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چكيده
مقدمه و هدف پژوهش :قانون نظام تقسيمات کشوري ،سطوح مختلف اين تقسيمات را به شرح استان ،شهرستان،
بخش ،شهر ،دهستان و روستا معين نموده است .ع الوه بر اين مطالعات طرح كالبدي ملي ايران كه توسط وزارت مسكن
و شهرسازي تهيه و تصويب شده است ،قلمرو كشور ايران را به  92منطقه و  58ناحيه برنامه ريزي و عملكردي تقسيم
نموده است .با توجه به اينكه هر يك از سطوح نظام تقسيمات كشوري اعم از استان ،شهرستان و بخش در وضعيت
موجود از نهاد مديريت مربوط به خود برخوردار ميباشد ،اين موضوع در خصوص قلمرو ناحيه مصداق نداشته و قلمرو
ناحيه فاقد متولي مديريت ميباشد .بر اين اساس در تحقيق حاضر سعي بر آن است تا با شناخت مسائل و مشكالت
حاكم بر مديريت قلمرو نواحي در ايران و تجزيه و تحليل آنها ،به الگوي مناسبي از مديريت اين نواحي دست يافته و
اين الگو را در قلمرو نواحي کشور نهادينه نمود.
روش پژوهش :روش تحقيق روش توصيفي است .روش گردآوري دادهها نيز عبارت از پرسشنامه و استفاده از منابع
كتابخانهاي است .جامعه آماري تحقيق حاضر نيز شامل گروه كارشناسان و صاحب نظران مديريت و برنامه ريزي
ناحيهاي و نيز اسناد مربوط به طرحهاي توسعه و عمران ناحيهاي است.
يافتهها :يافتههاي تحقيق در محورهاي مطالعاتي عوامل و عناصر تأثيرگذار در مديريت قلمرو ناحيه ،روابط سازماني
ميان عوامل و عناصر و سازمانهاي دخيل در مديريت ناحيه و ابزارهاي مورد نياز مديريت ناحيه در دو بخش يافتهي
حاصل از پرسشنامه و يافتههاي حاصل از مطالعات اسنادي و طرحهاي توسعه و عمران ناحيه به دست آمده است .بر
اساس اين يافتهها ،مديريت قلمرو ناحيه به سازمان جديدي نياز داشته و عوامل و عناصر سازماني مرتبط با بر قراري
ارتباط سازماني مطلوب ،اين مديريت را به سرانجام خواهند رساند.
نتيجه گيري :بر مبناي محورهاي مورد اشاره در فوق و بر اساس شناخت و مطالعه صورت گرفته در هر يك از اين
محورها ،با بهکارگيري روش تجزيه و تحليل مبتني بر روش ،SWOTجداول مربوطه در هر يك از اين محورها تهيه
شده و اين جداول به عنوان مبنايي براي استخراج راهبردها به منظور استفاده در طراحي الگوي پيشنهادي مديريت
قلمرو ناحيه بوده است .منطبق بر جداول SWOTتهيه شده ،ابتدا راهبردهاي الزم به منظور مديريت قلمرو ناحيه
استخراج شده و بر اساس راهبردهاي مستخرج از تجزيه و تحليل يافتهها ،الگوي مناسب مديريت ناحيه در قلمرو كشور
ارائه شده است.
واژگان کليدي :منطقه ،مديريت منطقهاي ،طرح توسعه و عمران ناحيه
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مقدمه
بر اساس قانون نظام تقسيمات کشوري يا سياسي -
اداري سطوح مختلف اين تقسيمات عبارتند از :استان،
شهرستان ،بخش ،شهر ،دهستان و روستا (مجلس شوراي
اسالمي ،9360 ،ماده )9
نظام تقسيمات كالبدي ،پهنه كشور ايران را به 92
منطقه كالبدي و  58ناحيه تقسيم کرده است (وزارت
مسکن و شهرسازي  .)9378يك منطقه كالبدي معموالً
از به هم پيوستن يک يا چندين استان و يك ناحيه از به
هم پيوستن چندين شهرستان تشكيل ميگردد؛ لذا
ناحيه سطح سوم از نظام تقسيمات كالبدي كشور را
تشكيل ميدهد که محوريت تحقيق حاضر را نيز به خود
اختصاص داده است( .كشور  -منطقه  -ناحيه و ) ...
منطبق بر تعاريف و مفاهيم موجود ،ناحيه عبارت
است از يك يا چند شهرستان كه از نظر ويژگيهاي
طبيعي و جغرافيايي همگن بوده و از نظر اقتصادي،
اجتماعي و كالبدي داراي ارتباطات فعال متقابل باشند
(سازمان مديريت و برنامه ريزي)9376 ،
با توجه به اينكه مسئوليت اجرايي استان بر عهده
استاندار و شهرستان بر عهده فرماندار ميباشد ،يك
ناحيه كه معموالً متشكل از چندين شهرستان ميباشد
فاقد متولي و مديريت اجرايي بوده و لذا طرحهايي كه به
منظور توسعه و عمران اين نواحي تهيه ميشود از جمله
طرح توسعه و عمران (جامع) ناحيه معموالً در بخش
مديريت اجرايي و عملي نمودن پروژههاي پيشنهادي با
مشكل جدي مواجه بوده و اين معضل ،توسعه و عمران
اين مناطق را با موانعي جدي مواجه مينمايد .ريشه يابي
اين موضوع تا حدود زيادي به فقدان مديريت اجرايي
ناحيه برميگردد.
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اهميت و ضرورت انجام تحقيق
از جمله ضرورتها و داليل توجيهي تحقيق حاضر
ميتوان به موارد ذيل اشاره نمود:
 عدم وجود ساختار اداري مشخص و تعريف شدهبراي مديريت ناحيه
 كاهش اثر بخشي انجام طرحهاي توسعه و عمرانناحيه به دليل فقدان مديريت اجرايي براي پيشبرد
اهداف توسعهاي اين گونه طرحها
 نبود هماهنگيهاي بين بخشي در مديريت ناحيه بهدليل عدم وجود شناخت كافي از اين نوع تقسيمات
كالبدي

 عدم برخورداري ناحيه از جايگاه مناسب در ميانمراجع تصميم گير مرتبط ،به دليل ناشناخته بودن
جايگاه آن در نظام تقسيمات كشوري
 عدم وجود يك ارتباط تعريف شده ميان سطوحمختلف تقسيمات كشوري (استان ،شهرستان،
بخش ،دهستان) و سومين سطح از نظام تقسيمات
كالبدي (ناحيه) در ميان متوليان و مديران اجرايي
هر يك از سطوح ياد شده
سؤاالت تحقيق
بر اساس ضرورت و اهميت موضوع مورد تحقيق
سؤاالتي كه تحقيق حاضر قصد پاسخگويي به آنها را دارد
عبارتند از:
 آيا ساختار اداري موجود در نظام تقسيمات كشوريتوان پاسخگويي به نيازهاي مناطق و نواحي 58
گانه كشور را دارد؟
 آيا مديريت حاكم بر سطوح مختلف تقسيماتكشوري توانايي مديريت و اجراي اهداف مورد نظر
طرحهاي توسعه و عمران ناحيه را دارد؟
 آيا عالوه بر ساختار اداري حاكم بر نظام تقسيماتكشوري ،مديريت ناحيه به ساختاري ديگر و متفاوت
از ساختار موجود نياز دارد؛ و يا به عبارتي ساختار
مطلوب مديريت ناحيه در ايران کدام است و چه
ويژگيهايي دارد؟
جامعه آماري
جامعه آماري تحقيق مورد مطالعه مديران و
کارشناسان مرتبط با موضوع تحقيق و نيز طرحهاي
توسعه و عمران ناحيه خواهد بود .به عبارت ديگر جامعه
آماري تحقيق حاضر دو گروه از عناصر زير را در بر
خواهد گرفت:
 مديران ،صاحب نظران و كارشناسان مرتبط باتحقيق
 طرحهاي توسعه و عمران ناحيهاي تهيه شده براينواحي كشور
روش شناسي تحقيق و ابزار گردآوري دادهها
روش منتخب در تحقيق ،روش توصيفي است.
ابزارهاي گردآوري دادهها نيز عبارتند از:
 تهيه پرسشنامه و تكميل آن توسط کارشناسان وصاحب نظران مسائل مديريت منطقهاي و ناحيه اي
 -استفاده از منابع کتابخانه اي
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حجم نمونه در گروه مديران و كارشناسان مرتبط با
تحقيق ،تعداد  32نفر از صاحب نظران حوزه برنامه ريزي
و مديريت منطقهاي و ناحيهاي و در طرحهاي توسعه و
عمران ناحيه اي ،تعداد  92طرح از مجموع  58طرح
ناحيهاي كل كشور ميباشد.
روش تجزيه و تحليل
در تحقيق حاضر با بررسي و تحليل عوامل و عناصر
دخيل در مديريت ناحيه ،هر يک از آنها در قالب نقاط
قوت – ضعف و فرصت -تهديد تحليل خواهد شد .بر اين
اساس از روشهاي تحليلي مناسب موضوع از جمله روش

تحليل  SWOTاستفاده به عمل آمده است .چنانچه
مديريت ناحيه به عنوان اصليترين مفهوم مطرح باشد،
اين مفهوم در ابعاد قلمروي و عملکردي قابل مطالعه
است .بعد قلمروي مؤلفههايي از جمله قلمرو شهرستان،
بخش و دهستان و بعد عملکردي مؤلفههايي از جمله
ويژگيهاي کالبدي ،زيست محيطي ،اقتصادي و
اجتماعي را در بر ميگيرد .اين نظام از طريق عناصر و
عوامل موثر ،روابط بين سازماني و ابزارهاي مورد نياز و
در ارتباط با الگوهاي مديريت منطقهاي منجر به ايجاد
الگوي مناسب مديريت ناحيه در ايران خواهد شد .نمودار
( )9مدل تحليلي تحقيق را نشان ميدهد.
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پيشينه انجام تحقيق
از جمله مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در
ارتباط با تحقيق حاضر ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 مطالعات طرحهاي توسعه و عمران (جامع) ناحيهاين مطالعات در قالب قرار داد تهيه طرح توسعه و
عمران ناحيه (سازمان مديريت و برنامه ريزي )9376 ،به
كارفرمايي وزارت مسكن و شهرسازي و توسط مهندسان
مشاور شهرسازي و معماري انجام ميشود .بر اين اساس
طرحهاي توسعه و عمران منتخب ،كه به عنوان اسناد
كتابخانه اي ،بخشي از اطالعات گردآوري شده را به خود
اختصاص داده و عموماً توسط مهندسين مشاور و به
کارفرمايي وزارت مسكن و شهرسازي تهيه
گرديدهاند عبارتند از:
طرح توسعه و عمران ناحيه كنگان
طرح توسعه و عمران ناحيه گچساران
طرح توسعه و عمران ناحيه بهبهان
طرح توسعه و عمران ناحيه غرب اصفهان
طرح توسعه و عمران ناحيه جنوب فارس
طرح توسعه و عمران ناحيه قزوين
طرح توسعه و عمران ناحيه سمنان
طرح توسعه و عمران ناحيه اليگودرز
طرح توسعه و عمران ناحيه اصفهان
طرح توسعه و عمران ناحيه شاهرود
مطالعات فوق بر اساس شرح خدمات تهيه شده (قرار
داد همسان شماره  91سازمان مديريت و برنامه ريزي) از
دو قسمت به شرح زير تشكيل شده است:
قسمت اول :شناخت وضع موجود
قسمت دوم :تهيه طرحها و برنامههاي توسعه و
عمران (جامع) ناحيه
در ذيل قسمت دوم شرح خدمات انجام مطالعات
طرح توسعه و عمران ناحيه ،بند زير تعريف و تعيين شده
و بخشي از اجزاي مطالعات ياد شده به شمار ميرود .اين
بند عبارت است از:

پيشنهاد مديريت توسعه ناحيه ،سازمان اجرايي و
نظارت بر اجراي طرح و تعيين وظايف هر يك از نهادها و
بخشهاي مختلف در قبال اجراي طرح
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همان گونه كه از بند ياد شده شرح خدمات مطالعات
برميآيد ،هدف آن ايجاد ساز و كاري مناسب براي
مديريت ناحيه و تعيين سازمان اجرايي عوامل تشكيل
دهنده اين ساز و كار در پيشبرد اهداف توسعه ناحيه
ميباشد.

