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چکیده مقاله

وهنمودمطرحراعمومیامورادارهبهمربوطمباحثکهاتسعلمیایرشتهدولتیمدیریت•
.یابدمیجریانحکومتیمختلفسطوحدرها،دولتاسختارنوعبامتناسب

هایمشخصهازمحلیخودگردانیایجادومردمیمشارکتتقویتگری،تصدیازرهایی•
ابلقنقشدارایمحلیهایسازمانتوسعهوایجادوبودهحاضرعصردرنویندولتیمدیریت
ولتدوساختارانواعبهپرداختنضمنمقالهایندرواستالزاماتیچنینتحققدرتوجهی

سیبررمورددولتیمدیریتسطوحدرمحلیهایسازمانجایگاهعمومیفبخشدرمدیریت
.گرفتخواهدمختلفیارائهتعاریفمحلی،سازمانمفهومدرکبرای.گیردمیقرار

،از تصدی گریرهایی -1
وتقویت مشارکت مردمی 2

خودگردانی محلیایجاد -3



مقایسهومحلیهایسازمانمخالفینوموافقیننظریاتبررسیمحلی،هایسازمانشناسینوع•
و.استمقالهایندرشدهمطرحمباحثدبگرازنوینوسنتیمحلیهایسازمانهایویژگی
عنوانئهباسالمیشوراهای)َایراندرمحلیهایسازمانگیریشکلبهتوجهباپایاندرباالخره

سازمانتوضعیازتصویریتاگردیدهتالش(محلیمجریهقوهعنوانبههاشهرداریومقننهقوه
.گرددارائهنیزایراندرمحلیهای

شکل گیری سازمان های محلی در ایران



واژه های کلیدی

هایازمانسشناسینوعمحلی،هایسازماننوین،دولتیمدیریتسنتی،دولتیمدیریتدولت،•
نوینوسنتیمحلیهایسازمانمحلی،



مقدمه

دروداردبشرگذشتهتاریخدرریشهکهاستجدیدمفهومیباقدیمینهادیمحلیهایسازمان•
گردانیخود.استنهادههستیعرصهبهپابشریاجتماعاتمدیریتشدنمطرحبادورهایزمان
ورنوشتسدرمشارکتخواهانفطزتاوذاتاکهایگونهبه.استانسانطبیعینیازهایازیک
.باشدمیخودبهمربوطاموراداره

خودگردانی



علمیفمختلهایرشتهازخودتکاملیسیردرکهاست«ایرشتهمیان»موضوعیمحلیسازمان•
به.استودهنمدریافتزیادیهایکمکاقتصاد،ودولتیمدیریتسیاسی،علومحقوق،ویژهبه

سیاسیعلوم.پردازدمیانقانوناعتباراتوحقوقیشخصیتبررسیبهحقوقرشتهکهایگونه
.دهدمیقراربررسیموردجامعهسیاسیحاکمههیاتباراآنرابطه

«ایمیان رشته »موضوعی 



از رشته مدییرت دولتی، فنون و روش های اداره امر عمومی را می آموزد  و علم •
ازمان اقتصاد  نیز به دنبال ایجاد تعادل میان خواسته های مردم حل و منابع کمیاب در س

سازمان محلی از نظر مفهومی چند بعدی است که تقریبا تمامی وظایف. محلی است 
سی حکومت سیااز دولت را در گستره ای محدودتر انجام می دهد و به عنوان مینیاتوری 

. جامعه مطرح است



ازمانسمحلدرمردمبهمحلیامرواگذاریوگراییمدیریتیانویندولتیمدیریتظهوربا•
عنوانبهراآندنیاکشورهایاکثرتقریباکهاندیازیددهدستارزشمندیجایگاهبهمحلیهای
محلیهایسازمانتشکیلبانیزماکشوردر.انددادهقرارجدیتوجهموردتوسعهنیازپیش

مدیریت گرایی



استشدهجدیدیمرحلهواردایراندردولتیمدیریت1377سالاسفنددر(اسالمیشوراهای)•
سیاسی،هنجارهایودموکراسیتوسعهمحلیهایخالقیتنمودنبارورضمنامراینکه

.داشتخواهدعمومیامورادارهدرراکاراییازفایش
آنها.دانندمیمفهومومعنا«حکومت».«دولت»قالبدرکههستندایپدیدهمحلیهایسازمان•

ازقبلبنابراینشوندمیمتکاملوگذارندمیوجودعرصهبهپاحکومتودولتچارچوبدر
.استضروریوحتمیامریهاچارچوباینشناختچیزهر



ساختار دولت 

طریقازطرواباینتااستنیازساختاریالگوییکایجامعههردراجتماعیروباطتنظیمبرای•
.شوندمیتقسیمدستهدوبهساختارینظرازهادولت.افتدجریانبهآن

(یکپارچه)دولت بسیط -الف•
دولت مرکب-ب•



دولت بسیط-الف

عناصروحدتربمبتنییکپارچهصورتبهواحد،سیاسیمرکزیتباکهشودمیاطالقدولتیبه•
میارهادواحداساسیقانونوواحدحقوقیشخصیتبا(واحدسرزمینوجمعیتتشکیالت،)

بهوتندهسحاکمیتفاقد(...وشهرستاناستان)حکومتیهایواحدکشورها،گونهایندر.شود
اعمالملیومتحکوسیلهبهحاکمتیتبانیوهستندملیحکومتوشهروندانبینواسطهعنوانئ

.شودمی

واسطه



دولتیهاویژگیدرذاتیطوربه(واحدمرکزیوسیلهبهسیاسیاموراداره)سیاسیتمرکز•
مردماعیاجتمواقتصادیامورانجام)اداریتمرکزبرایدیگرطرفازواستنهفتهبسیطهای

امعهجامورادارهکهجاآنازولی.نداردوجودمنعینیزومرکزیوجکومتکارگزارانطریقاز
ساختاردارایکهکشورهاییاغلباست،مرکزیحکومتتوانازخارجوگستردهوظیفهمدرن
اردولتگریتصدیمناسبساماندهیایجادیاومختلفطرقبهکوشندمیهستندبسیط

رانسه،فانگلستان،ایران،همچونکشورهای.سازندفعالترراحکومتیواحدهایودهندکاهش
.هستندبسییطساختارداری...وسوئدوایتالیا

به طور ذاتی



دولت مرکب-ب

بهبناد،متعداساسیقوانینبادولتچندآندرکهاستایپراکندههایحاکمیتبرمشتمل•
یاودولتتشکیلبهمبادرتمشخص،حقوقیرابطهایجادخاص،دالیلیاومقتضیاتمصالح

.ارندسپمیبدانراحاکمیتمراتبازایپارهونمودهخاصاساسیقانونیامرکزیهاینهاد
.استمرکبهایدولتبارزهاینمونهمتفقومتحدومتصلهایدولت

اساسینهاد های مرکزی یا قانون 



سطوح مدیریت در دولت

وحسطتمامدرمدیریتسازماندهینیازمندمربوطهامورادراهبرایسازمانیهرکهجاییآناز•
ایجادنیازمندجامعهامورادارهونظرمورداهدافبهدستیابیبراینیزهاحکومتاستسازمان
همانندورهاکشدرعمومیمدیریتسطوحکلیطوربه.هستند(دولت)کشوردرمدیریتیسطوح
.استبندیطبقهقابلسطحسهقالبدرهاسازمان

(مدیریت عمومی در حکومت مرکزی)سطح عالی -1
(مدیریت عمومی در سطح حکومت ایالتی یا استانی)سطح میانی -2
(مدیریت عمومی در سطح حومت محلی)سطح عملیاتی -3



بههتوجبدونپارچهچندویکپارچه(هایدولت)کشورهایبرعمومیمدیریتسطوحاین•
راتاختیاحیطهوماهیتولی.داردوجودمشترکصورتبهآنهااختیاراتحیطهوساختار
پارچهچندکشورهایازمتفاوتکامالیکپارچهکشورهایدرسطوحاینروباطنوعوسطوح

متمرکزیملحکومتدرسیاسیاقتداروشدهتسهیمحکومتیسطوحبینحاکمتی(مرکب)
راسیاسیحاکمتییکپارچهکشورهایدرمرکزیعمومیمدیریتدیگرعبارتبه.استنشده

طرقازاستممکنمرکزیحکومتیکپارچهکشورهایدرولینمودهمتمرکزخوددر
.نمایدتفویضکشورهدرعمومیمدیریتدیگرسطوحبهرااختیاراتازبعضیگوناگون

ارچهپکشورهای یکپارچه کامال متفاوت  از کشورهای چند 



درمرکزیحکومتکارگزارانعمومااریکپارچهکشورهایدرعمومیمدیریتمیانیسطح•
حاکمیتاقدفذاتیطوربهکهدهندمیتشکیلهادولتاینکشوریتقسیماتبااستانسطح

طبقربعمومیمدیریتمیانیسطح(مرکب)پارچهچندکشورهایدرکهصورتیدر.هستند
.برخوردارندوسیعیاختیاراتازوباشندمی»حاکمیتشبهدارایاساسیقانون

•  .



