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ABSTRACT 

 

Objective: Due to the importance of organizing space in the development of countries, 

governments are particularly serious about the proper division of their territorial space. The 

aim of this study is the pathology of political space management in the metropolitan city of 

Tehran. 

Methods: The present study was performed qualitatively using the data-based method and the 

data extracted from semi-structured interviews with 20 experts. The research was conducted 

in three stages of open coding, axial coding and selective coding. Foundation data method 

including contextual factors, causal factors, intervening factors, strategies and outcomes were 

identified.  

Results: In coding, 268 codes were first extracted and finally 60 codes were extracted from 

the interviews and steps were taken later. In the categories of rule of law, lack of 

comprehensive law, multiple management and unrest and security challenges; causal factors 

in the categories of extreme centralism and society and culture; Interfering factors in the 

categories of overcrowding and anti-corruption; Strategies were divided into the categories of 

the right to comment and accountability and the political participation of citizens, and 

consequently the categories of government effectiveness, improving the quality of regulation 

and political stability, and non-violence.  

Conclusion: In general, it can be said that the pathology of political space management in the 

metropolis of Tehran is very important. 
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 بنیادتهران با رویکرد داده های مدیریت سیاسی فضا در کالنشهرشناسایی و تحلیل چالش
 

 dد واثقومحم، cهادی ویسی ،1 وb سیدعباس احمدی،  aسعید خاتم

 
a ،رانیا تهران، ،تهران هدانشگا دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی. 
b ،رانیا ،تهران ،تهران دانشگاه استادیار جغرافیای سیاسی. 
c ،رانیا تهران، ،رپیام نو دانشگاه دانشیار جغرافیای سیاسی. 
d ،رانیا ،تهران ،تهران دانشگاه استادیار جغرافیای سیاسی. 

  چکیده

به شکل  ها نسبت به تقسیم فضای سرزمینی خودتوسعه کشورها، دولت دهی فضا دربه دلیل اهمیت سازمان تبیین موضوع:

 باشد. تهران میکالنشهر  شناسی مدیریت سیاسی فضا درآسیب هدف از پژوهش حاضر، مناسب جدیت خاصی دارند.

 20نیمه ساختاریافته با های مصاحبه های مستخرج ازتوسط داده و پژوهش حاضر به صورت کیفی وبه روش داده بنیاد روش:

همچنین  کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام گردید. پژوهش در سه مرحله کدگذاری باز، نفر از خبرگان استفاده شد.
پیامدها  و راهبردها گر،عوامل مداخله عوامل علّی، ای،پنج شبکه اصلی روش داده بنیاد شامل عوامل زمینه شناسی درآسیب

 دند.شناسایی گردی

در کدگذاری  مراحل بعد شد. وارد استخراج و هاکد از مصاحبه 60نهایت  در کد و 268ابتدا  در کدگذاری باز ها:یافته

کدگذاری انتخابی معرفی  مقوله فرعی شناسایی گردید که توسط یک مدل در 50مقوله اصلی و  13شبکه اصلی،  5محوری، 
عوامل  های امنیتی؛چالش و هاناآرامی قانون، نبود قانون جامع، مدیریت چندگانه وهای حاکمیت مقوله ای درعوامل زمینه شد.

های ازدحام جمعیت و مبارزه با فساد؛ گر در مقولهفرهنگ؛ عوامل مداخله جامعه و و های تمرکزگرایی شدیدمقوله علّی در
 های اثربخشی دولت،مقوله در پیامدها و های حق اظهارنظر و پاسخگویی و مشارکت سیاسی شهروندانراهبردها در مقوله

 بندی شدند.عدم خشونت تقسیم ثبات سیاسی و کیفیت مقررات و بهبود

نبود  ،مقوله حاکمیت قانون 4ی مشتمل بر اساس نتایج بدست آمده عوامل زمینهتوان گفت که بر اطورکلی میبه نتایج:

گرایی و جامعه و مقوله شامل تمرکز 2مشتمل بر  علّی، عوامل های امنیتیها و چالشگانه و ناآرامیمدیریت چند ،قانون جامع
مقوله حق اظهار  2، عوامل راهبردها مشتمل بر مبارزه با فساد مقوله ازدحام جمعیت و 2گر مشتمل بر ، عوامل مداخلهفرهنگ

 باشد . گویی و مشارکت سیاسی شهروندان مینظر و پاسخ

 .تهران کالنشهر، ضاف سازماندهی سیاسی، ،یکپارچهمدیریت  :هاکلیدواژه

 

 01/01/1400انتشار آنالین:                 09/12/1399پذیرش:               20/09/1399 بازنگری:               06/05/1399دریافت: 
-های مدیریت سیاسی فضا در کالال چالش شناسایی و تحلیل(. 1400)هادی؛ واثق، محموود  ،ویسی ؛سیدعباس، احمدی؛ عیدس، خاتم استناد:
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 مقدمه

آورد و به گردد، آنگاه انسان تحولی عظیم را در فرهنگ به وجود میهای بشری بر میپیدایش شهر به نخستین تمدن
عواملی چون انقالب کشاورزی، رواج داد و ستد و تجارت، اختراع خط و عوامل سیاسی، اداری، نظوامی و موذهبی واسطه 

موجب تکامل شهر را فراهم ساخت. انقالب صنعتی نیز به عنوان محرکی نیرومند بوا ایجواد نهادهوای اداری، اجتمواعی، 
ون ساخت بلکه تغییورات و تحوو ت گونواگونی را در اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نه تنها فضای سه بعدی شهر را دگرگ

، تعداد ابرشهرها در کشوورهای 2025های سازمان ملل، تا سال بینیعرصه حیات اجتماعی آن موجب شد. بر اساس پیش
شوهر بووده اسوت. ایون شوهرها  56فقط  1960شهر خواهد رسید. در حالی که این تعداد در سال  486در حال توسعه به 

هوا اتفوا  ها زندگی کرده، مصرف عظیم منوابع نیوز در آناکزی هستند که نسبت بسیار با یی از جمعیت در آنعمدتاً مر
انود. در کشوورهای در حوال ای داشوتهسابقهبه د یل مختلف شهرها در جهان سوم رشد بی 1950افتد. از حدود سال می

ه شده که پیرو آن تقاضاهای مسکن و خودمات شوهری میلیون نفر بر جمعیت شهری اضاف 50توسعه، هر سال به میزان 
(. شهر به عنوان سیستمی متشکل از اجوزا  و عناصور مختلوف اجتمواعی، 90: 1390 )پورجعفر و همکاران، شودمطرح می

ترین فضایی است که انسوان در رونود تکامول تمودن شوکل داده اقتصادی، سیاسی، کالبدی و فضایی و محیطی، پیچیده
هوا کاربری زمین، آب و انرژی(، اطالعات، قدرت اقتصادی و فرصت مواد،تمرکز جمعیت، منابع )انسانی،  است. شهر محل

 ,Bugliarelloها از تراکم ترافیوک گرفتوه توا جورم و جنایوت اسوت)و به همان نسبت محل تمرکز آلودگی و کژکاری

میوزان آن در کشوورهای آسویا، آفریقوا و های اساسی است که بیشوترین (. شهرنشینی امروزه یکی از چالش21 :2006
 & Stephensشوود )میلیون نفر به جمعیوت شهرنشوین ایون منواطق افوزوده موی 60آمریکای  تین بوده و سا نه تا 

Satterthwaire, 2008: 300 در کنار مشکالت پیش روی گسترش شهرنشینی و رشد نابرابر شهرنشینی در مناطق .)
هوا و نظران همچون گالسر بر اهمیت رشد شهرها در توسوعه اقتصوادی آناز صاحب (، برخیHarvey, 1985مختلف )

ها در قورون اخیور باعو  رویه شهرها و افزایش جمعیت آن(. رشد و گسترش بیGlaeser, 2011کشورها تأکید دارند )
ع مقوررات و تودوین یافته شهری شده است به طوری که وضویافته و توسعهتراکم مادی و اخالقی فضاهای کمتر توسعه

قوانین شهری و تعریف و وضع تکلیف و حقو  شهروندی و مسئولیت حاکمیت شهری و حکمروایی خوب جهت برقراری 
نظم و امنیت اجتماعی شهری از الزامات شهرنشینی از عصر سنت تا مدرنیتوه بور اسواس مقتضویات زموان موورد توجوه 