در انجام مطالعات طرح توسعه و عمران ناحيه در
برخورد با بند مورد اشاره از شرح خدمات مطالعات،
توسط مهندسان مشاور تهيه کننده طرح رويكردهاي
گوناگوني در نحوه تدوين اين بخش از مطالعات وجود
دارد .بر اين اساس هر يك از مهندسان مشاور با شيوهاي
متفاوت از سايرين نسبت به اين موضوع برخورد كرده و
در تدوين پيشنهاد مديريت ناحيه روشهاي متفاوتي را
پيش ميگيرند .به طوري كه اين مطالعات الگوي جامع و
فراگيري كه تمامي نواحي كشور را در برگيرد ،ارائه نداده
و هر يك از آنها به طور سطحي و فارغ از الگوي
پيشنهادي ديگر مطالعات طرحهاي توسعه و عمران به
پيشنهاد الگوي مديريت مد نظر خود پرداختهاند.
طرح پژوهشي طراحي نظام مديريت مجموعههاي
شهري كشور
طرح پژوهشي طراحي نظام مديريت مجموعههاي
شهري کشور از جمله مطالعاتي است که به منظور ارائه
الگوي مطلوب مديريت در سطح مجموعههاي شهري
کشور تهيه و تدوين گرديده است .اين طرح توسط
پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس و به کارفرمايي
پژوهشکده شهري و روستايي سازمان شهرداريها و
دهياريهاي کشور تهيه شده است.
نمودار شماره  0الگوي ارائه شده به منظور مديريت
عرصههاي مجموعه شهري را در كشور نشان ميدهد
تجربه طرح توسعه محور شرق
اين طرح به عنوان اولين تجربه مديريت توسعه
منطقهاي بعد از انقالب مطرح است .گستره و عمق
توسعهنيافتگي سيستان و بلوچستان و فاصله شاخصهاي
آن از متوسط شاخصهاي توسعهيافتگي ملي – به ويژه
در دهه  -9362به همراه ناامنيها و درگيريهاي فزاينده
با اشرار و ضد انقالب به حد نگران کنندهاي رسيده بود.
مجموعه شرايط نامناسب طبيعي؛ جغرافيايي ،اقليمي،
اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي نيز به اين نگراني ميافزود.
(عالمي )77 ،9352
طرح توسعه محور شرق اولين برنامه توسعه
منطقهاي در ايران است که رئوس مهم آن به تصويب
هيئت وزيران رسيده است .از آنجا که به نظر گروه
کارشناسان تهيه کننده طرح توسعه محور شرق ،نظام
اداري و اجرايي متمرکز و بخشي کشور فاقد کارايي و
توان الزم براي پيشبرد سريع برنامههاي جامع توسعه
منطقهاي است ،در مصوبه طرح توسعه محــور شـرق دو
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شورايعالي شهرسازي و

استاندار

معماري ايران

شوراي سياستگذاري و
برنامهريزي

نهاد دائم برنامهريزي و

مجموعه شهري

مديريت توسعه

سياستها و
خواستهها

تأمين مالي و
بودجه

شهرداريها

دهياريها

-

شهردار كالنشهر

-

مدير اجرايي مجموعه شهري

-

نمايند شهرداران

-

نمايند دهياريها

-

نماينددد شددوراهاي شددهر و

شهرستان
-

نمايند شدوراي برنامده ريدزي

استان (رئيس مسدكن وشهرسدازي
استان )

مدير اجرايي مجموعه

هماهنگي درون شهري

-

نمايند دولت (استاندار)

-

نمايند تشكلهاي غير دولتي

-

يك نفر نمايند مجلس (ناظر)

مديريت و كنترل

مديريت و كنترل امور

طراحي و ارائه زيرساختها و

پيراشهري

بخشي

خدمات مشترك

مرجع مسئول و منصوب

ادارات و سازمانهاي

مؤسسات و شركتهاي

شوراي سياستگذاري (با

دولتي

تخصصي

رعايت ماد  6آييننامه
احداث بنا)

نمودار ( :)0الگوي ارائه شده در مديريت عرصههاي مجموعه شهري
مآخذ :عسكري و همكاران9359 ،
سطح مديريتي ويژه براي پي گيري امر توسعه استان
سيستان و بلوچستان پيش بيني گرديده است( .همان)
توسعهنيافتگي استان سيستان و بلوچستان و شرايط
نامناسب امنيتي در اين منطقه و وجود شرايط نامناسب
طبيعي ،اقليمي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي ريشه در
عواملي به شرح زير داشتهاند:
 همسايگي با دو کشور مسئله دار و عقب مانده باحدود  9022کيلومتر مرز کنترل ناشدني در شرق
 شرايط اقليمي و آب و هوايي نامناسب قرارگيري در مسير قاچاق بينالمللي مواد مخدر ساختار ويژه فرهنگي و ديني و تفاوتهاي مذهبي اقتصاد بي رمق سنتي و بدون پيوند با اقتصاد مليموارد ياد شده عرصه بسيار مناسبي را براي مطامع
و فعاليت قدرتهاي جهاني و منطقهاي و عناصر مخالف
و شبکههاي بينالمللي مواد مخدر فراهم آورده بودند ،به
گونهاي که پس از چندين سال مقابله قهر آميز اما کم
اثر با عوامل ناامني و قاچاق در منطقه ،ضرورت حل
مسائل استان سيستان و بلوچستان از ابعاد اقتصادي،
اجتماعي فرهنگي و سياسي احساس گرديد .چنين
برداشتي از مسائل استان به طراحي مطالعات و برنامه
ريزي و اجراي طرح توسعه محور شرق انجاميده است.
(عالمي )77 ،9352

در مواد  5و  1مصوبه طرح توسعه محور شرق
(مصوبه هيئت وزيران) مشخصاً نظام مديريت توسعه
استان ،به منظور هماهنگي و اجراي برنامهها ،مطرح شده
است .در ماده  5مصوبه ،سطح مديريت ملي توسعه
استان طراحي شده به شرح زير است:
به منظور تسريع در تحقق اهداف و خطوط کلي
توسعه استان سيستان و بلوچستان و رفع موانع و
مشکالت استان که عمدتاً ابعاد فرا استاني دارند و
سطحي از مديريت ملي را طلب ميکنند ،هيئتي به
رياست وزير برنامه و بودجه و دبيري استاندار سيستان و
بلوچستان و با مشارکت وزراي ذيربط بر حسب مورد
تشکيل ميگردد .از اين پس اين هيئت مسئوليت
هماهنگي خط مشيهاي اجرايي کليه وزارتخانهها را در
اجراي طرحهاي توسعه استان سيستان و بلوچستان به
عهده خواهد داشت.
ماده  1مصوبه طرح توسعه محور شرق :به منظور
ايجاد هماهنگيهاي الزم در اجراي طرحهاي توسعه و
حداکثر استفاده از امکانات دست يافتني ،تشکيالت
جديدي زير نظر استاندار سيستان و بلوچستان ايجاد
ميگردد( .همان)

سال چهارم
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 تشريح تئوريهاي نظام مديريت سرزميننظام مديريت سرزمين در ايران را ميتوان برآيندي
از دو ساختار كالن زير دانست:
 ساختار کالن حكومت و دولت. ساختار و نظام تقسيمات كشوري.ساختار كالن حكومت و دولت ،از سويي ،مبين نظام
تقسيم عملكردي و نهادهاي مسئول هر يك از
حوزههاي (بخشهاي) عملكردي و چگونگي ارتباطات
عمودي و افقي بين آنهاست .بنيان اين ساختار به ويژه
در بخش دولت (قوه مجريه) بر مبناي نظام بخشي و به
صورت عمودي است كه در برخي موارد تالش شده است
با استفاده از برخي نهادهاي فرا بخشي و روابط افقي ،اين
خصلت حتياالمکان تعديل شود .از سوي ديگر ،ساختار
نظام تقسيمات كشوري مبين چگونگي و سلسله مراتب
تقسيمات جغرافيايي سرزمين ملي به واحدهاي مختلف
مديريتي است .اين واحدها تعيين كننده چارچوب و
محدودههاي جغرافيايي عملكرد نهادهاي مديريتي و
اجرايي هستند (عسکري و همکاران )86 ،9359
نبود ساختار و سازوكارهاي مديريتي غير متمركز
براي هر يك از سطوح تقسيمات كشوري و مديريت
سرزمين به نحوي كه هر سطح نمايندگي و حكومت آن
سطح را به طور مستقل و در راستاي سياستهاي سطوح
فرادست عهده دار باشد ويژگي اصلي مديريت سرزمين
در كشور ما به عنوان يك نظام متمركز تصميم گيري
است .در نظامهاي غير متمركز هر سطح از تقسيمات
كشوري در حقيقت حكومت و مديريت آن سطح را به
عهده داشته و واحدهاي مركزي و ملي در مديريت آنها
دخالت مستقيم اندكي دارند و اين همان چيزي است كه
بخشي گرايي سنتي حاكم بر نظام مديريت سرزمين در
كشور ما مانع از تحقق آن است( .همان)
ويژگيهايي كه براي نظام مديريت سرزمين تشريح
شد در كليه سطوح نظام تقسيمات سرزمين حاكم است.
به اين ترتيب نواحي  58گانه کشور نيز (مبتني بر نظام
تقسيمات کالبدي) به عنوان پهنههايي عملكردي در
سطح سرزميني كشور ،فارغ از آنچه درباره نظام كالن
مديريت و اداره سرزمين (در سطح فرادست يعني ملي و
استاني و نيز فرودست يعني شهرستان و بخش و شهر و
روستا است) تشريح شد نيست .البته با اين توضيح
اضافي كه اين سطح فضايي جديد در نظام مديريت
سرزمين از هيچ ارجاع سازماني و مديريتي برخوردار