یاراتاختووظایفدارایکشورهاساختارنبوغبهتوجهبانیزمحلسطحدرعمومیمدیریت•
درمیعمومدیریتاهمیتوموجودیتیکپارچهکشورهایدرکهایگونهبهاستمتفاوتی

رخیبدراستمرکزیحکومتسطحدردولتیمدیرانعالیقوهاسیاستتابعمحلیسطح
طحسدرعمومیامورادارهتادهندمیترجیحملیسطحدردولتیمدیرانیکپارچه،کشورهیا

قطریازتانمایندمیمنصوبراکارگزارانیرواینازوبماندباقیآنهاقدرتیدمحلدر
در.ندباشمحلیسطحدردولتیمدیرانتصمیماتمجریونمودهقدرتاعمالمرکزیحکومت

نتخبینمبهمحلسطحدرعمومیامورادارهاست،ممکننیزیکپارچهکشورهایازدیگربعضی
.شوددادهآنهابهمشخصیاختیاراتوشودواگذارمردم

عمومیموجودیت و اهمیت مدیریت 



حوزهدرمحلیهایحکومتبهالزماختیاراتتفویضفدرال،ویژهبهوپارچهچندکشورهایدر•
قانونهکاینمگر.کنندمیاعمالایالتپارلمانطریقازراقدرتاینکهاستهاایالتاقتدار

.کندمحدودراآنقدرتایالتاساسی
ردتواندمیکهطوریبهواستزیادآناقتداروحملیحکومتنقشفدرالهایدولتدر•

کندریگیتصمیمایالتییاوفدرالحکومتترجیحاتبهتوجهبدونموضوعاتبعضی



ردمدیریتاینکهاستمحلیسطحدرعمومیمدیریتمجموعه،ایندربحثموردموضوع•
.یابدمیتجلی«محلیسازمان»یا«محلیحکومت»نامبهساختاریقبال

سازمان محلی»یا « حکومت محلی



مفهوم پردازی سازمان محلی

تعاریفعددتوتنوععلیرغمکهاستشدهارائهمختلفیتعاریفمحلیسازمانتعریفبهراجع•
.داردوجودتعریفاینبیندرزیادیمشترکنقاط

مللسازمانعمومیمدیریتشاخهازمحلیحکومتبخش(UN)متحدمللسازمانتعاریف-1•
و«حلیمسازمان»واژهوبینتعریفایندرکهاستنمودهارائهمحلیسازمانازجهانیتعریفی

کهالیحدرروند،میکاربههمجایبهواژهدوایناغلب.استشدهقایلتفکیک«محلیواحد»
.باشدمیحمطرفرعیسیستمعنوانبه«محلیواحد»وداردسیستمیکبهاشاره«محلیسازمان»

:متحدمللتعریفطبقاساساینبر



اشاره(فدرالسیستمدر)ایالتیکیاوکشوریکسیاسیبندیتقسیمبهمحلیسازمانواژه»•
دررااتمالیوضعقدرتهمچونمحلیاموراساسیکنترلوشدهایجادقانونوسیلهبهکهدارد

انتخابمحلیصورتبهموجودیتیچنینبرحاکمو(حکومتی)کنندهادارههیاتودارددست
(4ص1966متحدمللسازمانوگرددمی



وسیلهبهتیبایسمحلیسازماناوال.استشدهتوجهکلیدینکتهچدبرالذکرفوقتعریفدر•
منتخبکنندهدارهاهیاتثالثاوباشدداشهاساسیکنترلمحلیامرربرثانیا.باشدشدهایجادقانون
.باشدمحلمدرم

.کندمیتعریفگونهاینرامحلیسامزانانگلیسینظرصاحباین«بابرتونی»تعریف-2•
جراییاهیاتییکوسیلهبهمحلهدرعمومیامورمدیریتشامل(محلیسازمان)محلیجکومت»

مرکزیتحکومتابعمواردازبسیاریدرچهاگرموجودیتیچنین.استمحلمردمنمایندگاناز
.استگیریتصمیمقدرتایمالحظهقابلمقداردارایولیاست

گیریتصمیم قدرت 



حاللنعیدرولیشدهگرفتهنظردرمحدودصورتبهمحلیسازماناستقاللتعریف،ایندر•
.استگرفتهقرارتوجهموردصالیمشخصهیکعنوانبهاجراییهیاتیوبدنانتخاب



«جان کالرک»تعریف -3

معتقدکهاستمحلیسازمانانگلیسینظرانصاحبجملهازنیزکالرک•
:است

کهایالتیاکشوریکجکومتازقسمتیازاستعبارتمحلیسازمان»•
کاروسراست،محلیکاهلیامورادراهبهمربوطکهموضوعتیباعمدتا

آنوبمطلوکندمیتعیینآنبرایپارلمانکهموضوعاتیعالوهبه.دارد
.شودتمدیریمرکزی،حکومتانقیادتحتمحلیافرادوسیلهبهکهاست

«بایرنهتونی»تعریفبهنسبتشده،ارائهمیالدیپنجاهدههدرکهتعریفاین•
ولیتاسدیدهتررنگپریامحلیهایسازمانبرمرکزیحکومتسیطره

میصحهمحلیمسئولینتوسطمحلعمومیامورادارهبروجوداینبا
.گذارد



جامعتعریف -4

هسمحلیسازمانموجودیتبرایفنینظرازکهمعتقدندنظرانصاحبازبرخیمجموعدر•
.استنیازمورداصلیشاخصه

بایدمحلیسازمانشرطیچنیناحرازبرای.باشدیافتهسازمانموجودیتیبایدمحلیسازماناوال•
بهدباشاختیاراتبرخیدارایهاسازمانسایرهمانندوبودهسازمانیشکلوساختاردارای
داراییداشتنوقراردادعقدشدن،واقعدادخواستمورد،دادخواستارائهحقکهنحوی

.باشدمحفوظآنبرایخودمخصوص

تهموجودیتی سازمان یاف



وسیلهبهیستیباآنکارگزاران.باشد»حکومتیمشخصهباویژگیدارایبایدمحلیسازمانثانیا•
عالوه.گردندمنصوباند،بودهانتخابیکهادراتیوسیلهبهیاوباشندشدهانتخابدهندگانرای

.باشدگوپاسخهایشفعالیتقبالدرمردمعمومبهبایدحملیسازمانآنبر
استقاللاملشاستقاللاین.باشد«کلمهواقعیمعنیبهاستقالل»دارایبایدمحلیسازمانثالثا•

یجهبودتعیینحقدارایبایدمحلیسازمانکلیطوربه.استمالحظهقابلمالیوادراری
ومرکزیحکومتیاایالتوسرپرستیقوانینرعایتباونمودناستقراضدرآمد،کسبخود،

.باشدداشتهرا...

عنی استقالل به م»سازمان محلی باید دارای 
باشد« واقعی کلمه



: با توجه به این سه میعار اسیاسی  می توان در یک تعریف جامع گفت•
ز استقالل سازمان محلی موجودیتی سازمان یافته است که دارای  مشخصه های حکومتی  بوده  و ا»•

مات قابل مالحظه  ای برخوردار باشد که هدف از ایجاد آن  ارائه  خد( اداری  و مالی  و نه سیاسی
. عمومی به مردم محل یا  حداکثر کارایی و اثربخشی است



عنصار تشکیل دهنده سامزان های محلی

میمعرفیرعنصهفتمحلیهایسازمانسوای،مینوسوتادانشگاهاز«اندرسونویلیام»پروفسور•
:ازعبارتندکه.کند

محلیانسازمیکقلمرووسعت.استقلمرومحلیسازماندهندهتشکیلعنصراولینقلمرو-1•
تعییندرددیمتعهایحلفهکهچرانیست،میسرآسانیبهسوالاینبهپاسخباشد؟چقدرباید

هاینزببهمنجرباشدبیشترسرزمینیوسعتواندازهچههرو.موثرندمحلیسازمانقلمرو
موراادارهوشدهمحلیسازمانپایینکاراییومردممیاندرهاتقاضانوعازناشیاجتماعی

.کندمیخارجکنترلازرامحب



رایب.سازدمیمشکلدچاررااساسیهایطرحوعملیاتاجرایبینکماندازهدیگرطرفاز•
هایمولفهاد،زییاکمقلمرومنفیومثبتهایپیامدگرفتندرنظرباقلمروبهینهحدتعیین

ومحلیبانمردم،زحرفومشاغلرسوموآدابجغرافییایییااقلیمیوضعیتهمچون
هاتمشابکهطوریبه.گیردمیقرارتوجهموردمحلیمقتضیاتساریومذهبیاعتقادات
کاراییکهایهگونبهسازد،میفراهمقلمروگسترشبرایرازمینهاقلیمیواقتصادیفرهنگی،
.دیدنخواهدزیادیلطمهنیزخدماتی

رو کم پیامد های مثبت و منفی قلم
یا زیاد



جمعیت-2

ودوجبدونمحلیسازماناصوالکهچرااستمحلیسازماندهندهتشکیلعنصرترینمهم•
اساسبر.استمحلمردمبهخدماتارائهمحلیسازمانایجادازهدفواستمعیبیجمعیت
باشد،رکمتمحلیسازماندرجمعیتیگروهوقتی.داردوجوداقتصادیتئوریدرکهقواعدی

فاهربنابراینوشدخواهدنزدیکترجامعهدرمتوسطتقاضاهایبهخانوادههردرتقاضاهای
هایسامانکاراییجمعیت،تراکمدیگرطرفازوگردیدخواهدفراهمحملدراقتصادی

.دهدمیکاهشموثرترخدماتارائهدررامحلی

تئوری اقتصادی



ایو.اورنددرمیاستخدامبهمحلمردمطریقازراخودکارکنانمحلیهایسازمانکهجااناز•
یزجمعیتودنبکمهستند،بیشترعوارضیومالیاتفرایندهایمندنیازخوداستقاللحفظبرای

جمعیتازایهینهبحدفوقشرایطگرفتننظردربابایستیبنابراین.سازدمیمشکلدچارراانها
وتحصیالتطحسنظرازهمجمعیتکیفیتیالبته.شودگرفتهنظردرمحلیسازمانایجادبرای

صورتایندرکهداردآنکمیتبهنسبتبیشتریاهمیتاقتصادیوضعیتنظرازهموفرهنگ
.نمایدایجاداساسیمشکالتتواندنمیجمعیتبودنکم



سازمان دائمی-3

آنطریقزاکههستندسازمانیوتشکیالتنیازمندمحولهوظایفانجامبرایمحلیکارگزاران•
یکادایجبرای.نمایندتجهیزوتشکیلراعمومیخدماتارائهجهتنیازموردستادبتوانند

ایفایتقلمسووابستهمتغیرهایعنوانبهمختلفیعواملمحلدرمناسبتشکیالتوساختار
:ازعبارتندآنهاترینمهمکهکنندمینقش

بازرگانیوتجارتصنعت،جمعیت،توزیعوضعیتبهخوداینکهمحلدرزندگیالگوی-الف•
.استوابسته...وسرگرمیوتفریحونقلوحمل

. ستالگوی عدم تمرکز حدی از عدم تمرکز که برای سازمان محلی در نظر گرفته شده ا-ب•
.  سیستم ارزشی  شامل هنجارهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی-ج•

یک ساختار و 
تشکیالت مناس



تقاللاسکنندهتضمینکهمحلیهایسازمانمهمهایویژگیازیکی:مجزاقانونیهویت-3•
ستهددوبهقانونیهویتنظرازمحلیهایسازمان.استحقوقیشخصیتجود.باشدمیآنها

.شوندمیتقسیم



سازمان های محلی یا شخصیت حقوقی  این گونه سازمان های محلی دارای -الف•
موجودیت قانونی بوده ومرز مشخصی  داشته  سرمزین و جمعیت در حدود  و ثغور 
مترم حوزه شان ترعیف شده است و به عنوان ی شخصیت حقوقی دراای تسلسل دایی و س

. می باشند

•  .