های اصلی در موفقیوت یکی از اهرم(. 89: 1390 )فتحی و مختارپور، اندیشمندان و متفکرین و مدیریت شهری بوده است
کننوده شوهر هوا و نهادهوای ادارههای ذیربط است. به عبارت دیگور تعودد سوازماناداره شهرها، هماهنگی میان سازمان

دن اداره )کنشگران شهری( و اداره بخشی شهر بدون وجود هماهنگی، موجب سردرگمی و اتالف منابع شهر و ناموفق بوو
شناسوی وضوعیت موجوود (. با توجه به این مطالب، مقاله حاضر بوه دنبوال آسویب6: 1391)عزیزی و همکاران،  آن است

 باشد.شهر تهران میمدیریت سیاسی فضا در کالن

  نظریپیشینۀ 

-از انسانای سازد. فضا مجموعهانسان با فعالیت در محیط طبیعی، محیط مصنوع را می: دهی سیاسی فضاسازما 

ها، محیط طبیعی و محیط مصنوع است. به بیان دیگر، فضا محدود به ابعاد فیزیکی نشوده و آنچوه را در خوود ها، فعالیت
توری داشته اعم از فیزیکی و غیرفیزیکی و یا ایستا و پویا را شامل شده و دارای بعد زمان است. در واقع فضا مفهوم وسیع

شود. از این رو، فضا در برگیرنوده ساختارهای مکانی در ابعاد سطحی و ارتفاع گفته مینسبت به مکان دارد و به مجموعه 
اشکال مختلف مکانی است که در آن نظم معینی نسبت به یکدیگر قرار قرار داشته و کواربردی متفواوت دارنود و روابوط 

هایش رشد و توسعه فضاسوت. فضوای ها برقرار است. تجلی تالش انسان در جوابگویی به نیازپیوندگی گوناگون میان آن
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ها بوده و محتوی توسوعه را کالبود های عینی و ذهنی و روابط آنتوسعه حیطه چنین تالشی است که در بر گیرنده پدیده
)افضلی و  شودبخشد. گاه اقدامات هدفمند انسان و تالش آگاهانه و گاه خود به خودی و اتفاقی به توسعه فضا ختم میمی

 (. 109: 1392 همکاران،
ریوزی، سوازماندهی، بسویج منوابع و یند بکارگیری مؤثر و کارآمد مادی و انسانی در برنامهمدیریت عبارت است از فرآ

گیورد. سوازماندهی هدایت و کنترل که برای دستیابی به اهداف سازمانی بر اساس نظام ارزشی مورد قبوول صوورت موی
های کاری و هماهنگی میان آنان به منظور کسوب اهوداف موورد و گروهیندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد فرآ

بخشد توا بور . مدیریت سیاسی فضا به توسعه فضا، چه در سطح خرد و چه در سطح کالن هویت میگیردنظر صورت می
توسوعه متعوادل و برداری عقالنی از امکانات و توان بالقوه منابع طبیعی و انسانی در مسویر پایه روندهای ایجاد شده، بهره

موزون کشور و مناطق هدایت گردد. در واقع مدیریت سیاسی فضا در بعد ملی عبارت است از اداره سیاسی فضا به منظور 
هوای طبیعوی، انسوانی و نگر و راهبردی و با در نظر گورفتن محودودیتجانبه، آیندهدستیابی به اهداف ملی با دیدگاه همه

 قالوب در کوه سیاسوی ساختار هر(. 3: 1392، نیا و همکاران)حافظ وسعه پایدار سرزمینیاقتصادی فضاهای جغرافیایی و ت
 سواختار با بودن متناسب بر عالوه که است نیازمند سازوکارهایی به خود اهداف به رسیدن برای یابدمی تجلی کشور یک

 اجرایوی، ایمجموعوه حکوموت، لوذا باشود، برخووردار نیز کافی دینامیسم از زمانی تحو ت با متناسب بایستمی فضایی
 (.Short, 2013: 115) است متصور آن برای ایویژه کارکردهای که( Skocpol, 2014: 30) است نظامی و سیاسی
طور کول بوا پیچیودگی ههای اجتماعی و اقتصادی جوامع و بهمراه با دگرگونی درمدیریت سیاسی فضایی گراییتخصص

عنوان عاملی اساسی در اقتصاد سیاسی کشورهای پیشورفته یواد همستقیم دارد و حتی از آن بهای فرهنگی جوامع ارتباط 
ریزی برای دستیابی به توسعه در هر کشور امری بدیهی اسوت، امروزه نیاز به برنامه .(Peregrine, 2006: 8)می شود

شوود. پذیری و تضعیف وحدت ملی میآسیبای و در نتیجه چرا که توسعه بدون برنامه منجر به تشدید عدم تعادل منطقه
کنند رونود توسوعه را ها به وسیله آن سعی میریزی ابزاری است که همه فعا ن در جامعه از جمله حکومتدر واقع برنامه

-ها میرسد نابرابری در توزیع فرصت(. به نظر می1: 1386 ،همکارانپور و )احمدی شده مدیریت نمایندبه صورت هدایت

گیوری منوابع تهدیود ای شده و این عدم تعادل بر روابط انسانی تأثیر نهاده و موجب شکلد موجب عدم تعادل منطقهتوان
ریزی فضایی نظامی سیاسی کشورها که در قالب تقسیمات کشوری به اجورا (. برنامه51: 1387، شوند)محمدی و دیگران

اگرچه نظام سیاسی در هر کشور نحوه مدیریت بر سرزمین را شود. ریزی محسوب میشود بخشی از این برنامهگذاشته می
)پورطواهری و  پوذیر نیسوتکند، اما مدیریت بر یک سرزمین بدون تقسیم آن به واحدهای کووچکتر امکوانمشخص می
ینودی شوود، فرآالمللی و جهانی را شامل مویدهی سیاسی فضا که سطوح محلی، ملی، بین(. سازمان26: 1390 همکاران،

-دهی مویهای سیاسی سازمانکه طی آن بخشی از سطح زمین که توسط مرز محدود شده است، برای ایفای نقش است

یند، ارائه خدمات بهینه به شهروندان و سپس اداره افراد ساکن در محودوده مرزهوای شود. مهمترین اهداف انجام این فرآ
-ازمان اداری در بعد جغرافیایی و فضایی یوا تقسویمدهی سیاسی فضا، گستراندن سسرزمینی است. در سطح ملی سازمان

هوا از ضوروریات و عنصوری یند بورای حکوموتشود. این فرآبندی فضای کشور است که به تقسیمات کشوری تعبیر می
حیاتی در تفویض اختیارات از مرکز به سایر نقاط سرزمین و اداره بهتر محدوده کشور است که انجام آن بسته به نوع نظام 

دهی سیاسی فضایی ای، سازمانهای سیاسی متمرکز، فدرال و ناحیهباشد؛ یعنی هر یک از نظامسی حاکم، متفاوت میسیا
توجوه بوه تواننود بویدهی سیاسی فضا، نمییند سازمانردن فرآها در اجرایی کخاص خود را دارند. در همین حال حکومت

: 1390 تبار،پور و میرزایی)احمدی شده سرزمین خود عمل کنندیهای مرزبندهای مختلف انسانی و طبیعی محدودهمؤلفه
هوای دهی سیاسی فضا بخشی از سطح زمین که توسط مورز محودود شوده، بورای ایفوای نقوشیند سازمان(. طی فرآ48

گیورد. در هموین حوال المللوی و جهوانی را در بور موییند، سطوح محلی، ملی، بوینشود. این فرآدهی میسیاسی سازمان
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دهی سیاسی فضا در درجه اول ارائه خدمات بهینه بوه شوهروندان و سوپس اداره افوراد سواکن در مهمترین هدف سازمان
 (. 77: 1387، )پورموسوی و همکاران محدوده مرزهای سرزمینی است

گیورد کوه ضوابطه آن را های عاطفی صورت میتقسیمات کشوری با توجه به ضروریات سیاسی، تاریخی و وابستگی
(. تفکیک محدوده سرزمینی کشورها بوه واحودهای خردتور نیوز 52: 1381، )میرحیدر و ذکی اید در جغرافیا جستجو کردب

رسانی در کلیه سطوح را داده و از طرف دیگر به برقراری امنیت سو به دولت امکان خدماتکارکردی دووجهی دارد. از یک
تواند به بقای ملی بینجامد که با رضایت سکنه هموراه و شرایطی می شود. این کارکرد دردر تمام پهنه سرزمینی منجر می