نبوده و مديريت و اداره امور كل پهنه آن در بين قلمروها
و واحدهاي حكومتي متعدد تقسيم شده است.
 تفرق در عرصههاي عملکردي و قلمرويبا توجه به تعريف ناحيه و تشكيل شدن قلمرو آن از
مجموع يك يا چند شهرستان و به جهت آنكه هر
شهرستان از ساختار مديريتي خاص خود برخوردار
ميباشد ،لذا تعدد عرصههاي برنامه ريزي در محدوده
يك ناحيه ،موجبات تعدد مديريتي در قلمرو ناحيه و در
نهايت بروز انواع تفرقهاي ممكن در اين زمينه را فراهم
خواهد ساخت.
به جهت وجود انواع تفرقها اعم از تفرقهاي
عملکردي و قلمروي در سطح ناحيه و به منظور فائق
آمدن بر اين تفرقها راهبردهاي گوناگوني در اين زمينه
مطرح گرديده است.
تفرق عملکردي زماني به وقوع ميپيوندد که در يک
شهر يا قلمرو حکومتي خاص مانند ناحيه [برنامهريزي و
ارائه خدمات شهري در مورد کارکردها و وظايفي که
ماهيتي محلي دارند بين چندين نهاد ،سازمان و هيئت
ديگر تقسيم شده است( .برک پور ،اسدي ])993 ،9355
تفرق قلمروي ،به معني وجود تعداد زيادي از
قلمروهاي حکومتي و مديريتي مستقل درون يک منطقه
عملکردي ،حاکي از اين است که هر قلمرو حکومتي يا
مديريت محلي داراي حق ،اختيار و صالحيت اظهارنظر
در بخشي از قلمرو منطقه است و هيچ مرجع حکومتي
واحدي براي تصميمگيري و عمل در گستره کل منطقه
وجود ندارد( .برک پور ،اسدي )998 ،9355
با توجه به تفرقهاي مورد اشاره ،يکپارچگي
عملکردهاي اقتصادي ،اجتماعي ،کالبدي و زيست
محيطي و يکپارچگي در اليههاي سه گانه مديريتي
(سياستگذاري ،برنامه ريزي و اجرا) از جمله راهکارهاي
برون رفت از تفرقهاي عملکردي و رويکرد منطقهگرايي
راهکار مقابله با تفرق قلمروي (سياسي) به شمار ميرود.
منطقهگراييتفرق قلمروي موجود در سطح مناطق کالنشهري و
نيز ناحيه [چالشي است که با رويکردها و راهبردهاي
گوناگوني رو به رو شده است که هر کدام کم و بيش با
کاستيها و کاميابيهايي همراه بودهاند .اين گونه پاسخها
با مفهومي کلي جمع بندي ميشود که به منطقهگرايي
در حکومت و يا حکمروايي اين مناطق معروف است.
(اسدي ])33 ،9353
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منطقهگرايي ايده و مفهومي است که بر اساس آن
بسياري از تصميمات اساسي درباره توسعه منطقه کالن
شهري که اغلب در سطح حکومتها يا قلمروهاي محلي
اتخاذ ميگردد ،بايد به حکومت سطح فرادست واگذار
شود .اين نياز و ضرورت براي برخي از تصميمات و
خدماتي که در بيشتر مواقع از سوي حکومت مرکزي
اتخاذ يا ارائه ميشود نيز صادق است که به طور طبيعي
بايد به سطح حکومت پايين دست (حکومت کالن
شهري) واگذار شود( .آخوندي و [ديگران)7 ،9358 ]...
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 توافق قدرتها براي اقدامات مشتركاين گونه توافقات بين دو حكومت محلي يا بيشتر،
امكان برنامه ريزي ،تأمين مالي و ارائه خدمات مشترك
به شهروندان تمام بخشهاي حوزه را فراهم ميكند .تمام
اياالت آمريكا عقد چنين توافقاتي را در زمينه خدمات
رساني مشترك مجاز دانستهاند ،اما  02ايالت آن را
موقوف به مقتدر سازي واحد مشاركت كننده در جهت
ارائه خدمات مورد توافق مينمايند .بررسيها نشان
ميدهد كه تعدادي از شهرها و شهرستانها حداقل براي
يكي از خدمات خود به اين گونه توافقات متكي بودهاند.

رويكردهاي هفده گانه منطقهگرايي
بر اساس يافتههاي پيشين ،منطقهگرايي از جمله
راهبردهاي مقابله با تفرقهاي موجود در ناحيه به ويژه
تفرق قلمروي بوده ،بر اين اساس رويکردهاي گوناگوني
در خصوص منطقهگرايي ارائه شده است که در زير به
شاخصترين آنها که طبقه بندي ارائه شده از سوي ديويد
والكر است ،اشاره ميگردد.
بر مبناي طبقه بندي فوق ديويد والكر  97رويكرد را
براي مسئله خدمات رساني منطقهاي فهرست نموده است
 ،Walker. B. David 1999كه در طيفي از آسانترين
به دشوارترين رويکرد در مرحله اجرا (تنظيم شده است)
1

 همکاريهاي غير رسميبراي بسياري ،اين رويكرد با داشتن حداقل رسميت،
عمليترين گزينه محسوب ميشود .اين رويكرد مستلزم
2
اقدامات دو سويه و همكاري ميان دو قلمرو حكومتي
است كه عموماً در اقدامات و بده بستانهاي مالي درگير
نبوده و به ندرت موضوعات منطقهاي يا حتي با اهميت
خرد منطقهاي را شامل ميشود.
 -قراردادهاي خدمات رساني بين محلي

3

توافقات داوطلبانه اما رسمي ميان دو حكومت محلي
يا بيشتر جهت خدمات رساني بسيار مورد استفاده قرار
ميگيرد .در حال حاضر 78 ،ايالت آمريكا ،بهکارگيري
اين شيوه را مجاز دانستهاند .مطالعات نشان ميدهد كه از
 9170تا  9153در استفاده از اين رويكرد  7درصد
كاهش وجود داشته است .اما بيش از نصف شهرها و
شهرستانهاي كه در سال  9153از آنها نظرسنجي شده
است ،اظهار داشتهاند كه اين چنين قراردادهايي را براي
انجام حداقل يكي از وظايف خدماتي شان مورد استفاده
قرار دادهاند.

5

 اعمال قدرت فرا مرزياستفاده از اين رويكرد در  38ايالت آمريكا مجاز
شناخته شده است .اين رويكرد به همه يا حداقل برخي از
6
شهرها اجازه ميدهد تا مقداري از قدرت تنظيمي
خودشان را در نواحي به سرعت در حال رشد كه جزء
تقسيمات خاصي نيستند و بيرون از مرزهاي آنها قرار
دارند ،اعمال كنند .كمتر از نصف اياالتي كه اين چنين
اختياراتي دارند به برنامه ريزي ،منطقه بندي ،قانون
گذاري و تفكيك فرا مرزي ميپردازد.
7

 شوراهاي منطقه  /شوراهاي حكومتيدر دهه  9162تنها تا  08-02قلمرو حكومتي،
شوراهاي منطقهاي كامالً داوطلبانه داشتهاند .اين تعداد تا
سال  9152به  662شورا رسيده است كه اين مرهون
کمکهاي فدرال ،به ويژه وضع الزاماتي است كه از سوي
آنها ابالغ شده است .شوراهاي منطقهاي كه به شوراهاي
حكومت COGنيز مشهور است به همكاريهاي بين
محلي بسيار متكي است .اكنون اكثريت شوراهاي محلي
به عنوان منبع اصلي خدمات فني محسوب شده و برخي
از خدمات مستقيم را تحت قراردادهايي به قلمروهاي
محلي تحت نفوذ خود ارائه ميدهند.

 هيئتهي منطقهاي تك منظوره مورد حمايت8

حكومت فدرال
اين گونه هيئتها با برنامه کمکهاي فدرال
()Federal Aid Programبه منصه ظهور رسيدند.
تعداد اين هيئتها مطابق سرشماري حکومتهاي محلي
 9177و بر طبق تعاريف و دسته بنديهاي مختلف
 9722بوده است.
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 برنامه ريزي ايالتي و واحدهاي توسعهاين گونه واحدهاي برنامه ريزي و توسعه توسط
ايالتها و در اواخر دهه  9162و اوايل  9172به منظور
ايجاد نظم در محيط پر هرج و مرج افزايش برنامههاي
منطقهاي تك منظوره فدرال ايجاد شدند.
اگرچه اجراي اين رويكرد عملي است اما با مشكالتي
هم روبرو است .زيرا مستلزم تدوين اهداف ايالتي و قوانين
خاصي است كه مستلزم استقرار يك سيستم جديد در
گستره ايالتي است .اين تحوالت حداقل و در بدو امر براي
شهرستانها و حكومت آنها تهديدي محسوب ميشود.
10

 عقد قرارداد با بخش خصوصيعقد قرارداد با عرضه كنندگان بخش خصوصي در
زمينه خدمات رساني ،شناختهشدهترين شكل تشريك
مساعي بخش عمومي خصوصي است .استفاده از اين
روش ،از اوايل دهه  9172تا كنون رو به افزايش بوده
است .رويكردهاي  0و  3از جمله موارد شناخته شده تر
نسبت به اين رويكرد محسوب ميشوند.
 -واحدها يا مراجع خاص محلي

11

ايجاد اين واحدها ،روش بسيار شناخته شدهاي براي
ارائه يك خدمت يا خدمات مرتبط به هم در چند حيطه و
قلمرو حكومتي است  3/7كل اين گونه واحدهاي محلي
به نواحي خدمات ميرسانند كه مرزهاي آن با مرزهاي
شهر يا شهرستان منطبق نيستند 89 .درصد از كل
مراجع محلي خاص ،در درون نواحي کالنشهري يافت
ميشوند .به اين ترتيب ميتوان گفت اين نوع واحدها
پرشمارترين مدل از  8دسته اصلي حكومت در كالن
شهرهاي آمريكا هستند.
12
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 تفويض وظايفميزان استفاده از اين رويكرد رويهاي در تغيير دائمي
ارائه دهندگان يك خدمت خاص مطابق مطالعاتي كه در
سال  9173درباره شهرها و شهرستان صورت گرفته است
تا  72درصد در يك دهه افزايش داشته است.
قلمروهاي شهري بزرگتر نسبت به شهرهاي
کوچکتر تمايل بيشتري به تفويض وظايف از خود نشان
ميدهند .در ميان شهرستانها 77 ،درصد از
شهرستانهاي کالنشهري تفويض وظايف را انجام
دادهاند .اين نسبت در نواحي غير کالنشهري  07درصد
بوده است .در تفويض وظايف ،شهرها ،احتماالً مسئوليت