درونمودهمنعقددادقراردولتیغیرودولتیاداراتباتوانندمیمحلیهایسازماننوعاین•
نظرازهکحقوقیسایربهو.گیرندقراردعوافطربهنمایندهدعویاقامهویافهحضوردادگاه
دگردانیخوهایسازمانگونهاینخصیصهترینمهم.یابنددست.استشدهشمردهمجازقانونی
.است

یخودگردان



عاملینعنوانبهکهمحلیهایسازمان:حقوقینیمهشخصیتبامحلیهایسازمان-ب•
هایسازمانگونهاینگیرندمیقراردستهایندرنوعا.کنندمیعملایالتییامرکزیحکومت

بهتوضعیایندرمحلیسازمانیکماهیتوهستندحقوقیقدرتمحدودیمیزاندارایمحلی
اختیاراتوقدرتازمحلیهایسازمانچنینبنابرانی.داردبستگیقضاییتصمیماتوقوانین
دکننمیوظیفهانجامحکومتیهایآژانسعنوانتحتبیشتروبودهبرخوردارکمی



دیگرعبارتبهیامجزاقانونیهویتمحلیسازماندهندهتشکیلعناصرازیکیکهجاآناز•
تحتنندتوانمیحقوقی،نیمهشخصیتمحلیهایسازمانازدومگروهاست،حقوقیشخصیت

شوندمطرحواقعیمحلیسازمانعنوان



محلیمستقل از سایر سازمان های -5

بایستیهکاینبرعالوههاسازماناینکهکندمیحکممحلیهایسازمابرایمجزاقانونیهویت•
بهادارییامالییوابستگنبایستیهمچینباشد،مرکزیحکومتباارتباطدرالزماستقاللدارای

خودقاللاستحفظرعایتبامحلیهایسازمانکهچندهر.باشندداشتهمحلیهایسازمانسایر
اسیکارشنوفنیهایکمکازونمودهبرقرارارتباطمحلیهایسازمانسایرباتوانندمی

.ببردبهرهیکدیگر

رعایت حفظ 
استقالل خود



دودترمحدرگسترهمنتهیحکومتندیکخودمحلیهایسازمان:حکومتیقدرتووظایف-6•
،ومتیحکسطوحسایرشبیه.استبعدیچندمفهومیحکومتیکعنوانبهمحلیسازمان
هایشیوهازاستفادهباکهایگونهبه.استخودخاصهایآزادیدارایمحلیسازمان

سازماناصوالوشوندمیانتخابگذاریقانونواجراییهیاتعنوانبهافرایددموکراتیک،
.نیستمحلیسازماندموکراتیکهایپایهوجودمحلیبدون



محدودوشدهبندیمرزحکومتسطوحسایرخالفبرمحلیهایسازمانازایدواقتدارالبته•
اتهییکهمچنینمحلیسازمان.گرددمیایجادعادیقوانینطریقازمحدودیتاینواست

محلمردمبرابرردبایستیسیاسی،نظرازکهطوریبهاست،حکومتیسطوحسایرشبیهسیاسی
(ومتیحکهایآژآنس)حقوقینیمهشخصیتدارایکهمحلیهایسازمانباوباشدگوپاسخ

مقابلدراتنه.کندمیفعالیتخاصزمینهدرکهحکومتیآژانسزیرا.استمتفاوتهستند،
.استگوپاسخحکومتیمقامات

سازمان های محلی که دارای 
شخصیت نیمه حقوقی



تی و پاسخ گویی مدیری. در سازمان های محلی فرایند پاسخ گویی دارای دو مرحله است•
که پاسخ گویی انتخاباتی همان طور که قبال بیان شدف مسئولین سمزان های محلی

متخبین  مردم محل هستند و برا ی انجام وظایف گسترده سازمان محلی، ستادی  را 
یران  تشکیل می  دهند و مدیرانی را برای ادراه امور مختلف به کار می گمارند که این مد

زاران در قبال فعلیت های اداری خود بایستی  در مقابل مسئولین مافوق که همانا کارگ
گویی منتخب مردم هستندو پاسخ گو باشند ک این توع پاسخ گویی را اصالطحا پاسخ

.. اداری یا مدیریت یمی گویند



مقابلردمحلیسازمانومدیراناقداماتوهافعالیتقبالدرمنتخبکارگزاراندیگر،طرفاز•
درمحلیسازمانینمتخبگوییپاسخ.باشندگوپاسخدهندگانرایبهنسیتبایدومسئولندمردم
گویندمیانتخاباتیگوییپاسخرادهندگانرایمقابل



لب بین وکیل در بخش خصوصی  و به مظنور  تشریح  تفاوتی  که  اغ–تئوری اصیل •
. ندو اهداف  مدیران وکیل  که امانتدار صاحبان صالی هست( اصیل)اهداف سهامدارانشان 

به . این تئوری در صدد  ارائه طرح های انگیزشی است. وجود دارد طراحی شده است
گونه ای که کارگزاران د جهت عالیق سهامدراان عملکنند و فعالیت های مدیران 

به وسیله  سهامدراان تنظیم و کنترل می شود و مدیران باید در قبال( کارگزراان)
(24، ص 1379هعیوز، )اقداماتت خود به سهامداران پاسخ گو باشند 



جامعهتاییدردموکهکندعملطریقیبهتااستگوییپاسخسیستمیکنیازمندحکومتیهر•
ردزیرا.کردیهتشبوکیل-اصیلرابطهبهتوانمیرامحلیحکومتوشهروندانبینرابطه.باشد

ولیند،بگیرعهدهبرآنهانامباراجامعهادارهدیگریکهاندکردهموافقتشهروندانحقیقت
شهروندانوحکومترابطه.استگرفتهقرارتوجهموردآنهاعالیقکهکنندحاصلاطمینانباید

راطهمربووظایفعمومیهایسازمانآنموجببهکهدهدمیشکلراگوییپاسخسیستم
هکاینبرمشروطولیشوند،انجاموظایفاینکهدهندمیاجازهشهروندانودهندمیانجام
.باشدگوپاسخونکنندتجاوزخودحدازوکیل

یلوک-رابطه اصیل



کلیهکهناییعنی.هستندنیزحکومتیوطایفدراایحکومتیقدرتبرعالوهمحلیهایسازمان•
دیتمحدویاوگستردگیالبتهکهاستمحلیسازمانهایعهدهبرمحلعمومیخدماتوامور

مریکا،آدرکهطوریبه.استشدهاعطاآنبهکهاستقدرتیازمنبعثمحلیسازمانوظایف
واستایالتوظایفدرحوزهکالنرفاهیهایبرنامهها،بزرگراهاحداثهمچونوظایفی
حسوبممحلیسازمانوظایفجملهازمشابهمواردوزمینکاربریپلیساموز،همچونوظایفی

.شودیم

محلکلیه امور و خدمات عمومی 
بر عهده سازمانهای محلی است



بهکهندهستموضوعاتیزمین،کاربریوپلیسوآموزشها،بزرگراهرفاهامورفرانسهدریاو•
ریمحدودتوظایفدارایمحلیسازمانوشودمیانجاممرکزیحکومتتوسطمستقیمطور

قدرت،(محلمحدودهدر).باشدترگستردهمحلیهایسازمانوظایفحوزهچههراست
.بودخواهدفزونترنیزآنحکومتی

وظایف محدودتر، قدرت 
فزونتر



این عنصر با وضعیت هویت قانوین سازمان محلی ارتباط  . قدرت جذب درآمد-7•
اشد، یعنی اگر سازمان محیل زا شخصیت حقوقی  مستحکمی برخوردار ب. نزدیکی دارد

آن را هر گنه که می خاهد هزینه کند و. می تواند برا یخود درایی مخصوص داشه باشد
. حتی با رعایت مقررات می تواند به استقراض روی بیاورد

•  .



که.استفردبهمنحصردرآمدیومالیاتیسیتسمبودندارامحلیسازمانهایویژگیازیکی•
محلینسازماکهمادامیدیگرطرفاز.کندمیکمکآنآمدزاییدربهسیستمیچنینوجود
خواهدنوجودآناستقاللحفظبرایتضمینی.کندکسبراخودنیازموردهایدرامدنتواند

هایگاهجایازمحلیسازمانوسیلهبهآنکسبوآمددرکهگرددمیمالحظهبنابراین.داشت
.داردآنبهبستگیمحلیسازماندهندهتشکیلعناصربرخیموجودیتکهاستبرخوردارمهمی

آنبرای حفظ استقالل تضمینی 



تاریخچه سازمان های محلی

:ازعبارتندجریاندواین.استفلسفیعمدهجریاندوبرخوردوتالشمحلمحلی،سازمان•
فلسفیهمواستعملیضرورتیکهمخودگردانیمطلوب،مدیریتوخودگدانی

یکدیگرابکهانسانیافرادازگروهیوسیلهبهکهاستانسانطبیعتازمنبعثخودگردانی
درکهتهاسانسانازگروهیشاملخودگردانیبنابراین.شودمیدادهترجیحکنند،میزندگی
آزادمنشیوحریتکنندهمنعکسخودنوبهبهاینکهجویندمیمشارکتگروهیهایفعالیت

.است



بروهعالمحلیهایسازمانکهچرارسدمیخوداعالیحدبهانگیزشخودگردانی،درعالوهبه•
عمومیخدماتوامورکلیهکهاینیعنی.هستندنیزحکومتیوظایفدارایحکومتیقدرت
محلیانسازموظایفمحدودیتیاوگستردگیالبتهکهاستمحلیهایسازمانعهدهبرحمل
.استشدهاعطاآنبهکهاستقدرتیازسمت



زهحودرکالنرفاهیهایبرنامهها،بزرگراهاحداثهمچونوظایفیآمریکادرکهطوریبه•
هجملازمشابهمواردوزمینکاربریپلیسآموزش،همچونوظایفیواستایالتوظایف
وسپلیها،آموزشبزرگراهرفاهامورفرانسهدریاوشودمیمحسوبمحلیسازمانوظایف
وشودیمانجاممرکزیحکومتتوسطمستقیمطوربهکههستندموضوعاتیزمینکاربری
هگستردمحلیهایسازمانوظایفحوزهچههر.استمحدودتریوظایفدارایمحلیسازمان

.بودخواهدفزونتریزآنحکومتیقدرت(محلمحدودهدر)باشدتر



یعنی.ارددنزدیکیارتباطمحلیسامزانقانونیهویتوضعیتباعنصرایندرآمد،جذبقدرت•
دارایخودبرایتواندمیباشدبرخوردارمستحکمیحقوقیشخصیتازمحلیسازماناگر

میمقرراترضایتباحتیوکندهزینهخواهدمیکهگونههرراآنباشدداشتهمخصوص
.بیاوردرویاستقراضبهتواند

