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 393ـ  313صص 

 چکیده

ترین فضاهای جغرافیاایی هسات د ترین و برجستهفضاهای شهری یکی از مهم اهداف:

اناد  تاوجهی یافتاهداد شهرها و شهرنشی ی گسترش درخاور که با توجه به افزایش تع

هاسات تاا از آن ساماندهی ایش فضاهای شهری نیازم د تلاش برایاین تغییرات و افز

هرها را بارای آوری شهری را بالا برد و زنادگی در فضااهای شااین طریق بتوان تاب

که در پیوناد است هایی یکی از عرصهمدیریت سیاسی فضا پذیرتر کرد  ن امکانساک ا

سااماندهی فضااهای  جایگاه آن در نزدیک با ساماندهی فضاهای شهری است که باید

  شهری ش اسایی شود

-تحلیلی و از نوع کاربردی است  در بخاش اول، داده-پژوهش حاضر توصیفی :روش

نظاران صااحب ای بر پایة نظرهاینامههای پرسشداده ،ای و در ک ار آنهای کتابخانه

 T-test، از طریااق آزمااون SPSSافاازار تحلیااا آماااری و مساالولان اجرایاای در ناار 

  ای بررسی شدندنمونهتک

-ناماهای و پرساشهای کتابخانههای تحقیق حاضر در دو بخش یافتههیافت :نتایج/هایافته

سه بعد ش اختی مدیریت سیاسی، بعد الگو و شکا مدیریت سیاسی فضاا  بر پایةای، 

 ر ساماندهی فضاهای شهریی مؤثر دبعد قوانین و اهداف مدیریت سیاسی فضانیز و 

  ررسی و آزمون شدکه ب آوری شدبرای هر بعد ده عاما جمع  بررسی شده است
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که ساماندهی فضااهای شاهری ارتطاا  دهد می حاضر نشاننتایج پژوهش  :گیرینتیجه

ت گات گی با میزان ش اخت مدیران سیاسای فضاا از فضااهای شاهری، الگاو و شاکا 

مدیریت سیاسی در فضاهای شهری و ضارورت و اهاداف مادیریت سیاسای فضااها 

 دارد  

  ی شهرساماندهی فضا، مدیریت سیاسی فضا، فضای شهر، شهر :هاکلیدواژه

 مقدمه .1

فرمانروایی نظا  سیاسی و حکومت آن  یقلمروفضا و مرد  ساکن در محدودۀ یک کشور، 

های مردمی و نیز اعماال فرماانروایی فضا و سکونتگاه ها برای ادارۀده د  دولترا تشکیا می

نااگزیر ساازمان اداری مت اا ر باا آن    بامراتطی توأب دی فضا در شکا سلسلهخود، از تقسیم

سیاسای اسات و در برخای از  ناوعی دارای ویژگایکشوری بهتقسیمات فضای درون هست د 

از که دولات مساتقا گونهلی و کشور مستقا تشابه دارد؛ برای مثال، همانها با دولت مویژگی

واحادهای  ودار اسات،شاده برخارسامیت شا اختههای سرزمین، مرد  و حاکمیت بهویژگی

مشخص و ساازمان اداری  ی سرزمی ی، مرد  و سک ةکشوری نیز دارای قلمروتقسیماتی درون

اداری و سیاسی آن در  این است که سازمان ،تفاوتی که با دولت ملی دارد و سیاسی است، اما

ک اد و صافت سیاسی سطح ملی عما مای-فضایی وابسته به تشکیلات اداری ظا نقالب خرده

الطتاه ساطح  ش اسا د؛دولات یاا کشاور مساتقا نمایهای دیگر آن را و دولت ارداستقلال ند

حاد کشاوری تاا کرد سیاسی واحدهای تقسیماتی درونگیری و کاراختیارات و قدرت تصمیم

لت، بسته زیادی تابع نوع دولت و سیستم سیاسی سطح ملی است؛ یع ی با توجه به ماهیت دو

هاای بسایط و در سیساتم ک د؛ برای مثاال،باشد، تفاوت میای یا ناحیهبه ای که بسیط، فدرال 

ض و بساط اختیاارات و تابع قطاست کشوری محدود ارچه، اقتدار واحدهای فضایی درونیکپ

یشاتر بشاده رای اقتادار واحادهای  کهای فدرال و ناحیهولی در سیستم دولت مرکزی است،

(  071، ص  9010نیاا، د )حااف کشوری کارکرد سیاسی دارناست  واحدهای تقسیماتی درون

عما سیاسی، این واحدها دارای کارکردهای مدیریتی و ساماندهی اماور مرباو  باه  در حوزۀ

هااای نظااا  سیاساای، ساارزمین و ماارد ، کارکردهااای فرمااانروایی و اعمااال دیاادگاه و ارزش



 012                                      یدهمؤثر در سامان یاسیس تیریعواما مد یبررس                     سال هفدهم         

 

کردهاای کارکردهای ام یتی، حقوقی و قضایی، کارکردهای انتخاباتی اعم از محلی و ملی، کار

ارچوب معیارهاا و المللای و فراملای در چاگیری و کارکردهای باینگذاری و تصمیمسیاست

سیاسی واحدهای تقسیماتی فضاای هست د  کارکردهای سیاسی و غیر های دولت ملیسیاست

چوب ارتقای ساطح کارکردهاای آن در چاارسازی و بهی ه ک د که براییک کشور ایجاب می

داده شاود تاا ایان واحادها ن و ساختار م اساب تقسایماتی ترتیاب کلیت دولت ملی، سازما

و نظا  سیاسی به و ایف  ای هماه گ در جهت اهداف محلی و ملی دولتصورت مجموعهبه

دهای یک واحد تقسیماتی، تا انادازۀ زیاادی باه ک  د  توسعه و ارتقای سطح کارکرخود عما 

 ی سارزمی ی کشاور بساتگی دارد؛قلمرو هی سیاسی فضا و آرایش سیاسی بهی ةسازماند نحوۀ

حاضار، باه تقسایم فضاای ه در ادوار تاریخی گذشته و چه درحالها چدولت ،اساسبرهمین

باا  ،چ یناند  همامور آن تدارک دیده و سازمان م اسطی را برای ادارۀ اندسرزمین خود پرداخته

است و شهرها نیاز  تههای شهری، تقسیم فضا به درون شهرها گسترش یافگسترش سکونتگاه

اساس تقسیمات س تی و تاریخی و چه براساس مقتضیات و ضوابط جدید، به واحدهای چه بر

(  سازماندهی سیاسی فضا در 013، ص  9010نیا، اند )حاف ب دی شدهفضایی کارکردی تقسیم

 و هااک اد  ضارورتهر کشور یا واحد جغرافیایی سیاسی از فرای دی پویا و مستمر تطعیت می

طور پیوساته سااختارهای بهشوند، ملی جوامع بشری تولید می نیروهایی که در جریان توسعة

وادار به انعطاف و اصلاح یا دگرگونی ها را آن  د وکشفضایی موجود را به چالش می-سیاسی

