  تقویت  امكانات  عادالنة  توزیع  برای  حكومتی  سازوكار  استان ها،  شدن  خودگردان  با 
همچنین با توجه به این كه مشكالت استان ها به گونه ای مؤثر مورد بررسي قرار می گیرد، احساس 
عدالت در میان شهروندان افزایش خواهد یافت )Keating, 1995(. اعتماد عمومی شهروندان به 
حكومت نیز تحت تأثیر افزایش پاسخ گویی و شفافیت افزایش می یابد و با صرف توان حكومت در 
جهت رفاه، كم شدن هزینه هاي زندگي، افزایش مشاركت و شفافیت، رضایت عمومی نیز افزایش 
خواهد یافت. خبرگان معتقدند كه پایدار شدن درآمدهای استانی را می توان یكی از نتایج حركت 
رقابت  افزایش  و  استان  هزینه های  و  درآمدها  استقالل  دانست.  خودگردانی  سمت  به  استان ها 
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میان استان ها برای ارائة خدمات بیش تر و مطلوب تر با هزینه پایین، استانداران را بر آن می دارد 
تا در جهت كشف منابع درآمدی متنوع گام بردارند. در شرایط موجود، شهروندان به دلیل وجود 
درآمدهای نفتی، مالیات را پول اضافی برای پرداخت به دولت می دانند؛ ولی با كوچک شدن مقیاس 
حكومت، ردیابی شیوة هزینه ی مالیات های پرداختی توسط شهروندان امكان پذیر می گردد و این 
خود بر رضایت شهروندان و استمرار پرداخت مالیات توسط آن ها مؤثر است. نتایج به دست آمده 
در این بخش تا حدودی نزدیک به نتایج پژوهش های سایر پژوهشگران است. آن ها نیز به این 
 )Gradstein, 2017( نتیجه رسیده اند كه تمركززدایی باعث افزایش درآمدهای حكومت می گردد
یا به تعبیری دیگر با تمركززدایی، بازیابی هزینة خدمات ارائه شده به شهروندان بهبود خواهد یافت 

.)FAO, 2006( )Azfer et al., 1999(

خبرگان معتقدند یكی دیگر از نتایج اجتماعی كه تحت تأثیر تمركززدایی در سطح استان ها 
شكل خواهد گرفت، برآورده سازی شراكت گرایی میان بخش های عمومی، خصوصی و جامعه مدنی 
است )Faguet, 2013(. با تمركززدایی، درك مقامات از مشكالت محلی بهبود می یابد؛ از این رو، 
با  اشاره نمودند كه  این پژوهش  ارائه خواهد شد. خبرگان در  نیاز شهروندان  با  خدمات متناسب 
 Gradstein,( ایجاد خودگردانی محلی در سطح استان ها، كیفیت سیاست گذاری بهبود خواهد یافت
2017(. همچنین، ساختار نامتمركز، قدرت برنامه ریزي استان ها را افزایش خواهد داد. نزدیک شدن 

مركز سیاست گذاری به شهروندان و تأثیر رأی مستقیم مردم بر انتخاب یا عدم انتخاب مقامات 
استان ها،  شدن  خودگردان  نتایج  جمله  از  می گردد.  شهروندان  صدای  تقویت  باعث  نیز  استانی 
افزایش انسجام و تقویت همگرایی میان گروه های ذی نفع محلی است. نهادهای محلي به واسطة 
حضور در تصمیم گیری ها از رفتارهای خشونت آمیز اجتناب می كنند و احساس مالكیت به استان در 
میان مردم استان تقویت مي گردد. در استان هایی كه درهم تنیدگي قومي باال وجود دارد، می توان 
انتظار داشت كه از شكل گیری اكثریت مطلق جلوگیری گردد. خبرگان معتقد بودند كه تمركززدایی 

باعث تشویق گروه های ذی نفع به تعامل و همگرایی می گردد.
بر اساس تحلیل های صورت پذیرفته، اثربخشی اقتصادی یكی دیگر از نتایج نشأت گرفته از 
خودگردان شدن استان ها است. خبرگان معتقد بودند با ایجاد خودگردانی، استان ها به منظور باقی 
ماندن در گردونة رقابت و همچنین تحت تأثیر نظارت عمومی شكل گرفته، ناچار به كوچک كردن 
حجم خود از طریق خصوصي سازي و برون سپاري هستند. آن ها معتقد بودند با خودگردان شدن 
استان ها، بهره وری در استفاده از ظرفیت هاي استاني افزایش مي یابد؛ در نتیجه، خدمات ارائه شده 
توسط استان های خودگردان ارزان تمام خواهد شد )Gradstein, 2017(. توزیع درست جغرافیایي 
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جمعیت بهترین نتیجه تمركززدایي است كه تضمین كنندة امنیت كشور نیز است. تجزیه و تحلیل 
اقتصادي  زنجیره هاي  شكل گیری  باعث  كشور  در  جمعیت  توزیع  كه  داد  نشان  خبرگان  نظرات 
مكمل و افزایش هم افزایی اقتصادی در استان ها می گردد. با تفویض اختیارات و وظایف حكومتي 
به استان ها، ضمن توزیع خدمات در كل كشور، باعث جذب افراد خبره از مركز به استان ها می گردد. 
همچنین، ارائة خدمات عمومی با كیفیت مطلوب از مهاجرت شهروندان به مركز جلوگیري مي نماید. 
یكی دیگر از نتایج خودگردان شدن استان ها، افزایش كارایی در ارائة خدمات است. سازمان های 
عمومی شایسته ساالر و چابک این امكان را فراهم می نمایند كه خدمات عمومی به شكل متناسب 
و با هزینة كم در اختیار مردم قرار بگیرد. بیش تِر پژوهشگران نیز یكی از خروجی های خودگردانی ها 

