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  چکیده

این مقاله با هدف دستیابی به الگوي مناسب مدیریت یکپارچۀ حوزة مادر شهري مشهد با 

روش تحقیقی مقاله از نوع از روش . شده است در نظر گرفتن جایگاه تمامی کنشگران انجام

. شده است فی تحلیل محتواي مضمون بوده و از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته استفادهکی

گیري  نمونه. اند جامعۀ آماري خبرگان و متخصصین حوزة مدیریت شهري درنظرگرفته شده

هاي مصاحبه  روش تحلیل داده. شده است از ترکیب دو روش معیاري و گلوله برفی استفاده

ها حاکی از  یافته. شده است استفاده Atlas-ti.7افزار  ز نرمصورت تفسیري بوده و ا نیز به

آن است که حوزة مادر شهري مشهد متشکل از چهار شهرستان مشهد، چناران، فریمان و 

بازیگران ساختار مدیریت در سه بخش . شوند صورت مجزا مدیریت می بینالود است که به

ود یک نهاد یکپارچۀ مدیریت ش پیشنهاد می. دولتی، عمومی و خصوصی شناسایی شدند

این نهاد متشکل از شوراي مادر شهر . مادر شهري شکل گیرد که بر کل حوزه تسلط دارد

اعضاي شورا . گیري و تهیه طرح را بر عهده دارد گذاري، تصمیم است که وظیفۀ قانون

 گذاري و انتخاب شهردار در باشد که با قانون ترکیبی از نمایندگان تمام کنشگران می

  .شوند مدیریت حوزه دخیل می
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  مقدمه

شهر و محیط پیرامون در شیوة  اند که مشکالت  نظران، امروزه به این نتیجه رسیده صاحب

از شهرها است، سطح حوزة هایی که نیازمند مدیریت فراتر  یکی از حوزه. ها است ادارة آن

ها پیامدهاي استقالل حومۀ شهر و پراکندگی شهري  در این حوزه. باشد مادر شهري می

عدم تعادل نژادي، عدم تعادل در درآمد و منابع، تأثیر حومه بر شهر . شمار هستند بی

ریزي کاربري اراضی متعهد به  هاي مسکن، فقدان برنامه مرکزي، مشکالت مربوط به هزینه

  .زیست، مشکالت در تهیۀ خدمات، برخی از این پیامدها است محیط

هاي  هاي اخیر به دنبال تغییرات ساختاري در روندهاي توسعه در مقیاس طی دهه

نهضت نو . اند ریزي تغییر و تحول یافته هاي مدیریت و برنامه متفاوت جغرافیایی، روش

اخته و بر ساختار مدیریت حوزة مادر گرایی به انتقاد از ساختار تفکیکی نهادي پرد منطقه

ایدة حکمروایی . کند شهري از طریق یک فرآیند مشارکتی و نه سلسله مراتبی تأکید می

نگر دربارة مسائل مهم و مشترك منطقه از درك  حوزة مادر شهري با داشتن دیدي یکپارچه

براي چیرگی بر  گیرد که شهرداري منفرد، فاقد توانایی الزم و شناخت این حقیقت ریشه می

  .رود ها می مسائلی هستند که برخورد با آنها فراتر از مرزهاي هر یک از شهرداري

هاي مادر شهري مورد استفاده  شده براي ادارة حوزه هاي شناخته اگرچه امروزه روش

ها ایجاد  گیرد، اما شرایط خاص کشورها، موانع زیادي در راه کاربرد این روش قرار می

هاي مادر شهري، در بسیاري از کشورهاي آسیایی شکل متفاوتی  ریت حوزهمدی. کنند می

باشند در سطح محلی بسیار تأثیرگذار  کند، مقاماتی که نماینده دولت مرکزي می پیدا می

بنابراین، در این کشورها مدیریت مبتنی بر روابط عمودي است که بر تعامالت افقی . هستند

نحوة مدیریت مادر شهرهاي . ردولتی تأثیرگذار استهاي محلی و نهادهاي غی بین دولت

صورت منفک است و سازمانی متولی  هاي پیرامون به ایران در سطح شهر اصلی و سکونتگاه

ها تنها به برنامه و طرح، محدود  مدیریت این حوزه. باشد هاي نمی هماهنگی میان شهرداري

مایندة دولت مرکزي هستند؛ چون هایی که ن در مواردي هم که نیاز باشد ارگان. شده است

حوزة مادر شهري مشهد به دلیل تفرق مدیریتی . گیر هستند ادارات کل و استانداري تصمیم

درصد از جمعیت شهر  30مثال، اسکان  عنوان برد به در سطح منطقه، از نابسامانی رنج می

شاندیز، عدم هاي مشهد، طرقبه و  اي، اختالف مرزي میان شهرداري مشهد در مناطق حاشیه

گلبهار بخشی از مسائلی است که به دلیل عدم مدیریت  –پیشرفت پروژه خط ریلی مشهد 

به اذعان مسئولین و مدیران مادر شهر . افتد یکپارچه در حوزة مادر شهري مشهد اتفاق می
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ها و شهرهاي  هاي غیررسمی، شهرك نشینی و سکونتگاه مشهد، مسائل مربوط به حاشیه

ترین مشکالت این  ترافیکی عمده زیستی و  هاي محیط هاي صنعتی، بحرانجدید و توسعه

هاي اطرافشان با تمام کنشگران  لذا براي حل این مشکل همکاري شهرها و حوزه. حوزه است

آور جهت کاهش مشکالت و همچنین توسعه متعادل  عنوان یک امر الزام دخیل در حوزه به

.شود مطرح می

ابی به الگوي مناسب مدیریت یکپارچۀ حوزة مادر شهري این مقاله با هدف دستی

شده  مشهد با درنظرگرفتن جایگاه تمامی کنشگران و ذینفعان در سطح این حوزه انجام

و درصدد پاسخ به این سؤال است که الگوي مناسب براي مدیریت یکپارچۀ حوزة مادر . است

  شهري مشهد بر اساس اصول حکمروایی شهري چیست؟

  

  ژوهشپیشینه پ

 –در ایران تحقق مدیریت یکپارچۀ حوزة مادر شهري مشهد تاکنون در دو مقالۀ علمی 

حکمروایی چند سطحی منطقۀ «، )1396(صرافی و نجاتی . شده است پژوهشی بررسی

تحلیلی از نوع مطالعه - روش توصیفیاز » گرایی شهري در راستاي رویکرد نو منطقه کالن

دهد که  هاي نشان می یافته. کنند اي استفاده می منطقهموردي براي بررسی نظام مدیریت 

اي مبتنی بر اصل واگذاري امور  نظام حکمروایی دوسطحی با مشارکت همۀ کنشگران منطقه

  .شود شهري مشهد می موجب کارآمدي مدیریت منطقۀ کالن ترین سطح، به پایین

تحقق مدیریت یکپارچه  تدوین الگوي«اي با عنوان  ، در مقاله)1395(ور  اتقائی و پیله

منظور تدوین الگوي تحقق مدیریت یکپارچه در مادر  به» مادر شهرها نمونه موردي مشهد

دهد که جهت  نتایج نشان می. تحلیلی انجام دادند –شهرها، در قالب مطالعات توصیفی 

ها همچون شرکت تابعه وزارت  حوزة مادر شهري، برخی سازمان تحقق مدیریت یکپارچه

توانند  هاي دیگر به سهولت می نیروي انتظامی از اولویت برخوردارند و برخی سازمان نیرو و