سیاسات  شدۀ خود در عرصةهای تعریفها برای دستیابی به هدفحکومت ،ک  د؛ ب ابراینمی

از اعماال تغییارات  ،نیز عما به و ایف و تعهدات خود در برابار ملات و سارزمینداخلی و 

(   شهر یکی 034 ، ص 9010نیا، هست د )حاف فضایی کشور ناگزیر -مداو  در الگوی سیاسی

میاان نایشود که درساخت است که همواره از ابعاد گوناگون به آن توجه میاز فضاهای انسان

هی شاود  سااماندتری توجه میمشهودصورت ادارۀ فضای شهری بهبه ساماندهی، مدیریت و 

ط میان ع اصر شهری مطلوب امور شهری سعی دارد رواب مدیریت فضای شهری با هدف ادارۀ

که با تقسایم شاهر باه  ماندهی سیاسی فضای شهری ابزاری استسا ،واقعرا هماه گ ک د  در

ساماندهی شهر  ،ب ابراین ک د؛مک میتر به مدیران شهری در مدیریت شهر کواحدهای کوچک

ک د  به کیفیت مدیریت آن کمک می ،ترو واحدهای کوچک های متفاوتو تقسیم آن به بخش



 ای                                        شمارۀ سی و سو مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیه                                                        014

 

این سیستم را ای باشد که عملکرد گونهپیوسته است و ساماندهی نطاید بههمشهر یک سیستم به

داشات  ن زمی ه باید توجاهدر ای ( 71، ص  9014ادری، پور و ق)احمدیبا مشکا مواجه ک د 

 ای دوگانه قدیم و جدید، روشن و پیچیاده اساتبین فضای شهری و سیاست رابطه که رابطة

  نوع مدیریت سیاسی فضای کشور در عصر حاضار در ک اار معاایطی (01، ص 9014، 9)طاها

 گیری نیاز اسات در تصمیم ره، دارای مزایایی نظیر سرعت زیادچون بوروکراسی پیچیده و غی

 ،ستا های محلی نظیر شوراهای اسلامی که در این الگو تدوین شدهوجود ساختار ،اینبرعلاوه

روشان جایگااه  نشادنینیتطالطتاه  ؛استمعایب این ساختار را فراهم کرده  مسیر رفع موانع و

 ( 9014جم ادی، )اری، مانع بسیار مهم در ایان مسایر اسات نهادهای مدیریتی محلی و مرکز

-ترین ارگان مدیریت سیاسی در شهرهای ایران به شمار میمهمها ر و شهرداریشوراهای شه

 -نظارت ریزی وگذاری، برنامهگذاری، قانونسیاستشاما  روند  و ایف شورای اسلامی شهر

هاا و و ایف شهرداری شودمیخدماتی -امور ف ی و عمرانی-امور سازمانی، تشکیلاتی و مالی

-شود )قالیطاف،  کی، رضویمیی، بهداشتی، عمومی و اجتماعی شاما و ایف عمرانی، نظارت

، باید توجه داشت که با گسترش شاهرها مجموع(  در90، ص  9012قزوی ی،  حسننژاد و آل

، ساماندهی اندرا به خود جذب کرده از جمعیت ها که حجم زیادیبستر زندگی انسانع وان به

رساد چشمگیری دارد  به نظر میاهمیت شهروندان اد شرایط بهتر زندگی ایج این فضاها برای

 مدیریت سیاسی فضاا از اهمیات زیاادی ،ر ساماندهی فضای شهرهاکه در میان عواما مؤثر د

در قالاب  را مدیریت سیاسیعواما  در پژوهش حاضر سعی داریممط ا، ؛ براینبرخوردار است

و اهداف مدیریت سیاسی  قوانینمدیریت سیاسی، الگو و شکا مدیریت سیاسی،  بعد ش اخت

  ساماندهی فضاهای شهری تحلیا و بررسی ک یم ر چگونگید ،فضا

   تحقیق ینۀپیش .3

اند که هر مطالعه مت اسب با زاویاة رها انجا  شدهمدیریت شه های زیادی در زمی ةپژوهش

به ای که بحث پژوهش حاضار بار  اما با توجه شده است، پیش بردهآن مطالعه  پژوهشگر دید

ها ، تعداد این پژوهشارتطا  بین مدیریت سیاسی فضا و ساماندهی فضاهای شهری است پایة

                                                
1. Taha 
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کلی به چ د پژوهش در این زمی ه صورتک د  در ادامه، بهمیتوجهی کاهش پیدا  تا حد درخور

 شود اشاره می

های توساعة نقش مدیریت سیاسی فضا در برنامه»( در مقالة 9010کی، حیدری و مصلو ) 

سیاسی به تطیین نقش مدیریت سیاسی فضا در -با نگرش جغرافیایی« کید بر ایران(ری )با تأشه

کاه مادیران سیاسای های توسعة شهری با تأکید بر ایران پرداخته کردند  نتایج نشان داد برنامه

ریازی م اساب شهری و برناماه های توسعةفضای شهری باید بتوان د درک م اسطی از سیاست

جغرافیاا، سیاسات،  هر دو نیازم د وجود متخصصان جادی در حاوزۀآورند که  وجودهشهر ب

اجتماع، اقتصاد و فره گ مرتطط با موضوعات شهری خواهد بود که جایگاه م اسطی در روناد 

 خصوص در سطوح مدیریتی داشته باش د های امور شهرسازی بهتدوین برنامه

ای م طقاه سیاسای فضاا بار توساعة یر شاکا مادیریتثبررسی تأ»( در مقالة 9010لطفی )

دو جزیاره در امار  نداشاتنتجانسدنطال تطیین علات به« (موردی جزایر قشم و کیش )مطالعة

ی میان مدیریت سیاسای ای و رابطهم طقه وسعه و رابطة میان مدیریت سیاسی فضا و توسعةت

 کردنش با یکپارچهکی براساس نتایج پژوهش، جزیرۀ  اندنامت اجس در قشم بودهفضا و توسعة 

خاودار دست و یکپارچاه برگیری یکسازمان فضایی توانسته است از سطح عملیاتی و تصمیم

هاای توساعه و رشاد، سویه نتوانسته است از نظار شااخصدلیا مدیریت دوشود، اما قشم به

 برای سازماندهی فضا در قشام در هماةتوجهی داشته باشد  وجود یک نهاد  درخورپیشرفت 

یکپارچه و تادریجی یاا اسااس قاراردادن مادیریت  لاز  و ضروری است  تلفیق توسعةاد ابع

 م طقه است   توسعة شدندر قشم، راهکاری برای فراهم هچراهطردی و سازماندهی یکپار

فضا در شاهرهای جدیاد  تحلیا مدیریت سیاسی»( در مقالة 9012ائدرحمتی و مرشدی )ق

دید ایران، باا ه ارزیابی مدیریت سیاسی فضا در شهرهای جب «های راهطردیبرنامه ایران وارائة