خدمات خود را در وهله اول به شهرستانها ،سپس به
 COGها و واحدهاي خاص محلي واگذار خواهند كرد.
 -الحاق

13

الحاق ابزار غالب قرن نوزدهمي است كه براي
گسترش مرزهاي خدمات رساني در قلمروهاي محلي و
نيز توسعه صحيح الگوهاي سكونتگاهي استفاده شده و
هنوز هم به كار ميرود .اين روش يك راه حل تدريجي
در كم كردن شكاف بين مرزهاي خدمات رساني حكومتي
و محدوده خدمات رساني شهر مركزي بوده است .كاربرد
اين مدل با ماهيت و نوع قوانين ايالتها محدود ميشود.
14

واحدها يا مراجع خاص منطقهايسازمانهايي كه در گستره بسيار بزرگ عمل
ميكنند بيشترين تعداد و گونههاي حکومتهاي
منطقهاي در  327ناحيه کالنشهري موجود محسوب
ميشوند .بر خالف قرينههاي محلي اين سازمانها ،اين
گونه سازمانهاي منطقهاي براي انجام و چيره شدن بر
چالشهاي عمده شهري مانند حمل و نقل عمومي،
فاضالب ،آب رساني ،بيمارستانها ،فرودگاهها و كنترل
آلودگي به وجود ميآيند .تاكنون واحدهاي بزرگ
منطقهاي نسبتاً كمي ايجاد شدهاند زيرا اوالً اين كار
مستلزم قانونگذاري ايالتي خاصي ،و تفويض وظايف
واحدهاي محلي به سطوح باالتر است .دوماً ايجاد اين
گونه مراجع ،هزينه بر ،حرفهاي و كامالً حكومتي است.
 -واحدها يا مراجع چند منظوره کالنشهري

15

اين گونه واحدها متفاوت از ديگر مدلهاي منطقهاي
هستند چون هدف در آن ايجاد يك قدرت منطقهاي
جهت انجام وظايف بسيار متنوع است نه صرفاً يك وظيفه
يا وظايف مرتبط با هم .حداقل چهار ايالت تا كنون
قوانين و مقرراتي جهت ايجاد اين چنين واحدهايي به
تصويب رساندهاند ،اما آنها اجازه انجام طيف اندكي از
وظايف را يافتهاند .پياده سازي اين گزينه بسيار مشكل
است .اگرچه مدل چند منظوره از لحاظ تئوريكي مزايايي
دارد ،همچون (كنترل عمومي بيشتر ،برنامه ريزي و
هماهنگي بهتر تعداد محدودي از وظايف سطح منطقهاي
و حکومتهاي پاسخگوتر منطقهاي) اما مشكالت سياسي
و قانوني مانع از استفاده وسيع از آن است.

طراحي الگوي مناسب مديريت منطقه اي در ايران
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 اصالح شهر -شهرستاندر ميان  901ايالتي كه قوانيني در اين زمينه وضع
كردهاند تنها  76شهرستان (شهر) در اين زمينه شروع به
اقدام كردهاند .در  976ناحيه کالنشهري با يك
شهرستان منفرد 17اين گونه اصالحات بسيار جالب توجه
بوده است .با وجود اين نظر به اينكه ادغام شهرستانها و
تصحيح و تغيير مرزهاي آنها تقريباً غير ممكن است در
 981ناحيه کالنشهري كه داراي چند شهرستان هستند،
اين گزينه و اعمال آن امكان ندارد .در اين حالت اين
مدل صرفاً ميتواند راه حلهاي خرد منطقهاي در ارائه
برخي خدمات خاص ارائه دهد نه اينكه مدعي يك
رويكرد منطقهاي كامل باشد.
 -يكپارچه سازي و انسجام بخشي تك سطح

18

اين روش گسترش مرزهاي محدوده شهرداري،
داستاني طوالني دارد .از  9177تا كنون  97نمونه از اين
مدل ادغام شهر  -شهرستان اتفاق افتاده است كه بيشتر
آنها از سوي عموم مردم و از طريق يك رفراندوم تأييد
شده است.
نكته قابل توجه اين است كه بيشتر اين
يكپارچهسازيها جزئي بودهاند نه كلي ،به طوري كه اين
ادغام بيشتر با شهرداريهاي كوچك حومهاي و گاهي
اوقات با واحدها يا مراجع خاص صورت گرفته است.
حكومت جديد شهرستان در اين حالت اغلب بر
فعاليتهايش اعمال قدرت كمي داشته است.
 -تجديد ساختار دو سطحي

19

اين مدل در پي تفكيك وظايف منطقهاي از محلي
است كه با ايجاد دو سطح حكومتي متناسب جهت ارائه
خدمات امكان پذير است .كالن شهر «تورنتو» که
حكومت فدراتيو منطقهاي قدرتمندي براي ارائه خدمات
به وجود آورده و نهايتاً به ادغام شهرداريها و تجديد
سازمان حكومت انجاميد ،نمونهاي از اين رويكرد است.
 -ساختار بندي سه سطحي

20

اين رويكرد از جمله مدلهايي است كه به ندرت به
كار ميرود .به طوري كه در آمريكا صرفاً دو نمونه از آن
وجود دارد .اين رويكرد با مسائل خاص نواحي
کالنشهري كه چند شهرستان درون آن وجود دارد
درگير است .اولين نمونه آن شوراي کالنشهريTwin .
 Citiesدر مينا پوليس سنت پل است .اين شورا به

عنوان يك اقدام کالنشهري و با تصويب قوانين ايالتي در
 9167به وجود آمد.
مروري بر رويکردهاي هفده گانه منطقهگرايي ارائه
شده توسط ديويد والکر که به نوعي کاملترين نوع
رويکردهاي
منطقهگرايي را بازگو مينمايد ،به منظور انتخاب بهترين
رويکرد در مديريت کارآمد قلمرو ناحيه نشان از
يافتههايي به شرح زير دارد:
 هر يک از رويکردهاي مورد بررسي در تطابق باويژگيها و شرايط حاکم بر قلمرو ناحيه به منظور
انتخاب يک رويکرد خاص در مديريت ناحيه از نقاط
قوت و ضعف گوناگوني برخوردار ميباشند.
 برخي از رويکردها (عموماً هشت رويکرد ساده) اعماز رويکرد همکاريهاي غير رسمي گرفته تا رويکرد
عقد قرارداد با بخش خصوصي که سادهترين
رويکردهاي منطقهگرايي را در بر ميگيرند ،به رغم
داشتن حداقل رسميت و همکاريهاي غير رسمي
در آن به دليل عدم تطابق الزم با ويژگيهاي
ساختاري حاکم بر قلمرو ناحيه امکان شکل گيري
اين رويکردها به طور کامل در سطح ناحيه وجود
ندارد؛ چرا که هرچند وجود همکاريهاي غير
رسمي در ميان عناصر متعدد موجود در قلمرو
ناحيه از مزيتهايي برخوردار ميباشد ،اما نبود
شکل رسمي از ساختار مديريتي که قلمروهاي
عملکردي مانند ناحيه در وضعيت کنوني شديداً به
آن نيازمند است از جمله کاستيها و معايب حاکم
بر انتخاب اين نوع رويکردهاست.
 در صورت شکل گيري يک ساختار رسمي با ترکيبقريب به اکثريت عناصر و عوامل در مديريت ناحيه
رويکردهاي مورد اشاره در فوق هر يک به نحوي
ميتوانند به عنوان رويکرد ثانويه و در ترکيب با
رويکرد انتخابي اصلي در قلمرو ناحيه ايفاي نقش
نمايند.
 شش رويکرد متوسط منطقهگرايي که شاملرويکردهاي واحدها يا مراجع خاص محلي ،تفويض
وظايف ،الحاق ،واحدها يا مراجع خاص منطقهاي،
واحدها يا مراجع چند منظوره کالنشهري و اصالح
شهر – شهرستان ميباشد ،هر يک داراي مزايا و يا
معايبي هستند که استفاده از آنها را در مديريت
قلمرو ناحيه دشوار ميسازد.
 تعدادي از اين رويکردها به عنوان رويکردهايرويهاي شناخته ميشوند که از آن جمله ميتوان به
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عليرضا نظري و غالمرضا كاظميان

رويکرد تفويض وظايف و الحاق اشاره کرد که در
آنها به دليل عدم شکل گيري يک سازمان ذيربط
و مسئوليت پذير در مديريت يک قلمرو خاص و
نبود ساختاري به منظور تفکيک و اعطاي وظايف به
هر يک از مجريان از امکان شکل گيري در مديريت
يک قلمرو خاص مانند ناحيه برخوردار نبوده و از
جمله معايب رويکردهاي مورد اشاره فوق به شمار
ميرود.
 برخي ديگر از رويکردهاي متوسط شش گانه که ازآنها به عنوان رويکرد سازماني نيز ياد ميشود ،با
توجه به ويژگيهاي هر يک از آنها امکان شکل
گيري آنها در مديريت قلمرو ناحيه وجود ندارد.
مانند رويکرد واحدها يا مراجع خاص منطقهاي که
مستلزم قانون گذاري وسيع ايالتي و تفويض وظايف
واحدهاي محلي به سطوح باالتر بوده و شکل گيري
آنها هزينه بر ميباشد؛ و يا رويکرد واحدها يا مراجع
چند منظوره کالن شهري به جهت مشکالت
سياسي و قانوني و ديگر محدوديتهاي حاکم بر آن
مانع از استفاده وسيع از آن شده و در رويکرد اصالح
شهر – شهرستان به دليل تغيير مرزهاي سياسي و
ادغام شهرستانها عمالً امکان شکل گيري اين
رويکرد وجود ندارد.
 دشوارترين رويکردها که سه رويکرد آخريمنطقهگرايي نيز به شمار ميروند ،عبارتند از:
 رويکرد تک سطحي يا تک واحدي رويکرد دو سطحي يا فدراتيو رويکرد سه سطحي يا فوق فدراتيوبا توجه به بررسيهاي پيشين هرکدام از اين سه
رويکرد (مدل) مستلزم ايجاد يک سطح حکومتي جديد
در گستره منطقهاي و دگرگوني کلي در وضعيت سياسي
و سازماني وضع موجود و ايجاد اشکال بسيار خاص و
قابل توجهي از همکاريهاي بين محلي است.
يافتههاي تحقيق
الف) يافتههاي اسنادي