فضوایی را  –(. در همین ارتباط نواحی سیاسی 18: 1382، پور)احمدی های ملی تبدیل کندهای محلی را به هویتهویت
 بنودی کوردتقسیم المللیکشوری، ملی، فراکشوری و ناحیه سیاسی بینشهری، درونتوان به انواع ناحیه سیاسی درونمی

دهی سیاسی فضا مبتنی بر اختصاصات فضایی، الگووی حکوومتی و یند سازمان(. در فرآ19: 1383، رادنیا و کاویانی)حافظ
های قوانونی دخیول ها نقش اصلی را بر عهده دارند. در ایران مهمترین شاخصفرهنگی، حکومت –های اجتماعی ویژگی

و تراکم جمعیت، نوع اشتغال و امرار معاش، عوامل طبیعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و یند شامل تعداد در انجام این فرآ
پوور و )احمودی شووداجتماعی، میزان برخورداری از امکانات رفاهی، ارتباط و فاصله مکانی، مجواورت و حووزه نفووذ موی

 (.53: 1390 تبار،میرزایی

سازمانی به معنای تعامل بوین های بینهمکاری: ضاروابط سازمانی و هماهنگی در مدیریت یکپارچه سیاسی ف
-های بینشوند. در مجموع، همکاریباشد و الگوی روابط اجتماعی بین چند سازمان محسوب میهای مستقل میسازمان

 گیرنودسوازمانی موورد بررسوی قورار مویها تحوت لووای بوینگیرند که همه آنهای مختلفی را در بر میسازمانی جنبه

(Gazendam, 2000: 132.) سازمانی همگی دارای ساختاری تعاملی بوده که بر همکواری و های همکاری بینتالش
(. اموا Bailey & Koney, 1995: 74) ها جهت دستیابی به هدف یا اهداف مشترک توجه دارندسازمان مشارکت بین

هوا و متولیوان مختلوف در یوک حووزه را بوا سازمانسازمانی اهمیت بسیاری دارد این است که چگونه آنچه در روابط بین
هوای ها و روابط موجود بین بخوشیکدیگر هماهنگ نمود. ضرورت وجودی و توجه به موضوع هماهنگی در اثر وابستگی

-هوای بوینهای مختلف با یکدیگر است. ناگزیر باید جهت حل برخی مسائل، از همکاریمختلف یک سازمان یا سازمان

شوود توا های سازمانی موجب می(. هماهنگی میان نظامMulford & Klonglan, 1992: 43) استفاده کردسازمانی 
های هماهنگی به های مختلف، منسجم و یکپارچه گردند. در چنین حالتی، مکانسیمهای کاری در مرزهای سازمانفعالیت

دهود سازمانی، میان کارکنانی رخ میهای بینستمکار گرفته شده میان کارکنان و مدیران، متفاوت است. هماهنگی در سی
که مشتریان یکسانی دارند، لذا برای دستیابی به درک مشترک و توافق درباره شویوه کوار و همچنوین اجتنواب از اهوداف 

(. از سوی دیگر همواهنگی بوین 131: 1393)علیخان گرگانی و همکاران،  متعارض باید وظایف، یکپارچه و منسجم شوند
نمایند و عمل مشترکی را به نمایندگی از جمع انجوام ها تصمیم مشترکی اتخاذ ن اداری زمانی رخ خواهد داد که آنمدیرا

-نظام اداره آن باید فضای شهری را به صورت سلسله سان جهت وجود سطحی از ارتباط بین فضای شهری ودهند. بدین

تا از این طریق مدیریت شهری بتوانود کول نظوام  ،(1)شکل گرفت مراتبی از فضای کالن تا فضای خرد شهری در نظر 
رسوانی، هوای مختلوف خودمتفضای شهری را تحت پوشش خود در آورده و در کنار آن از چندپارگی و تفور  در حووزه

 گذاری و غیره جلوگیری نمود.ریزی، سیاستبرنامه
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 (1392منبع: قالیباف و همکاران: )مراتب تقسیمات فضای شهری بر اساس رویکرد مدیریت یکپارچه؛ سلسله -1شکل 

ترین شهر و مرکز شهر تهران بزرگکالن: شهر تهرا دهی سیاسی فضا در کال وضعیت موجود سازما 
کیلومتر مربع  621مساحت نفر و  8.693.706بالغ بر  1395استان تهران است. جمعیت شهر تهران طبق سرشماری سال 

درصد تولید ناخالص داخلی ایران مربوط  25کنند، حدود درصد جمعیت کشور در تهران زندگی می 11است. با اینکه تنها 
(. روند سریع 149: 1397)خداشاهی و همکاران،  میلیارد د ر دارد 88به این شهر است که تولید ناخالص داخلی برابر با 

بینی و استقرار ترتیبات نهادی و قانونی  زم برای کنترل و هدایت توسعه و ی تهران، بدون پیشگسترش منطقه عملکرد
های های محتوایی متعدد همچون گسترش سکونتگاهارائه خدمات متناسب در کل منطقه، موجب بروز مشکالت و چالش

های آب و خاک و هوا، ناکارایی دگیزیست، از بین رفتن اراضی مرغوب باغی و کشاورزی، آلوغیررسمی، تخریب محیط
نظام اداری و اجرایی حاکم به منطقه  (.281: 1393، کشکولیزادگان و شمس)شریف شبکه حمل و نقل و غیره شده است

شهری تهران همانند دیگر مناطق و اصو ً تمام نظام مدیریت سرزمین تابعی از نظام رسمی تقسیمات کشوری و کالن
ر هر یک از سطوح این نظام است، بر همین اساس و به دلیل فقدان نگرش و توانمندی  زم برای های ذیربط دمدیریت

های اساسی نظام موجود مدیریت یکپارچه کل محدوده مجموعه شهری نارسایی در پوشش فضایی یکی از ویژگی
اداره و مدیریت منطقه در شرایط کنونی،  (.99: 1392، فرد و همکاران)پیشگاهی های شهری استمدیریت مجموعه

شهری تهران به عنوان یک کل یکپارچه در بین قلمروهای حکومتی و مدیریتی متعدد و نهادهای خدماتی حکومت کالن
ای برای اداره و مدیریت آن وجود ندارد. این مرکزی تقسیم شده است، به طوری که هیچ نوع نگرش و رویکرد یکپارچه

شهری تهران مربوط گذاری و اجرای تصمیمات در منطقه کالنای سیاستدی و رویهینه به ابعاد فرآچالش بنیادین ک
گیری و یا تشدید مشکالت شود به تفر  سیاسی و یا حکومتی مشهور است که در بسیاری از موارد علت شکلمی

به شرح وظایف و  هایی که با استناد(. نهادها و سازمان282: 1393، کشکولیزادگان و شمسمحتوایی شده است )شریف
 ( درج شده است.1شوند در جدول )شهری تهران محسوب میاختیارشان عنصر اصلی و کلیدی در اداره منطقه کالن
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 شهر تهراننهادهای مدیریتی در اداره منطقه کالن -1جدول 

 سطح ملی

 هماهنگی.گذاری و گذاری، هیأت دولت، سیاستگذاری و قانونمجلس شورای اسالمی، سیاست

 ریزی فضایی.گذاری و برنامهشورای عالی شهرسازی و معماری: سیاست

 گذاری و هماهنگی فضایی کالبدی.وزارت راه و شهرسازی: سیاست

 گذاری و هماهنگی و نظارت و مدیریت فضایی.وزارت کشور: سیاست

 

 ایسطح منطقه

 ارت و مدیریت فضایی.گذاری، هماهنگی، نظاستانداری: سیاست

 اقتصادی، تخصیص بودجه. –ریزی فضایی گذاری، برنامهریزی استان: سیاستشورای برنامه

 ریزی فضایی کالبدی.سازمان مسکن و شهرسازی: برنامه

 ریزی فضایی و مدیریت فضایی.سازمان جهاد کشاورزی: برنامه

  گذاری، نظارت و مدیریت فضایی.ها: سیاستفرمانداری

 .گذاری، هماهنگی، نظارت و مدیریت فضاییسیاستشورای اسالمی شهرستان: 

 سطح محلی

 .گذاری، هماهنگی، نظارت و مدیریت فضاییشوراهای اسالمی شهر و روستا: سیاست

 .ها: مدیریت فضایی کالبدی و اجراییشهرداری

 1386منبع: آخوندی ، 

نهادهوا و کنشوگران موؤثر بور بر اساس منوابع موجوود : چندپارگی مدیریت سیاسی فضا در کال  شهر تهرا 
ها به پنج دسته نهادهای حکوومتی و شهری تهران با توجه به حیطه مسئولیت، اهداف و ماهیت آنمدیریت منطقه کالن