کممستحشخصیت حقوقی 



کهاست،فردبهمنحصردرآمدیومالیاتیسیستمبودندارامحلیسازمانهایویژگیازیکی•
محلیسازمانکهمادامیدیگرطرفاز.کندمیکمکآنزاییدرآمدبهسیستمیچنینوجود

نخواهددوجوآناستقاللحفظبرایتضمینی.کندکسبراخودنیازموردهایدرآمدتواندمی
مهمیاهجایگازمحلیسازمانوسیلهبهآنکسبوآمددرکهگرددمیمالحظهبنابراین.داشت

.داردنآبهبستگیمحلیسازماندهدهتشکیلعناصربرخیموجودیتکهاستبرخوردار



تاریخچه سازمان های محلی

زاعبارتندجریاندوایناستفلسفیعمدهجریاندوبرخوردوتالشمحلمحلی،سازمان•
ردانیخودگفلسفیهمواستعملیضروتیکهمخودگردانیمطلوبمدیریتوخودگردانی

کنند،میندگیزیکدیگرباکهانسانیافرادازگروهیوسیلهبهکهاستانسانطبیعتازسمت
گروهیفعالیتدرکههاستانسانازگروهیشاملخودگردانیبنابراین.شودمیدادهترجیح

درالوهعبه.استآزادمنشیوحریتکنندهمنعکسخودنوبهبهاینکهجویندمیمشارکت
ریکشگیریتصمیمدرراخودافرادکهچرارسد،میخوداعالیحدبهانگیزشخودگرداین،

.داردمیواتحرکبهراآنهاامرهمینودانندمی

ه خودگردانی شامل گروهی از انسان هاست ک
در فعالیت گروهی مشارکت می جویند



جوامعکهبود،ویژگیهمینومردمبرایهمواستمطلوبحکومتبرایهمخودگردانی•
.نمایندتالشخودگردانمحلیهایسازمانتشکیلبهنسبتتاداشتوارابشری

.اندهداشتوجودمختلفاشکالبامحلیهایسازماندیربازازدهدکهمینشانتاریخیشواهد•
داروغهیاکالنتروجود.استزیادمحلیهایسازمانتاریخیریشهبهراجعتوجهقابلهامثال
یانگربانگلستانانگلوساکسونبخشدرمیالدینهمقرناوایلدرآرامشونظمایجادبرای

.باشدمیامنیتونظمهمچونخاصیامورانجامبرایمحلیسازماننوعیوجود



وانینقووضعبهپادشاهطرفازانگلستانمحلیمناطقدرپادشاهمباشرمیالدینهمقرندر•
اجرایییسریسطحتااوکهاینتایافتفزونیاوقدرترفتهرفتهکهپرداختمیآنهااجرای
پادشاهنمایندهازمیالدی1066سالدرنورمنتوسطانگلستنفتحازبعد.یافتارتقابخشیدادگاه

وبیتمحباو،نورمطلبیقدرتحسعلتبه.گردیدنظمیهامروپلیس(ارتش)نظامیاموردر
مقامتنزلکمککمنتیجهدروشدمشکوکاوبهپادشاهحتیوداددستازراخودمردمی

اگذارومحلمردمینمایندگانبهانتخاباتطریقازپلیشونظمیهامورپساینازویافت
.گردید

تحویلیام فا



ه ای میالید نیز در ایاالت متحده امریکا همین اتفاق  افتاد،  به گون1950از اواخر دهه •
هری که پلیس ایالتی با از دست دادن نقش خود به عنوان  پلیس محلی  در حوزه های ش

نقش خود را نیز در حوزه های روستایی از دست داد و امور ( واحد هی پلیس  شهری )
ای پلیس به واحد های محلی واگذار گردید و امروزه بعد از هزار سال حاکمیت سیستم ه

دراه محلی حومتی فئودالی، سلطنتی و دموکراسی، سیستم داروغه به عنوان یک سیستم ا
.  از سر رگفته شده است



مالحظه می شود که در یک دوره سازمان های محلی شروع به فعالیت نموده و ظهور •
ر یافتند و سپس در یک دوره طوالنی از اهمیت آنها کاسهت شد و در یکی دو قرن اخی

.مجددا سازمان های ححلی ظهور نمودند



در(گلستاناندرنورمنکشورگشاییازقبلحتی)فرانسهکشوردرتوانمیرامحلیهایسازمان•
سازمان.دادنسبترومجمهوریوامپراطوریبهنهایتاونمودیابیردفرانکیشسلطنتزمان
تگاهخاسازیکیعنوانبهتواندمیویاستبرخوردارزیادیقدمتازنیزایراندرمحلیهای
وتوسعازکهاستقدیمیهایتمدنازیکیایرانکهچرا.باشدمطرحمحلیهایسازمانهای

البقدرزداییتمرکزمختلفهایروشازآنامورادارهبرایکهبودهبرخوردارزیادیقلمرو
.استشدهمیاستفادهخودگردانوخودمختاروالیتومناطق

روش های مختلف تمرکز زدایی



سیر تحوالت سازمان های حملی در ایران

هاد سازمان های محلی در ایران نیز از قدمتی دیرینه برخوردار ند  ولی شروع اندیشه ن•
های رسمی برای مشارکت  مردم در امر اجرای محل سکونت آنان، همچون سایر 
ه با ز نهادهای جدید سیاسی  و حکومتی به جریان هایی که منتهی به انقالب مشروطه  شد

تاریخچه سازمان های محلی در ایران با توجه به مفهوم جدید این اسزمان ها .  مر گردد
.در چدن دوره قابل بررسی است

•



سالدرهمشروطاساسیقانونمتممبهمربوطمحلیسازمانتشکیلبرایجرقهاولنی:اولدوره•
جلسمتصویببهوالیتیوایالتیهایانجمنتشکیلطرحکهاستشمسیهجچری1285

ارافکوآراءارائهمحلهموارهولینیامددراجرامرحلهگونههرقانونایناگر.رسیدمشروطه
.بودکشورمختلفمناطقمردماجتماعیوسیاسیمشاکتزمینهدرعموممی



نونیکشوراهایهمانندمشارکتیهاینهادایراندرنفتصنعتشدنملیباهمزمان-دومدوره•
هجری1328سالدرشهرانجمنوهاشهرداریقانونجایگزینیباوقرارگرفتتوجهمورد

جایبهشمسیهجری1331سالمصوب«شهرداریقانون»نامباآنبعداصالحیقانونوشمسی
لیده،بانجمنجایگزینیدرشهرانجمنبینیپیشوشمسیهجری1286سالمصوببلدیهقانون

دبعهایسالدرهاشهرداریبهرمبوطامورهدایتونظارتوشهرانجمنتشکیلموجبات
.شدفراهم



دههلاوایدرروستاهااجتماعی–سیاسیحیاتوازکدخداآنتبعبهوخانحذفبا-سومدوره•
یهاانجمنروستایی،هایتعاونیجملهازجدیدنهادچندینمیاندراختیاراتوقدرت،چهل

قدرتیبترتاینبهوشدتوزیعروستادردهبانوانصافهایخانهسال،چندینفاصلهبهوده
دهات،عمرانواجتماعیاموراصالحودههایانجمنبهروستااجتماعیوسیاسیمدیریت

بهجدیدترکیببا57سالدرانقالبپیروزیتادوبارهاصالحاتعلیرغمویافتبنیادیتغییر
.دادادامهخودفعالیت



دوره چهارم

دراتدموکروگراقانونایچهرهترسیموالمللیبینفشارهایازکاستنبرایشاهرژیم•
جمنانتشکیلقانونمدرمصوریمشارکتجهتالزمهایبازنگریوهارفرمانجامراستای

اصولبهتارسانیدتصویببهشمسیهجری1329خرداد30دررااستان،وشهرستانهای
قانوناینردکهتفاوتاینباباشدکردهعملوالیتیوایالتیهایانجمنمورددراساسیقانون

.شداستفادهوالیتجایبهشهرستانوایالتجایبهاستاننااز

هره ای کاستن از فشارهای بین المللی  و ترسیم چ
قانون گرا  و دموکرات



وشدجادایجامعههاینهادکلیهدراساسیتحولیاسالمی،شکوهمندانفالبوقوعبا:پنجمدوره•
قانون»انقالبشورای1358ماهتیردرایراناسالنیجمهوریاساسیقانونئتصویبازپگیش

قانونتصویببا.شدبرگزارشهرشوراهایانتنخابورساندتصویببهرا«محلیشورهای
.یافتاختصاصامراینبهمستقلفصلیکاساسی



وضعیتودبهبوبهسازیجهتروستادرخصوصبهشوراهاتشکیلضرورتبهبنا:ششمدوره•
ایشورتشکیالتقانونیطرحتصویبضمن1361سالدرسازندگیجهاداصرارباروستاییان

کشورارتوزهمکاریباروستاییشوراهایتشکیلداروظیفهسازندگیجهاد)کشوریاسالمی
(.گردید



شوراهاانتخاباتبرگزاریامر1365سالدراسالمیشورایانتخاباتقانونتصویببا:هفتمدوره•
بهیول.گردیدحذفسازندگیجهادوظایفوگردیدمحولکشوروزارتبهروستاوشهردر

.نگردیدمیسرمزبورقانوناجرایتحمیلیجنگجملهازمختلفعلل



،کیالتتشقانونیالیحهقبلی،مضوعاتقوانیناساسیبازنگریبا1371سالدر:هشتمدوره•
ررسیبازپسکهشدتقدیماسالمیشورایمجلسباها،شهرداریوشوراهانتخاباتووظایف

درهاشوراانتخاباتاجرایباقانونایننهایتاوگذتشمجلستصویباز1375الدربسیار
آمددراجرامرحلهبه1377سالاسفندهشتمدرهابخشوروستاهاوهاشهرکشهرها،سطح

(6-3صص،1377کشوروزارت)و



طیرابینشیوفرازپرمسیرمختلفعناونیباایراندرمحلیهایسازمانکهگرددمیمالحظه•
زنامتمرکنظامتحققدنبالبهها،شهرداریواسالمیشوراهایعنوانتحتامروزهکهنموده

یمحلهایسازمانمهمصورازیکیشهرانجمنیاشورا.استامدهوجودبهایرنددرحکومتی
علمیهایوریتئاینکهاستبرخوردارنیزقویبسیارتئوریکهایپشتوانهازکهاستدنیادر
.استگردیدهتقویتاسالمیوعقیدتیهایپشتوانهباایراندر