.)Jutting et al., 2004( را افزایش كارایی در ارائة خدمات معرفی نموده اند
خبرگان معتقدند كه تقسیم اختیارات به صورت افقی و عمودی در سطح ملی و استانی باعث 
ایجاد تعادل و ثبات در كشور خواهد شد. نبوِد اختیارات مطلق در دست یک نهاد عمومی، باعث 
شكل گیری برابری شهروندان در برابر قانون می گردد و مانع از اعمال سلیقة شخصی خواهد شد. 
همچنین، اقدامات حكومت ملّی و محلی منطبق بر اختیارات قانونی شكل خواهد گرفت. از طرف 
دیگر، خبرگان این پژوهش معتقد بودند هرچه دولت چابک تر و سبک تر باشد، در انجام وظایف 
قانوني خود نیز موفق تر است. بنابر نظر خبرگان كه نزدیک به نتایج حاصل از پژوهش های الیتار و 
اودیوسدن1 )2015( است، خودگردان شدن استان ها در كنار ایجاد مردم ساالری، نظارت عمومی را 
تقویت خواهد نمود؛ این موضوع می تواند فساد را در خودگردانی كنترل نماید. بنا به نظر خبرگان، 
در حال حاضر نظارت در سطوح مختلف، حلقة گم شدة نظارت پارلماني در كشور است. همچنین، 
سازوكار نظارت و مشاركت مستمر مردم بعد از رأي دهي در قوانین تعریف نشده است. خودگردانی 
محلی امكان همراه نمودن جامعه و افزایش دیده بان هاي محلي شامل مردم، احزاب و مطبوعات را 

در كنار شوراهای استانی فراهم مي نماید.
ایجاد خودگردانی می تواند در  اثر  استان در  به وجود آمده در یک  نتایج  بودند  خبرگان معتقد 
بلندمدت حاكمیت ملّی را تحت تأثیر قرار دهد. بنابر تجزیه و تحلیل های صورت پذیرفته این نتیجه 
حاصل گردید كه تمركززدایی ثبات سیاسی در كشور را افزایش می دهد. در مقابل، برخی از خبرگان 
با نظری نزدیک به پژوهش های صورت گرفته در داخل كشور )تسلیمی و مشعلی، 1384(، به این 
نكته اشاره می كنند كه با استقرار نظام فدرال، ما شاهد به خطر افتادن تمامیت ارضی در كشور 
جمله  از  سیاسی  بی ثبات كنندة  نیروهای  پرورش  و  منطقه ای  نابرابری های  افزایش  بود.  خواهیم 

1. Lightart & Oudheusden



139

ان 
گر

 دی
ی و

راد
ی م

 عل
هیر

| ظ
ان 

ایر
ی 

الم
 اس

ری
هو

جم
ی 

ن ها
ستا

ی ا
ردان

دگ
خو

دل 
ی م

راح
- ط

5 
اله

مق

مخاطره های تمركززدایی می تواند باشد. با این حال، بیش تِر خبرگان معتقد بودند در صورت ایجاد 
مقدمات خودگردانی استانی، می توان انتظار داشت كه مقبولیت نظام افزایش یابد. آن ها معتقد بودند 
برگزاري  افزایش مقبولیت نظام مي شود. چون  باعث تقویت تمامیت ارضي و  كه رضایت مردم، 
انتخابات در سطح استان ها، برخوردهای فیزیكی را در استان كاهش می دهد و شهروندان هر استان 
نقش خود را در تأمین امنیت استان، بهتر درك می كنند در نتیجه، در گام نخست امنیت محلّی و در 
گام بعدی امنیت ملّی تقویت خواهد شد. به بیان دیگر، توزیع اختیارات در میان استان های مختلف 
از تجزیه طلبي و جنگ داخلي جلوگیري خواهد نمود )Faguet, 2013(. خبرگان بیان نمودند كه با 
توجه به تفكیک صورت گرفته میان سطوح ملّی و محلی، اولویت اجرای سیاست های ملی و محلی 
به شكلی بهتر انجام خواهد شد. در این حالت، مالكیت ملي در كنار مالكیت محلی در میان مردم 
تقویت می گردد؛ به بیان دیگر می توان ملی گرایی را در كشور افزایش داد. بنابر نظر خبرگان، اگر به 
استان آزادي، رفاه، اشتغال بیش تر و امكانات با كیفیت داده شود، به خودي خود مردم به حاكمیت 
نزدیک تر مي شوند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد كه توزیع اختیارات در میان اقوام 

مختلف، وفاداري آن ها به كشور را افزایش مي دهد.