المللوی قابول تفکیوک دولتی، نهادهای حکومتی عمومی، نهادهای غیردولتی، نهادهای بخش خصوصی و نهادهوای بوین
شهر تهران در حال حاضر اگرچه به لحوا  قلمورو از همبسوتگی برخووردار (. کالن6: 1386، همکاران)آخوندی و  هستند
توان گفت اکثریت نهادها و کنشگران دخیول اما فاقد مدیریت نهادی در مقیاس این منطقه است. به این ترتیب می است،

ها از ریزیه که تمامی برنامهشهر تهران دولتی هستند. ساختار اداری به نحوی تعبیه شددر مدیریت سیاسی فضا در کالن
: 1392، فرد و همکارانها ناچیز است )پیشگاهیگیریشود و سهم شهروندان تهرانی در این تصمیمبا  به پایین انجام می

ای مشخص برای تقسویم هماهنوگ ایون شهر تهران و فقدان نظام و رویه های درگیر در اداره کالن(. تنوع سازمان102
اند تقسیماتی متفاوتی را به کوار ببرنود. های مختلف بر حسب معیارهایی که تقسیم کردهشده که سازمانشهر باع  کالن

های مختلف در اداره تهران باع  شده که چنین تقسیماتی بر هم منطبق نباشند. چنین امری به تقسیمات شهری سازمان
شوهر تهوران، شوهرداری تهوران و سوایر است. در کوالن نوبه خود چندپارگی را در نظام اداره شهر تهران به دنبال داشته

کننود و ها هر یک دستور کارهای متفاوتی را دنبال مینهادهای موجود موجود فاقد ارتباط ساختاری با یکدیگر هستند. آن
ی هوای دولتوفاقد همکاری میان یکدیگر هستند. در کنار این وضعیت، ماهیت بخشی اداره امور موجب شده است تا زمان

های منسجم و هماهنگی نداشته باشند. این تفر  سیاسی و اداری را به خووبی شهر تهران نیز سیاستفعال در پهنه کالن
-گانه شهرداری تهران به داخل چهار شهرستان تهران، شومیرانات، ری و اسوالم 22( که در آن حوزه مناطق 2در شکل )

 ذ کرده است. های مرکزی استان تهران هستند نفوشهر که شهرستان
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منبع: مرکز )شهری تهران؛ تفر  سیاسی )سمت راست( و یکپارچگی و همبستگی عملکردی )سمت چپ( در منطقه کالن -2شکل 
 (1385ریزی شهر تهران، مطالعات و برنامه

ایجواد هوای دولتوی و هوا و سوازمانخانهسازی عملکرد بخشی وزارتاگرچه در ساختار اداری برای تعدیل و هماهنگ
بخشوی وجوود دارنود، اموا تمرکزگرایوی کننده با ماهیت و عملکرد میوانهای هماهنگبخشی، سازمانهای بینهماهنگی

ها در کنار فقدان ماهیت فضایی ها در اجرای برنامههای محلی و نقش آنتوجهی به سازمانها و بیموجود در این سازمان
های موجوود، خانههماهنگی نهادی با مشکالت زیادی مواجه شود. وزارت ها سبب شده است تا مسألهمکانی هماهنگی -

گیری به کنند. در این وضعیت جریان تصمیمدارای ماهیت و عملکرد بخشی هستند و تمامی امور خود را از مرکز اداره می
سوازی و تصومیمگیوری فاقود قودرت تصومیم های استانی یا شهرستانی عموماًطرفه و عمودی است. سازمانصورت یک

شوهر تهوران بودون همواهنگی بوا هستند. بنابراین دو نظام مدیریت ملی و محلی کشور با خصوصیات متفاوت در کوالن
 38شهری تهران با بویش از (. در واقع محدوده منطقه کالن103: 1392، فرد و همکاران)پیشگاهی کنندیکدیگر عمل می

های شهری و مستقل اما کامالً نزدیک و ناهماهنگ بوا یکودیگر تبودیل مدیریتالجزایری از شهرداری مستقل، به مجمع
هوا نیوز خوود تحوت مودیریت نهادهوای مسوتقل دیگور هوای حدفاصول بوین آنالجزایری که محدودهشده است. مجمع

 (. 98: 1383ها( قرار دارند )عسگری و همکاران، )فرمانداری

تهران دارای دو نظام اداره مجزا است که هر یک درون خوود دچوار  شهردهد که مدیریت کالناین مسائل نشان می
شهرهای بزرگ های کالنپراکندگی و ناهماهنگی هستند. این در حالی است که از اوایل دهه هشتاد به این سو، حکومت

. نگاهی (Barlow, 1991: 54) های محلی کوچک و پراکنده در بسیاری از نقاط دنیا ترجیح داده شده استبر حکومت
دهد که تا پیش از تشکیل شوراهای اسالمی شهر این سازمان به گونه غیرنماینده با اهوداف به شهرداری تهران نشان می

عام شبیه بود و پس از استقرار شورا در شهرداری به گونه نماینده بوا اهوداف عوام نزدیوک شوده اسوت. علوت قوراردادن 
ها با توجوه بوه های با اهداف عام به این دلیل است که آندسته حکومت های کشور درشهرداری تهران و سایر شهرداری

دار ارائه طیفی از خدمات عمومی هستند. با مبنا قرار دادن خودمات عموومی بور اسواس بندی وظایف محلی، عهدهتقسیم
تهران ارائه کرد. این شهر توان تصویری از وضعیت موجود نهادهای مؤثر بر مدیریت نهادهای کالنبندی استانی میدسته

( بوه خووبی ایون 2کننده خدمات و فقدان متولی برای خدمات مهم اسوت. جودول )تصویر بیانگر پراکندگی نهادهای ارائه
 دهد.وضعیت را نشان می
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 .های مرتبط با آنهای مدیریت شهری و سازمانها و مأموریتحوزه -2جدول 

 مرتبط با مأموریتهای سازما  های مربوطهمأموریت حوزه

 

 

 

 

 

فرهنگی و 

 اجتماعی

 
 مأموریت فرهنگی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، سازمان تبلیغات، صدا و سیما، آموزش و پرورش، سازمان 
 اوقاف و امور خیریه، بخش خصوصی

وزارت بهداشت، آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما، سازمان بهزیستی، بخش  مأموریت سالمت
 خصوصی

 
مأموریت خدمات اجتماعی و 

 رفاهی

بهزیستی، کمیته امتداد، نیروی انتظامی، قوه قضاییه، وزارت بهداشت، صدا و سیما، وزارت 
 کار، وزارت کشور، بخش خصوصی

-مأموریت آموزش و مشارکت

 های اجتماعی
 وزارت ارشاد، سازمان صدا و سیما

ش، وزارت علوم، صدا و سیما، وزارت کشور، بخش وزارت ورزش و جوانان، آموزش و پرور مأموریت ورزش
 خصوصی

سازمان بهزیستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت کشور، سازمان تبلیغات، بخش  مأموریت حوزه بانوان
 هاخصوصی و خیریه

 

 

 

 

ایمنی و 

مدیریت 

 بحرا 

 تهران، بخش خصوصیمجلس شورای اسالمی، وزارت کشور، استانداری  مأموریت افزایش سطح ایمنی

مأموریت افزایش کارایی 
سیستم مدیریت شهر تهران 

 هنگام وقوع بحران

احمر، وزارت بهداشت، سازمان بسیج، وزارت کشور، سازمان مدیریت بحران کشور، هالل
 وزارت ارتباطات

مأموریت نظارت و مدیریت بر 
 بازسازی پس از بحران

قضاییه، وزارت کشور، وزارت بهداشت، سازمان احمر، قوه سازمان مدیریت بحران، هالل
 بسیج، وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت ارتباطات، نیروی انتظامی

 

 

شهرسازی و 

 معماری

ریزی، نظارت و راهبری برنامه
 هاطرح

 کمیسیون ماده پنج، شورای عالی شهرسازی و معماری

حفظ بناهای تاریخی و واجد 
 ارزش

 میراث فرهنگی و گردشگری

ریزی کنترل و نظارت بر برنامه
 ساخت و ساز

قوه قضاییه، سازمان نظام مهندسی، کمیسیون ماده صد، نیروی انتظامی، مجلس شورای 
 اسالمی

-شناسایی و ساماندهی بافت 

 های فرسوده
کمیسیون ماده پنج، شورای عالی شهرسازی و معماری، نظام مهندسی، وزارت نیرو، 