 طلوب در شاهرهای جدیاد پرداخت اد اسی مر مدیریت سیتکیه بر ش اخت همة عواما مؤثر د

در الگاوی مادیریت سیاسای در محاوری گویاة عادالتاهمیات داد که درمورد ها نشان یافته

درصاد  09ش آن را زیااد و درصد نقا 09 درصد نقش آن را خیلی زیاد، 07، شهرهای جدید

اهمیت زیاد الگاوی مادیریت  ده دۀاین گویه نشان  د؛ ب ابراین،را متوسط دانستدیگر نقش آن 

  سیاسی فضا در شهرهای جدید است
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 «شدن بر مدیریت فضای شاهریبررسی تأثیر جهانی»( در مقالة 9010سروری و ماجدی )

در شدن، شاهرها جهانی ۀدوردر  س نتایج،زیابی تحولات مدیریت شهری پرداخت د  براسابه ار

ه های گوناگون در جذب سرمایجذابیت ةگذاران و مدیران شهری برای ارائسرمایه همرکز توج

چگونگی فرای د رقابت  درمورداما فقدان مطانی نظری م سجم  هست د،و رقابت با دیگر شهرها 

در مقیاس محلی، باعث کاهش شهرها در مقیاس کلان تا اقدامات شهرسازان و مدیران شهری 

جذب سرمایه برای  برایدهد که ایج این پژوهش نشان میاست  نت قدرت رقابتی شهرها شده

های محور توقعاات و مشاو های فضای شهری بایاد براسااس رویکاردی باازارحقق پروژهت

 شود ریزی فضای شهری لحاظ و برنامهمدیران شهری در طراحی 

 تحقیق شناسیروش. 3

وری اطلاعات، آروش گرد تحلیلی است و-ژوهش حاضر، روش کلی تحقیق، توصیفیدر پ

هاا و مقالاات تابای از کآوری اطلاعات کتابخانهای است  برای جمعنامهای و پرسشکتابخانه

ر ساماندهی عواما مدیریت سیاسی مؤثر د» نامةهای پرسشآوری دادهو برای جمعاستفاده شد 

نظران و مسلولان حاوزۀ مادیریت سیاسای فضاا قارار اختیار صاحب، آن در «فضاهای شهری

قوانین و  و ر قالب سه بعد ش اخت، الگو و شکا، عاما و د 03 نامه حاویگرفت  این پرسش

زمی اه در ایان  های موجاودو نظریه مطالعاتکه برگرفته از ست اهداف مدیریت سیاسی فضا

ة پاژوهش ناماپرساش  ی شاده اساتو در قالب چارچوب و نگرش جدید طراحا بوده است

 محدود در نظر گرفته شده است   هو جامع حاضر در سطح نخطگان است

 محدود باا ساطح م نمونه از فرمول تعیین حجم نمونة جامعةبرای تعیین حج ،راستادراین

 01محقق   شود تکمیا لاز  بودنامه پرسش 02 براساس آن، که درصد استفاده شد 12اطمی ان 

باین، ها را ارزیابی و تحلیا نمود  درایانکاما دریافت کرد سپس، آن صورترا به نامهپرسش

های روایی استفاده شد کاه بارای تأییاد انواع آزمون از هابرای آزمون درستی و روایی پرسش

مجرب در این زمی ه توان به تأیید اساتید می اند،نامه مطرح شدهپرسشکه در  هاییروایی سؤال

شد  ضریب آلفاای  بررسیطریق آزمون سازگاری و ثطات  از نامه نیزایایی پرسش  پاشاره کرد

ناماة پرساش زیاادپایاایی  ده ادۀبود که نشان 132/3برابر با حاضر  نامةنطاخ برای پرسشکرو
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اساتفاده  T-testده از آزماون شهای گردآوریان برای تحلیا دادهحاضر است  در پایپژوهش 

   شد

 تحقیقنظری  مبانی. 4

 فضا. 1. 4

ها آسانی در انواع زمی های است که بهفضا واژهفضا وجود دارد   ای در زمی ةمطالب گسترده

گویی این واژه از قید هر ناوع شود می برده کاربه « فضا»واژۀ  طوریبه  شودمیاز آن استفاده 

حاال، دارند؛ بااینهم توافق ، باآنچه مع ی فضاست درمورد همه اقضی آزاد است و له و تمسل

اش ماا را متعجاب خواهاد کارد  فره اگ ، تعدد مع اییشوداین واژه بررسی ای اگر کاربرده

 هاارا برای ایان واژه  کار کارده اسات کاه برخای از آن مع ی 91کم انگلیسی آکسفود دست

 مقاداری  د؛ک آن اشیاء وجود دارند و حرکت میای پیوسته است که در گستره» :از نداعطارت

در اختیار گرفتاه شاده  ک د یا برای هدف خاصیاز یک م طقه که چیز خاصی آن را اشغال می

اناد کاه در درک مشاترک از ایان واژهاین معاانی نشاانگر  « ءمیان نقا  و اشیا است و فاصلة

باا  (؛042  ، ص9013، احمادیو حااجی رود )ماجادی ، م صاوریه به کار میی روزمرزندگ

فضاا بساتر  زیار در نظار گرفات؛های شاید بتوان فضا را به صورتف تعدد تعاریوجود این 

های فاردی، ها، جمعیت و مهد فعالیتگیری اجتماعات انسانی و محا استقرار سکونتگاهشکا

(  الگوهای 77، ص  9010نیا، های ساکن در آن است )حاف جمعی، خصوصی و دولتی انسان

هاای دیگار های ارتطاطی و بسیاری پدیادهها، نظا شده، مراکز فعالیتسکونتی، ب اهای احداث

ک  ادۀ تحولاات رشاد و کشور هست د و م عکس های متفاوتتغییر و تکاما دوران ده دۀنشان

(  فضاا و مارد  سااکن در 03  ، ص9012اشاکوری،  )معصاومی توسعة درون کشور هسات د

ده اد  را تشکیا می سرزمینمحدودۀ یک کشور، قلمروی فرمانروایی نظا  سیاسی و حکومت 

 م ظور ادارۀ تسهیا امور و ایجاد بیشترینهای سیاسی در سطح کشور مستقا بهدر درون واحد

-تاریخی و فره گای و وابساتگی های سیاسی،نی و با توجه به ضرورتسارکارایی در خدمت

سیاسای کشاوری -گیارد کاه تقسایمات اداریای تقسیماتی صاورت مایم طقه -های عاطفی

 ( 9010، شود ) کی و همکارانمی ش اخته
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 سازماندهی سیاسی فضا. 3. 4

هاای اساس عواماا و محادودهب دی یک په ة سرزمی ی برسازماندهی سیاسی فضا، تقسیم

 ظور ادارۀ مادیریت بهی اة ممحیطای باهی، سیاسی، اداری، اجتمااعی و زیساتهمگن اقتصاد

ایفاای  دار و باا هادفپایاستای توسعة و م طقی از م ابع در ربرداری مطلوب سرزمین و بهره