ویژگی های سازمان های محلی ایران

درلیمحهایسازمانرسدمینظربه.آمدعملبهمحلیهایسازمانازکهتعریفیبهتوجهبا•
ورمظهمینبه.هستندمحلیهایسازمانهایویژگیتمامیفاقد(هاشهرداریوشوراها)ایران

.گیردمیقراربررسیموردمحلیهایسازماندرهاویژگیاین



محلیهایسازمان.استیافتهمانزساموجودیتمحلیسازماناساسیهایویژگیازیکی-الف•
در).دانندمیداراراسازمانیشکلوساختارهمچونویژگیاینهایجببهازبرخیایراندر

ازیبرخهمچنیناست؛شدهتعریفروابطووظایف(هاشهرداریوشوراهاتشکیالتاقنون
اریشهردوشوراهاتشکیالتقانوندر...وقراردادعقد،دادخواستارائهحقهمجوناخیترات

این17مادهدرکهایگونهبهاستگرفتهقرارتاکیدموردصراحتبه1361سالمصوبها
:کهاستامدهقانون



دراعدفوحقوقیحقیقیاشخاصعلیهدعویاقامهحقبودهحقوقیشخصیتدارایشوراها»•
.دارندراشوراعلیهآناندعایمقابل

دارایشهرداریکهشدهبیان1334سالمصوب3مادهشهرداریقانوندرکهچندهر•
این1375سالصوبهایشهدراریوشوراهاتشکیالتقانوندرولیاستحقوقیشخصیت

.استنشدههاشهرداریوشوراهاشخصیتبهاشارهوماندمسکوتامر

حقوقیشخصیت 



ی تا از آن جا که سازمان های محلی د باید دارای ویژگی یا مشخه حومتی باشد  این ویژگ•
.  وجود دارد« شورها وشهرداری ها»حدودی در سازمان های حملی انتخابی کشورمان 

به طور مستقیم  و شهردار به طور ( اعضاء شوراها)به طوری که کارگزاران محلی 
.غیر مستقیم توسط مردم محل انتخاب می شوند و رد برابر آنان پاسخ گو هستند



مورد«شورکوزارتویژهبه»مرکزیحکومتکارگزارانوسیلهبهویژگیایناوقاتگاهیالبته•
قرارفشارتحترا«هاشهرداریویژهبه»محلیهایسازمانکهایگونهبه.شودمیواقعخدشه

جایبهودرآورنداجرابهرامرکزیحکومتتحمیلیهایبرنامهوهاطرحصرفاتاودهندمی
.باشندگوپاسخمرکزیحکومتبرابردرمحلفمردممقابلدرگوییپاسخ



ه استقالل قابل مالحظه استا ک»از جمله  ویژگی های مهم یک سازمان محلی داشتن -ج•
آن بر اساس.  سازمان های حملی در کشورما در این حوزه نیز با مشکلتی مواجه هستند

شوراها یکی از ارکان کشورند و اصوال. چه که در اصل متمم قانون اساسی آمده است
مجریهف مققنهه و » باید خارج از سلسله مرابت سازمانی قوای سه گانه حکومتی 

چ عملکنند  هر شورا باید به طور مستقل عمل  نموده  و قسمت مدیریت هی« قضاییه
.  مرجع حکومتیی باشد که البته هنوز چنین شراطی ایچجاد نشده است



دیگررخیبواستمربوطهاشهرداریوشوراهاتشکیالتقانونضعفبهمشکالتاینازبرخی•
رنامهبدردخالتشهردار،انتخابدردخالت»استمرکزیحکومتعملکردطرزبهمربوطنیز

طشرایبهرسیدنبرایایراندرمحلیهایسازمانکهگفتتوانمیمجموعدر(...وریزی
شوراهایالتتشکقانوندراصالحاتینیازمندمحلی،سازمانازشدهانجامتعریفبامطابقمطلوب

هکایگونهبهاستمحلیسازمانبهمرکزیحکومترابطهتعدیلهمچنینوهاوشهرداری
.شود«قیومیترابطه»جایگزین«همبستگیرابطه»

ن جایگزی« رابطه همبستگی»
شود« رابطه قیومیت»



نوع شناسی سازمان های محلی در ایارن

دسته 1و به شرح جدول » نوع نشاسی »به طور کلی سازمان های محلی را یم توان در قالب یک •
:  بنید نمود

تقسیم بندی بر اساس نحوه شکل گیری-الف•
گرددسازمان محلی ممکن است با یکی از روش های ذیل ایجاد •



قانون خاص. 1

یجادابهمجررسدمیتصویببهمشخصمحلیسازمانیکبهراجعپارلماندرعادیقوانین•
.شودمیمحلیسازمانیک



انواع سازمان های محلیمبنای تقسیم بندی

اساسنام  طبقه بندی شده -3اساسنامه واحد و یکپارچه  -2خاص قانون-1نحوه شکل گیری-الف
(هوم رول)خود فرمانی -5اساسنامه  انتخابی  -4

-3سیستم کمیسیونی -2( شهردار ضعیف و قوی)َشهردار-سیستم شورا-1تقسیم بندی مدیریتی -ب
شهر-مدیر–سیستم شورا 

سازمتان  های محلی بتا -2حقوقی  سازمان های محلی با شخصیت-1حقوقیتقسیم بندی-ج
شخصیت نیمه حققوقی

یی  و بندی بر مبنای نواحی جغرافیاتقسیم0د
تقسیمات کشور

حلی  در د رایارن سامزان م)هر جامعه متنساب با قانون تقسیمات کشوری
(روستا، بخش، شهر  و شهرک

سامزان های محلی -3هیات های خاص -2مدیریت محلی انتصابی -1تقسیم بندی سیاسی -ه
انتخابی



:اساسنامه  واحدئ و یکپارچه. 2

در)ایالتیننهمققوهیا(بسیطهایدولتدر)ملیمقننهقوهوسیلهبهکلیقانونیکتصویببا•
.آیدمیوجودبهمحلیهایسازمانتمامیبرایحکومتیمشترکشکلیک(فدرالکشورهای

پ



:شدهاساسنامه  طبقه  بندی -3

معیاراعمدتکهشوندمیبندیطبقهحلیهایسازمانکلیهمجلسدرکلیقاونتصویببا•
مختلفیهااندازهبامحلیهایسازمانبرایوگیردمیقراربندیطبقهمبنایعنوانبهجمعیت

اجرابهودوینتمحلیهایسازمانیاجادبراحکومتیمقاماتوسیلهبهمتفاوتیوظایفوقوانین
.آیدمیدر

معیار جمعیت



مواددرحملی،هایسازماناساسانامهعنوانبهایراناسالمیشوراهایوظایفوتشکیالتقانون•
هرشبخشروستا،اسالمیشوراهایوظایفعنوانتحتراایجداگانهوظایف71؛68،69،70

یکهرشوریکتقسیماتبامتناسبواحداساسنامهایندردیگرعبارتبهونمودهبیانشهرکو
.استخودخاصوظایفوتشکیالتدارایاسالمیشوراهایاز



اساسنامه انتخابی-4

(گزینشی)انتخابیاساسنامهوسیلهبهغربیکشورهایدرویژهبهمحلیهایسازمانازبرخی.•
هابدیلدادنرقراوپارلماندرکلیقانونیکتصویبباکهترتیباینبه.باشدمیموجودیت

کیخودمقتضیاتومیلمطبقکهشودمیدادهاجازهاینمحلهربهمختلفهایگزینهو
.نمایدانتخابرابدیلیاگزینه



مردمودخوسیلهبهاساسنامهایحادطریقازامریکاایاالتبعضیدر(رولهوم)فرمانیخود-5•
اینامهاساسخودکهصورتبدین.استشدهسپردهمحلمردمبهمحلیخودگردانیحقمحلف

مداخلهدونبخودگرداینقدرتبنابراین.نمایندتدوینوتنظیممحلیهایویژگیاساسبررا
ستقاللامعنیبهاینالبتهکهاستشدهاعطامحلمردمومحلیهایسازمانبهایالتیقوانین
.استنسبیصرفاموضوعیونیستمحلیسازمانکامل

ایحاد اساسنامه  به وسیله  خود مردم



.  بر دو نوع است( هوم رول)خود فرمانی 

اعطایایالتاساسیقانونطریقازخودگردانسازمانایجادحق:اساسیقانونخودفرمانی-الف•
آمریکاایاالتازنیمیتقریبا)استشده

سیلهوبهکهقوانینیطریقازکهاستحقیمحلیخودگردانی:عادیقانونخودفرمانی-ب•
اینآمریکادرایاالتازکمیتعدادالبته.گرددمیایجادرسیدهتصویببهایالتمقننهمجلس

ونهگاینتوسطهاقدرتتمامیاعمالبرایالزمرااختیار.اندنمودهایجادراخودفرمانینوع
شکلیکیبراکهاستاقتدارینوعوسیعتریندیگرعبارتبهواستفراهممحلیهایسازمان
ازعادیوانینقخودفرمانیبهنسبتاساسیقانونخودفرمانیالبته.شودمیانتخابمحلیسازمان

.استبرخورداربیشتریاقتدار



تقسیم بندی مدیریتی-ب

اجزابینارکتقیمسضمنتاهستندساختارینیازمنددیگرسازمانهرهمانندمحلیهایسازمان•
قننه،م»گانهسهقوایقالبدرهاحکومتوظایفامروزه.نمایدتنظیمنیزراآنهابینروابط
.استتیحکومویژگیداراییزمحلیسازمانکهجاآنازوپذیردمیتحقق«قضاییهومجریه

میکحاکمیتدارایولی.بردکاربهنیزآنهاامورادارهبرایارالگواینتوانمینوعیبه
یالتیایامرکزیحکومتاختیاراتحیطهدرقضاییامورمعموال(قدرالکشورهایدر)هستند

واجراییامورکهباشندداشتهساختاریبایستیمحلیهایسازمانمواقعبرخیدروماندمیباقی
محدودکزیمرحکومتوکشورساختاربامتناسبنیزگذاریقانونقدرتالبته)گذاریقانون

.بیفتدجریانبهآندر(استگستردهیا



حا اصطال. واحدی که در سازمان محلی مسئولیت امور قانون گذاری را به عهده می گیرد•
و« شهردار»نامیده  می شود و « انجمن شهر یا روستا»و یا « شورای شهر یا روستا»
الق عاوینی هستند که به مسئول اجرایی شهر یا روستا  اط« دهیار»و یا « مدیر شهر»

هر در گشور ما مسئئولیت قوه مقننه  در سح محل بر عهده شورای اسالمی ش. می گردد
.یا روستاست و شهردار با دهیار، مسئولیت قوه مجریه در سطح محل را بر عهده دادر