 شناخت و بررسي عناصر و نهادهاي موثر در مديريتمنطقهاي و ناحيه اي
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به منظور مطالعه و بررسي نهادهايي كه به نوعي از
تأثيرگذاري زيادي در توسعه ،عمران و مديريت منطقهاي
و
ناحيه برخوردار ميباشند ،شناخت سطوح مديريت
سرزمين امري اجتناب ناپذير است .بر اين اساس ،سطوح

مديريت سرزمين عبارتند از :سطوح ملي ،منطقهاي،
ناحيهاي و محلي
هر كدام از سطوح ياد شده متناظر با يك يا تعدادي
از واحدهاي تقسيمات كشوري خواهند بود كه عبارتند
از:
سطح منطقهاي معادل با استان
سطح ناحيهاي معادل با شهرستان ،بخش و دهستان
سطح محلي نيز معادلهايي مانند شهر و روستا را
پوشش خواهد داد.
با شناخت سطوح مديريت سرزمين ،عوامل و عناصر
موثر و دخيل در حاكميت سرزمين مورد مطالعه و
قرار
بررسي
ميگيرد .بر اين اساس مهمترين عناصر و سازمانهاي
تأثيرگذار در مديريت منطقهاي و ناحيهاي بر حسب
منشأ قدرت و مشروعيت حقوقي آنها ميتوان به شرح
زير طبقه بندي كرد( :عسکري و همکاران )925 ،9359

 عناصر حكومتي  -دولتياين گروه از عناصر جزء سازمانها و نهادهاي رسمي
حكومت محسوب ميشود .از اين رو ميتوان آنها را به
لحاظ حقوقي ،تشكيالتي و قدرت اجرايي ،رسميترين
عناصر مديريت منطقهاي به شمار آورد .عناصر اين گروه
عبارتند از:
شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران  -وزارت
کشور  -استانداري– فرمانداري  -سازمان مديريت و
برنامه ريزي (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي) -
وزارت مسكن و شهرسازي  -شوراي برنامه ريزي و
توسعه استان و کارگروههاي زيرمجموعه آن مانند
کارگروه مسکن و شهرسازي و کارگروه آمايش و محيط
زيست و ساير کارگروهها.
عالوه بر دستگاهها و سازمانهاي فوق ،ساير
دستگاهها و سازمانهايي كه در سطوح ملي در مديريت و
توسعه منطقهاي و ناحيهاي به ايفاي نقش ميپردازند
عبارتند از:
سازمان حفاظت محيط زيست  -وزارت صنايع و
معادن  -وزارت جهاد كشاورزي  -وزارت راه و ترابري -
سازمان ميراث فرهنگي ،صنايع دستي و گردشگري -
شركتهاي آب و فاضالب و بنياد مسكن انقالب اسالمي
الزم به ذكر است كه سازمانهاي ياد شده ،در رديف
عناصر و نهادهاي حکومتي -دولتي در توسعه و عمران
ناحيه ايفاي نقش مينمايند.
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 عناصر حكومتي -عموميعناصر فوق جزء سازمانها و نهادهاي عمومي
محسوب ميشود و عبارتند از:
 شوراي عالي استانها شوراي اسالمي استان_ شوراي شهرستان
_ شوراي شهر
_ شهرداري

 شناخت و بررسي روابط سازماني ميان نهادهايتأثيرگذار در مديريت منطقهاي و ناحيه اي
پس از شناسايي نهادها و عناصر تأثيرگذار در
مديريت منطقهاي و ناحيهاي که پيشتر مورد بررسي و
مطالعه قرار گرفت ،موضوعي که از اهميت نسبتاً زيادي
نيز برخوردار ميباشد ،روابط سازماني ميان عناصر و
نهادهاي مورد مطالعه ميباشد .در تعريف به عمل آمده از
سازمان آمده است كه «سازمان يك پديده اجتماعي
است كه به طور آگاهانه هماهنگ شده و داراي حدود و
ثغور مشخصي بوده و براي تحقق هدف يا اهدافي ،بر
اساس يک سلسله مباني دائمي فعاليت ميکند»
(رابينز  .)09 ،9353عبارت «به صورت آگاهانه هماهنگ
شده» داللت بر مديريت دارد و «پديده اجتماعي» دال بر
اين معنا است که سازمان از افراد يا گروههايي که با هم
در تعاملاند ،تشکيل شده است؛ لذا اين سازمان در
ر استاي دسترسي به اهداف ناگزير از برقراري ارتباطات

است .بر اين اساس يك سازمان براي دستيابي به اهداف
مورد نظر ارتباطاتي را در محيط درون سازماني
( ارتباطات مبتني بر ساختار سازماني) و در محيط برون
سازمان (ارتباطات ميان سازماني) برقرار ميکند.
ارتباطات درون سازماني كه عمدتاً در راستاي تأمين
اهداف داخل سازمان صورت ميگيرد مبتني بر ساختار و
سلسلهمراتب سازماني است .اما نوع ديگري از ارتباطات
كه به ارتباطات برونسازماني معروف است ،بين
سازمانهاي مختلف با يكديگر صورت گرفته و اين نوع از
روابط سازماني نيز با توجه به اهداف و راهبردهاي
سازمان صورت گرفته و سازمان ناگزير از ايجاد چنين
روابطي است.
براي تشخيص و تبيين عناصر و روابط نظام مديريت
[منطقهاي] ميتوان وجوه و عناصر سه گانه زير را براي
آن در نظر گرفت( :عسکري و همکاران )962 ،9359
 عناصر حاکميت :ساختار حاکميت شهري ومنطقهاي در کاملترين شکل خود ميبايد از تمام عناصر
الزم و ذيربط در سه حوزه حکومتي ،عمومي و خصوصي
متشکل شده باشد .خأل حضور هر يک از اين حوزهها و
يا حتي عناصري از اين حوزهها ميتواند به منزله يک
نقص ساختاري براي سيستم تلقي شود که پيامدها و
اختالالت ويژهاي را در عملکرد سيستم در پي خواهد
داشت .در اين ميان خأل عناصر حوزه عمومي و
شهروندي ،نقصي بسيار مؤثر محسوب ميشود.

جدول  :9عناصر اصلي داراي موقعيت ارتباطي در مديريت منطقهاي
سياستگذاري ،قانونگذاري،
هماهنگي و نظارت كالن


مجلس شوراي اسالمي
هيئت دولت
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازي



استانداري
شوراي برنامه ريزي و
توسعه استان
شوراي اسالمي استان
شوراهاي اسالمي شهرستان



سطح ملي






سطح
منطقهاي




سطح محلي

 شوراهاي اسالمي شهر و
روستا

برنامه ريزي و مديريت
اقتصادي-اجتماعي

برنامه ريزي و مديريت فضايي-
كالبدي

 معاونت برنامه ريزي و
نظارت راهبردي رئيس
جمهور

 شوراي عالي شهرسازي
و معماري ايران
 وزارت مسكن و شهرسازي
 معاونت برنامه ريزي و نظارت
راهبردي رئيس جمهور

 شوراي برنامه ريزي و
توسعه استان
 معاونت برنامه ريزي
استانداري

 سازمان مسكن و
شهرسازي
 سازمان جهاد كشاورزي

 شهرداريها

مآخذ :طرح پژوهشي طراحي نظام مديريت مجموعههاي شهري كشور 9359 -

امور اجرايي-
عملياتي

 شهرداريها
 كليه شعب
وزارتخانه ها
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 عناصر فضايي :اگر چه عناصر و سطوح فضاييمختلف و متنوع از ويژگيهاي تمام نظامهاي مديريت
شهري و منطقهاي است ،اما اين ويژگي در نظام مديريت
ناحيه از تنوع و تأثيرگذاري بيشتري برخوردار است .اين
سيستمها در عرصه مديريت سرزميني مشتمل بر سطوح
سه گانه ملي ،منطقهاي و محلي و در عرصه و سطوح
درون شهري مشتمل بر محله ،ناحيه ،منطقه ،شهر و
حريم شهر را در بر ميگيرد.
 عناصر عملکردي :هر نظام مديريتي را ميتوان برحسب نوع وظايف و عملکردهاي عمدهشان به سه اليه
سياستگذاري ،برنامهريزي و اجرا تقسيم و طبقهبندي
کرد .تمام نظامهاي مديريتي ،فارغ از ابعاد کمي و کيفي،
بايد هر سه سطح مذکور را در درون خود داشته باشند و
در غير اين صورت دچار نقص خواهند بود .عناصر و وجوه
سهگانه مذکور در ارتباط و تعامل با يکديگر
تشکيلدهنده فرم و محتواي هر نظام مديريتي به ويژه
نظام مديريت ناحيه به شمار ميروند .جدول شماره ()9

عناصر اصلي داراي موقعيت ارتباطي در مديريت
منطقهاي را نشان ميدهد.
ب) يافتههاي حاصل از بررسيهاي آماريپرسشنامه
به تفكيك سؤاالت تحقيق
با توجه به سؤاالت مطرح شده در تحقيق حاضر و
مبتني بر پرسشنامه تهيه شده كه در راستاي سؤاالت
تحقيق تهيه و تنظيم شده است ،پاسخهاي دريافت شده
از طريق پرسشنامه به شرح زير مورد تجزيه و تحليل و
بررسي آماري قرار گرفته است:
سؤال پرسشنامه :کدام يک از سازمانهاي زير در تهيه
و تصويب طرحهاي توسعه و عمران ناحيه مؤثرترند؟
(جدول )0
سؤال پرسشنامه :کدام يک از سازمانهاي زير در
تحقق طرحهاي توسعه و عمران ناحيه مؤثرترند؟ (جدول
)3

جدول ( :)0فراواني نسبي پاسخ به سؤال پرسشنامه در اولويتهاي مختلف آن
اولويت اول

اولويت دوم

اولويت سوم

اولويت چهارم

نوع پاسخ
استانداري

6/7

02

6/7

2

فرمانداري

2

2

2

2

83/3

93/3

6/7

2

سازمان مسكن و شهرسازي
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان
معاونت برنامه ريزي استانداري

33/3

33/3

2

6/7

2

6/7

6/7

2

كارگروه مسكن و شهرسازي

3/3

06/7

93/3

2

كارگروه آمايش و محيط زيست

3/3

2

2

2

2

2

83/3

2

922

922

922

2

بدون جواب
جمع

جدول ( :)3فراواني نسبي پاسخ به سؤال پرسشنامه در اولويتهاي مختلف آن
نوع پاسخ
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اولويت سوم