باه تقسایم لیا سازماندهی سیاسی فضا در توسعة کشورشاان دها بهنقش سیاسی است  دولت

ارند  سازماندهی سیاسی فضای درونی سرزمین خود به شکا م اسب و بهی ه جدیت خاصی د

، 9010)لطفای، رشد باید به آن توجه ک د ترین مسائلی است که یک کشور درحالفضا از مهم

ات، تساهیلات، بهتار امکانادهی سیاسی فضا مرزب ادی بارای ارائاة هرچاه(  سازمان970ص  

تساهیا اعماال حاکمیات اسات  کاارکرد  خدمات عمومی و ادارۀ عمومی کشور و درنهایت،

 ی، در بعاد اداری باه ب دی قدرت در فضای سرزمیتقسیمات کشوری در بعد سیاسی به سطح

ب ادی فضاای تقسایم یارات و در بعد جغرافیاایی باه نحاوۀاخت کز در حیطةتمرکز یا نطود تمر

اسات  مطت ای انی، فره گای، ماذهطی، جمعیتای و غیارهمط ای عواماا قاومی، زباسرزمی ی، بر

ساو باا (  سازماندهی فضایی رابطة ت گات گی ازیاک9010رد، پور، میرشکاران و هوکا)احمدی

  ایان دارددیگر، باا الگوهاای کالطادی فضاایی توساعة اقتصاادی و ازساوی های رشد والگو

 گیاردها صاورت مایکردن کارکردها و فعالیتها و بهی هکردن مکانسازماندهی با هدف بهی ه

 ( 90، ص  9010، ) کی و همکاران

 . مدیریت سیاسی فضا 3. 4

 -قلمروها در سطح خرد روستایی، محلات و نواحی شاهری و شاهر ،جغرافیای سیاسیدر 

ای و جهاانی در چاارچوب رویکارد ای، قاارهها، نواحی تا سطوح کلان کشوری، م طقههم طق

یاسی فضا بر این نا ر است که در عرصة  د  مدیریت س کمدیریت سیاسی فضا اهمیت پیدا می

ک ترل سه م طع ارزشم د مدیریت، زماین  سیاسی جامعه، عرصة برخوردها و هماه گی درمورد

هاا و م اد ایان رقاباتش جغرافیای سیاسی، در ابعاد گساترده و نظاا و م ابع است که در دان

(  900، ص  9012)قائدرحمتی و مرشدی، ک د ی سرزمین مطالعه میها را در قلمروهماه گی

ایان شود  های گوناگون استفاده میجمله مفاهیمی است که در مقیاسمدیریت سیاسی فضا از
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تشکیا شده اسات  مادیریت در ای جاا باه مع ای یریت، سیاست و فضا مفهو  از سه جزء مد

ریزی، سازماندهی، بسیج م طاع ثر و کارآمد م ابع مادی و انسانی در برنامهکارگیری مؤفرای د به

شده رای دستیابی به اهداف سازمانی براساس نظا  ارزشی پذیرفتهو هدایت و ک ترل است که ب

ان د که با انتخاب یک روش دی دی میفرا ، مدیریت سیاسی فضا رارو؛ ازهمینگیردصورت می

شاود مشخص برای مدیریت یک فضای جغرافیایی نظیر یک کشور به کار گرفته میو الگوی 

دیریت سیاسی فضا در خود را در آن فضا عملیاتی ک د  م شدۀبی یتا از این طریق اهداف پیش

نگار و جانطه، آی ادهدیدگاه همهیابی به اهداف ملی با م ظور دستبعد ملی، ادارۀ سیاسی فضا به

ای جغرافیایی و های ططیعی، انسانی و اقتصادی در فضاهگرفتن محدودیتراهطردی و با درنظر

  ( 9014)ارجم دی،  توسعة پایدار سرزمی ی است

 . مدیریت شهر 4. 4

گاویی باه نیازهاای مدیریت شهری عطارت است از ساماندهی عواما و م افع برای پاساخ

از است، مادیریت شاهری بایش از حیطاة که شهر دارای نظامی بر  با توجه به ای ساک ین شه

عی، هاای اجتمااعرصاه ، مدیریت شهری شاما همةساساگیرد؛ براینکالطدی شهر را در برمی

مدیریت شهری در قالاب  ،واقع(  در19، ص  9071شود )صرافی، اقتصادی و سیاسی شهر می

 های توسعةضایی حاکم بر کشور، اقدا  به تهیة برنامهعی و قریزی اقتصادی، اجتمانظا  برنامه

اجرایای حااکم باه -برنامه را در چارچوب نظاا  اداریآن  ،ک د و سپسشهری برای شهر می

(؛ 19، ص 9017کطاود، تاشه رساند )حیدریاجرا می ک د و به مرحلةپروژۀ عملیاتی تطدیا می

تارین رافیایی ضرورتاً نیازم د مدیریت هسات د  مهامع وان فضاهای جغشهرها به دیگر،بیانیبه

ن در قالب اقشار و شرایط کار و زندگی جمعیت ساک توان ارتقایدف مدیریت شهری را میه

 از حقو  شاهروندان، تشاویق باه توساعةاجتماعی و اقتصادی و حفا ت  های گوناگونگروه

، خادادادو   ، داودی)بهرامایاقتصادی و اجتماعی پایدار و حفا ت از محیط کالطدی دانست 

 (   240، ص  9017
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 تحقیق هایتهیاف .5

 ایگساترههای گوناگون جواماع انساانی در چگونگی فعالیت ،در بحث ساماندهی فضایی

توجه است  هر سازمان اجتماعی از کارکردهای سیاسای و فضایی با توجه به عاما زمان مورد

پاذیری، ساهم گیارد  در ایان روناد شاکافرای دهای اجتماعی، نهادی و اقتصادی شکا مای

انساانی  کرد بهی ة جامعاةنیروهای سیاسی بیشتر است  هدف اصلی هر سازمان اجتماعی، عمل

تاوان گفات می، ب ابراین آید؛است و سازمان فضایی نیز از طریق روابط اجتماعی به وجود می

ها و نیز بلکه روابط بین آن ،فضایی-یهای مکانت ها عی یت پدیدهیابی فضایی، نهکه در سازمان

اعی های هر فضای جغرافیایی با توجه به شرایط اجتمتکوین، تحول و تکاما ع اصر و ساخت

هی فضایی ساعی دسازماندر  ،از این م ظر شود و اقتصادی در بستر زمان بررسی و تحلیا می

انپور و ساجادیان، )اما های شهری ایجاد شاودع وان مفهومی ب یادی در سیستمشود نظم بهمی