دروندرسازماندهیدستگاهسهحکومتی،قوایمیانروابطنوعواختیاراتمیزاناساسبر•
.آیدمیوجودبهمحلیهایسازمان

الحااصطکهمحلیسازمان(انجمنیاشورای)َمقننهوشهرداری)َمجریهقوایتفکیک-الف•
.شودمینامیدهشهردار-انجمن)شوراساختار

یونکمیسیساختارراآنکهمحلیهایسازمان(انجمنیاشورا)متقننهقوهدرقواوحدت-ب•
.نامندمی

بهمحلیهایسازماندرکه(شهردار)َمجریهقوهبر(انجمنیاشورا)َمقننهقوهبرتریوتسلط-ج•
.شودمیگفتهشهرمدیر–(انجمن)شوراساختارآن







محلی ، اعضای شورا یا انجمن شهر  و -در این شکل سازمان: شهردار-ساختاار شورا•
ور این نحوه اداره  ام. همچنین شهردار بر اساس رای مستقیم مردم محل انتخاب می شوند

قش قوه بدین صورت  که شورای شهر  ن. در سازمان محلی بر پایه اصل تفکیک قواست 
ر مقننه را ایفا می کند و وظیفه قانون گذاری  و خط مشی گذاری  در سطح محل را ب

عهده دارد و شهردار نیز حکم مسئول اجرایی با قوه  مجریه را داراست که مصوبات 
. شورا را به اجرا در می اورند



ووندشمیمنصوبشهردارتوسطئشهدرایکارمندانواداراتروستایساختاری،شکلایندر•
انعنوبهشهرشورایمصوبات.کنددخالتشهرشورایاستممکننیزمواردازایپارهدر

امضایابشهرشورایتصویبازبعدکهاستمطرح«شهریاحکام»یا«شهریحکومتقوانین»
هبوعوارضها،مالیاتنرخمورددرشهرشوراینمونهعنوانبه.آیدمیدراجرابهشهرداری

قوانینبانبایداهگیریتصمیموقوانیناینکهکندمیگیریتصمیمشهرداریبودجهکلیطور
اسیاسقانونو(مرکبکشورهایدر)ایالتی(مرکبوبسیطکشورهایدرمرکزیحکومت
:شودمیتقسیمدستهدوبهساختارنوعایندرمحلیسازمان.باشدداشتهمغایرت

قویشهردار-شورا-1•
ضعیفشهردار–شورا-2•



شهرشورایواستبرخورداروسیعیاخیتاراتازشهردار(قومیشهردار-شورا»اولنوعدر•
دومنوعدرو(1شمارهشکل)َ.داشتخواهدشهرداریامورادارهدررااجراییدخالتکمترنی

واحدبریممستقغیرطوربههایی،کمیتهایجادباتواندمیشهرشورای(ضعیفشهردار-شورا)
(2شمارهشکل).باشدتاثیرگذارشهرداریادرایهای

کاهشلحداقبهیکدیگراموردرراقوهدخالتکهاستاینشهردار-شوراساختاراساسیمزیت•
.است(شهرداری-شورا)قوهدوبینناهماهنگیایجاد)امکانآنعمدهعیبولیدهدفمی





انتخابمحلشوایعنوانبهراافرادیمستقیمطوربهمحلمردمشکلایندر:کمیسیونیساختار•
همو(همقنن)دارندعدهبررمشیخطتعیینوگذاریقانونوظایفهمافراداینکهکنندمی

نامیدهنکمیسیو»اصطالحاشوراها،گونهایناعضا(مجریه)هستندهاسیاستوقوانینمجری
وانتخابشورایاکمیسیونریاستبههاکمیسیونازیکیساختاریشکلایندر.شودمی

جنبهاوبودنرشهرداونیستهاکمیسیونسایرازبیشتراواختیاراتولی.شودمینامیدهشهردار
واحدیکامرادارهمسئولها،کمیسیونازیکهرسازماندهی،نوعایندر.داردسمبلیک

(3شمارهشکل)کنندمینظارتآندروگردندمیشهرداری



هر متمرکز می شود و( قوه مقننه )در این نوع ساختار اخیتارات سازمان محلی در شورا •
ه در ولی نظارتی ک. چجند که هماهنگی بین سیاستگذاراان و مجراین را تامین می کند

.  از بین می رود. تفکیک قوا بین شورا و شهردار وجود دارد



بهراافرادیمحلمردم(2شمارهشکلمحلیحکومتنوعدراین:شهرمدیر-شوراساختار-3•
شورااینکهکنندمیانتخاباموربرنظارتومحلیمقرراتواحکامتدوینبرایشورانام

سازماناجرایاموربرایراشرایطواحدشخصیانتخاب،مقننهقوهوظایفاجرایبرعالوه
چندرهرافردیهرتادهدمیکاملاختیارشورابهمحلیسازمانشکلاین.داردعهدهبرمحلی

رافرداینهکبرگزیندشهرمدیریتبه(شایستگیاحرازصورتدر)نباشدمحلآنساکنکه
شخیصتونظرباراشهرداریکارکنانومدیریتیمقاماتتواندمیکهگویندمی«شهرمدیر»

برایخاصیمدتواستشهرشورایهایمصوبهاجرایمسئولشهرمدیر.کنداتخابخود
ارضایتینعملکردشبهنسبتکهگاههروبودفشورانظرزیروشودمیتعییناومدیریت
.گرددمیکناربرکارزاآیدموجود





قانونئ شوارهای ساالمی انتخاب اعضای شورای روستا و شهر و شهرک17بر طبق ماده 
اده همچنین در م. به طور مستقیم  و عمومی با رای محلی و اکثریت نسبی آراء خواهد بود

ان منتخب قانون امده است که در هر بخش ، شورای بخش با اکثریت نسبی از بین نمایندگ5
. شوراهای روستایی واقع در محدده پخش تشکیل می شود



قانون شوراهای اسالمیف انتخاب شهردار در حیطه اختیارات شواری 71در ماهده  
شهردار نمی توانند  . اسالمی شهر است که  او را به مدت چهار سال انتخاب می کنند

شورای شهر می تواند  در زمان که بخواهد با رعایت . همزمان عضو شورای شهر باشد
. مقررات، شهردرا را بر کنار کند



بهبناتاناسمرتاکزونفرهزاردویستزابیشترجمعیتباشهرهایدرشهرداراننصبالبته•
حکموشهرشورایپیشنهادبهها،شهرسایردروکشوروزیرحکموشهرشورایپیشنهاد
رافرذیروستاشوراهایاسالمی،شوراهایقانون68مادهدرهمچنین.گیردمیصورتاستاندار

ماتنزدروکندمیانتخابسالچهارمدتبرایدهیارسمتبهروستااجراییامرانجامجهتدر
بهدهیارخابانتالبته.نمایداقدامدهیارعزلبهنسبتتواندمیقانونیمقرراتطبقبخواهدکه

ازپسزنیدهیارعزلحکمصدوروگیردمیصورتبخشدارحکمباوروستاشورایپیشنهاد
.گیردمیصورتبخشدارطرفازروستا،شورایاعالم



نقشائایفایراندررامحلیسازمانمقنهقوهعنوانبهروستاوشهرشورایکهگرددمیمالحظه•
بهاردهیوشهردارکهحالیدر.شوندمیانتخابمحلمردمعمومیآراءبامستقیماوکنندمی

میزیدهبرگروستاوشهرشورایمنتخباعضاءطرفازمحل،سطحدرمجریهقوهرییسعنوان
هایسازمانساختارکهگفتتوانمی،فوقدرشوراهاقانونازشدهبیانمواردبهتوجهبا.شوند
.استشهرمدیر-شوراساختاریالگویبامطابقایارندرمحلی



تقسیمبندی حقوقی-ج

قسیمتتوانمیدارند،قانونموجببهمحلیهایسازمانکهاختیاریوقدرتمیزانبهتوجهبا•
.نمودارائهمحلیهایسازمانازقانونیباحقوقیبندی



بهودبرخوردارنهافعالیتانجامبرایالزماختیاراتاز-حقوقیشخصیتومحلیسازمان-1•
الزمختیاراآنهابهداردوجودمحلیسامزانتعریفدرکههاییویژگیبامتناسبدیگرعبارت

.شودمیداده



کنندمیهوظیفانجامحلدرحکومتیعاملعنوانبه.حقوقینیمهشخصیتباحملیسازمان-2•
.نیستندبرخوردارزیادیاختیاراتازو

قانون17مادهکهچرا.گیرندمیقرراولدستهدرقانونینظرازماکشوردراسالمیشوراهای•
شورهاکهداردمیاذعاناست،باقیخودقوتبههنوزکه1361سالمصوبشوراهاتشکیالت

قابلمدردفاعوحقوقیوحقیقیاشخاصعلیهدعویاقامهحقبودهحقوقیشخصیتدارای
هاشوراکهاستشدهبیانقانونهمین20مادهدرهمچنین.دارندراشوراعلیهآناندعاوی
ویدخرمورددرهمچنینوباشندمیشورامنقولغیرومنقولاموالکلیهادارهوحفظمسئول
.نمودخواهنداقداممقرراتطبقشورااموالاستجیارواجزاهوانتقالونقلوفروش



تقسیمبئندی بر مبنای تقسیمات کشوری

ص سازمان های محلی عموما بر اساس نواحی جغرافیایی که در تقسیمات کشوری مشخ•
از هر چند که بعضی. شده  و قانون  عادی نیز بر آن صحه گذاشته  فعلیت می کنند

ر سازمان های محلی به واسطه ارائه خدمت خاصی به وجود می آیند  و تقسیمات کشور د
جاد ولی به هر حال در هر کشوری تقسیمات کشوری منجر به ای. ایجاد آنها مطرح نیست
قانون تشکیالت 1ماده)در شور ما بر اساس تقسیمات شکوری . سازمان محلی می شود

.  ایجاد می گردند( َشوراها)سازمان های محلی ( شوراهای اسالمی



،بهداشتینیعمرااقتصادی،اجتماعی،هایبرنامهسریعپیشبردمنظوربهکهاستآمدهمادهایندر•
روستا،اموربرنظارتومردمهمکاریطریقازرفاهیامورسایروپرورشیوآموزشیفرهنگی،

اساسبرشهرکوشهربخش،روستا،اسالمیشوراهاینامبهشوراهاییشهرک،وشهربخش
استان،ونهمچدیگرییاجزاکشورتقسیماتدرکهچنهر.شودمیتشکیلقانوناینمقررات