 ها و مؤسسات ملیبانک

 کمیسیون ماده پنج، راهنمایی و رانندگی اصالح و شبکه معابر

 

 

 هوشمندسازی

های راهبردی تهیه برنامه
 مدت و بلندمدتمیان

ریزی ریاست جمهوری، مجمع مجلس شورای اسالمی، وزارت کشور، معاونت برنامه
 تشخیص مصلحت نظام، بخش خصوصی

مأموریت استانداردسازی 
 ها و محصو تفعالیت

شهرهای ها، مجمع کالنمجلس شورای اسالمی، وزارت کشور، وزارت علوم و دانشگاه
 کشور

 ریزی ریاست جمهوریمجلس شورای اسالمی، وزارت کشور، معاونت برنامه تهیه و تنظیم و نظارت بودجه

 

 

 

خدمات 

 شهری

بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، وزارت نیرو، صدا و سیما،  مأموریت زیباسازی
 سازمان تبلیغات اسالمی

 ها و اصنافزیست، وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صدا و سیما، اتحادیهسازمان محیط مأموریت ساماندهی

 زیستوزارت نیرو، سازمان محیط ها و قنواتمأموریت مسیل

 زیست، سازمان منابع طبیعی، صدا و سیمامحیطیه، سازمان وزارت نیرو، قوه قضای مأموریت فضای سبز

 زیست، وزارت بهداشت، قوه قضاییه، نیروی انتظامی و پلیس راهورسازمان محیط مأموریت خدمات شهری

 زیستظامی، وزارت بهداشت، سازمان محیطوزارت نیرو، سازمان استاندارد، نیروی انت زیستمأموریت محیط

 ها، وزارت بازرگانی، وزارت جهاد کشاورزیاصناف و اتحادیهمأموریت تهیه محصو ت 
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 کشاورزی و پروتئینی

 

 

 

 

 

حمل و نقل و 

 عمرا  شهری

 

 

توسعه حمل و نقل 
 غیرموتوری

 وزارت ورزش، سازمان ورزش همگانی، پلیس راهور

توسعه سیستم حمل و نقل 
 هوشمند

 وزارت ارتباطات، وزارت راه و شهرسازی، پلیس راهور

وری افزایش ایمنی و بهره
 معابر

 های خودروسازی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازیپلیس راهور، شرکت

 های خودروسازی، وزارت کشور، صدا و سیماشرکت مدیریت تقاضای سفر

های حمل و توسعه سیستم
 نقل یکپارچه

وزارت راه و های خودروسازی، وزارت نیرو، وزارت ارتباطات، پلیس راهور، شرکت
 شهرسازی

آموزش و ارتقای فرهنگ 
 ترافیک

 وزارت ارشاد، صدا و سیما، وزارت آموزش و پرورش

 بخش خصوصی های عمومیتوسعه پارکینگ

شهری مدیریت سفرهای برون
 هاو ترمینال

 وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، صدا و سیما

 1393گرگانی و همکاران: منبع: علیخان

 
دهد در حال حاضر نهادهای مختلفی که عمدتاً حکومتی و دولتی هستند در عرصه ( نشان می2گونه که جدول )همان

-خدمات محلی وجود دارند. این نهادها در حالی که از کمترین روابط هماهنگی برخوردار هستند، فاقد نهادهای هماهنگ

بیانگر این نکته است که پراکندگی مدیریت و خدمات در سطح کننده با دولت محلی یا شهرداری نیز هستند. این مسأله 
ساز مشکالت اقتصادی، اجتماعی و کالبدی متعددی برای ساکنان این شهری تهران وجود دارد و سببمنطقه کالن

شهر تهران از نهادهای مختلف دخیل در مدیریت شهری کالن توان گفت که روابط بینمنطقه شده است. بنابراین می
ها هستند. نهادهای دولتی وظایفی لیتنهادها دارای تداخل در اجرای مسؤکند و بسیاری از چ قاعده خاصی تبعیت نمیهی

ها توانمندی و ها و شورای شهر است و خود این نهادها در اجرای این مسئولیتدهند که مختص شهرداریرا انجام می
رسانی درست به شود تا این نهادها از خدماتها سبب میئولیتقدرت عمل کمتری دارند. این آشفتگی در عملکرد و مس

 (.106: 1392، فرد و همکاران)پیشگاهی شهروندان که یکی از اصول اساسی در فلسفه مدیریت شهری است باز بمانند
تقسیمات  واگرایی و تفر  حاکم بر ساختار اداری و اجرایی هر یک از عناصر تقسیمات کشوری با ساختار واگرا و متفر 

شهری تهران ترکیب شده و منجر به تشدید تصاعدی تعارضات نظام مدیریتی این کشوری در محدوده منطقه کالن
ها شده است. در واقع در وضعیت فعلی هر یک از عناصر و سطوح تقسیمات کشوری با حداقل روابط افقی و مجموعه

سازمانی عمودی تعیین و تعریف ود را در چارچوب روابط بینشوند و موقعیت، وظایف و عملکرد خسازمانی اداره میبین
ای را در سطح های عملکردی گستردهشود و تناقضکنند. به این ترتیب تفر  عملکردی با تفر  فضایی ترکیب میمی

 (. 45: 1384)پرهیزکار و کاظمیان،  کندنظام یکپارچه مذکور ایجاد می
استان تهران در عین حفظ وحدت و یکپارچگی مدیریت راهبردی آن در قالب ید که در آاز این رو چنین به نظر می

های آن سطوح ای از شهرستانریزی و توسعه استان و حتی تقویت آن، مناسب برای یک یا مجموعهشورای برنامه
ها یا شهرستانها ای تعریف شود و اختیارات، نیروی انسانی و تشکیالت اداری متناسبی برای آن مجموعهمدیریتی ویژه

برای هدایت و پیشبرد توسعه و پیشرفت در آن مناطق در نظر گرفته شود. بنابراین گزینه بهینه برای ارتقای کارآمدی در 
ها یا مناطق اداری با سطح مدیریت امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در فضای استان تهران، تشکیل مجموعه

ریزی و توسعه نی است تا مدیریت واحد و یکپارچه استان تهران )شورای برنامهتشکیالتی با تر از سطوح کنونی شهرستا
 (.12: 1389)حمدی و امیرانتخابی،  رسانی بهتر و کارآمدتر به مردم بپردازداستان(، به خدمت
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 پیشینۀ عملی

خووب شوهری و پوذیری حکمرانوی در پژوهش خود به ارزیابی و تحلیل میزان تحقق ،(1392) پور و همکارانصفایی
پوذیری حکمروایوی آباد پرداختند. هدف از انجام این پژوهش، تحلیل و بررسوی تحقوقمدیریت سیاسی فضا در شهر خرم

پذیری میزان حکمرانی خوب شهری در ها برای بررسی تحققخوب شهری بود. در این پژوهش با توجه به هدف و فرضیه
 ت، شفافیت، حاکمیت قانون و پاسخگویی استفاده شد. آباد از چهار شاخص مشارکهای شهر خرمشهرداری
-هوای حکمروایوی خووب شوهری در کوالنای تطبیقی به بررسی شواخصدر مطالعه ،(1393شکوهی و همکاران ) 

پذیری و پاسخگویی و حاکمیت قوانون لیتهای مشارکت، شفافیت، مسؤشهرهای ایران پرداختند. در این پژوهش شاخص
شهرهای تبریز، اصفهان و مشهد های تحقق آن در کالنحکمروایی خوب شهری منابع و محدودیت به عنوان ابعاد اصلی

 مورد بررسی قرار گرفت.
فضوایی در  –عدالت فضایی ایران و سوازمان سیاسوی »در پژوهشی با عنوان  ،(1396) هشیمختاریحاجت و قادری

ریت سیاسی فضا در ایران به دلیل انباشت مشکالت در ابعاد دارند که امروزه تهران، مهمترین چالش مدی، بیان می«تهران
ای توسعه پایدار در سطح ملی، منطقوه ریزی فضایی و رویکردنتایج پژوهش فقدان برنامه طبیعی و انسانی است. مطابق با

گیوری مرکوز جور بوه شوکلریزی ایران، در درجه اول، منجر به تمرکز شدید و نهادینه شوده و منو محلی در نظام برنامه
جغرافیایی در کشور و در نتیجه آن در استان تهوران و  -ای در کشور شده است. همچنین بی عدالت فضاییالگوی حاشیه
 یکپارچه در مدیریت شهری تهران سبب مشکالت فعلی تهران شده است. عدم مدیریت