فضااهای شاهری  (  فضاهای شهری تولیدک  دۀ فره گ و فره اگ، تولیدک  ادۀ1 ، ص 9012

نظمی اجتماعی سامانی فضایی حاکم باشد و بیاست و چ انچه در تولید یک فضای شهری بی

صورت واگرایی مجاورت مکانی و مجاورت اجتماعی شکا خواهاد ، در آن از آن تولید شود

فیت و مطلوبیت زندگی آن فضا در پیچ و خم دیالتیک این دو از بین خواهد رفت گرفت و کی

 ،ش اس آلمانیجامعه ،9چ انچه تونیس ؛ساک ان مطلوبیت زندگی را احساس نخواه د کردنیز و 

هاای خاونین باه جامعاة بار حلقاهکه شهرنشی ی مرحلة گاذار از اجتمااع مطت ایمعتقد است 

م و نگااه عالماناه در علا قلانیت حاکم است و در آن مطالعه،آن عیع ی در  یافته است؛سازمان

(  923، ص  9010)فتحی،  حساس به روابط عقلانی وجود داردگذار از روابط امسیر و مرحلة 

توجه و شا اخت باازیگر ، مسلم است که ساماندستیابی به این فضای عقلانی و بهدر راستای 

است  ش اخت مدیریت سیاسای فضاا و  نیاز هرییع ی مدیریت سیاسی فضاهای ش ،اصلی آن

ر است  عواماا ماؤثر ددستیابی به ساماندهی فضاهای شهری  های پایةواما آن، از ضرورتع

هاای زیار بررسای کارد و کلی در قالب بخشصورتتوان بهاندهی فضاهای شهری را میسام

 ها بحث کرد دربارۀ آن

                                                
1. Tonnies 
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 فضا بعد شناختی مدیریت سیاسی. 1. 5

هاای ساختها و زیرها، مدیریتها، برنامهثیر سیاستأتشور تا اندازۀ زیادی تحتفضای ک

بهی اه شود و وضعیتی بهی ه یا غیرفکری، فلسفی و دی ی دولت و نخطگان جامعه ساماندهی می

هاا تاأثیرات خود بر فضاهای شهری و مادیریت آن( که 71، ص  9010نیا، ک د )حاف پیدا می

روناد  هاای اخیارهاای ناوین قارن بیساتم و در دهاهیکی از پدیده آنجاکهای دارد  ازگسترده

رویة جمعیت و توسعة فیزیکی م اطق شهری است، این روند گسترش شهرنشی ی و افزایش بی

پیامادهای م فای  ورو بوده است بههمواره با مشکلات فراوانی رو توسعهدر کشورهای درحال

زیسات، افازایش فقار شاهری و ید جدی کیفیت محایطداشته است  تهدهمراه نیز بهبسیاری 

 ها و خدمات شهری ازقطیا تاأمین آب و عرضاةساختنشین، کمطود زیرتشکیا م اطق حاشیه

توساعه ، در کشاورهای درحاالهای اقتصادی، اجتماعی و مسائا متعدد دیگرمسکن، نابرابری

ب اابراین،  ؛اندروز پیدا کردهتری بصورت حادجمعیت و م اطق شهری به رشد دلیا نرخ زیادبه

ی بهی ه برای حا مشاکلات فره گای، به مدیریت ای که باش د،با هر بعد و اندازه امروزه شهرها

مشاارکت  مؤثر عدالت و تقویت روحیاةخدماتی، ایجاد آرامش و آسایش، اجرای  اجتماعی و

یستم مادیریت سا تی (، اما س11 ، ص 9012شهروندان و غیره نیازم دند )امانپور و سجادیان، 

ای، توانایی حا مسائا ها و نهادهای متعدد محلی و م طقهها، تراکمشهرها با پیچیدگیدر کلان

شهرها را گویی به تحولات سریع شهرنشی ی و نیازهای ساک ان کلانو معضلات شهری و پاسخ

د ایاران، در توساعه مان اهای درحاالشهرهای کشاورویژه آنکه، سازمان فضایی کلانندارد؛ به

های زیاادی را ها و دشواریتحولات ب یادی در درون خود ناه جاری به با توجهدوران ک ونی 

 گونه کشورها طای گاذار از شایوۀک  د  ایندر ساماندهی کارکردهای ع اصر درونی تجربه می

هاای هاا و بحارانزندگی شهری، دچار ناه جااریعشایری به شیوۀ -روستاییگزی ی سکونت

 (  11، ص  9012)امانپور و سجادیان،  شوندشهری خود میاری در شطکة ساخت

هاای ها و چ ادگانگیپیچیدگی ده دۀنگاه ساده به فضاهای شهری حاضر نشان ،مجموعدر

ری باید بتواند شا اخت دقیاق و ای است که در گا  اول مدیریت سیاسی فضاهای شهگسترده

ن زمی ه داشته باشد  به هار میازان ایان شا اخت در گونه اقدامی در ایدرخور اتکایی برای هر

م ظور دستیابی باه ، زمی ه برای حرکت بهتر باشدمدیران سیاسی فضاهای شهری بیشتر و کاما
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ساکونت  شاود و فضاا بارایمایتار فاراهم هزی اهتر و کامتر، سریع، آسانترسامانفضای به

همیت و جایگاه ش اخت مدیران سیاسای ها بهتر خواهد شد  برای تأیید اشهروندان و رفاه آن

در  شادهشااخص از مطالعاات انجا  93 ،در راستای دستیابی به ساماندهی فضااهای شاهری

 هااآنها را ارزیابی کرد، برای ای که بتوان این شاخص  ، در نظر گرفته شدگذشته در این زمی ه

خطگان این عرصه قرار وان نع نظران و مسلولان اجرایی بهبدر اختیار صاحدر قالب پرسش امه 

ر مادیریت سیاسای فضااهای شاهری ش اختی مؤثر د هایشاخص( 9داده شدند  در جدول )

  اند ارزیابی شده T-testاساس آزمون اند که برنشان داده شده
 

 وامل شناختی مدیریت سیاسی فضاهای شهریدرمورد ع T-testآزمون نتایج  -1جدول 

 9017، های تحقیقمأخذ: یافته

 هاشاخص

 5/3 = مقدار آزمون

مقدار 

 تی

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 داریمعنا

تفاوت 

 میانگین

 درصد 95فاصلۀ اطمینان 

 بالا پایین

447/2 ش اخت مدیران سیاسی از فضای شهر  01 333/3 900/9 12/3 19/9 

702/0 دانش مدیریتی  01 339/3 700/3 00/3 90/9 

 وجود ت اسب بین تخصص و پست مدیریت

 سیاسی
110/0  01 333/3 147/3 00/3 09/9 

120/0 های فضای شهرپتانسیاها و  رفیتش اخت   01 333/3 100/3 03/3 04/9 

192/0 ش اخت از مسائا و مشکلات فضای شهر  01 333/3 100/3 20/3 00/9 

021/0 ش اخت قوانین مرتطط با مدیریت سیاسی فضا  01 303/3 233/3 31/3 10/3 

ن مرتطط با سازماندهی سیاسی ش اخت قوانی

 فضا
001/0  01 330/3 400/3 00/3 30/9 

ای اقتصادی و اجتماعی مؤثر ش اخت رویکرده

 ر ساماندهی فضاد
703/0  01 339/3 733/3 00/3 31/9 

301/0 های جمعیتی در فضای شهرآش ایی با سیاست  01 332/3 200/3 97/3 11/3 

و کالطدی آش ایی و تخصص در حوزۀ توسعة 

 فضایی شهر
730/0  01 339/3 400/3 01/3 11/3 
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 T-testنتایج حاصا از آزمون نظران و مسلولان اجرایی صاحبکه  دهد( نشان می9جدول )