  .تقسیمات خود را با شهرداري هماهنگ نمایند

شده  در سایر شهرهاي ایران نیز براي موضوع مدیریت حوزه مادر شهري مقاالتی ارائه

ریزي فضایی راهبردي  برنامه«اي با عنوان  ، در مقاله)1393(زادگان و کوشکی  شریف. است

هاي  در پی شناخت چالش» شهري تهران اي در منطقه کالن براي حکمروایی یکپارچه منطقه

شهري تهران و ارائۀ راهبردها براي استقرار  حکمروایی و غلبه بر تفرق در منطقۀ کالن

ا در ه آن. ریزي فضایی راهبردي در این منطقه است حکمروایی یکپارچه با استفاده از برنامه
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اندازي، اجرا و بازبینی  هاي اجرایی و سازوکار سازمانی پیشنهادي براي راه این مقاله سیاست

  .دهند اي ارائه می بر اساس سه رویکرد آسان، متوسط و دشوار منطقه

انداز حاکمیت منطقه  چشم«اي با عنوان  ، در مقاله)1387(آخوندي و همکاران 

کلی مطالعات شناخت و تحلیل وضعیت ادارة منطقه ضمن ارائه نتایج » شهري تهران کالن

کوشد تا با استفاده از مبانی نظري، تجربیات جهانی عناصر اصلی در  شهري تهران می کالن

این مقاله با . بپردازد انداز براي ادارة این منطقۀ  شهري تهران، به ارائه چشم اداره منطقه کالن

  .گرفته است ی از طریق مصاحبه انجامهاي اسنادي تطبیقی و میدان ترکیبی از روش

ماتیوزي. اي مورد توجه پژوهشگران خارجی نیز بوده است موضوع حکمروایی منطقه
1

و  

چپل
2

نقش حکمرانی چند سطحی در تقویت : جوامع همکاري در مناطق«، )2020(

اي و حکمرانی  هاي منطقه ریزي در رشد شبکه به بررسی نقش فرآیند برنامه» گرایی منطقه

  .پرداختند

بیسواس
3

هایی از  درس: ایجاد حکمروایی مادر شهرها و حکمرانی محلی«، )2020(

ها تحت  ، حکمرانی مادر شهرهاي هند، عملکرد آن»قانون اساسی هند 74اصالح اصل 

هاي  هاي محلی، و فرصت همکاري بین دولت تمرکززدایی، اجراي متنوع قانون توسط دولت

  .دهد ی مادر شهري را مورد بررسی قرار میمحلی در یک مکانیزم حکمران

شده در این زمینه، روش انجام پژوهش  وجه تمایز مقاله حاضر با سایر مقاالت انجام

شده و  هایی است که با مدیران شهري در این حوزه انجام است که مبتنی بر مصاحبه

توان  بنابراین می. اند مورد تحلیل قرار گرفته Atlas-tiافزار  در نرم هاي به دست آمده  یافته

هاي توصیفی  ها مبتنی بر نظر خبرگان و مدیران شهري است و نه صرفاً تحلیل گفت تحلیل

هایی جامع براي دستیابی به مدیریت یکپارچه حوزة مادر  که شاخص ضمن آن. پژوهشگر

  .شده که در سایر مقاالت وجود ندارد شهري ارائه

  

  مبانی نظري

رویه سیاستی جدید ظاهر شد؛ که  عنوان یک به 1990در اوایل دهه گرایی  اصطالح نو منطقه

عنوان یک مشارکت عمومی و خصوصی  اي به توصیف اشکال جدیدي از حکمروایی منطقه

                                               
1. Mattiuzzi
2. Chapple
3. Biswas
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عنوان جنبش جدیدي تعریف  گرایی به نو منطقه). Zimmermann et al, 2020: 27(است

ش براي ارائۀ یک نقش مشخص شود که یک منطقۀ مشخصی را شناسایی کرد ه و در تال می

شود تا در  گرایی طیفی از کنشگران دولتی و غیردولتی را شامل می نو منطقه. براي آن است

رو،  ازاین. شود شوند، توصیف می قالب اتحادهاي چند بازیگري غیررسمی دورهم جمع می

دار است اي برخور گرایی از جایگاه ویژه توان گفت که حکمروایی در رویکرد نو منطقه می

  ).33: 1396صرافی و نجاتی، (

باشند که  نگر می عنوان اجزاي سازندة مدیریت با رویکردي کل سه بعد کلیدي به

سازي  ها و یکپارچه سازي تأمین زیرساخت ریزي، یکپارچه سازي برنامه یکپارچه: عبارتنداز

امین). McGill, 1998: 467(نهادي و سازمانی 
1

و تریفت 
2

صر اصلی را ، چهار عن)1995(

کنند؛ اولین عنصر حضور یک نهاد قوي  عنوان یکپارچگی نهادي شناسایی و تعریف می به

منظور  عنصر دوم سطح باالیی از تعامل را به. است که تعداد زیادي از بازیگران را در برگیرد

شرط سوم بر ساختار مشخص یک دولت . گیرد تسهیلگري و تبادل اطالعاتی در نظر می

ها و مراکز مختلف،  یجاد همبستگی جمعی که باوجودآن تصمیمات نامناسب گروهمرکزي و ا

چهارم، ایجاد یک طرح و نقشه است که عوامل مختلف، . رسد؛ تأکید دارد به حداقل می

,Goodwin & Macleod. (بتوانند برنامه مشترکی داشته باشند 1999: 513.(  

وود
3

ي مادر شهري در عمل عمدتاً به دو ها ، اشاره دارد؛ شکست مدیریت حوزه)1976(

عدم مشروعیت اقدامات در صورت نبود حمایت قانونی براي  - الف: شود عامل مربوط می

مشروعیت دولت مادر شهري بر اساس . شود اي که تصمیمات اجرا می شیوه - ها و ب آن

 هاي مشروعیت دولت حوزه. شود عوامل سیاسی، روانی و اجتماعی در یک دوره ایجاد می

طور  همان. هاي مختلف و شهروندان روبرو است هاي محلی، گروه مادر شهري با فشار دولت

که لیچ
4

استدالل کرد، اگر مردم ساختار و مکانیسم عملکرد مربوطه را ندانند، ) 1991(

  ).Wang, 2015: 24(بسیار دشوار است که آنها با تصمیمات دولت موافقت کنند 

باشد، گرایش به  گیري حکمروایی می ساز شکل که زمینه از سویی در ادارة امور جوامع

در تمرکززدایی، ارتباط سطح محلی با سطوح باالتر خود از طریق . عدم تمرکز وجود دارد

هاي سیاسی مشترك در  هاي قانون اساسی و مقررات، ارتباطات مالی و مسئولیت چارچوب

                                               
1. Amin
2. Thrift
3. Wood
4. Leach
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ح فرادستی در مادر شهرها با سطو). 66: 1398کاظمیان و همکاران، (اجراي برنامه است 

