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  پیشگفتار
  

نهادى قدیمى با مفهومى جدید است که ریشه در تاریخ گذشته بشر دارد و در زمانهاى دور،  1حکومت محلى
خودگردانى یکى از نیازهاى طبیعى . با مطرح شدن مدیریت اجتماعات بشرى، پا به عرصه هستى نهاده است

مربـوط بـه خـود     اى که انسان ذاتاً و فطرتاً خواهان مشـارکت در سرنوشـت و اداره امـور    انسان است؛ به گونه
  .باشد مى

هـاى مختلـف علمـى؛     است که در سیر تکاملى خود از رشـته  2»اى رشته میان«حکومت محلى موضوعى 
اى کـه   بـه گونـه  . بویژه حقوق، علوم سیاسى، مدیریت دولتى، و اقتصاد، کمکهاى زیادى دریافت نموده اسـت 

دازد؛ علوم سیاسى رابطه آنـرا بـا هیـأت    پر رشته حقوق به بررسى شخصیت حقوقى و اختیارات قانونى آن مى
دهد؛ از رشته مدیریت دولتى، فنون و روشهاى اداره امور عمومى  حاکمه سیاسى جامعه مورد بررسى قرار مى

هاى مردم محل، و منابع کمیاب در حکومـت   آموزد؛ و علم اقتصاد نیز بدنبال ایجاد تعادل میان خواسته را مى
  .محلى است

اى محدودتر  مفهومى چند بعدى است که تقریباً تمامى وظایف دولت را در گستره حکومت محلى از نظر
بـا ظهـور نظریـات جدیـد در     . دهد و به عنوان مینیاتورى از حکومت سیاسى جامعـه مطـرح اسـت    انجام مى

و واگذارى امور محلى به مردم هر محل، حکومتهاى محلى بـه   3»گرایى مدیریت« مدیریت دولتى تحت عنوان
نیاز توسعه مورد توجـه   اند که تقریباً اکثر کشورهاى دنیا آن را به عنوان پیش اه ارزشمندى دست یازیدهجایگ

، 1377در اسفند ماه سال ) شوراهاى اسالمى(در کشور ما نیز با تشکیل سازمانهاى محلى . اند جدى قرار داده
ن بارور نمـودن خالقیتهـاى محلـى،    مدیریت دولتى در ایران وارد مرحله جدیدى شده است  که این امر ضم

  .توسعه دموکراسى و هنجارهاى سیاسى، افزایش کارآیى را در اداره امور عمومى بدنبال خواهد داشت
متأسفانه، عمده منابع فارسى و التین در خصوص حکومتهاى محلى، صرفاً نگرشى حقوقى و سیاسى بـه  

رد توجه قرار گرفته، که این امر، خالء تئوریکى در حکومت محلى دارند و ابعاد مدیریتى آن بسیار کمرنگ مو
در این کتـاب تـالش گردیـده تـا بـا رویکـردى مـدیریتى،        . بعد مدیریتى حکومت محلى را ایجاد نموده است

تئوریها و مباحث مربوط به حکومتهاى محلى، با تأکید بر شرایط شوراهاى اسالمى و شهرداریها در ایران ارائه 
  .اد حقوقى، سیاسى، و اقتصادى حکومتهاى محلى نیز مورد توجه قرار گرفته استگردد، ضمن آنکه ابع

کتاب در سه بخش سازماندهى شده است که در بخش اول، کلیات حکومتهاى محلى و در بخش دوم، به 
) ریزى، سازماندهى، مدیریت منابع انسـانى، هـدایت و کنتـرل    برنامه(کارکردهاى مدیریتى حکومتهاى محلى 

گیرى از تجربه سایر کشورها، وضعیت حکومتهاى محلى در  شده است و در بخش سوم نیز براى بهره پرداخته
  .برخى از کشورها مورد بررسى قرار گرفته است

این مجموعه که حاصل سالها تدریس و مطالعه مؤلف در زمینه حکومتهاى محلى است، بدنبال این هدف 
____________________________________________________________________ 

سازمان «این واژه در ادبیات حقوقى،      سیاسى و بویژه مدیریتى کشورمان، تحت عنوان . به معنى حکومت محلى است Local Governmentواژه .  1
 .ترجمه شده است که به      نظر مؤلف، ترجمه مناسبى نیست» محلى

2 .  interdisciplinary 
3 .  managerialist 
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هاى مـدیریت دولتـى و    شده را پر نموده و نیاز دانشجویان رشتهاست که بتواند بخشى از خأل تئوریکى ایجاد 
با توجه به نوپابودن مدیریت محلى . مدیریت شهرى را در مقاطع کارشناسى و کارشناسى ارشد برآورده سازد

شـهر  (تواند به عنوان منبع آموزشى براى اعضاء شوراهاى اسالمى  ایران، مباحث مطروحه در این کتاب مى در
ریزان در وزارت کشور نیـز مـورد اسـتفاده قـرار      ، شهرداران، کارگزاران محلى، سیاستگذاران و برنامه)و روستا
  .گیرد

دانم که از همسر گرانقدرم که همواره پشتیبان و مددکار اینجانب بـوده اسـت، تشـکر     در خاتمه الزم مى
  .نموده و این کتاب را به وى و فرزند عزیزم سیدمهدى تقدیم نمایم

مراتب سپاس خویش را از مسؤولین محترم دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، بویژه آقاى دکتر  همچنین
و مسـؤولین  ) مدیر محترم انتشارات(و آقاى سیدحامد وارث ) ریاست محترم دانشکده(محمد سعید تسلیمى 

ورعزت و نیـز  اصـغر پـ   ، بویژه آقاى علـى )سمت(محترم سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانى دانشگاهها 
سرکار خانم رضوان صادقیان که زمینه انتشار مشترك این اثر را فراهم نمودند، اعالم داشـته، از بـذل توجـه    

پردازى و آقاى غالمرضا پنده  آ نجفى و سرکار خانم افسانه علیزاده براى حروفچینى و صفحه سرکار خانم پانته
ایـان جـا دارد از آقایـان مهـدى عسـکرى و رضـا       در پ. نمـایم  براى دقت نظر در ویـرایش کتـاب تشـکر مـى    

عبدالرسولى در واحد مشارکت با دانشگاهها و مراکز پژوهشى، و آقاى محمدرضا یعقوبى در اداره چاپ و نشـر  
  .که زحمات فراوانى را متقبل شدند، قدردانى شود» سمت«

  
  سیدمحمد مقیمى

  عضو هیأت علمى دانشگاه تهران 
 