فضاهای شهری در نظر گرفته هایی که برای ش اخت مدیران سیاسی از برای شاخصرا 

  اند تأیید کرده اند،شده

   فضا . الگو و شکل مدیریت سیاسی3. 5

ع وان ، بهها در قالب تقسیمات سیاسی فضاآن ریزی برای توسعةدهی شهرها و برنامهشکا

متمرکز، پارادایم جدید تغییر سیاست در نحوۀ ک ترل و ادارۀ نواحی از شکا متمرکز به غیر

یکم در معادلات ک ترل و واواخر قرن بیستم و آغاز قرن بیستکه از  است محسوب شده

ت  در این مفهو ، تمرکززدایی اس ع وان ضرورت به آن توجه شدههها بمدیریت کشور

گیری یا مدیریت از ریزی، تصمیمانتقال یا واگذاری قدرت و اختیارات برنامه صورتبه

های عمومی حکومت، شرکت تابع آن، واحدهای به های وابستهحکومت به کارگذاری

 شود حکومتی تعریف میهای غیرمانمستقا، مقامات محلی، مقامات اجرایی یا سازنیمه

شکست و  شهری به های توسعة یکپارچةتوسعه سیاستکه در بیشتر کشورهای درحالازآنجا

 دربارۀدولتمردان را بر آن داشت که با بی شی نوین این موضوع  ،ه استناکامی انجامید

اجرای  ،راستا د  دراینهای متفاوت اجرا ک های خود را در حیطهتمرکز، برنامهریزی غیرمبرنامه

اختیارت مالی و تمرکزگرایی به سه شکا تمرکززدایی اداری، تفویض ای نطود هسیاست

) کی و  ویژه م اطق شهری فراهم آوردتفویض قدرت، زمی ة م اسطی را برای توسعة م اطق به

ند تواند در روق زیر مییتمرکز از طرکارگیری سیاست نطود به(  4، ص  9010همکاران، 

تقابا ایجاد ک د، امکانات مهای دولتی رابطة ک  دگان و نیروثر واقع شود: میان شرکتتوسعه مؤ

تمرکز موجب  نطودای و انعطاف در سطوح متعدد جامعه ایجاد ک د، سیاست ناحیه و توسعة

مدیران سیاسی  (  غالطاً 1، ص  9010 ) کی و همکاران، شودتعادل میان رهطری س تی دولتی می

 ،سیاست و اقتصاد گرایی در عرصةآوردن به الگوهای رشد اقتصادی و تمرکزرویبا  فضا

شوند که در اندک زمانی پدیدۀ های جدید خود میشهری در پایتختگیری کلانموجب شکا

 د )امانپور  کشهری و سازمان فضایی این کشورها تحمیا می کةشط نخست شهری را بر پیکرۀ

املی که در چ د دهة گذشته جمله عوچوب، از  در همین چار(11، ص  9012و سجادیان، 

زات آن ، رشد جمعیت و به مواانددر نظا  شهری کشور شدهباعث تحولات سریع و عمیقی 
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بخشی ع اصر نظا  ت توانسته است از یکپارچگی و اثر  این تحولااندشهرنشی ی فزای ده بوده

یروی از دلیا پهای فضایی شود و بهتعادلسطب فقدان ها بکاهد و شهری و ارتطاطات بین آن

ستقرار نظا  شهری موجود در ایران اسکان و ا گیری و شیوۀزا، بر شکابرون الگوی توسعة

گسیخته بوده نظا  شهری ناکارآمد و ازهمکه محصول آن، تشکیا  بیشترین تأثیر را داشته باشد

دلیا ، از لحاظ جغرافیایی بهمروزه(  ا11، ص  9011پور و رفیعیان، پور، آفا است )داداش

یاسی در بعد فضایی بودن نظا  سیاسی، موضوع الگوی پخش قدرت سساختی یا بسیطتک

 شدنیش اساییسه رکن قدرت  در بعد اجرایی و در سطح محلی و استانیم تفی است، اما 

قدرت مرکزی،  وابسته به کانون ایع وان کارگزاران محلی و م طقههای دولتی بهنهاد -9است: 

دگی ولی فقیه که نهاد اما  جمعه و نمای  -0 های محلی قوۀ مجریه و قضائیه،ویژه اندا به

پس از مردمی که م تخب مرد  محا است  درواقع، های انهاد شور -0 م صوب رهطری است و

 اً ها، غالطپیروزی انقلاب اسلامی، امور محلی از حیث تفسیر اختیارات اجرایی و ورود به آن

موضوع اختلاف و م اقشه بین نهاد دولت و نهاد اما  جمعه بوده است  این معضا با ورود رکن 

، ص  9012شود )اسدی، یع ی شوراها که م تخب مرد  هست د، تشدید میسو  در سطح ملی 

ا خاصیت تمرکزگرایی خود و دلیریزی در ایران بهنظا  برنامهکه  باید توجه داشت ( 02

ک د که این ای گسسته عما میها همان د زنجیرهریزیها و بودجهدر تدوین برنامهبخشی دیدگاه

س اهداف سازمانی خود اساها برها، نهادها و وزارتخانهکردن سازمانبعدی عماامر باعث یک

ها در برخی مواقع باعث تضاد ها میان بخشهماه گی در تدوین اهداف و برنامهشده است  نا

شهرها یا پس از اجراء شده است  اجرا مشکلات در  ، ایجادنهایتها و دراهداف و برنامه

فره گی،  گیری تظاهرات اجتماعی، اقتصادی ونون تمدن انسانی و مکان اصلی شکاع وان کابه

ن د بحث و بررسی توات هایی نمیها بهکدا  از این سازمانهای هیچدر قالب اهداف و برنامه

دستگاه محلی براساس توجه به شهر و  04ت شهری در بین حدود رییبودن مدشوند  درگیر

  دیدن شهر نگر باید بررسی شودقالب دیدگاهی جامع، سیستمی و کا ریزی برای آن دربرنامه

، المللیای، ملی و حتی بینصورتی هماه گ با م طقه و کشور و در سطوح محلی، ناحیهبه

(  091، ص  9014پور، برای آن است )زارعی و تقیریزی طرح ریزی برای شهر وبرنامه لازمة

تا هماه گی و همسویی لاز  در فرای د  نیازم د نیروی هدایتی قوی است نگررویکرد کا
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حکومت شهری ترین نیروی هدایتی یک مطلوبمسلم است که و  مدیریت شهری حاصا شود