تمرکززدایی، امور مربوط به مادر شهرها را به مدیران مادر شهرهاي مربوطه واگذار کرده 

  ).1392:100مرتضوي، (ها را تحت نظارت دارد  است و تنها آن

هاي سنتی مدیریت سلسله  هاي مادر شهري نیازمند حرکت از سیستم توسعۀ حوزه

رویکرد ). Danielewicz, 2017: 285(روایی شهري است مراتبی به نفع مفهوم حکم

اي  طور داوطلبانه توسط شبکه توانند به دهد که عملکردهاي عمومی می حکمروایی نشان می

این مدل مدیریت حکمروایی مشارکتی را در . ها با روابط افقی انجام شود از سازمان

  ).Ye, 2014: 201(اه است دهد و با مشارکت جوامع مدنی همر هاي عمومی نشان می بخش

بندي  قابل دسته) ضعیف(و غیررسمی ) قوي(انواع الگوي حکمروایی در بازة رسمی 

اي از حکمروایی الگوي رسمی موقعیتی است که در آن بدنۀ حکمروایی یک  نمونه. است

آوري  شوند که توانایی جمع طور مستقیم توسط مردم انتخاب می بهحوزة مادر شهري 

قالل مالی و همچنین مسئولیت کارکردي تأمین خدمات و وضع قوانین در این مالیات، است

هاي حوزة  ترین الگوي حکمروایی، شاهد تشکیل هیئت در غیررسمی. حوزه را داشته باشند

. باشد مادر شهري هستیم؛ که در حقیقت یک همکاري داوطلبانه میان مقامات محلی می

  ).59- 62: 1395علیزاده و فرح فتحی زاده، (

رویکردهاي معطوف به مدیریت یکپارچۀ حوزه مادر شهري با رویکرد حکمروایی 

هاي فرامحلی جایگزین یا سازمان خدماتی ویژه  باشند شامل همکاري داوطلبانه، سازمان می

پیوند با رویکرد انجام وظایف هم
1

اي ، شوراهاي منطقه
2

رفیعیان و حسین پور، (باشند  می 

:1394ریزي شهر تهران،  ، مرکز مطالعات و برنامه178: 1391، لطیفی، 205: 1391

Thornley؛653 & Salet, 2007: 197  .(  

ها در حوزة مادر شهري به فرآیند هدایت کنترل و  همکاري داوطلبانه بین شهرداري 

رفیعیان و حسین پور،(پردازد  ادارة امور شهري و ارائۀ خدمات و تسهیالت عمومی می

. کند هاي منفرد را تهدید نمی به همکاري استقالل سیاسی شهرداري اقدام). 99: 1390

هاي مفیدي هستند که از طریق آن شهرداري به  اي کانون هاي منطقه عالوه بر این، هیئت

اي خود را طرح کنند و بر دیگر  هاي منطقه توانند دستورالعمل لحاظ سیاسی، می

این قبیل قراردادها ممکن است بر ). 1395:239پور و اسدي،  برك(ها فشار آورند  شهرداري

                                               
1. the linked function approach
2. special district
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هاي اطراف خود قرارداد  نوع اول هر شهرداري جداگانه با هر یک از شهرداري. دو نوع باشد

هاي  شود، شهرداري و نوع دوم اینکه یک قرارداد بین چند شهرداري منعقد می. منعقد کند

کنند  رارداد اعالم میواقع در یک منطقه با تصویب انجمن شهر الحاق خود را به آن ق

مزیت این روش تشکیل آسان، پاسخ به نیازهاي دولت محلی است و ). 177: 1391لطیفی، (

پور و اسدي،  برك(باشد  آور نمی عیب آن این است که فاقد تأییدیه قانونی است و الزام

1395 :240.(  

هاي هاي فرامحلی جایگزین، مدیریت شهري به ایجاد سازمان در رویکرد سازمان

کند که مسئولیت  هاي موجود در یک حوزة مادر شهري اقدام می فرامحلی ویژه شهرداري

شده نیز همان نوع  نهادها و سازمان تشکیل. گیرد اي را بر عهده می ارائۀ خدمات منطقه

دهند را در قالبی فراتر و براي کل حوزه  طورمعمول انجام می ها به خدماتی که شهرداري

هاي ناشی از مقیاس را  ها و استفاده از صرفه جویی در هزینه تواند صرفه می دهند که انجام می

تواند سطوح  در این الگو شرکت می). 101: 1390پور، رفیعیان، حسین(همراه داشته باشد به

شده است، اگرچه  اما نقش آن در دولت محلی تضعیف . کندمختلف را کارآمد اداره می

: 1395پور و اسدي،  برك(ادهاي دولتی نماینده داشته باشند توانند در نه ها می شهرداري

231.(  

ها  ها، شهرك اي و تعاونی متشکل از شهرستان هاي منطقه اي، سازمان شوراهاي منطقه

اي افزایش ارتباطات،  هدف شوراهاي منطقه. هاي خدماتی ویژه هستند و اغلب سازمان

ویژگی مثبت این الگو . زي اجرایی استری هاي محلی در حوزة برنامه هماهنگی میان دولت

که صرفاً بر یک عملکرد خاص تکیه  توانند چند عملکردي باشند تا این این است که می

اما ویژگی منفی آن ماهیت ارشادي الگو است که فاقد قدرت براي اخذ مالیات، تنظیم . کنند

  ).236: 1395پور و اسدي،  برك(باشد  مقررات و عملیات می

  

روش

مقاله از روش کیفی تحلیل محتواي مضمون و با استفاده از مصاحبۀ نیمه ساختاریافته این 

شده که در زمینۀ  سؤاالت مصاحبه در قالب برگۀ دستورالعمل مشخص. شود انجام می

ها به  آوري داده هاي جمع روش. آورده شده است 2باشد و در جدول  هاي مقاله می شاخص

هاي مدیریت یکپارچۀ  براي دستیابی به شاخص. باشند می اي و میدانی دو صورت کتابخانه

اي و براي شناخت و  حوزة مادر شهري و شناخت الگوهاي حکمروایی از روش کتابخانه
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صورت میدانی و از طریق مصاحبه به دست  ها براي نمونه موردي، اطالعات به تحلیل شاخص

هایی  تناظر با هر یک از شاخصصورت نیمه ساختاریافته و م سؤاالت مصاحبه به. آمده است

باشد؛ که در رابطه با حوزة مادر  سؤال می 16آمده است و شامل  3است که در جدول 

  .شوندگان پرسیده شده است شهري مشهد از مصاحبه

جامعه آماري خبرگان و متخصصین حوزة مدیریت شهري مشهد در نظر گرفته 

هایی از استانداري خراسان رضوي،  مانکه شامل مدیران شهري در ادارات یا ساز. شوند می

کنندگان  هاي مشارکت ویژگی. باشند تا اساتید دانشگاه می... شوراي شهر، شهرداري مشهد و 

که از . باشد گیري، ترکیبی هدفمند می روش نمونه. آورده شده است 1در پژوهش در جدول 

این افراد سابقۀ کار  معیار معرفی. شوند ترکیب دو روش معیاري و گلوله برفی شناسی می

منظور تعیین حجم نمونۀ مناسب از روش اشباع نظري استفاده  به. باشد سال می 10حداقل 

  .شده است

  