اولويت چهارم

اولويت اول

اولويت دوم

استانداري

76/7

02

3/33

2

فرمانداري

93/32

6/7

2

2

سازمان مسكن و شهرسازي

6/7

93/3

72

2

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

96/7

32

2

2

معاونت برنامه ريزي استانداري

96/7

6/7

92

3/3

كارگروه مسكن و شهرسازي

2

3/3

3/3

3/3

كارگروه آمايش و محيط زيست

2

6/7

2

2

بدون جواب

2

93/3

73/3

13/3

922

922

922

922

جمع

طراحي الگوي مناسب مديريت منطقه اي در ايران

جدول ( :)7فراواني نسبي پاسخ به سؤال پرسشنامه در اولويتهاي مختلف آن
اولويت دوم

اولويت سوم

اولويت چهارم

اولويت اول

نوع پاسخ

2

6/7

2

2

روابط افقي در آن كمتر به چشم ميخورد

6/7

2

2

2

روابط به تبعيت از ساختار كالن نظام مديريت و برنامه ريزي
عمودي و به دور از هماهنگي افقي است

02

93/3

2

2

6/7

2

2

2

73/3

2

2

922

922

2

2

ال عمودي و آمرانه است
روابط كام ً

73/3

روابط ميان سازمانها بدون هماهنگي بوده و هر سازماني فقط
در جهت اهداف و مأموريتهاي سازماني خود قدم بر ميدارد
بدون جواب
جمع

جدول ( :)8فراواني نسبي پاسخ به سؤال پرسشنامه
نوع پاسخ
ايجاد سازمان جديد متولي تحقق طرح توسعه و عمران ناحيه

02

تغيير نوع روابط ميان سازماني سازمانهاي موجود به لحاظ شرح وظايف
و روابط قانوني الزام آور

02

ايجاد سازمان جديد به همراه تغيير روابط سازماني موجود

62

جمع

922

سؤال پرسشنامه :روابط ميان سازماني سازمانهاي
موثر در تهيه ،تصويب و اجراي طرحهاي توسعه و عمران
ناحيه با چه مشکالتي مواجه است؟ (جدول )7
سؤال پرسشنامه :آيا نظام مديريت فعلي استاني و
شهرستاني ظرفيت و توانايي تحقق طرح توسعه و عمران
ناحيه را دارد؟
در پاسخ به پرسش فوق  52درصد از پاسخ دهندگان
عنوان نمودهاند كه نظام مديريت فعلي استاني و
شهرستاني توانايي تحقق طرحهاي توسعه و عمران ناحيه

را نداشته و فقط  02درصد به اين پرسش پاسخ مثبت
دادهاند( .جدول )8
سؤال پرسشنامه :کدام يک از حالتهاي زير را براي
تحقق طرح توسعه و عمران ناحيه مؤثرتر ميدانيد؟
سؤال پرسشنامه :در وضعيت مطلوب کدام يک از
سازمانهاي زير را براي پذيرش وظيفه مديريت تحقق
طرح توسعه و عمران ناحيه مؤثرتر ميدانيد؟(جدول )6
سؤال پرسشنامه :براي تحقق نظام مطلوب مديريت
ناحيهاي چه نوع تغييراتي را در روابط ميان سازماني
سازمانهاي موجود پيشنهاد ميکنيد؟(جدول )7

جدول ( :)6فراواني نسبي پاسخ به سؤال پرسشنامه در اولويتهاي مختلف آن
اولويت اول

اولويت دوم

اولويت سوم

اولويت چهارم

نوع پاسخ
استانداري

76/7

3/3

2

2

فرمانداري

2

2

2

سازمان مسكن و شهرسازي

3/3

92

2

6/7

شوراي برنامه ريزي و توسعه استان

32

92

2

2

كارگروه مسكن و شهرسازي

2

33/3

03/3

6/7

كارگروه آمايش و محيط زيست

2

96/7

03/3

93/3

معاونت برنامه ريزي استانداري

2

2

96/7

93/3

معاونت عمراني استانداري

2

3/3

06/7

6/7

ساير (سازمان و يا شوراي توسعه و عمران)

02

03/3

6/7

3/3

بدون جواب
جمع

2

2

3/3

82

922

922

922

922
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جدول ( :)7فراواني نسبي پاسخ به سؤال پرسشنامه در اولويتهاي مختلف آن
نوع پاسخ
روابط ميان سازماني سازمانها ميبايست تعهدآور بوده و هر يك از سازمانها متعهد به آن باشند

6/7

2

2

در روابط ميان سازماني سازمانها ميبايست روابط افقي و عمودي توأماً وجود داشته باشد

02

92

2

روابط سازماني ميان سازمانها ميبايست در راستاي اهداف مديريت مطلوب ناحيه باشد

73/3

2

2

2

12

2

922

922

2

بدون جواب
جمع

ج) جمع بندي و تحليل يافتههاي حاصل از
پرسشنامه
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اولويت اول

اولويت دوم اولويت سوم

بر مبناي پرسشنامههاي تكميل شده و سؤاالت
مطرح شده در آن ،نتايج زير را در يك جمع بندي كلي
ميتوان ارائه نمود:
 سازمانهاي موثر در تهيه و تصويب طرحهاي توسعه وعمران ناحيه به ترتيب در تهيه طرح ،سازمان مسكن
و شهرسازي و در تصويب آن شوراي برنامه ريزي و
توسعه استان ميباشند .عالوه بر اين سازمانهايي مثل
استانداري .كارگروههاي مسكن و شهرسازي و كارگروه
آمايش و محيط زيست نيز در رتبههاي بعدي قرار
دارند.
 بيشترين تأثير در تحقق طرحهاي توسعه و عمرانناحيه را نهاد استانداري در اختيار دارد .عالوه بر اين
پس از استانداري ،نهاد شوراي برنامه ريزي و توسعه
استان در رتبه بعدي قرار دارد . .سازمانهاي ديگري
مثل فرمانداري و سازمان مسكن و شهرسازي،
كارگروه مسكن و شهرسازي و كارگروه آمايش و
محيط زيست در مراتب بعدي قرار دارند.
 روابط ميان سازماني سازمانهاي موثر در تهيه وتصويب و اجراي طرحهاي توسعه و عمران ناحيه
عمدتاً بدون هماهنگي بوده و هر سازماني فقط در
جهت اهداف و مأموريتهاي سازماني خود قدم بر
ميدارد .عالوه بر اين روابط فوق به تبعيت از ساختار
كالن نظام مديريت و برنامه ريزي ،عمودي و به دور از
هماهنگي افقي است.
 بيشترين مشكل در مديريت ناحيه عمدتاً در روابطميان نهاد استانداري با سازمان مسكن و شهرسازي
نهفته است .عالوه بر اين رابطه معاونت برنامه ريزي
استانداري با سازمان مسكن و شهرسازي نيز از ديگر
مشكالت موجود در اين زمينه به شمار ميرود.
 تحقق طرحهاي توسعه و عمران ناحيه عمدتاً درقوانين و مقررات الزام آور و داراي ضمانت اجرايي
داراي نقص و مشكل بيشتري است .عالوه بر اين

ضعف منابع مالي و انساني و ضعف روابط ميان
سازماني از ديگر مشكالت موجود در اين زمينه
ميباشد.
 نظام مديريت فعلي استاني و شهرستاني بر اساسآمارهاي موجود توانايي تحقق طرح توسعه و عمران
ناحيه و نيز مديريت قلمرو ناحيه را نداشته و تحقق
طرحهاي توسعه و عمران ناحيه مستلزم ايجاد ساختار
سازماني جديدي است .به عبارت ديگر در مديريت
قلمرو ناحيه ميبايست سازوكار و ساختار سازماني
جديدي را پيشنهاد و ارائه نمود.
 به منظور تحقق طرحهاي توسعه و عمران ناحيه ايجادسازمان جديد به همراه تغيير روابط سازماني موجود
براي تحقق اين طرحها مؤثرتر است.
 در وضعيت مطلوب ،نهاد استانداري و شوراي برنامهريزي و توسعه استان براي پذيرش وظيفه مديريت
تحقق طرح توسعه و عمران ناحيه مؤثرتر ميباشد.
سازمانهايي مثل سازمان مسكن و شهرسازي و
فرمانداري نيز در مراتب بعدي پذيرش مديريت قلمرو
ناحيه قرار دارند.
 براي تحقق نظام مطلوب مديريت ناحيه ،روابطسازماني ميان سازمانها ميبايست در راستاي اهداف
مديريت مطلوب ناحيه بوده و همچنين در روابط ميان
نهادها و سازمانهاي تأثير گذار در مديريت ناحيه،
روابط افقي و عمودي توأماً ميبايست وجود داشته
باشد.
 براي تحقق نظام مطلوب مديريت ناحيه ميبايستقوانين و مقررات الزام آور بوده و داراي ضمانت اجرايي
الزم باشد .همچنين به همين منظور ميبايست منابع
انساني متخصص و منابع مالي مورد نياز در دسترس
باشد.

طراحي الگوي مناسب مديريت منطقه اي در ايران

بررسي و مرور سؤاالت تحقيق و ارائه پاسخ به هر
يک از آنها
در پاسخ به اولين پرسش از تحقيق با اتکا بر يافتهها
ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
 ساختار اداري مبتني بر نظام تقسيمات كشوري كهعناصر آن عبارت است از؛ استان ،شهرستان ،بخش،
شهر ،دهستان ،و روستا ،ساختاري است غير منعطف
و مبتني بر روابط عمودي از نوع باال به پايين كه بر
اساس آن تصميم گيريها در باال و اجرا در پايين
صورت ميگيرد.
 تفرق سياسي (قلمروي) موجود در عرصه ناحيه كهبر اساس آن عرصه ناحيه از چندين قلمرو اعم از
شهرستان ،بخش و  ...تشكيل يافته است ،به دنبال
خود تفرق مديريتي را در اين عرصه در پي داشته
است.
 با توجه به اين كه قلمرو ناحيه در نظام مديريتسرزمين از هيچ ارجاع سازماني و مديريتي برخوردار
نميباشد و مديريت و اداره آن بين چندين قلمرو و
واحدهاي حكومتي تقسيم شده است ،لذا ساختار
حاكم بر نظام مديريت سرزمين كه نظام تقسيمات
كشوري نيز جزئي از اين ساختار به شمار ميآيد ،با
توجه به ويژگيهاي برشمرده فوق توانايي اداره و
مديريت اجرايي ناحيه و پاسخگويي به نيازهاي
مناطق و نواحي  58گانه كشور را ندارد.
به منظور پاسخ به دومين پرسش تحقيق با توجه به
داشتهها و مطالعات پيشين ميتوان گفت:
 با توجه به تعريف ناحيه كه آن را قلمروي متشكل ازچندين شهرستان تلقي نموده است ،به اين ترتيب
با توجه به تعدد قلمروي به نوعي با تعدد مديريتي
قلمروهاي عرصه ناحيه مواجه بوده و به تعداد هر
يك از قلمروهاي ناحيه با عوامل و عناصر گوناگون با
شرح وظايف و مأموريتهاي سازماني متعدد و
متفاوتي مواجه ميباشيم .به اين ترتيب تعدد قلمرو
خود منجر به تعدد و تفرق مديريتي در سطح ناحيه
شده و اين تفرق ،مديريت و نظارت بر طرحهاي
توسعه و عمران ناظر بر ناحيه را با چالشهايي
مواجه ساخته است.
 با توجه به اينكه ساختار حاكم بر نظام تقسيماتكشوري ،ساختاري با روابط بين سازماني عمودي
است ،اين موضوع با ضرورتهاي مديريت ناحيه كه
به ساختاري مبتني بر روابط افقي نيازمند است در