-هم پس از تقویت سازمانیکی از موارد ممیان، لی قوی در سطح شهر خواهد بود  دراینیا مح

ن حکومت بهطود تماس و مشارکت مشتریان میا های محلی و ایجاد حکومت محلی، طراحی و

فعان متعدد نلاش برای دربرگیری بازیگران و  یمدنی و تمحلی، بخش خصوصی و جامعة 

م سجم از مدیریت  یمدلنگر کاارچوب رویکرد شهری در ادارۀ شهرهاست  این نگرش در چ

باید گفت یکی از  ،جموعدرم ( 003، ص  9014پور، دهد )زارعی و تقیرا به دست میشهری 

الگو و  ،که در مدیریت سیاسی فضا بر ساماندهی فضاهای شهری تأثیرگذار است ابعاد پایه

-به هر میزان فضاهای شهری از الگوها و شکا های شهری است؛ا مدیریت سیاسی فضاشک

توان بازآفری ی و بازساخت اش د و همچ ین، تری برخوردار بافتهیم دتر و سازمانهای نظا 

 ، به همان میزانداشته باش دسطوح مختلف محلی، ملی و جهانی با تحولات جاری در را خود 

شود  برای تأیید اهمیت میتر فراهم سامان بهتر و سریع ه برای دستیابی به فضای شهری بهزمی

بی به ساماندهی فضاهای اسی شهرها در راستای دستیاو جایگاه الگو و شکا مدیریت سی

و در ، در نظر گرفته شد گذشته در این زمی هدر  شدهشاخص از مطالعات انجا  93شهری، 

نتایج آن در که نظران علمی و مسلولان اجرایی قرار داده شد قالب پرسش امه در اختیار صاحب

 ( آورده شده است  0)جدول 
 

 عوامل الگو و شکل مدیریت سیاسی فضاهای شهریدرمورد  T-test آزموننتایج  -3جدول 

 9017، های تحقیقمأخذ: یافته

 هاشاخص

 5/3=  مقدار آزمون

مقدار 

 تی

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 داریمعنا

تفاوت 

 میانگین

 درصد 95فاصلۀ اطمینان 

 بالا پایین

ساختار سیاسی بسیط متمرکز 

 کشور
010/2  01 333/3 00000/9 7709/3 4104/9 

تعدد و چ دگانگی مدیریت در 

 فضای شهر
013/92  01 333/3 14447/9 4973/9 9940/0 

ساختار مدیریت سیاسی 

 ناکارآمد
110/1  01 333/3 23333/9 9111/9 1939/9 

171/0 میزان مشارکت شهروندان  01 333/3 90000/3 4219/3 4312/9 
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 هاشاخص

 5/3=  مقدار آزمون

مقدار 

 تی

درجۀ 

 آزادی

سطح 

 داریمعنا

تفاوت 

 میانگین

 درصد 95فاصلۀ اطمینان 

 بالا پایین

393/09 در فضای شهر یکارموازی  01 333/3 10000/3 7029/9 9092/0 

037/2 گویی به شهروندانپاسخ  01 333/3 10000/3 2919/3 9014/9 

زا توسعة برونپیروی از الگوی 

های شهر( یا )تکیه بر  رفیت

های زا )تکیه بر  رفیتدرون

 ملی(

249/0  01 339/3 43333/3 0220/3 1004/3 

وجود همکاری بین ارکان 

 مدیریت سیاسی در فضای شهر
700/0  01 333/3 94447/9 4402/3 4411/9 

کارگیری افراد و نهادهای به

 محلی
100/0  01 333/3 04447/9 7092/3 7191/9 

و پیوند با فضاهای فراملی ک ش 

 ای و جهانی()م طقه
137/0  01 337/3 70000/3 0970/3 0010/9 

 

-Tآزماون  نتاایج حاصاا ازنظران و مسلولان اجرایی صاحبکه  دهد( نشان می0جدول )

test  هایی که برای الگو و شکا مدیریت سیاسی فضا در نظر گرفته شده استبرای شاخصرا ،

 اند  تأیید کرده

 ها و اهداف مدیریت سیاسی فضا . ضرورت3. 5

که بر ساماندهی سیاسی فضااهای  خاصی داردها و اهداف مدیریت سیاسی فضا ضرورت

خاود را در قالاب  ،هاا و اهادافرین ایان ضارورتتاای دارد  مهم)شهری( تأثیرات گسترده

ای و محلای؛ بهتر امور م طقه ادارۀ -9: اند از د که عطارتدهسازماندهی سیاسی فضا نشان می

ک تارل  -0عماران محلای و ام یات عماومی؛  سات عمومی، روابط اجتماعی، رفااه،سینظیر تأ

اف سطح ملای در فضااهای های دولت مرکزی و تحقق اهدو سیاست ظرهااعمال ن سیاسی و

ارچوب فضایی مساعد برای مشارکت مارد  در کردن شرایط و چفراهم -0ای و محلی؛ م طقه

سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فره گی خود، چاه در ساطح ملای و چاه در ساطح 

ایجااد  -0مین آرمان و خواسات سیاسای مارد  از طریاق انتخاباات عماومی؛ أتنیز محلی و 
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ارچوب ایجااد چا -2ای؛ م طقاههاای درونکردن  رفیاتای و بارورم طقه وسعةفرای دهای ت

خادمات  ارائاة -4های اداری دولات مرکازی؛ فضایی م اسب برای گسترش سازمانی دستگاه

ارچوب ایجااد چا -7نیازهای مردمی و محلای؛  مین بهی ةأمطلوب و ارتقای سطح زندگی و ت

یم روابط م طقی بین اموری کاه ماهیات و سرشاتی فضایی م اسب برای تقسیم کار ملی و ت ظ

  ص، ص9010نیا، ای است )حاف ها محلی و ناحیهملی و عمومی دارند و اموری که ماهیت آن

ریت سیاسای یدر رویکارد ماد ها و اهداف بایاد گفات کاهین ضرورت(  در ک ار ا013-019

تر، ایجااد نظاا  اجتمااعی بیششدن هش فقر، بیکاری، نابرابری، ص عتیفضاهای شهری باید کا

نظر مدیران قارار گیارد تاا فزایش مشارکت مرد  در امور سیاسی، بیشتر مدبر عدالت و امطت ی

های نو صورت گیرد؛ ها و بصیرتاساس اندیشههای توسعة شهری بربازسازی م اطق و برنامه

اقادا  اساسای های توسعة شاهری ساه ریت سیاسی بهی ه در برنامهیباید برای مد اساس،براین

ایجاد نهادهای نیز ها و های جدید، شرح و تفصیا این اندیشهدرک و تطیین اندیشه انجا  شود:

( تا از این طریق زمی ة دستیابی 9010ها ) کی و همکاران، جدید برای تحقق عملی این اندیشه