  کنندگان هاي مشارکت ویژگی - 1جدول 

  ارگان مرتبط با مدیریت  حوزة فعالیت  سابقه فعالیت  شونده مصاحبه

  شهرداري  مدیر شهري  26  1

  دانشگاه -اي شهرشور  دانشگاهی-مدیر شهري   25  2

  دانشگاه  دانشگاهی  20  3

  شهرداري  مدیر شهري  11  4

  شوراي شهر  مدیر شهري  35  5

  مهندسی نظام  مدیر شهري -دانشگاهی  25  6

  استانداري  مدیر شهري  13  7

  استانداري  مدیر شهري  28  8

  استانداري  مدیر شهري  24  9

  شهرداري  مدیر شهري  24  10

  سازيراه و شهر  مدیر شهري  13  11

  

هاي منتخب، در تناسب با عنوان مقاله هستند و  منظور تعیین روایی مصاحبه، نمونه به

اي  گونه تحلیل سؤال و تناظر آن با متغیرهاي تحلیل که بر مبناي منابع علمی هستند به

براي تعیین پایایی بین دو رمزگذار بر . شود هاي موضوع، سنجیده می است که همۀ جنبه
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اند بر مجموع کل  تعداد واحدهایی که به یک صورت رمزگذاري شده(ایی اساس ضریب پای

 187واحد رمزگذاري شده که  248درمجموع . شده است محاسبه) واحدهاي رمزگذاري شده

باشد که  درصد می 75بنابراین ضریب پایایی . اند بوده) ها روایت(رمز در یک واحد معنایی 

-Atlasافزار  باشد و با نرم صورت تفسیري می احبه بههاي مص تحلیل داده. شده استپذیرفته

ti.7 آورده شده است1شکل افزار در  مراحل انجام کار در نرم. شود انجام می.  

  

  
  ATLAS-TI.7افزار  فرآیند تحلیل دادة کیفی با استفاده از نرم -1شکل

  

 هاي مدیریت یکپارچه حوزة مادر شهر مشهد، با توجه به پس از بررسی شاخص

هاي مدیریتی حوزه به دست آمد،  شناختی که از ساختار، موانع، امکانات و سایر ویژگی

سپس، براي برخی . شود مدلی مبتنی بر پایۀ حکمروایی و حضور تمام کنشگران تدوین می

  .ها نیز برسد شود تا به تأیید آن کنندگان ارائه می از مشارکت

بر اساس آمار . باشد کیلومترمربع می11بر  حوزة مادر شهري مشهد با مساحتی بالغ

. میلیون نفر است 6/3جمعیت آن بیش از  1395سرشماري عمومی نفوس و مسکن در سال 

هایی از شهرستان  ، این حوزه شامل بخش1397به لحاظ تقسیمات سیاسی کشور در سال 

ري حد و حدود حوزة مادر شه. باشد مشهد، چناران و فریمان و کل شهرستان بینالود می

  .آمده است 2مشهد به همراه تقسیمات سیاسی و حریم شهرها در شکل 
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  مشهد مادر شهريمحدودة حوزة - 2شکل 

  1390مهندسین مشاور فرنهاد  شهري مشهد، طرح مجموعۀ: مأخذ

  

  مورد بررسی در مقالههاي شاخص -2جدول 

  شماره  منبع  شاخص  مؤلفه  ابعاد

یکپارچگی و 

  هماهنگی

I1)1998(مک گیل   انداز مشترك ورالعمل و چشمدست  ریزي برنامه

نهادي و 

  سازمانی

قراردادها و توافقات در میان 

  ها شهرداري
  I2)1390(هاشمی و دیگران 

I3)1995(امین و تریفت   کننده وجود یک سازمان هماهنگ

تمرکززدایی

تمرکززدایی 

منابع و 

  اختیارات

  I4)1392(مرتضوي  ها از دولت درآمد مستقل شهرداري

هاي دولتی دخیل در مدیریت  سازمان

  حوزه
  I5)1998(مک گیل 

واگذاري امور 

به سطوح 

  تر پایین

  I6)1395(پین و دیگران   گذاري در سطح حوزة مادر شهري قانون

  I7)1392(مرتضوي   ها ارائۀ خدمات شهري از سوي شرکت
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  شماره  منبع  شاخص  مؤلفه  ابعاد

حکمروایی 

  قانون

قانونی بودن 

  ها سیاست

هاي  در قوانین سازمانعدم تعارض 

  مختلف

رفیعیان و حسین پور 

)1390(
I8  

تعداد اصالحات قوانین متناسب با 

  تحوالت
  I9)1392(مرتضوي 

شیوة اجراي 

  قوانین

  I10)1995(امین و تریفت   نظارت بر حسن اجرا وظایف توسط نهاد

  I11)1995(امین و تریفت   هاي تسهیلگر و حمایتگر تعداد سازمان

  شارکتم
  I12)1392(مرتضوي   نهادهاي بخش مدنی در ساختار اداري  همکاري

  I13)1392(مرتضوي   وجود شورا در سطوح مختلف  وجود شورا

رهبري
قدرت اجرایی 

  مدیران شهري

  I14)1395(پین و دیگران   وجود مشروعیت سیاسی شهردار

  I15)1392(مرتضوي   گیري در نحوة تأمین منابع مالی تصمیم

  I16)1392(مرتضوي   هاي مختلف شهري تسلط بر سازمان

  

  ها یافته

ارائه 3ها و رمزها در جدول  افزار به تفکیک شاخص خروجی حاصل از تحلیل مصاحبه با نرم

شده و هر هاي انجام سازي متون مصاحبه، رمزگذاري باز مصاحبه پس از آماده. شده است

دست آمده  در مرحلۀ بعد، رمزهاي به. تقلیل یافته است پاراگراف به یک یا چند واحد معنایی

سازي،  هایشان با کمک ادغام یا ایجاد رمز جدید در محیط شبکه ها و شباهت بر اساس تفاوت

  .اند شدهبندي طبقه

  

  ها و ابعاد مدیریت حوزة مادر شهري مشهد رمزها، مؤلفه - 3جدول 

  رمزها  شاخص

I1سعه و عمران ناحیۀ مشهدطرح تو -طرح مجموعه شهري مشهد

I2  توافق خیلی کم -عدم توافق  -حوزة بحران

I3   اداره  -5کمسیون ماده -کارگروه امور زیربنایی  -دفتر فنی استانداري  -اداره کل امور شهري

ها سازمان همیاري شهرداري -شوراي شهرستان -کل راه و شهرسازي 

I4  عوارض  - عوارض صنفی -عوارض نوسازي  –وانه عوارض صدور پر -افزوده  مالیات بر ارزش
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  رمزها  شاخص

اوراق مشارکت-ها  اعتبارات تملک دارایی-ونقل  حمل

I5اداره کل راه و شهرسازي –نیروي انتظامی –هاي ها و دهیاري سازمان شهرداري –استانداري– 