دارد کوه بیوان موی« شهری پایدار های یکپارچه زیرساخت مدیریت»در پژوهشی با عنوان  ،(2010) بنسون آو یونگ
ریوزی اسوتفاده از زموین و مودیریت برناموهیک شهر مسائل فزاینده مهم در زمینوه  توسعه شهری پایدار و قابلیت زندگی

هوا ریزی و مودیریت زیرسواختهای دولت محلی برای برنامهها و نقشلیتؤاخت است. همچنین افزایش شدید مسزیرس
ریزان شهری زموان کمتوری بورای سئولیت بدین معنی است که مقامات منتخب محلی و برنامهوجود دارد. این افزایش م

 تهیه اطالعات پیش زمینه و تصمیم گیری دارند.
 2006 سوال دارد که پیدایش این کتاب بهبیان می «گذاری فضاییسیاست»در کتابی با عنوان ،(2011) الیگار سادیح

انجام گرفت. برای این منظور، ابتکوار عمول را  ،اسی در سیاست فضا احساس گردیدزمانی که نیاز به ایجاد یک مرجع اس
های فضایی گذاری فضایی، فضای امنیت ملی، برنامهبه سیاستاین کتاب  دربرای ایجاد یک واقعیت در نظر گرفته است. 
 مدنی پرداخته شده است. المللی در مسائل مربوط به فضایهای بینتوسعه یافته، فضای تجاری بازیگران، سازمان

به بررسی ایجاد، توسعه و تأثیر مفهوم « حکمروایی خوب: مفهوم و بستر»در کتابی با عنوان  ،(2019)1ادینک
های حکومت قانون و دموکراسی، حکمروایی خوب به کند که همراه با ایدهپردازد. وی استد ل میحکمروایی خوب می
توان به عنوان مفهومی کند. به اعتقاد وی حکمروایی خوب را میمدرن عمل میبنای مفهومی دولت عنوان سومین سنگ

المللی قرار دارد در حالی که ریشه در حقو  ای و بینهای حقوقی منطقهچندسطحی دانست که تحت تأثیر پیشرفت
 اجرایی ملی دارد.   

به بررسی کارایی « توسعه پایدارحکمروایی خوب با اهداف »ای با عنوان در مقاله ،(2020)2اومری و مبروک
اند. در این تحقیق های اجتماعی توسعه پایدار پرداختهمحیطی و مؤلفهحکمروایی خوب در بازتوازن اقتصادی، زیست

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Addink 
2. Omri & Mabrouk 
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اند که تأثیر آن در بازه زمانی حکمروایی اقتصادی، سیاسی و سازمانی خوب به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شده
 مورد بررسی قرار گرفته است.  MENAروی اقتصادهای  بر 2014-1996

 

 شناسی ها و روشداده

ها، توصیفی از نوع همبستگی و از نوع تحقیق مطالعه حاضر از حی  هدف، کاربردی؛ و از لحا  نحوه گردآوری داده
های نیمه ساختار یافته با مصاحبهباشد. روش انجام این تحقیق بر اساس روش داده بنیاد است. بدین ترتیب از کیفی می

)شامل دانشگاه تهران، شهید بهشتی و عالمه طباطبایی(  های دولتیخبرگان مدیریت سیاسی شامل اساتید دانشگاه
استفاده شد. مصاحبه مشتمل دو بخش بوده که بخش اول، اطالعات جمعیت شناختی خبرگان و بخش دوم سوا ت 

از نمونه اشباع شده و در  و است تصادفی صورت به گیری نمونه روش باشد.سوال می 10اصلی مصاحبه مشتمل بر 
 مصاحبه به اشباع نظری رسیدیم. 20استفاده گردید. پس از انجام مصاحبه، با تعداد  دسترس

 روش داده بنیاد یا گراندد تئوری

گلیزر و  توسط 1967 یک روش تحقیقی عام، استقرایی و تفسیری است که در سال 1روش داده بنیاد یا گراندد تئوری
وری بنیادی با هرچند، تئ(. 2004، 3ها است )هیلدبرندعملکرد اصلی گراندد تئوری ظهور نظریه. دبوجود آم 2اشتراوس

تئوری برخواسته  وجود نیامده است.ههای تحقیق مرتبط بوده و به صورت ناگهانی و بدون مقدمه بالگوهای پیشین روش
های موضوعی گوناگون یک روش پژوهشی استقرایی و اکتشافی است که به پژوهشگر در حوزهها )نظریه بنیادی( از داده

 4)واگنر های موجود و از پیش تدوین شده خود به تدوین تئوری و گزاره اقدام نمایددهد تا بجای اتکا به تئوریامکان می
کدگذاری باز، کدگذاری محوری و  سه مرحله اساسی روش گراندد تئوری شامل؛در این بخش،  (.2010و همکاران، 

کنند که کدگذاری از طریق تحلیل ( توصیه می1994) 5کدگذاری انتخابی مورد استفاده قرار گرفت. اشتراوس و کوربین
های باز شوند و معانی یافت شده در کلمات یا گروهها کلمه به کلمه تحلیل میخرد انجام شود. در این نوع تحلیل، داده

بر است و دوم اینکه گاهی منجر به ابهام و سردرگمی گردد. این روش دو ایراد دارد؛ اول آن که زمانکدگذاری میکلمات 
گردد و در مورد آنچه باید در نفس تحلیل می لوث شدنها به کلمات، منجر به شود. عالوه بر این گاهی تقسیم دادهمی

( پیشنهاد 1992) 6روش دیگر که توسط گلیزر ،(1384فرد، داناییآید )متن جستجو کرد نوعی شک و تردید به وجود می
شده است کدگذاری نکات کلیدی است. در این روش به جای کدگذاری تک تک کلمات، نکات کلیدی شناسایی و 

( در قالب پنج مقوله اصلی روش گراندد 1992شوند. لذا در این تحقیق، کدگذاری بر اساس روش گلیزر )کدگذاری می
 گر، راهبردها و پیامدها انجام شد.ای، عوامل مداخلهعوامل زمینه، علّیی یعنی عوامل تئور

 هایافته

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Grounded Theory 
2. Glasser & Strauss 
3. Hildebranf 
4. Wagner 
5. Strauss & Corbin 
6. Glasser 
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 1کدگذاری باز

سازی و سپس کدگذاری باز آنها به روش کدگذاری نکات کلیدی ها پیادهدر این مطالعه ابتدا محتوای کلیه مصاحبه
افزار مکتوب شده و سپس توسط نرم Wordها در فایل مصاحبهآوری شده در های جمعانجام شد. بدین ترتیب که داده

Atlas-ti های موجود، کدهای باز ایجاد گردید. کدگذاری باز خود شامل سه مرحله است: تجزیه و تحلیل نوشته
سایی کدگذاری باز مرحله اول، کدگذاری باز مرحله دوم و کدگذاری باز مرحله سوم. در کدگذاری باز مرحله اول، کدها شنا

کدهای مرحله  ،شود و در کدگذاری باز مرحله سومبرای هر کد توضیحی ارائه می ،شوند. در کدگذاری باز مرحله دوممی
و همکاران،  2دهند )مارکیدوم که به یکدیگر نزدیک هستند با هم ادغام شده و تشکیل یک کد با عنوانی کوتاه می

( تعداد کد استخراج شده 3کد از کدگذاری باز مرحله سوم استخراج گردید. جدول ) 268(. بدین ترتیب در مجموع 2020
دهد. پس از کدگذاری اولیه، برای سادگی روند انجام کار، کدهایی که معنای نزدیک به از هر مصاحبه را نشان می

( نیز بخشی از 4کد برای تحلیل وارد شبکه محوری شد. جدول ) 60نهایت  یکدیگر داشتند با یکدیگر ادغام شده و در
 دهد. ها را نشان میهای استخراج شده از آنها به همراه مقولهمصاحبه

 تعداد کد باز مرحله سوم استخراج شده از هر مصاحبه -3جدول 

تعداد کد باز مرحله سوم  شماره مصاحبه

 استخراج شده

1 10 

2 12 

3 15 

4 11 

5 11 

6 10 

7 10 

8 12 

9 23 

10 21 

11 19 

12 17 

13 15 

14 9 

15 13 

16 14 

17 10 

18 10 

19 14 

20 12 

 های استخراج شدهها به همراه مقولهبخشی از مصاحبه -4جدول 

 مقوله فرعی استخراج شده متن مصاحبه

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Open Coding 

2. Markey 
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شود، سپس ابالغ و توسط شورا  طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری نخست باید تبدیل به قانون