تعارض ميباشد .اين موضوع سبب ميشود كه اجرا
و دستيابي به اهداف طرحهاي توسعه و عمران ناظر
بر ناحيه كه نيازمند هماهنگي بين دستگاهها و
عناصر به ويژه از نوع هماهنگي و روابط افقي است،
با ناكامي مواجه شده و اين اهداف محقق نگردند.
در پاسخ به سومين پرسش از تحقيق ميتوان به
موارد زير اشاره كرد:
 عدم و جود يك برنامه راهبردي منسجم و يكپارچهدر مديريت ناحيه از جمله چالشهاي اساسي به
شمار ميرود كه اداره ناحيه با آن مواجه ميباشد.
وجود چالش مورد اشاره ،خود ضرورت برخورداري از
برنامه راهبردي يكپارچه و از پيش انديشيده به
منظور مديريت كارآمد ناحيه را اجتناب ناپذير
نموده است.
 عدم پشتيباني قوانين و مقررات از قلمرو فضايينسبتاً جديد به نام ناحيه و نيز نهادينه نشدن قلمرو
مورد اشاره در نظام مديريت سرزمين سبب شده
است تا اغلب قوانين و مقررات صرفاً در سطوح نظام
مديريت سرزمين و ساختار نظام تقسيمات كشوري
كاربرد داشته و در اين خصوص قلمرو ناحيه ناديده
انگاشته شود.
 عالوه بر اين يافتههاي پرسشنامهاي نيز حكايت ازآن دارد كه نظام مديريت فعلي استاني و شهرستاني
ظرفيت و توانايي تحقق طرح توسعه و عمران ناحيه
را نداشته و تحقق طرحهاي توسعه و عمران ناحيه
مستلزم ايجاد ساختار سازماني جديدي است.
بر اين اساس در پاسخ به پرسش سوم تحقيق
ميتوان گفت كه نظام مديريت ناحيه به ساختاري
متفاوت از ساختار حاكم بر نظام تقسيمات كشوري
نيازمند بوده و با استناد به مطالعات به عمل آمده در
تحقيق حاضر ميبايست الگوي مناسبي را به منظور
مديريت اين قلمرو عملكردي ارائه نمود .يافتههاي حاصل
از مطالعات اسنادي و پرسشنامه نيز موضوع فوق را به
اثبات ميرساند.
اهداف و راهبردهاي نظام مديريت ،توسعه و عمران
ناحيه
همان گونه که پيشتر نيز در خصوص مدل تحليل
انتخاب شده در تحقيق به آن اشاره شد ،مدل تحليل
مطالعات منطبق بر روش SWOTميباشد .به منظور
تحليل مطالعات در ابعاد گوناگون تحقيق ،محدوديتها و
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تنگناها ،امكانات و قابليتها با استفاده از جدول SWOT

مورد بررسي قرار گرفتهاند.
روش تجزيه و تحليل  SWOTازجمله متدهاي
كارآمد مديريت استراتژيك به شمار ميآيد ،نتايج
سودمندي را در حوزههاي مختلف مطالعاتي و در راستاي
نيل به اهداف تحقيق و همچنين در تدوين اهداف و
راهبردها به همراه خواهد داشت .با توجه به اينکه
ساختار پيشنهادي خود برآمده از راهبردهاي ارائه شده
به منظور مديريت کارآمد قلمرو ناحيه ميباشد و نيز به
جهت انتخاب مدل تحليلي تحقيق که مبتني بر روش
( SWOTنقاط قوت – ضعف و فرصت – تهديد)
ميباشد ،قبل از ارائه نظام و ساختار مديريت ناحيه،

اهداف و راهبردهاي مديريت اين قلمرو به شرح زير ارائه
ميگردند:
اهداف نظام مديريت قلمرو ناحيه
 برقراري مديريت يکپارچه ،اثربخش و کارآمد برقلمرو ناحيه
 انطباق و يکپارچگي عرصههاي قلمروي و عملکرديبر يکديگر
با توجه به اهداف ارائه شده در نظام مديريت قلمرو
ناحيه ،و در راستاي تسهيل در تحقق اين اهداف،
راهبردهاي نظام مديريت توسعه و عمران ناحيه نيز به
شرح جدول ( )5ارائه گرديده است.

جدول ( :)5تدوين راهبردهاي مديريتي به منظور برقراري مديريت يکپارچه ،اثربخش و کارآمد بر قلمرو ناحيه
نقاط ضعف )(W

نقاط قوت ()S

شرايط دروني

 نهادهاي استانداري ،شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان و معاونت برنامه ريزي
استانداري از جمله نهادهاي برخوردار از
بيشترين موقعيت ارتباطي در سطح ناحيه
به شمار ميروند.
 افزايش تمرکز زدايي از سطح ملي به سطحمنطقهاي با تشكيل شوراي برنامه ريزي
استان
 تعيين و تصويب قلمرو ناحيه در مطالعات طرحكالبدي ملي ايران و تعريف اين قلمرو مبتني
بر شرح خدمات تيپ  91سازمان مديريت و
برنامه ريزي مبني بر انجام مطالعات طرح
توسعه و عمران ناحيه
 تهيه طرحهاي توسعه و عمران ناحيه كه قصدبرنامه ريزي به شكل يكپارچه و منسجم
قلمرو ناحيه دارد.

فرصتها )(O

 تفرق سياسي (قلمروي) و عملكردي و تعدد عناصر تقسيمات کشوري درقلمرو ناحيه
 نبود وحدت فضايي در مديريت ناحيه و تقسيم فضاي محدوده ناحيه بهسطوح گوناگوني از عناصر تقسيمات كشوري
 در نظام مديريت و اداره ناحيه مشارکت سازمانهاي غير دولتي در حداقلميزان خود است.
 عدم برخورداري قلمرو برنامه ريزي ناحيه از ساختار مديريتي يكپارچه كهمشاركت و روابط سازماني عوامل تأثيرگذار را در بر داشته باشد.
 فقدان پيشبيني ساز و کارهاي قانوني براي دستيابي به نوعي منطقهگراييدر برنامهريزي و مديريت ناحيه
كمبود منابع انساني متخصص و كارآمد جهت انجام برنامهريزي و اجرايطرحهاي توسعه
 قوانين موجود از پوشش الزم و کافي در تمامي ابعاد موضوعي قلمرو ناحيهبرخوردار نميباشند.
 در ارتباط با قلمرو ناحيه ،کمترين مراجع و متون قانوني مرتبط در خصوصاين پهنهها وجود دارد.
 عرصههاي خارج از حريم شهرها از كمترين قوانين و مقررات مورد عملبرخوردار ميباشند.
)(WO

)(SO


شرايط بيروني
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 وجود طرح كالبدي ملي ايران و تقسيمگستره كشور را به  92منطقه و 58
ناحيه
 توجه چهار برنامه اخير توسعه كشور بهويژه برنامه سوم و چهارم توسعه بر
برنامهريزي منطقهاي و استاني




حداكثر تفويض قدرت و مسئوليت
به سطوح پايين
طراحي و استقرار نظام مديريت
مبتني بر الگوي مديريت دو سطحي




يکپارچگي نظام برنامهريزي (تهيه
طرح) و مديريت (اجراي طرح) در
سطوح مختلف تصميمگيري
پوشش كامل قلمرويي و عملكردي
سيستم بر كل قلمرو ناحيه
اعمال مديريت يكپارچه بر قلمرو
ناحيه با مشاركت عوامل و عناصر
تأثيرگذار در مديريت اين قلمرو

طراحي الگوي مناسب مديريت منطقه اي در ايران

شرايط بيروني

تهديدات)(T

)(ST

)(WT

تكثر تقسيمات نظام كشوري (شهرستان ،بخش ،دهستان ،شهر)در محدوده ناحيه كه ايجاد وحدت و يكپارچگي سياسي در
قلمرو ناحيه را به مخاطره ميكشد.
 مديريت قلمرو برنامه ريزي و عملکردي ناحيه ،نيازمندبهکارگيري ديدگاههاي جديدي از برنامه ريزي و مديريت است
که در وضعيت موجود ،اين موضوع به چشم نميخورد.
 قلمرو عملکردي و برنامه ريزي ناحيه هيچ گونه ما به ازاقلمروي در نظام ساختار حکومت و دولت نداشته و به عنوان
واحدي از ساختار فعلي دولت محسوب نميشود.
وجود سطوح حكومتي و تصميمگيري متعدد مستقل از هم ماننداستانداري ،فرمانداريها ،بخشداري ،دهياري همراه با شعب
استاني و شهرستاني وزارتخانهها و سازمانهاي مركزي بدون
وجود رويكردهاي منطقهگرايي

 بهکارگيري رويكردهاي جديد ازبرنامه ريزي و مديريت در مديريت
قلمرو ناحيه
 طراحي و شكلگيري مرحله به مرحلهنظام مديريت ناحيه
 حداكثر استفاده از ظرفيتهاي قانونيو سازمان موجود
 ظرفيتسازي سازمانهاي موجود
براي پذيرش وظايف و عملكردهاي
جديد
 بهکارگيري الگوهاي مديريت
منطقهاي مبتني بر منطقهگرايي
 استقرار حكمروايي منطقهاي با حضور
همه كنشگران

 فراهم آوردن زمينههاي
مشاركت نهادها و
سازمانهاي غير دولتي
در مديريت قلمرو ناحيه
 جلوگيري از تغييرات
گسترده تقسيمات
كشوري در عرصه قلمرو
ناحيه

ادامه جدول ( :) 5تدوين ر راهبردهاي مديريتي به منظور برقراري مديريت يکپارچه ،اثربخش و کارآمد بر قلمرو ناحيه
نقاط ضعف )(W

نقاط قوت ()S

شرايط دروني

 نهادهاي استانداري ،شوراي برنامه ريزي و توسعهاستان و معاونت برنامه ريزي استانداري از جمله
نهادهاي برخوردار از بيشترين موقعيت ارتباطي
در سطح ناحيه به شمار ميروند.
 افزايش تمرکز زدايي از سطح ملي به سطحمنطقهاي با تشكيل شوراي برنامه ريزي استان
 تعيين و تصويب قلمرو ناحيه در مطالعات طرحكالبدي ملي ايران و تعريف اين قلمرو مبتني بر
شرح خدمات تيپ  91سازمان مديريت و برنامه
ريزي مبني بر انجام مطالعات طرح توسعه و
عمران ناحيه
 تهيه طرحهاي توسعه و عمران ناحيه كه قصدبرنامه ريزي به شكل يكپارچه و منسجم قلمرو
ناحيه دارد..
فرصتها )(O