اداره کل میراث فرهنگی گردشگري  –سازمان جهاد کشاورزي –زیست  اداره کل حفاظت محیط

هاي خدماتی آب، برق،  شرکت –دادگستري –سازمان صنعت معدن و تجارت  –دستی  ایعو صن

اي و فاضالب آب منطقه

I6  مصوبات شوراي شهرستان –ضوابط طرح ناحیۀ –ضوابط طرح مجموعه شهري

I7   قرارداد با  –واگذاري نظارت و اجراي ساختمان و صدور مجوز ساختمانی به دفاتر پیشخوان

محافظت  -ونقل  خدمات حمل –آسفالت و روشنایی معابر  –ي نگهداري فضاي سبز پیمانکار برا

از اراضی حریم شهر

I8   وساز در حریم شهر  تعارض نظارت بر ساخت –تعارض در امور اراضی  –تعارض میان مرزها– 

ها ها با ضوابط طرح هاي جدید ارگان نامه تعارض بخش

I9  الیحۀ –100طرح و الیحه شامل پیشنهاد اصالح قانون ماده اصالح در حد  –اصالح قوانین  عدم

سازي تعریف حریم و  قانون یکسان –الیحۀ مدیریت واحد شهري  –جامع مدیریت شهري 

محدوده شهر

I10اداره کل راه و شهرسازي –استانداري  –کننده  عدم وجود سازمان هماهنگ  

I11 در –تسهیلگري در بافت فرسوده و حاشیه  –تسهیلگري شوراها  –تسهیلگري سازمان بازرسی

  عدم وجود سازمان تسهیلگر –تسهیلگري اداره کل راه و شهرسازي  –زیست  حوزه محیط

I12 ها  و سمن نهاد هاي مردم سازمان–حضور نهاد مدنی در شوراها  –عدم حضور نهاد مدنی– 

  حضور در کارگروه امور زیربنایی –مهندسی  نظام

I13محله -بخش –استان –شهرستان –روستا  -هر شوراهاي ش  

I14 عدم حضور شهردار براي حوزة مادر  –انتصاب توسط استاندار  -انتخاب توسط شوراي شهر

  شهري

I15در مرز قانونی حریم و محدوده شهر  

I16هاي زیرمجموعۀ شهرداري بر نهادها و ارگان  

  :صورت زیر است ها بههاي تحقیق در تحلیل مضمون محتواي مصاحبه یافته

بعد یکپارچگی و هماهنگی-

توسعه و "و  "مجموعه شهري مشهد"هاي در سطح حوزة مادر شهري مشهد طرح

ها ضمانت  این طرح. ریزي است مبنایی براي یکپارچگی در حوزة برنامه "عمران ناحیۀ مشهد
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ها توافقاتی  ن آناند، بی ها چون در حیطۀ محدودة قانونی خود مکلف شهرداري. اجرایی ندارند

 5شوندة  یکی از مصاحبه. ها رقابت است در مواردي هم بین شهرداري. گیرد کمی صورت می

گیرد و  بنابراین توافقات کمی صورت می. ها رقابت وجود دارد بین شهرداري"معتقد است؛ 

. "هاي مشهد طرقبه و شاندیز حالت تخاصم وجود دارد ها است که بین شهرداري سال

این ساختار در شهرداري مشهد . ها به جمعیت شهر بستگی دارد اداري شهرداريساختار 

در حوزة مادر شهري مشهد وزارت کشور از طریق استانداري خراسان . مقیاس بزرگی دارد

کننده  هاي هماهنگ وزارت راه و شهرسازي نیز از ارگان. کننده است رضوي نهاد هماهنگ

هماهنگی وظیفۀ شوراي شهرستان است "ار داشت؛ اظه 4شوندة  مصاحبه. شود محسوب می

  ."اما در بحث اجرایی ادارات کل و استانداري قدرت دارند
  

بعد تمرکززدایی-

هاي از نظر بودجه به دولت  وابستگی شهرداري 1362در راستاي قانون بودجۀ سال 

. رندباوجوداین قانون، شهرداري شهرهاي کوچک وابستگی بیشتري به دولت دا. کاهش یافت

ها از اعتبارات دولتی استفاده  جز مشهد سایر شهرداري به"دارد؛  اظهار می 7شوندة  مصاحبه

ها از  شهرداري. "شود ریزي توسط فرمانداران توزیع می هاي برنامه کنند که در کمیته می

هاي خاص و عوارض  ها، اوراق مشارکت براي پروژه طریق مالیات، اعتبارات تملک دارایی

دولت مرکزي نقش پررنگی در مدیریت حوزة مادر شهري . ی مستقل از دولت دارنددرآمدهای

ها و سپس ادارات کل در سطح استان و استانداري  قوة مجریه از طریق وزارتخانه. مشهد دارد

هاي ناحیه و مجموعۀ  ضوابط طرح. ریزي این حوزه تأثیرگذار هستند بر مدیریت و برنامه

. وبات شوراي شهرستان قوانین مختص به این سطح هستندشهري به همراه برخی از مص

. "متولی خاصی براي اجراي قوانین در این سطح وجود نداد"معتقد است؛  5شوندة  مصاحبه

در این سطح قانون جامع مدیریت شهري و قانون جامع شهرسازي و معماري کشور مطرح 

سپاري  نامه برون بر اساس آیین. اند هایی هستند که هنوز تصویب نشده ها پیشنهاد است این

خدمات شهرداري مشهد
1

ریزي به بیرون از  ها در حوزة عمرانی و برنامه بسیاري از وظایف آن 

                                               
در شوراي شهر مشهد به شهرداري مشهد اجازه داده  1392مصوب سال  14855/12الیحه شماره  1طبق ماده -1

ها و افزایش و سرعت  سپاري و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مدیریت هزینه شود که با رویکرد برون می

وصول درآمدها، نسبت به توان سنجی و تعیین ظرفیت واگذاري کار براي هر یک از کارگزاران درآمدي اقدام نموده 

الزحمه، نسبت به انتخاب کارگزار و عقد قرارداد با  و با توجه به ظرفیت کارگزاران و تعرفه مصوب براي پرداخت حق

.آنها اقدام نماید
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اکثر وظایف "معتقد است؛  10شوندة  مصاحبه. شود ساختار اداري شهرداري سپرده می

 هاي مختلف چون این خدمات در زمینه. ها به بخش خصوصی محول شده است شهرداري

  ."باشد می... رانی، نگهداري فضاي سبز، نظافت و رفت و روب معابر و اتوبوس

  

  بعد حکمروایی قانون-

میان "گوید؛  می 7شوندة  مصاحبه. به دلیل نبود مدیریتی یکپارچه تعارضاتی وجود دارد

مرز تقسیمات سیاسی و محدوده و حریم مصوب شوراي عالی معماري و شهرسازي تعارض 

حتی در محدوده بین مرز شهرها و "2شوندة  مچنین به گفتۀ مصاحبهه. "وجود دارد

اگرچه در زمان تهیه طرح مجموعۀ . "هاي روستاهاي داخل حریم تعارض است دهیاري

ها اخذ  ها و ضوابط و الزامات آن دستگاه هاي استانی طرح شهري مشهد از تمامی ارگان

اي را به تصویب  که ارگانی بخشنامهگردید؛ لیکن پس از تصویب و ابالغ طرح احتمال این

تعارضاتی در "معتقد است؛  4شوندة  مصاحبه. برساند که مغایر با این طرح باشد وجود دارد