کیالتتشقانوندرمحلیهایسازمانآنهابرایعمالولیاستشدهبینیپیش...وشهرستان
وتاناسعالیشورایایجادکهرسدمینظربهکهنشدهاستگرفتهنظردراسالمیشوراهای

.تاسشدهبینیپیشنیزاساسیقانوندرکههمانگونهاست،ضروریاتشهرستانجزئ



تقسیم بندی سیاسی-ه

بهمتفاوتندخودوظایفانجامدرعملآزادیواختیارمیزاننظرازیکهرمحلیهایسازمان•
مقاماتبهوابستگیبدوبرخیوحکومتیمقاماتمامورینعنوانبهآنهاازخیبرکهیاگونه

میسیمتقدستهسهبهمحلیهایسازماناساساینبر.پردازندمیمحلیامورادارهبهحکومتی
:شوند



یازیمرکحکومتمقاماتطرفازهاسامزانگونهاینکارگزاران:انتصابیمحلیمدیریت-1•
کومتحوظایفاینبخشاینزداییتراکمسیاستاساسبرکهگردندیمنمصوبایالتی

مدیران.اشدبمیمجریهقوهمقرراتاختیارات،اینتفویضمبنایوشدهتفویضآنهابهمرکزی
وهستندگوپاسخایالتییامرکزیحکومتمقاماتمقابلبدرتنهاانتصابیمحلیهایسازمان

.است«باالبهپایینازگوییپاسخ»شکلدیگرعبارتبه



درکشور ما سازمان های محلی همچون استانداری ها، فرمانداری ها، بخشداری ها  و •
(  مقامات مرکزی)چرا که آنها منصب وزارت کشور . در این دسته قرار می گیرند...

. هعستند و تنها در مقابل مقدمات مرکزی پاسخ گو می باشند



اندآمدهموجودخاصیخدماتارائهبرایهایسازمانباهاهیاتگونهاین:خاصهایهیات-2•
گونهنایکارگزاران.کنندمیوظیفهانجاممحلسطحدرتخصصیوایحرفهصورتبهکه

ئولیتمسدارایوشوندمیمحسوبدولتیهایارگانیاوزیروسیلهبهعمدتامحلیهایسازمان
ارکانحانایباولی.استشدهتعریفمجلسقانونمصوبهباآنهااساسنامهدرکههستندعمومی
،یونکمیسشرکت،کارکنانآنها.شوندنمیمحسوبکشوریخدماتکارمندانآنهاستادی

.استمربوطهوزیرباآنهاسیاسیمسئولیتالبتهکههستندخاصیهیاتیاشورا



کهاستتیدولارگانسویازتفویضیاعادیقانونبرسنتیمحلیهایسازمانگونهاینقدرت•
البتهکه،باالبهپایینازمسئولیتمسئولند،مرکزیحکومتمقاماتمقابلدرآنکارگزاران

.باشندگواسخپنیزمردمعمومبهیعنی.باشندداشتهنیزپایینبهباالازمسئولیتاستممکن

ولتیقانون عادی  یا تفویض از سوی ارگان د



وآبشرکتبرق،شرکتهمچونخاصمحلیسازمانهایباخاصهایهیاتایران،در•
هککنندمیفعالیتمحلسطحدرکههستندمواردیجملهاز...وگازشرکتفاضالب

.هستنددولتیهایوزارتخانهوهاسازمانمنصوبینآنهاکارگزاران
وباشندگوپاسخمردممقابلدربایستیعمدتاهاسازمانگونهاین:انتخابیمحلیهایسازمان-3•

ئولیتمسدارایحکومتیمقاماتمقابلدرنیزمواردبرخیدروپایینبهباالازگوییپاسخ
(باالبهپایینازگوییپاسخ).هستند



دروشوندمیاتخابمحلمردمطرفازمستقیمامحلی،هایسزمانعنوانبهاسالمیشوراهای•
بهباالازوییگپاسخ).هستندگوپاسخمحلمردممقابلدر.دهندمیانجامکههاییفعالیتقبال

نیزرااسالمیشوراهایکهداردوجودزیادیمراد1375سالمصوبشوراهاقانوندر(پایین
این78مادهدرهکایگونهبهکندمیمرکزیحکومتمسئولینمقبالدرگوییپاسخبهمکلف

:کهاستآمدهقانون
موردبحسبرراخودمصوباتکلیهازنسخهیکموظفندروستابخششهراسالمیشورهای»•

.نمایندارسالمربوطههایسازمانوخودانتخابحوزهداربخشیافرمانداربهاطالعجهت



مقاماتورحضباشکایاتبهرسیدگیواختالفحلهیاتتشکیلنیزمذکورقانون79مادهدر•
بینیپیشوراهاشازاعتراضاتوبرتخلفاتمبتنیشکایاتبهرسیدگیمنظوربهمرزیحکومت

وظایفوبامغایرشوراهامنصوباتچنانچهاگرکهداردمیبیاننیزقانوناین70ماده.استشده
بهوانندتمیمرکزیحکومتمسئوالن.باشدکشورعمومیقوانینباوآنهاقانونیاختیارات

اقداماتصورتدرکهشدهبینیپیشهمچنینقانوناین81مادهدر.نمایندرسیدگیموضوع
طرفازشهرداریوشواراموالدرمجازغیرتصرفومیلوحیفباوکشورمصالحمخالف
.شدخواهداندیشیدهتدابیریاختالفحلهیاتوفرماندار



دبرخوردارنمحلیحوزهدرزیادیاختیاراتازمحلیهایسازمانکهچندهرگرددمیمالحظه•
زایشافنظارتمیزانچههرالبته.دهدمیانجامراالزمنظارتمرکزیحکومتحالاینباولی
بههاتنظاراینکهشودتالشبایدوشدخواهدکاستهمحلیسازماناستقاللمیزاناز.یابد

حکومتمداخله،باشدمطرحکشورعمومیمصالحکهمواردیدرولییابدکاهشحداقل
محلیهایمانسازاختیاراتحوزهاندیشیمصلحتبهانهبهبایستیمنتهی.استضروریمرکزی
.یابدکاهش



نظرات موافق و مخالف سازمان های محلی

ایانتهدرکهاستشدهمطرحمتعددیهیادیدگاهمحلیسازماناهمیتوموجودیتبهراجع•
رداولیکهدارندقرار«گاندیمهاتما»و«جفرسونتوماس»همچونهاییآلیستایدهطیف،
.نمودندهارائراباشدعوامتودهبهوابستهکهجمهوریقالبروستا،سطحدردومیومحلهسطح

بایدنیزومتحککهبودمعتقدوبودقایلایمنطقهجمهوریبراییاالعادهفوقنقشیجفرسون
.ایدنمخواهینظرآنازنیزالمللیبیناموردرحتیونمودهتلقیخودبازویعنوانرابهآن

وردمهاجمهوریاینسویازدادبروزخودازنامعقولیرفتارحکومتچهچناناگرآنبرعالوه
میرائهاروشسهنظرشمورداهدافبهدستیابیبرایجفرسون.گیردقرارجوییعیبونقد

.کند

نتوماس جفرسو
یمهاتما گاند



ایجادحکومتسطحچهاروظایفتوزیعبرایازآنهاکردنتخصصیوتمرکزعدمجمهوریت•
اینازیکهرمنطقهدرمحالتیاشهرکها،کانتیایالتی،هایحکومتفدرالحکومت.:کرد

وباشدخوددروندرکوچکجمهورییکدارایشهروندانشبارابطهدربایدنیزمحالت
رهجفرسوننظربه.دهدمشارکتامورمدیریتوهدایتدرفعاالنهصورتبهراشهروندان

آمزشزاعبارتندوظایفاینکهباشدگوپاسخحکومتمهموظیفههشتبرایبایدمحله
شبهگروهنگهداریمحلیعدالتبهمربوطامورپلیس،،هاجادهفقیر،افرادازمراقبتابتدایی،
تمامیکارگزارانانتخابجهتانتخاباتهدایتودادگاهبرایمنصفههیاتانتخابنظامی،
یخودکفایحصولدرروستاجمهوریبرایاساسینقشیکنیزگاندیحکومتسطوح

.بودمتصوراقتصادی



یکنمادیسو.گیرندمیقرار«روسو»ومادیسونجیمزهمچونافرادینیزدیگرطیقسویدر•
استبدادچردمحلیسازمانکهژمانیویژهبه.کندارائهمیمحلیحکومتازایبدبینانهتصویر
ردانخودگهایدواحدبرایجایگاهیروسو،همچونآلیستیایدههمچنین.شودمحلیاکثرت
رویکردیگردیافرادازتعدادیو«دوتوکویل»بینایندر.نیستقایلحکومتصتویردرمحلی

بهمتوسلورشکسیاسیسازماندرمحلیحکومتنقشبهتوجهباودارندموضوعاینبهمتعادل
ارائهیختگیگسلجاموبندگیبینمفهومیمحلیسازمانبهراجعدتوکویل.اندشدهدموکراسی

.استسیاسیایندفریکبلکهنیستفنیموضوعیکصرفاقدرتتوزیعهاستمعتقدوکندمی

جیمز مادیسون



درکهدانپرداختهنظراظهاربهمحلیهایسازمانمعایبومزایاپیرامونمتعددینظرانصاحب•
یابیارزموردآنهابرواردانتقاداتومحلیهایسازمانوجودتوجیهیدالیلعنوانتحتجااین

.گیردمیقرار



دالیل توجیهی وجود سازمان های محلی-الف

مختلفالاشکبهدنیاهایکشورتمامیدرتقریباامروزهکههستندواقعیتیمحلیهایسازمان•
ارائهیمحلهایسازمانتوجیهبرایدلیلچندینمحلیسازمانمدافعین.نمایندمینقشایفای

:ازعبارتنددالیلاینترینمهمکهنمودهاند



این.استعمومیخدماتمدیریتبرای«کارآمدشیوه»یکمحلیسازمانرسدمینظربه-1•
:استشدهتشریحزمینهچندیندرکارایی

واندشدهانتخابمحلیمردمتوجهمیانازکهاستاعضاییشاملمحلیهایسازمان-الف•
.کنندمیتعهداحساسمحلمردمومحلبهنسبتوبودهمحلازکغیشناختدارای

یتئوریکنظرازبنابراینوشوندمیشاملرا«هدفهچند»هایگروهمحلیهایسازمان-ب•
عنوانهب.داردوجودعمومیهایمشیخطیکپارچگیوهماهنگیبرایبیشتریخاطراطمینان