 شود  سامان فراهم به فضاهای شهری به

در مدیریت سیاسای فضاا بار سااماندهی فضااهای که  باید توجه داشت یکی از ابعاد پایه

ه هار با های شهری اسات؛ف مدیریت سیاسی فضاها و اهداضرورت ،شهری تأثیرگذار است

ت فضااهای شاهری باه واقعیات یشده بارای مادیرهای درنظرگرفتهمیزان اهداف و ضرورت

باا یکادیگر در ک  اده باشاد و ابلیت اجرا داشته باشاد، تکمیاام د باشد، قنزدیک باشد، نظا 

تار بهتر و سریع ،امانسبه همان میزان حرکت برای دستیابی به فضای شهری به ،د ت اقض نطاش

ها و اهداف مدیریت سیاسای شاهرها در شود  برای تأیید اهمیت و جایگاه ضرورتفراهم می

در  شادهشاخص از مطالعات گذشتة انجا  93، راستای دستیابی به ساماندهی فضاهای شهری

نظاران علمای و نامه در اختیاار صااحبن زمی ه در نظر گرفته شده است و در قالب پرسشای

 آورده شده است:  ( 0که نتایج آن در جدول )اده شد ن اجرایی قرار دمسلولا
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 عوامل قوانین و اهداف مدیریت سیاسی فضاهای شهریدرمورد  T-testآزمون نتایج  -3جدول 

 9017، های تحقیقمأخذ: یافته

 هااخصش

 5/3=  مقدار آزمون

مقدار 

 تی

درجۀ 

 آزادی

 سطح

 داریمعنا

تفاوت 

 میانگین

 درصد 95فاصلۀ اطمینان 

 بالا پایین

349/99 تعدد قوانین  01 333/3 23333/9 0004/9 7770/9 

ابها  در قوانین مدیریت سیاسی 

 فضا
749/2  01 333/3 00000/9 7122/3 4799/9 

یت سیاسی ت اقض در قوانین مدیر

 فضا و سازماندهی سیاسی فضا
904/1  01 333/3 04447/9 3437/9 4704/9 

وجود هماه گی بین اهداف و 

 قوانین مدیریت سیاسی فضا
030/0  01 333/3 14447/3 0029/3 0110/9 

گرا در شدت تمرکزقوانین به

 کشور
217/99  01 333/3 03333/9 9201/9 4079/9 

ها و جایگاه محدودیت

تدوین  های محلی در رفیت

 قوانین

037/2  01 333/3 04447/9 9900/9 4099/9 

کارگیری بهی ة قوانین مرتطط با به

 برایم ابع مادی و انسانی 

 ساماندهی فضای شهر

333/0  01 333/3 44447/3 0021/3 3372/9 

یوند بین فضای ر پقوانین مؤثر د

 المللیشهر با فضاهای بین
722/0  01 393/3 04447/3 9030/3 1909/3 

001/7 اولویت رابطه بر ضابطه  01 333/3 94447/9 1042/3 0141/9 

اهداف متفاوت مدیران در 

 ساماندهی فضای شهر
107/91  01 333/3 70000/9 2029/9 1092/9 

 

-Tنتاایج حاصاا از آزماون نظران و مسلولان اجرایی صاحبکه  دهدمی نشان (0)جدول 

test  سیاسی فضا در نظار گرفتاه  ها و اهداف مدیریتبرای ضرورتهایی که برای شاخصرا

  اند تأیید کردهاند، شده
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 گیرینتیجه. 6

ساوی گساترش جتماع انساانی و جواماع بشاری را باهگرفته اتغییرات و تحولات صورت

قرن اخیر نشی ی در طی نیمت  توسعه و گسترش فرای د شهرشهرها و شهرنشی ی سو  داده اس

اسات و در پیونادی  بر سایر فضاهای جغرافیاایی نیاز تاأثیر گذاشاتهده است که ای بوگونهبه

ویاژه در مطالعاة فضااهای جغرافیاایی باه   یکی از ابعاد پایهها قرار گرفته استگسترده با آن

بیانی ساده بایاد گفات باه هار  نگی مدیریت سیاسی این فضاهاست  بهچگو ،فضاهای شهری

گرفتاه  اصول قاوی شاکای مط ام دتر و برهای جغرافیایی نظا ضامدیریت سیاسی ف که میزان

ساوی سااماندهی پایش ی شاهری باههاجمله فضاا، مسلم است که فضای جغرافیایی ازباشد

افازا و توساعة ی هامپیونادی جغرافیاایی در ک ش آن با سایر فضااها ،دیگررود و ازسویمی

سیاسی فضا بارای ای کاه بتواناد باه مدیریت  ،ک د  در فضاهای شهریجانطه سو  پیدا میهمه

آن در نظار  ، بایاد ابعااد گونااگونهدف خود یع ی ساماندهی فضاهای شهرها دست پیدا ک د

اماندهی فضااهای شاهری تا از این طریق زمی ه و حرکت بارای سا گرفته شود و تقویت شود

ی ر سااماندهر دثماؤمادیریت سیاسای فضاا در تحقیق حاضر تلاش شد عواماا شود  فراهم 

که مدیریت سیاسی  دهدشوند  نتایج پژوهش حاضر نشان می و تحلیا فضاهای شهری بررسی

فضا در راستای دستیابی به هدف خود )ساماندهی فضاهای شهری( باید در سه بعد شا اخت، 

هاای تلااش ،ها و اهداف مدیریت سیاسی فضاو ضرورت ،الگو و شکا مدیریت سیاسی فضا

ای که   برای این طریق بتواند به هدف خود برسد تا از دانجا  ده ای برای تقویت خودگسترده

بارای  رزیابی کارد،ا در ساماندهی فضاهای شهریگانه را ابعاد سهجایگاه این  بتوان اهمیت و

، استخراج شد و در در گذشته در این حوزهشده  مطالعات انجاشاخص از  93 ،یک از ابعادهر

  داده شدمطالعاتی قرار  در این حوزۀ ان نخطةنظران و مسلولنامه در اختیار صاحبقالب پرسش

ای در هر سه بعد از اهمیت و جایگاه برجسته که نشان دادای کتابخانه هاینتایج حاصا از داده

نتاایج ، T-testباا اساتفاده از آزماون  فضاهای شهری برخوردار هسات د  همچ این، ساماندهی

ان و مسلولان اجرایی که در قالب نخطگاان در نظار گرفتاه ظرنصاحبکه  داد نشان نامهپرسش

 مط اکردند؛ براینتأیید  را گانة یادشدهابعاد سهشده برای ی درنظرگرفتههاشاخص همةاند، شده

از فضای  سیاسی فضا ش اخت مدیر ،به هر میزان در فضای جغرافیایی شهرها که توان گفتمی
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-رای الگاو و شاکا نظاا امدیریت سیاسی فضاا در، یشتر باشد و در جهت دیگهتر و بب شهر

شده بارای مادیریت سیاسای فضاا نیز ضرورت و اهداف درنظرگرفته م دتری باشد و در آخر

تار باشاد، حرکات بارای دساتیابی باه فضااهای شاهری پذیرتر و مشخصدسترستر، شفاف
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