شهرداري از طریق پلیس ساختمان . وساز در حریم شهر وجود دارد حوزه نظارت بر ساخت

رسازي نیز از طریق اداره راه و شه. جهاد کشاورزي ابزار نظارتی خود را دارد. نظارت دارد

  ."کند وساز غیرمجاز اقدام می یگان مقابله با ساخت

ریزي است و  هاي گذشته اصالح در قوانین شامل تغییرات در حوزة برنامه طی سال

اند اما به لحاظ قانون  هاي راهبردي ساختاري پیش رفته هاي جامع به سمت طرح طرح

 1شوندة  مصاحبه. مجلس بسیار ضعیف است اجرایی فرآیند اصالح قوانین مرتبط با حوزه در

شهرداري، بیش از  100الیحه قانون مدیریت واحد شهري، قانون اصالح ماده  "معتقد است؛ 

تنها اصالحی "گوید؛  می 3شوندة  مصاحبه. "سال در مجلس است و هنوز تصویب نشده 10

وده است که سازي تعریف حریم و محد سال اخیر صورت گرفته، قانون یکسان 12که طی 

حوزه استحفاظی، محدوده قانونی، حریم شهر، حریم ماده . قبل از آن تعاریف پراکنده بود

سازي، تعاریف یکسان شد و قوانین قبل منسوخ  قانون شهرداري، که با قانون یکسان 99

  ."گردید

هایی براي شناساندن قوانین به مسئولین  شوندگان همایش به اعتقاد بسیاري از مصاحبه

کارگروه زیربنایی استان، جلساتی "گوید؛  می 8شوندة  البته مصاحبه. کارگزاران وجود نداردو 

برگزار ... هاي میراث فرهنگی، بافت فرسوده و  هاي جامع و تفصیلی، طرح براي طرح

استانداري و اداره کل راه و شهرسازي نهادهاي نظارتی بر حسن اجرا وظایف . "کند می
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ها و کارگروه امور  از طریق دفتر فنی، ادارة کل امور شهري، فرماندارياستانداري . باشند می

یکی از عوامل یکپارچگی نهادي سطح باالیی از تعامل در میان . زیربنایی نظارت دارد

  .منظور تسهیلگري و تبادل اطالعاتی است مؤسسات همکاري به

  بعد مشارکت-

ریتی وجود ندارد؛ نهادي ازآنجاکه در سطح حوزة مادر شهري مشهد تشکیالت مدی

تر نهادهاي  اما در سطوح پایین. مربوط به بخش مدنی و خصوصی در ساختار اداري هم ندارد

نهاد  هاي مردم ها و سازمان توانند از طریق شورا، سمن مربوط به بخش مدنی و خصوصی می

شوندة  بهمصاح. و گاهی با حضور در کارگروه امور زیربنایی، در مدیریت شهري دخیل باشند

ها حاصل جمع شوراهاي شهر است ولی مصوبات آن  شوراي عالی استان"گوید؛  می 1

معتقد  2شوندة  مصاحبه. "فقط در حد توصیه است و متولی اجرایی ندارد. تشریفاتی است

شورایی . "گیري دارد مهندسی امکان دخالت و تصمیم از نظر قانونی تا حدودي نظام"است؛ 

صورت رسمی وجود دارد، شوراي شهر،  آنچه که به. هري وجود ندارددر سطح حوزة مادر ش

شوراي شهرستان جایگاه باالتري نسبت به شوراي شهر دارد اما . شهرستان و استان است

.شوراي شهر قدرت اجرایی بیشتر دارد

  بعد رهبري-

نشده، شهردار  در مادر شهري مشهد به دلیل اینکه ساختار مدیریتی این سطح تعریف

شهردار در شهرهاي حوزه از سوي شوراي شهر پیشنهاد و از طرف استاندار تأیید . م ندارده

و بر نهادها . گیري دارند شهرداران در مرز قانونی حریم و محدودة شهر حق تصمیم. شود می

در کارگروه زیربنایی "گوید؛  می 2شوندة  مصاحبه. شان تسلط دارند هاي زیرمجموعه و ارگان

  ."باشد ر داراي یک حق رأي میاستان شهردا

  

  بحث

مطابق با مبانی نظري پژوهش دستیابی به مدیریت یکپارچۀ در مادر شهر مبتنی بر رویکردي 

به این . شود ریزي، تأمین خدمات و نهادي مطرح می سازي برنامه نگر است که ابعاد یکپارچه کل

الي سیاسی، طرح مشترك، منظور، این سطح نیازمند عواملی چون رهبر قوي با مشروعیت با

  .باشد گذاري و مشارکت تمام کنشگران می استقالل مالی و قدرت قانون
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معتقد است؛ یک بعد اساسی براي ) 1995(و امین و تریفت ) 1998(مک گیل 

براي حوزة مادر شهري مشهد . ریزي است سازي برنامه نگر، یکپارچه دستیابی به رویکردي کل

اما . باشند ریزي می حیه مبنایی براي یکپارچگی در حوزة برنامههاي مجموعه شهري و نا طرح

، نهادي قوي را که متشکل از بازیگران مختلف )1995(امین و تریفت . ضمانت اجرایی ندارند

اما به لحاظ سازمانی، نهادي . کنند عنوان عنصر اساسی به یکپارچگی مدیریتی معرفی می به

به همین دلیل تعارضاتی میان . نشده است عریفبراي مدیریت یکپارچه در این حوزه ت

هاي دولتی  ها سازمان در برخی زمینه. نهادهاي دخیل در مدیریت این حوزه وجود دارد

  .کنند کننده ایفا می مانند استانداري و اداره کل راه و شهرسازي استان نقش هماهنگ

در مدیریت ، مشروعیت دولت حوزة مادر شهري را به عوامل موفقیت )1976(وود 

در حوزة مادر شهري مشهد، چنین نهادي شکل نگرفته است به این . کند یکپارچه مطرح می

از . گیرد نشده است؛ انتخاباتی براي تعیین مدیر صورت نمی دلیل که ساختار مدیریتی تعریف

هاي  ، مدیریت حکمروایی مبتنی بر مشارکت فعال جوامع مدنی و سازمان)2014(نظر اي 

بخش دولتی . باشد عوامل و بازیگران سه بخش دولتی، عمومی و خصوصی می. مردمی است

شامل استانداري، ادارات کل استان، نیروي انتظامی، دادگستري، سازمان همیاري 

بخش عمومی شامل شوراهاي . باشند هاي خدماتی وزارت نیرو می ها، شرکت شهرداري

بخش . ها است اري و دانشگاهاستان، شهرستان، بخش، شهر، روستا و شهرداري، دهی

هاي تسهیلگر،  ها، سازمان نهاد، سمن هاي مردم خصوصی نیز شوراي محالت، سازمان

بخش دولتی در دو . شود مهندسی، مهندسان مشاور را شامل می هاي صنفی، نظام اتحادیه

ریزي  هاي عمومی و خصوصی تنها در زمینه برنامه ریزي و اجرایی و بخش حوزه برنامه

  .یت شهري دخیل هستندمدیر

، گرایش به تمرکززدایی از حکومت )1392(و مرتضوي ) 1398(کاظمیان و همکاران 

  .دانند هاي حکمروایی می گذاري و ارتباطات مالی را از ویژگی هاي قانون مرکزي در زمینه