نتیجه گیری

در این پژوهش، به منظور طراحی مدل خودگردانی استان های جمهوری اسالمی ایران، ویژگی ها 
و تعاریف خودگردانی های محلی، عوامل مؤثر بر تمركززدایی و نتایج و پیامدهای تمركززدایی در 
ادبیات پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به تنوع مفاهیم و پیچیده و پنهان بودن متغیرها 
و همچنین موقعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسالمی ایران برای طراحی مدل از 
نیمه ساختاریافته  مصاحبه  خبره   16 با  راستا  همین  در  شد.  استفاده  داده بنیاد  نظریه پردازی  روش 
انجام پذیرفت و پس از انجام مراحل كدگذاری، مدل نهایی در قالب الگووارة كدگذاری استراوس و 
كوربین ارائه گردید. در این مدل، ویژگی های خاص استان های خودگردان در قالب هویت قانونی، 
مردم ساالری، وظایف حكومتی، اختیارات تصمیم گیری و سازمان های عمومی با پشتوانه 567 كد 
اولیه و 22 مفهوم استخراج شده، مشخص شد. همچنین، عوامل مؤثر بر خودگردانی استان ها در سه 
بُعد 1( عوامل علّی شامل تعالی نخبگی، رفتار شهروندی و همگرایی سیاسی، 2( شرایط واسطه ای 
و  توسعه نیافتگی  خارجی،  امنیتی  تهدیدات  شامل  زمینه ها   )3 و  داخلی  امنیتی  تهدیدات  شامل 
تنش های قومی با پشتوانه 430 كد اولیه و 17 مفهوم ارائه شد. نتایج و پیامدهای خودگردان شدن 
پویایی  تقویت شراكت گرایی،  درآمد،  پایداری  نشاط عمومی،  تقویت  با  محلی  در سطح  استان ها 
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اقتصاد، تقویت قانون گرایی و افزایش كارائی در ارائة خدمات و در سطح ملی با تقویت حاكمیت 
داخلی به پشتوانه 233 كد اولیه و 21 مفهوم استخراج شده شناسایی شد.

و  معنادار، معقول  براي مشاركت كنندگان  پژوهشگر  تبیین نظري  بود كه  این مهم  سرانجام، 
برگردان دقیقي از واقعیت باشد. از این رو، برای تعیین روایي و اعتبار كدگذاری استخراج شده در 
ادبیات موجود در  با مدل ها و  الگوواره  مرحله نخست، خروجی كدگذاری محوری بر اساس مدل 
پیشینة پژوهش مقایسه و اعتباربخشي شد و در مرحله دوم، برای دست یابي به اعتبار داده هاي كیفي 
و حصول اطمینان از اعتبار این بخش و دقیق بودن یافته ها، خروجی كدگذاری محوری بر اساس 
مدل الگوواره دوباره توسط مشاركت كنندگان1 و همكاران2 بررسی، تطبیق و بازبیني شد. گفتنی است 
كه مهم ترین محدودیت این پژوهش، عدم تأیید مدل به صورت كّمی بود كه پیشنهاد می گردد در 

پژوهش های آتی، مدل استخراج شده در این پژوهش به صورت كّمی مورد آزمون قرار گیرد. 
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Abstract
Decentralization is an effective issue in the development of  
various countries. Since deconcentrated organizing pattern applied in 
the Islamic Republic of Iran has brought about some problems for 
the country, this research was implemented to provide a theoretical  
framework for a shift to decentralization. The grounded theory  
qualitative technique was utilized to perform this research. Statistical 
population consisted of experts who had acted as province governors and 
were knowledgeable and experienced enough in public management  
and local government affairs. After interviews were carried out 
with sixteen of these experts, theoretical saturation was achieved.  
Findings show that if elites can effectively define a legitimate identity 
for self-governing provinces by influencing political leaders, and if 
they institutionalize democracy in provinces by influencing  citizens, 
there is hope that based on ethnical, religious, economic and regional 
circumstances in provinces, their self-governing can desirably result 
in such outcomes as public vitality promotion, income sustainability, 
communalism strength, economy improvement, and respect for the 
law and efficient public services, which all can eventually result in 
public governance strength.

Keywords:  Decentral, Deconcentrated Organizing Model, Decentralization, 
Local Government, Local Self-government.
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