شده چراکه بارها مشاهده، بسیار خوب است. و شهرداری به انجام برسد و اگر این اتفا  رخ دهد
کند، ای آن معبر را تخریب میکند و روز بعد یک ادارهطور مثال شهرداری معبری ایجاد میبه

 .ها نخواهیم بودناهماهنگیاما اگر این طرح جامع تصویب شود دیگر شاهد این 

 نبود قانون جامع و یکپارچه شهری

است، که به دلیل  کشورتهران، یکی از کالن شهرها و پر جمعیت ترین مناطق جهان و پایتخت 
و انجام مهاجرت های متعدد جمعیت زیادی در خود و نیز در استانی به  پیشینسیاست های 

شهرستان جای داده است، در این شرایط، افرادی که به دلیل توانایی  16همین نام و متشکل از 
رفته و با زندگی در شرایطی که  ، قادر به حضور در شهرها نیستند، به اطراف شهرپایینمالی 

های رشد معضالت و آسیب .اندنشینی را رقم زدهاستاندارد زندگی را ندارد، حاشیههای لفهؤم
و این است نشینی را بیش از حد معمول ها در حاشیهجرائم و بیماریعی مانند اعتیاد، اجتما
همچنین دهد، ثیر قرار میأتاد است، که خود شهرها را نیز تحتها گاهی آن قدر زیآسیب
های سازی شکل گرفته و آسیبفرهنگ های غیر رسمی، در فقدان آموزش وگاهسکونت

 .زنداجتماعی را رقم می

 ای شهرپس کرانه نشین وجمعیت حاشیه

 تهران

رسد از نظر نحوه توزیع فضایی جمعیت و اشتغال، و همچنین تراکم با ی جمعیت، به نظر می
الگوی رشد کالن شهر تهران به سمت و سوی عدم تعادل نسبی گرایش بیشتری دارد و این 

نظام خود پیچیدگی سازماندهی سیاسی فضا را در پی دارد. همچنین این موضوع قطبی شدن 
شهری و نظام نخست شهری را در پی دارد که از مشکالت عمده کالن شهر تهران محسوب 

 شود. می

پیچیدگی سازماندهی سیاسی فضا به دلیل 
 تراکم با ی جمعیت

قطبی شدن نظام شهری و نظام نخست 
 شهری

ه صورت مناطق مختلف شهر تهران از نظر امکانات با یکدیگر تشابهی ندارند و این امکانات ب
های و به طوری که نابرابری نامتعادل و ناعاد نه در مناطق کالن شهر تهران تقسیم شده است

فضایی و توسعه نامتوازن در شهر تهران وجود دارد که مناطق مختلف این شهر را از نظر 
 های بصری، خدمات و غیره متفاوت کرده است. امکانات، جذابیت

امتوازن مناطق ن توسعه های فضایی ونابرابری
 تهران شهر

 1کدگذاری محوری

کدگذاری محوری مرحله دوم تجزیه و تحلیل در روش داده بنیاد است. هدف از این مرحله برقراری رابطه بین طبقات 
شود و به نظریه (. این عمل بر اساس مدل پارادایم انجام می1998، 2تولید شده در مرحله کدگذاری باز است )کریسول

کند تا فرآیند ایجاد نظریه را به سهولت انجام دهد. در کدگذاری محوری، کدهای تولید شده در گام قبلی، می پرداز کمک
های شوند. این فرآیند توسط تجزیه و تحلیل دادههای ارتباطی میان این کدها به یکدیگر مرتبط میتوسط ایجاد شبکه

سازی رابطه میان هر مفهوم است از کدگذاری محوری، مرتب راین هدفآید. بناببدست آمده از کدگذاری باز بدست می
ها به چه صورت با یکدیگر در (. هنگام برقراری اتصا ت در شبکه،  زم است بررسی شود که این مقوله2011، 3)سون

ها و لهجهت ایجاد ارتباطات بین مفاهیم، مقو Atlas-tiها در نرم افزار ارتباط هستند. این مرحله توسط تشکیل شبکه
، عوامل علّیها انجام شد. بنابراین توسط کدگذاری محوری، پنج شبکه اصلی به این صورت شناسایی شدند: عوامل مولفه
شناسی مدیریت آسیبشبکه کدگذاری محوری را برای  ،(5گر، راهبردها و پیامدها. جدول )ای، عوامل مداخلهزمینه

های حاکمیت قانون، ای در مقوله(، عوامل زمینه5مطابق با نتایج جدول ) دهد.شهر تهران نشان میسیاسی فضا در کالن
های تمرکزگرایی شدید و جامعه های امنیتی؛ عوامل علّی در مقولهها و چالشنبود قانون جامع، مدیریت چندگانه و ناآرامی

های حق اظهارنظر و ا در مقولههای ازدحام جمعیت و مبارزه با فساد؛ راهبردهگر در مقولهو فرهنگ؛ عوامل مداخله

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Axial Coding 
2. Creswell 
3. Sun 
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های اثربخشی دولت، بهبود کیفیت مقررات و ثبات سیاسی و پاسخگویی و مشارکت سیاسی شهروندان و پیامدها در مقوله
 اند. عدم خشونت تقسیم بندی شده

 
 
 
 
 

 کدگذاری محوری آسیب شناسی مدیریت فضا در کالن شهر تهران -5جدول 

 مقوله فرعی مقوله اصلی شبکه اصلی

 
 
 
 
 

 ایعوامل زمینه

 
 حاکمیت قانون

 اعتقاد به نظام قضایی

 استقالل نظام قضایی

 کارایی نیروهای امنیتی برای ایجاد امنیت

 های تخلف، جرم و فساد در نظام بانکیهزینه

 نبود قانون جامع و یکپارچه شهری نبود قانون جامع

 شهری مرتبط امور سایرگیری بخشی بدون توجه به تصمیم

 
 
 
 

 مدیریت چندگانه

 تهران شهر امور در مجری ساز ونهادهای تصمیم و هاسازمانتعدد 

 تهران شهر امور در سازهای تصمیمسازمان و میان نهادهاعدم هماهنگی  زم 

 تهران امورشهر های مختلف مرتبط باوسازمان نهادها اختیارات وظایف ومتداخل بودن 

 تهران شهر امور در متولی و سازنهادهای تصمیم تعددبه دلیل  پذیریلیتؤمس عدم پاسخگویی و

 تهران شهر امور در متولی و سازنهادهای تصمیم تعددتصمیمات متناقض به دلیل 

 تهران شهرکالن امور در عدم وحدت فرماندهی

 تهران شهر امور در متولی و سازنهادهای تصمیم تعددموازی کاری به دلیل 

 تهران شهر های مرتبط باسازمان محلی استانی و نهادهای سطح ملی،نامشخص بودن 

 تهران قطبی شده جمعیت در نظام نخست شهری و های امنیتیها و چالشناآرامی

 تهران نامتوازن مناطق شهر های فضایی وتوسعهنابرابری

 تهران در غیریکپارچه و مدیریت متفر 

 ای شهرتهرانپس کرانه نشین وجمعیت حاشیه

 
 
 

 عوامل علّی

 
 تمرکزگرایی شدید

 قطبی شدن نظام شهری و نظام نخست شهری

 رشد فزاینده کالبدی شهر تهران

 عدم شکوفایی استعدادها و ابتکارات محلی

 بوروکراسی شدید و متمرکز

 عدم تفکیک میان امور ملی و محلی

 
 جامعه و فرهنگ

 عدم آموزش شهروندان

 عدم رعایت حقو  شهروندان

 عدم حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر

 عدم توجه به بهداشت عمومی

 
 

 گرعوامل مداخله

 
 ازدحام جمعیت

 تهران جمعیتی پیرامون شهر ارتباط سیستماتیک مدیریتی بامراکزعدم 

 مدیریتی در تهران به دلیل تراکم با ی جمعیتمتفاوت بودن سازوکارهای ویژه 

 پیچیدگی سازماندهی سیاسی فضا به دلیل تراکم با ی جمعیت

 
 فساد

 فساد مقامات دولتی

 فساد مدیران ارشد
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 فساد در خدمات عمومی

 پرداخت رشوه

 
 
 