رهغیوسازیخانهوسازیجادهریزی،برنامهمسئولهمزمانمحلیشورایکهجاآنازنمونه
خواهدیقتردقوآسانترمختلفهایواحدوخدماتاینبینهماهنگیوپیوستگیارتباط،.است

بود



تقبلابکهچرا.شودمیمنتجمحلیهایسازمانموجودیتازدولتی،مدیریتکلیطوربه-ج•
عاملکهمحلیهایواحدمسئولیتازمحلی،هایسازمانتوسعهمحلدرعمومیوظایف

برارهاکاززیادیبسیارحجمصورتاینغیردرکهشدخواهدکاستههستندمرکزیحکومت
.بودخواهدحکومتیکارگزارانومرکزیحکومتعهده



بهراخودیاتتجربوابتکاراتتوانندمیمحلیهایسازماناستقاللازمناسبیدرجهداشتنبا.2•
وجوجسترااجتماعیمسائلهایحلراهازمتنوعیهایگزینهتوانندمیآنها.گیرندکار

.کنند
پیشقدموخالقمدیریتی،هایروشباجدیدخدماتارائهدراستممکنآنهاروشایندر•

.دهنداضافهمحلیهایسازمانسایربهراخودآمیزموفقیتهایایدهیاوشوند

ابتکارات و 
تجربیات



نآدرسیاسیآموزشارتقاوکنندمیترویجرا«شهروندیودموکراسی»محلیسازمان.3•
سیاسیهاییریگتصمیمدرافراداززیادیتعدادمشارکتوسیلهبهفراینداین.استترگسترده

.شودمیایجاد
هایزمانسانماید،استفادهسوءقدرتازوبود،قدرتمندکامالمرکزیحکومتچنانچهاگر-4•

.نمایندمینقشایفایمرکزیحکومتمقابلدردفاعیسدومانعیکعنوانبهمحلی
عرف.ستاتوجیهقابلمختلفمناطق«سنتیوعرفی»هایزمینهواسطهبهمحلیهایسازمان-5•

میراثمردم،زندگیسبکازقسمتیخودگردانیگذشتههایزمانازکهاستانبیانگرسنتو
.استبودهجامعهفرهنگوگذشتگان



صورتآنهاینمایندگووکالتبدوننبایستیمردمازمالیاتاخذکهدارنداعتقادافرادبرخی-6•
.اوردمیوجودبهنمایندگیووکالتبرایراالزمزمینهمحلیسازمان.گیرد



انتقادات وارد برسازمان های محلی-ب

حملیسازمانمزایایبهراجعهمهحالهربهولیفراوانندمحلیسازمانمدافعینکهچندهر•
یتموجودازکهداردوجودگرایانتمرکزدیدگاهعنوانتحتدیدگاهی.دارندنظراتفاق

:ازعبارتند.نندکمیبیانمحلیسازمانمنتقدمینکهدالیلیترینمهم.کندمیانتقادمحلیسمزان



هنوببهاینکهشودمیمحلیخدماتارائهدراستانداردانحرافباعثمحلیهایسازمان-1•
.گرددمیبرکشوردرعدالتیبیبهمنجرخود

هایسازمانازبعضیکهچرا.داردوجودشبههوشکمحلیهایسازمانکاراییمورددر-2•
.ندارندموثرطوربهراخدماتتمامیابرخیارائهتوانکههستندکوچکآنقدرمحلی

بهترگزینهوباشدسیاسیحدازبیشوبوروکراتیکایپدیدهمحلیسازمانرسدمینظربه-3•
زیمرکحکومتطریقازخصوصیبخشعملیاتوشودخصوصیمحلیخدماتکهاستآن

.گرددکنترل



ینعدرباشندپیشقراولجدیدخدماتارائهدرتوانندمیمحلیهایسازمانکهگونههمان-4•
سدودمراآنونمودهمقاومتتغییروجدیدهایایدهمقابلدرتوانندمینیزاندازههعمانبهحال

کوتههایمشیخطوهانگرشدهندهترویجاستممکنمحلیسازمانکهانتقاداینلذا.سازند
.گرددمیمطرحباشدمتعصبانهوبینانه

پیشقراول در ارائه خدمات جدید



ممکنداردوجودپردازانهخیالتفکراتوبزرگنماییخطرمحلیسازماندرکهآننهایتا-5•
رکزیمحکومتبرایوشودمیمطرحپروازانهبلندادعاهایمردمفمشارکتجلببرایاست

ایهمشیخطدرایمالحظهقابلکنترلمرکزیحکومتدرعملولی.گرددآفریندردسر
درمشارکتبرایچندانیاشتاقورغبتمردمعموموبردمیکاربهمحلیهایسازمان

.ندارندمحلیسازمانموضوعات



بهمحلیانسازمتاکنونبایدکهکندمتقاعدراافرادازبعضیاستممکندستاینازدالیلی•
درواندداشتهوجودگذشتهدرهاسازماناینکهاستآنواقعیتولی.باشدشدهمنسوخکلی

درانتقاداتردکهضعفنقاطازبرخیکاهشبرایمنتهی.یافتخواهدتوسعهبیشترنیزآینده
پیامدرتدقیقنظارتوکنترلیاکهکوشندمیمرکزیهایحکومت.شداشارهمحلیسازمان

.ببرندبینازاستممکنکهجاییآنتارامنفیهای

انتقادات



نوینویژگی های سازمان های محلی 

انتظاراتوزندگیالگوهایمتغیرومحلیهایسازمانهایفعالیتووظایفگسترشبهتوجهبا•
غرافیاییجواقتصادیواجتماعیفرهنگی،هایمشخصهباراخودبایستیمحلییهایسازمان
با.گرددمتحولمحلیهایسازمانمدیریتنظامکهاینمگرنیستمیسرامراینوسازندهمگام

حلیمهایسازمانبرایراهاییویژگیدولتی،مدیریتنظرانصاحبتحوالت،اینبهتوجه
:استذیلشرحبهآنهاترینمهمکهانددادهارائهنوین



توجهباکهیمعناینبه.باشندترگوپاسخسازمانیتاکنندمیتالشنوینمحلیهایسازمان.1•
آنربعالوهو.نمایندفراهممردمبرایرامتنوعیومجزاخدماتنیازها،ازمتنوعایمجموعهبه

برای.باشدورداربرخالزمکیفتسنجشبرای.باشدبرخوردارالزمکیفیتازبایستیخدماتاین
نان،اطمیقابلیت،بودنمشهودچونمعیارهایمحلیهایسازماندرخدماتکیفیتسنجش
.باشدمیمطرحهمدلیویگانگیاحساسوتضمینگویی،پاسخقابلیت

چون مشهود بودن معیارهای -1
،قابلیت اطمینان، -2

،قابلیت پاسخ گویی-3
و احساس یگانگی و همدلیتضمین -4



تخدماارائهبجایخصوصیبخشطریقازعمومیخدماتارائهنوینمحلیهایسازماندر-2•
.استتوجهموردمستقیم

استفادهبا.استتهگرفشکلدادهقرارمبنایبرمدیریتتکنیککهاستتفکریچنیناساسبر•
کاریاخاصیخدمتتابنددمیدادقرارخصوصیموسساتبامحلیسازمانروشایناز

.رسانندانجامبهمعینمبلغیبارامشخصی
هاعالیتفاینقبالدرعامطوربهدولتوخاصطوربهمحلیهایسازمانکهاینعلتبهالبته•

برنظارتویسرپرستبرایراستادیخصوصایندرتااستنیاز.هستندنهاییمسئولیتدارای
.آورندوجودبهخصوصیکاربخش



،هاسازمانازوسیعیطیفباهمکاریطریقازکنندمیسعینوینمحلیهایسازمان-3•
نمیاهایشبکهنوعیداوطلبانه،وتجاریخصوصی،بخشهایکارگزاریوهاشرکت

.آورندوجودبهراهمکاریبرمبتنیوسازمانی

نوعی شبکه های میان سازمانی و مبتنی بر همکاری



یزنمحلیهایسازمانساختارهای.استدگرگونیحالدرانتظاراتووظایفکهجاآناز-4•
در»محلیواحدهایسیستمبه«محلیسازمانسیستم»ازساختاردگرگونی.استتحولنیازمند

هایسازمانوفرعیهایواحدازایمجموعهکهایگونهبهمحلی،سازمانمختلفمحالت
پستربمبتنیافراطیدیدگاهیخصوصایندر.شوندمیعملیاتدرگیرخصوصیبخش

داشتهاستمرارسازمانیساختارنیستنیازیکهکندمیپیشنهاددیدگاهاین.داردوجودمدرنیسم
می«موقتارساخت»طراحیبابلکهبادش،یکسانویکپارچهمحلیسازمانسراسردریاوباشد
.کردمرتفعرامختلفمحالتموقتینیازهایتوان



زمینهدر«پارادایمیچند»نگرشایجادوتوسعهبهنظرانصاحبدیدگاهحاضر،عصردراوال.5•
سازمانمورددر«پاردایم»یکهموارهگذشتهدر.استگردیدهمعطوفمحلیهایسازمان

یمصورتنظرموردپارادایمحولبعدیاقداماتتمامو.گرفتمیقرارپذیرشموردمحلی
وتئورینچندیشدنمطرحنگرش،یکازطرفداریجایبهنویندیدگاهاساسبراماپذیرفت

ایژهویاهمیتازآنهاازیکهرضعفوقوتنقاطبررسیوآنهاگرفتنقرارمقایسهمورد
.استبرخوردار



نتیجه گیری

ردازیپمفهومبامحلیهایسازمانگراییمدیریتبانویندولتیمدیریتپارادایمطرحبا•
لسفیفعمدهجریاندوبرخوردوتالقیمحلمحلیهایسازمان.اندیافتهمضاعفیاهمیتجدید
هایازمانسالعادهفوقاهمیتبهتوجهبا.مطلوبمدیریتوخودگراییازعبارتندکههستند
تشکیلیهاویژگیوعناصرجایگاه،ازکهشناختیونویندولتیمدیریتفراینددرمحلی
هب(محلیهایسازمان)ارآمدابزاراینازماکشوردرکهرسدمینظربه.شدحاصلآندهنده

قعیوامحلیسازمانشرایطتمامیحایزایراندرمحلیهایسازمانوشودنمیاستادهدرستی
.نیستند



نتیجه گیری

ردانخودگهاینهاداینالزماختیاراتایران،دردولتساختاربامتناسباستالزمبنابراین•
وشورهاامرداداکهدرنوینمحلیهایسازمانهایویژگیتاگرددتالشوشوداعطامحلی

.گیردقرارمحلیهایسازماناقداماتسرلوحههاشهرداری

رانمتناسب با ساختار دولت در ای