شرايط بيروني

 تحوالت صورت پذيرفته در نظاممالي-اداري ملّي توسط دولت و
تقويت نقش استانداريها در نظام
مديريت و برنامهريزي منطقهاي.
 وجود تجربيات جهاني مفيد در زمينهالگوهاي مديريت منطقهاي

 پيچيدگي ،ابهام و ناهماهنگي در مديريت ناحيه به سبب وجود تفرقمديريتي ناشي از تعدد عناصر و عوامل
 عدم وجود روابط منطقي ،کارساز و مؤثر در ميان نهادها و سازمانهايدخيل در مديريت ناحيه
 تعارضات ،تناقضات و تداخل سازماني ميان نهادها و سازمانهاي تأثيرگذاردر مديريت ناحيه و عدم وجود هماهنگي افقي از نوع همکارانه ميان آنها
مبتني بر تشريك مساعي
 عدم به رسميت شناختن گستره ناحيه در ساختار كالن حاكميت و عدمارتباط آن با نظام تقسيمات كشوري
 فقدان تعريف ،جايگاه رويكرد قانوني و رسمي يكپارچه براي مديريت ناحيهدر نظام برنامهريزي و مديريت.
 تأكيد عمده قوانين و مقررات موجود بر حل مسائل درون شهري و وجودخأل جدي در كنترل و هدايت توسعه محدودههاي حريم و خارج از آن
)(SO





تثبيت ساختار مديريتي
قلمرو ناحيه در نظام
تقسيمات كشوري
فراهم آوردن زمينههاي
الزم به منظور استفاده از
الگوهاي مديريت منطقهاي

)(WO





استفاده از فرصتهاي موجود در نظام مديريت و
برنامه ريزي منطقهاي به منظور فائق آمدن بر
تفرقهاي مديريتي
برخوردار ساختن قلمرو ناحيه و سطوح مديريت آن
از يك برنامه راهبردي منسجم و يكپارچه
طراحي الگوي نظام مشاركت عوامل و عناصر دخيل
در مديريت ناحيه مبتني بر روابط و تعامالت
سازنده
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شرايط بيروني
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تهديدات)(T

)(ST

)(WT

انسجام نداشتن ،آشفتگي و نبود نظم حقوقي درقوانين و مقررات (تعدد و تكثر قوانين ،و وضع
قوانين و مقررات موردي بيتوجه كافي به ديگر
قوانين) مربوط به كنترل و هدايت توسعه
 عدم حمايت قانون از شكل گيري سازمانهايمنطقهاي و فراهم نبودن بستر قانوني و حقوقي
فعاليت.
 به رسميت شناخته نشدن واقعي -NGOها در سطحجامعه و نهادهاي دولتي.
 ساختار تشکيالتي قوه قضائيه بر اساس نظامتقسيمات کشوري چينش يافته و ارتباط مستقيمي
با محدوده و قلمرو ناحيه ندارد.
 نظام حقوقي و قانون گذاري مشخصي براي قلمروناحيه وجود نداشته و اين موضوع در ساختار قوه
قضائيه هيچ انعكاسي نيافته است.
 فقدان روابط و سازوکارهاي هماهنگ کننده و ايجاداختالل در مطلوب و توسعه و عمران ناحيه.

 برخوردار ساختن
قلمرو ناحيه از
جايگاه الزم در نظام
تقسيمات كشوري و
نيز از پشتوانه
قانوني الزم در اين
زمينه
 تقويت همكاريهاي
ميان سازماني از
طريق انعقاد
قراردادهاي
همكاري ميان
سازمانها

 تدوين قوانين جامع و كامل كه
پوشش دهنده تمام عرصههاي
قلمرو ناحيه بوده و تسهيل كننده
اجراي برنامههاي توسعه و عمران
ناحيه باشد
 به رسميت شناختن جايگاه واقعي
سازمانهاي غير دولتي در نظام
قوانين كشور
 پرهيز از وضع قوانين ناقض و
مقطعي كه فاقد ويژگي جامعيت
باشد

نتيجه گيري و پيشنهادات
با بررسي الگوها و مدلهاي رايج در مديريت
منطقهاي و منطقهگرايي ،از ميان الگوها و مدلهاي مورد
بررسي با توجه به پذيرش الگوي مديريت دو سطحي،
اين الگو در مديريت قلمروهاي  58گانه كشور از كاربرد
الزم برخوردار ميباشد.
با مرور تجارب جهاني در الگوهاي مديريت منطقهاي
و به ويژه رويکردهاي گوناگون منطقهگرايي ،الگوي
مديريت دو سطحي در ميان الگوها و رويکردهاي
گوناگون منطقهگرايي و مديريت منطقهاي از انطباق
بيشتري به منظور استفاده در نظام مديريت ناحيه
برخوردار بوده و به عنوان يک الگوي مناسب در تعريف و
پيشنهاد اين نظام به شمار ميرود .بر اين اساس در
الگوي منتخب( ،الگوي مديريت دو سطحي) ،سطح اول
همان نهادها و حکومتهاي محلي مانند شهرداريها،
دهياريها ،و شوراهاي شهر و روستا ،هستند که وظايف
مرتبط خود را در عرصه قلمرو تحت مديريت خود که
همانا محدوده شهر و حريم شهر و روستا ميباشد ،به
انجام رسانده و لذا استقالل و هويت قانوني خود را حفظ
خواهند نمود .سطح دوم الگوي مديريت مورد اشاره نيز
که ناظر بر کل عرصه قلمرو ناحيه ميباشد ،وظيفه
سياستگذاري ،برنامه ريزي و نظارت را بر عهده داشته و
به امورات اجرايي که در حيطه وظايف نهادهاي محلي
است کمتر ميپردازند.
بر اساس مراحل پيشين تحقيق ،از جمله عوامل و
عناصر كه از بيشترين تأثيرگذاري بر مديريت ناحيه

برخوردار ميباشند ،نهادهاي استانداري و شوراي برنامه
ريزي و توسعه استان هستند .بر همين اساس نهاد
شوراي برنامه ريزي و توسعه استان به رياست استاندار به
عنوان باالترين مرجع استاني بر قلمرو ناحيه اعمال
مديريت خواهد نمود .از آنجايي كه شوراي برنامه ريزي و
توسعه استان در ذيل خود برخوردار از تعدادي كارگروه
تخصصي ميباشند ،از جمله كارگروههاي مرتبط با
مديريت قلمرو ناحيه و تحقق طرح توسعه و عمران
ناحيه ،كارگروه مسكن و شهرسازي و كارگروه آمايش و
محيط زيست ميباشند.
به منظور شکل دهي به الگوي مناسب مديريت
ناحيه که وظيفه سياست گذاري ،هماهنگي و نظارت را
به شکل يکپارچه در قلمرو ناحيه ايفا خواهد نمود ،نهاد
سياستگذاري و نظارت ناحيه تحت عنوان «شوراي
مديريت و توسعه و عمران ناحيه» در قالب شوراي برنامه
ريزي و توسعه استان و در ذيل كارگروههاي تخصصي
مسكن و شهرسازي و كارگروه تخصصي آمايش و محيط
زيست تشکيل ميگردد.
در چيدمان اعضاي شوراي مديريت و توسعه و
عمران ناحيه سعي گرديده است كه اعضاي كارگروه
مسكن و شهرسازي و كارگروه آمايش و محيط زيست و
مرتبطترين اعضاي اين كارگروهها در شوراي مزبور
عضويت داشته تا از اين طريق نظارت الزم توسط عناصر
مرتبط بر توسعه و عمران ناحيه وجود داشته باشد.
مسئوليت
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«شوراي مديريت و توسعه و عمران ناحيه» بر عهده
استاندار و در غياب وي با معاونت عمراني استاندار بوده و
اعضاء اين شورا عبارت خواهند بود از:
 استاندار (به عنوان رئيس شورا) معاونت هماهنگي امور عمراني (در غياب استانداربه عنوان رئيس شورا)
 نماينده تاماالختيار معاونت برنامه ريزي استانداري رئيس سازمان مسکن و شهرسازي (دبير شورا) فرمانداران شهرستانهاي ناحيه شهرداران شهرهاي ناحيه مدير کل حفاظت محيط زيست استان رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان مدير عامل شركت شهرکهاي صنعتي استان مدير كل راه و ترابري استان مدير كل دفتر فني استانداريرئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي استان رئيس سازمان صنايع و معادن استانرؤساي شوراهاي اسالمي شهر و شهرستان مدير كل منابع طبيعي استان نماينده قانوني تشكلهاي غير دولتي استانبا توجه به اينکه يک نهاد سياست گذار و تصميم
گير مانند شوراي مديريت و توسعه و عمران ناحيه به
منظور اجرايي نمودن تصميمات و مصوبات خود نياز به
يک سازمان اجرايي با زير مجموعهاي از نهادهاي اجرايي
به منظور پيشبرد اهداف مورد نظر شورا را دارد ،بر اين
اساس سازمان اجرايي مديريت ناحيه در ذيل شوراي
مديريت و توسعه و عمران ناحيه تشکيل و وظايف
اجرايي متعددي را بر عهده خواهد گرفت.
از نمودار الگوي مديريت پيشنهادي ناحيه پيداست
كه دبيري شوراي مزبور با سازمان مسكن و شهرسازي
استان خواهد بود .سياستها و مصوبات اين شورا نيز از
طريق معاونت عمراني استاندار در قالب مصوبات شورا به
سازمان اجرايي ناحيه ابالغ گرديده و اين سازمان از
طريق معاونتهاي فني و عمراني ،كنترل عرصههاي
پيراشهري ،هماهنگي دستگاههاي اجرايي و مالي و تأمين
اعتبار ،سياستهاي مورد نظر شورا را به منظور توسعه و
عمران ناحيه عملياتي نموده و شكل اجرايي به آن
ميدهد .نمودار ( )3الگوي مديريت پيشنهادي منطقهاي
(ناحيه) را نشان ميدهد.
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3

Informal Cooperation

-Local jurisdictions

Interlocal Service Contracts
Joint Powers Agreements
5
Extra - Teritorial - Power
6
-Regulatory authorities
7
Regional Counclis / Counclis of Governments
8
Federally Encouraged Single – purpose Regional
Bodies
9
State Planning and Development Districts
(SPDD)
10
Contracting Private
11
Local Special District
12
Transfer of Function
13
Annexation
14
Regional Special District and Authorities
15
Metro Multipurpose District
16
The Reformed Urban County
17
-Single - County metro areas
18
One - Tier Consolidation
19
Two - Tier Restructuring
20
The three - Tier Reform
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