. ها ضمانت اجرایی ندارند شود و ضوابط طرح اما در این حوزه قوانین در مرکز وضع می

  .اند جز شهر مشهد سایر شهرها به حکومت مرکزي وابسته اظ مالی نیز بهبه لح

هاي مادر شهري با  در بخش مبانی نظري سه الگوي حکمروایی در سطح حوزه

  سازمان فرامحلی جایگزین و  -2همکاري داوطلبانه،  -1هاي متفاوت معرفی شد؛  ویژگی

ي حوزة مادر شهري مشهد براي ها هاي پژوهش شهرداري طبق یافته. اي شوراي منطقه - 3

 نامه، جذب منافع بیشتر با یکدیگر رقابت دارند؛ بنابراین سازوکارهایی مانند ایجاد توافق
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همکاري و بستن قراردادها اجرایی در حوزة مادر شهري مشهد اجرایی نخواهد شد؛ چرا که 

ظوره که در هاي فرامحلی چندمن بنابراین سازمان. آور نیستند ها الزام تصمیمات آن

تواند الگوهاي مناسبی براي دستیابی به حکمروایی براي  هاي مختلف فعالیت دارند می حیطه

همچنین یک الگوي حکمروایی نسبتاً رسمی که اعضاي آن و . حوزة مادر شهري مشهد باشد

شود، جایگاه قانونی دارد و همچنین  طور غیرمستقیم توسط مردم انتخاب می مدیر به

هاي حوزه  ین خدمات و وضع قوانین را داشته باشند؛ با توجه به ویژگیمسئولیت تأم

  .شود پیشنهاد می

اي از مشکالت و مسائل شهر مشهد در حاشیۀ شهر  طور که بیان شد بخش عمده همان

نشینی و  مسائل مربوط به حاشیه. افتد و خارج از محدوده و حریم قانونی آن اتفاق می

هاي صنعتی  ها و شهرهاي جدید و همچنین توسعه د شهركهاي غیررسمی، ایجا سکونتگاه

هایی است که در ارتباط با این شهر اما در خارج از محدودة مدیریتی آن ظاهر  پدیده

. یابد بنابراین ارائۀ مدل مدیریتی در سطح حوزة مادر شهري مشهد ضرورت می. شود می

ها به  ابتدا به تحلیل شاخص براي ارائۀ مدل مدیریت یکپارچه در حوزة مادر شهري مشهد،

دست آمده براي مدیریت یکپارچه، اقدام گردید؛ تا مدل پیشنهادي با شرایط، ساختار و 

نتایج . هاي مدیریتی نمونه موردي منطبق باشد و بتواند مدلی عملیاتی محسوب شود ویژگی

بر . ستآورده شده ا 3شکل مدیریت حوزة مادر شهري مشهد در  تحلیل تلفیقی از وضعیت 

صورت  هایی که مدیریت به ها و امکانات و همچنین حوزه ها و موانع، ویژگی اساس محدودیت

تعیین و تفویض  - تشکیل شوراي مادر شهر، ب -اجرایی باید اقدام کند، سه عامل الف

هاي  ارائۀ خدمات از طریق سازمان خدماتی ویژه در حوزه -اختیارات شهردار مادر شهر و ج

شود؛ هر یک از عوامل  گونه که در نمودار زیر مشاهده می همان. شود هاد میاجرایی، پیشن

  .باشد ها و یا مسائل حوزه می ها، محدودیت پیشنهادي در پاسخ به یکی از ویژگی
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  مادر شهري مشهدنتایج تحلیل تلفیقی از وضعیت مدیریت حوزة -3شکل 

  نگارندگان: مأخذ

  

هاي زیر  ي، این نهاد یا سازمان باید داراي ویژگیپذیري مدل پیشنهاد منظور تحقق به

  :باشد

 ازلحاظ جایگاه قانونی در سطحی باشد که بتواند وظیفۀ مهم ایجاد هماهنگی در

  .خوبی به انجام برسانند هاي متعدد اجرایی را به اقدامات بخش

گیري و اجرایی در چارچوب قوانین برخوردار باشد گذاري، تصمیم از ویژگی قانون.

هاي موجود؛ تمرکززدایی مالی و قانونی مبتنی بر ظرفیت



  

  

  

  

43   |دل و همکاران  تازه ،…تدوین الگوي مدیریت یکپارچه حوزه

 پرهیز از ایجاد ساختارهاي اداري جدید که بر بار مالی براي نهادهاي دولتی

  .افزاید می

کننده در این حوزه است و قدرت  ترین نهاد هماهنگ استانداري خراسان رضوي مهم

شود شوراي مادر شهري در این نهاد  بنابراین پیشنهاد می. گیري باالیی دارد اجرایی و تصمیم

  .تشکیل شود تا اوالً جایگاه قانونی داشته باشد و ثانیاً از ایجاد ساختار اداري جدید بپرهیزد

. شود هاي خدماتی ویژه که استقالل مالی دارند؛ ارائه می ارائۀ خدمات از طریق سازمان

. کند حوزه مشخص میشوراي مادر شهر، خدمات و وظایف هر ادارة کل را براي این 

. دهندة خدمات وجود نداشته باشد ها انجام که همپوشانی و تعارض میان دستگاه طوري به

سپاري خدمات شهرداري مشهد از  نامه برون نهاد مدیریت مادر شهر نیز مبتنی بر آیین

نظارت بر حسن اجراي وظایف از طریق . دهند ها، خدمات این سطح را ارائه می طریق شرکت

  .گیرد هاي این شورا صورت می تهکمی

اي در شوراي  هاي منطقه سوي تمرکززدایی، قوانین با توجه با ویژگی جهت حرکت به

  .گردد شود و طرح مجموعه شهري مشهد نیز در این شورا تصویب می مادر شهري وضع می

مدیر حوزة مادر . شده است منظور جلوگیري از تعارضات مدیر دیده در این مدل به

ها و نهادهاي  باشد که با تفویض اختیارات ارگان مشهد، همان شهردار مشهد می شهري

مثال  عنوان به. شود دخیل در مدیریت حوزه به نهاد مدیریت مادر شهر مشهد واگذار می

ها،  هاي مسکونی و راه تفویض اختیارات اداره کل راه و شهرسازي در رابطه با توسعه شهرك

شهري، تفویض اختیارات سازمان صنعت، معدن و تجارت در تهیه و تصویب طرح مجموعۀ 

وساز  هاي صنعتی، تفویض اختیارت سازمان جهاد کشاورزي در ارتباط با ساخت زمینه توسعه

هاي دخیل در مدیریت خارج از  ها و سازمان خارج از حریم و تفویض اختیارات سایر شرکت

اي، اداره کل  یرو مانند آب منطقههاي وابسته به وزارت ن حریم شهر مشهد ازجمله شرکت

ضمن . شود دستی و فرمانداري به شهردار واگذار می میراث فرهنگی، گردشگري و صنایع

هاي تخصصی شهرسازي  و کمیته 13، ماده 5هاي ماده  اینکه شهردار رئیس کمیسیون

هاي مختلف با حضور در شوراي مادر شهر  در مدل پیشنهادي منافع گروه. باشد می

هاي عمومی، دولتی و خصوصی  ها شامل نمایندگان بخش این گروه. شود رگرفته میدرنظ

الگوي پیشنهادي مدیریت حوزة مادر شهري مشهد با رویکرد حکمروایی شهري در . هستند

  .شده استترسیم 4شکل 
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  الگوي پیشنهادي مدیریت حوزة مادر شهري مشهد با رویکرد حکمروایی شهري - 4شکل 

  دگاننگارن: مأخذ

  

  گیري نتیجه

این مقاله با هدف دستیابی به الگوي مناسب مدیریت یکپارچۀ حوزة مادر شهري مشهد با 

دهد که به دنبال روندهاي توسعۀ  مطالعات نشان می. رویکرد حکمروایی صورت گرفته است

ها  هاي متفاوت جغرافیایی، رویکردها متفاوتی براي مدیریت این حوزه شهري در مقیاس

در . محور است گرایی، به دور از رویکردهاي دولت دیدگاه اخیر نو منطقه. دشده استپیشنها

ریزي و مدیریت الزم  این دیدگاه نیازي براي متصل کردن تمامی کنشگران در فرآیند برنامه

  .باشد گرایی می بنابراین حکمروایی الگوي پیشنهادي نو منطقه. است

نگر است که در  شهري مبتنی بر رویکردي کلدستیابی به مدیریت یکپارچۀ حوزة مادر 

سازي  ها و یکپارچه سازي تأمین زیرساخت ریزي شهري، یکپارچه سازي برنامه ابعاد یکپارچه
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به این منظور، این سطح نیازمند عناصري چون رهبر قوي . شود نهادي و سازمانی مطرح می

گذاري و همکاري و  انونبا مشروعیت باالي سیاسی، طرح مشترك، استقالل مالی و قدرت ق

ریزي،  یکپارچگی برنامه(شانزده شاخص در قالب نه مؤلفه . باشد مشارکت تمام کنشگران می

تر، قانونی  نهادي و سازمانی، تمرکززدایی منابع و اختیارات، واگذاري امور به سطوح پایین

قدرت هاي همکاري، وجود شورا و میزان  ها، شیوه اجراي قوانین، شبکه بودن سیاست

یکپارچگی و هماهنگی، تمرکززدایی، (و پنج بعد ) عملیاتی و اجرایی مدیران شهري

  .، براي دستیابی به یکپارچگی شناسایی شد)حکمروایی قانون، مشارکت و رهبري

استانداري، ادارات کل استان، سازمان (بازیگران ساختار مدیریتی در سه بخش دولتی 

هاي خدماتی وزارت  ها، شرکت زمان همیاري شهرداريها، سا بازرسی کل کشور، فرمانداري

شوراهاي استان، شهرستان، بخش، شهر، شوراي روستا، شهرداري، (، بخش عمومی ..)نیرو و

ها،  نهاد، سمن هاي مردم شوراي محالت، سازمان(و بخش خصوصی ) ها دهیاري، دانشگاه

بندي  گروه) ان مشاورمهندسی، مهندس هاي صنفی، نظام هاي تسهیلگر، اتحادیه سازمان

ریزي برخی از این کنشگران و در حوزة اجرایی تنها نهادهاي دولتی  در حوزة برنامه. شوند می

  .در مدیریت این سطح دخیل هستند

ها در ارتباط با حوزة مادر شهري مشهد حاکی از آن است که در بعد یکپارچگی و  یافته

مبنایی براي  "و عمران ناحیۀ مشهدتوسعه "و  "مجموعه شهري مشهد"هماهنگی دو طرح 

استانداري خراسان رضوي و اداره راه و شهرسازي نهادهاي هماهنگ. یکپارچگی است

در بعد تمرکززدایی شهرهاي . ها رقابت زیادي وجود دارد اما در بین شهرداري. اند کننده 

ل استان و دولت از طریق ادارات ک. کوچک به لحاظ مالی وابستگی بیشتري به دولت دارند

در بعد حکمروایی قانون . ریزي این حوزه تأثیرگذار است استانداري بر مدیریت و برنامه

. دهد به دلیل نبود قانون واحد در این سطح تعارضاتی نیز وجود دارد ها نشان می یافته

وساز در  هاي نظارتی بر ساخت اختالف میان مرز سیاسی و حریم مصوب شهرها، دستگاه

توان گفت نهادي مربوط به  در بعد مشارکت می. اي از این تعارضات است مونهحریم شهر، ن

تر نهادهاي  اما در سطوح پایین. بخش مدنی در ساختار اداري حوزة مادر شهري وجود ندارد

نهاد  هاي مردم ها و سازمان توانند از طریق شورا، سمن مربوط به بخش مدنی و خصوصی می

در . امور زیربنایی استان، در مدیریت شهري دخیل باشندو گاهی با حضور در کارگروه 

در رابطه . صورت رسمی وجود دارد، شوراي شهر، شهرستان و استان است شوراها آنچه که به

دهد به دلیل اینکه ساختار مدیریتی در این سطح  هاي نشان می با بعد رهبري یافته
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داران در مرز قانونی حریم و شهر. نشده است، بالطبع آن، مدیر هم وجود ندارد تعریف

  .گیري دارند محدوده شهر حق تصمیم

. شود براي دستیابی به مدیریت یکپارچۀ، نهاد مدیریت مادر شهري مشهد پیشنهاد می

گذاري و تهیۀ طرح و نظارت را بر عهده  نهاد داراي شوراي مادر شهر است که وظیفۀ قانون

اعضاي شورا، ترکیبی از . دست خواهد یافت ریزي از این طریق به یکپارچگی برنامه. دارد

گذاري، انتخاب  این اعضا با قانون. باشند هاي دولتی، عمومی و خصوصی می نمایندگان بخش

. شهردار حوزه مادر شهر و حضور در جلسات تهیۀ طرح در مدیریت حوزه دخیل هستند

ا به لحاظ مالی ه این سازمان. شود هاي خدماتی ویژه ارائه می خدمات از طریق سازمان

  .ها نظارت دارد شهردار مشهد بر حسن اجراي وظایف سازمان. استقالل دارند

این مقاله با تمرکز بر ارائۀ مدل براي مدیریت یکپارچۀ حوزة مادر شهري مشهد 

. که بتوان جایگاه کنشگران مختلف را در این مدیریت تعیین کرد طوري پیشنهادشده است به

  :زیر نیز در عملیاتی کردن این مدل مدیریتی کارگشا خواهد بود هاي تحقیقاتی پیشنهاد

هاي خدماتی ویژه براي حوزة مادر شهري مشهد؛ تعیین سازمان- 

.راهکارهاي تأمین منابع مالی نهاد مدیریتی حوزة مادر شهري مشهد- 
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