 راهبردها

 وجود نظام حقوقی شفاف و عاد نه حق اظهارنظر و پاسخگویی

 هاتوزیع برابر فرصت

 های مردمرسیدگی دولت به نظرات و خواسته

 های جامع و تفصیلی با مشارکت شهروندانتدوین برنامه مشارکت سیاسی شهروندان

 های مدیریت سیاسیبندیمشارکت شهروندان در تصمیم سازی تقسیم

 های امور شهریسازی مشارکت شهروندان در تصمیم

 
 
 
 

 پیامدها

 
 اثربخشی دولت

 کارایی نهادهای دولتی

 هاتوانایی دولت در انجام برنامه

 افزایش کیفیت خدمات عمومی

 سیاستگذاری به نفع کسب و کار

 ها و دستمزدکنترل قیمت بهبود کیفیت مقررات

 ایای و غیرتعرفهکنترل موانع تعرفه

 هاسیس بنگاههای دولتی برای تأمحدودیت

 های اجتماعیکاهش درگیری ثبات سیاسی و عدم خشونت

 های قومیکاهش تنش

 کاهش کودتا و براندازی

 1کدگذاری انتخابی

ای که در این مرحله از پژوهش باید مورد نظر قرار هاست. نکتهسازی و بهبود مقولهکدگذاری انتخابی فرآیند یکپارچه
ها در غالب مفاهیمی به هم مرتبط و نه صرفاً سازی باشد، یافتههدف از پژوهش، تئوریدر صورتی که گیرد این است که 
ها ارائه شوند. ذکر این نکته ضروری است که همواره بیش از یک راه برای نشان دادن روابط وجود دارد. لیستی از موضوع

ظیم و با تعهد به آن به شرح خط اصلی برای رسیدن به یکپارچگی مورد نظر  زم است پژوهشگر خط اصلی موضوع را تن
ها کند و بطور منظم یک دسته اصلی را با دیگر دستهداستان بپردازد. در کدگذاری انتخابی، محقق یک اصل را کشف می

های زیر را داشته باشد: اول توسط کدهایی که در مرحله (. دسته اصلی باید ویژگی2009، 2کند )ژانگ و مامرتبط می
وری مرکزیت بیشتری دارند بدست آید؛ دوم باید بیشترین فراوانی را در فرآیند کدگذاری نشان دهد. سوم کدگذاری مح

(. مطابق با نتایج کدگذاری انتخابی، مدل 2009، 3ها باید به طور خودجوش انجام شود )هی و شیهمه ارتباطات با مقوله
 باشد.( می3این تحقیق به شکل )

 وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو
1. Selective Coding 
2. Zhang & Ma 
3. He & Shi 
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 مدل آسیب شناسی مدیریت سیاسی فضا در کالن شهر تهران -3شکل 

 های کیفیاعتبارسنجی داده

( که در این مطالعه از این 1384فرد، شود )داناییها در فرآیند روش داده بنیاد به سه روش انجام میسنجی دادهاعتبار
 ها استفاده گردیده است. این سه روش عبارتند از:روش

 د پژوهشافزایش شفافیت فرآین .1

ها و ابزارهای استفاده ها و مراحل طی شده، تکنیکاعتبار سنجی با افزایش شفافیت فرآیند پژوهش توسط توزیع گام
آید. با توجه به شفافیتی که در آوری گردیده است، با جزئیات زیاد به دست میهایی که اطالعات جمعشده بخش

کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی وجود دارد، بنابراین اعتبار  اطالعات به دست آمده در سه مرحله کدگذاری باز،
 شود.های پژوهش به روش شفافیت فرآیند پژوهش تایید میداده

 ها به مشارکت کنندگانارائه یافته .2

تئوری، مشارکت محور بودن آن است. در این پژوهش،  گرانددهای کیفی و به طور خاص روش یکی از اصول روش
های مصاحبه شی برای هدایت نتایج به سمت و سوی خاصی نکرده است و تمامی نتایج حاصل پاسخمحقق هیچ تال

های تحقیق در اختیار مصاحبه شوندگان قرار داده شد و شوندگان بوده است. جهت اعتبار سنجی روش داده بنیاد، یافته
 یید قرار دادند.های تحقیق را مورد تأتمامی مصاحبه شوندگان یافته

 های خامها با دادهسه مداوم یافتهمقای .3

های مراحل اول مصاحبه و کدگذاری باز مقایسه های بدست آمده با دادههای مراتب با تر، دادهدر هر مرحله از کدگذاری
 یید قرار بگیرد.های کدگذاری مراحل با تر مورد تأگردید تا اعتبار داده

 گیرینتیجه

ظام سیاسی کشور در این شهر، که به دلیل تراکم با ی جمعیت و حضور ن شهر تهران، پایتخت کشور ایران است
ای کند. بر اساس نتایج بدست آمده، عوامل زمینهشناسی مدیریت سیاسی فضا در آن اهمیت بیشتری پیدا میآسیب

-های امنیتی میچالشها و مقوله اصلی شامل حاکمیت قانون، نبود قانون جامع، مدیریت چندگانه و ناآرامی 4مشتمل بر 

های مدیریت سیاسی فضا در کالن شهر تهران شده است. زیرا ای منجر به آسیبباشد. بنابراین قانون کشور به طور زمینه
حل داشته باشد مشکالت عمده سیاسی شهر تهران راهدر کشور، قانون جامع و یکپارچه و همچنین قانونی که بتواند برای 

نیز  ،(1393( و شکوهی و همکاران )1392پور و همکاران )های صفایییت قانون در پژوهشوجود ندارد. اهمیت حاکم
های مختلف و متفاوت، نیازمند مورد توجه قرار گرفته است. شهر تهران به دلیل بزرگی بیش از حد و داشتن بخش

بخشی از شهر توسط دولت و ها به صورت یکپارچه و موازی است. اما در شهر تهران، معمو  رسیدگی به تمامی بخش
مانند. به همین دلیل است که در مناطق های دیگر از توجه  زم محروم میسیاستگذاران مورد توجه قرار گرفته و بخش

های زیادی به لحا  امکانات شهری، مراکز خدماتی و بسیاری دیگر از امکانات وجود دارد که مختلف شهر تهران، تفاوت
های مدیریت له مهمی برای آسیبشود. مدیریت چندگانه نیز مسأشهر تهران محسوب مینای برای کالمشکل عمده

ها و نهادهای تصمیم ساز و مجری در امورات متعدد سیاسی فضا در کالن شهر تهران است. در شهر تهران، سازمان
 و نهادها اختیارات وظایف و؛ ندارد تهران هماهنگی  زم وجود شهر امور در سازهای تصمیمسازمان و میان نهادهاهستند. 
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 شهر امور در متولی و سازنهادهای تصمیم تعددو همچنین  تهران متداخل است شهر امور های مختلف مرتبط باسازمان
نهادهای . در ضمن، شده است ، تصمیمات متناقض و موازی کاریپذیری آنانلیتؤمس تهران باع  عدم پاسخگویی و

مدیریت یکپارچه در پژوهش  تهران به خوبی مشخص نیست. شهر های مرتبط باسازمان محلی و استانی سطح ملی،
نیز برای رشد شهری مورد بررسی قرار گرفته که مطابق با نتایج بدست آمده در این تحقیق  ،(2010) بنسون آو یونگ
تهران مورد بررسی قرار داده  شهرنمدیریت یکپارچه را برای کال ،(1396)هشیمختاریقادری حاجیت و است. همچنین 

دهد. همچنین عوامل دیگری تحت عنوان که اهمیت این عامل را برای مدیریت سیاسی فضا در این شهر نشان می
 توسعه های فضایی ونابرابری، ایران قطبی شده جمعیت در نظام نخست شهری وهای امنیتی مانند ها و چالشناآرامی

 تهران ای شهرپس کرانه نشین وجمعیت حاشیهو  تهران در غیریکپارچه و یریت متفر مد، تهران نامتوازن مناطق شهر
 اند.های مدیریت فضا در کالن شهر تهران شدهها و ناامنی در شهر، منجر به آسیبوجود دارد که به دلیل افزایش ناآرامی

باشند. در نظام سیاسی ایران، تمرکزگرایی مقوله اصلی شامل تمرکزگرایی و جامعه و فرهنگ می 2عوامل علّی مشتمل بر 
شهر بر اساس توجه بیش از اندازه به شهر تهران شده و تمامی مراکز سیاسی و بسیاری از خدمات شهری در این کالن

لذا تمرکزگرایی در شهر تهران و  تهران شده است. باع  رشد فزاینده کالبدی شهرواقع شده است. این تمرکزگرایی، 
پایتخت  در ملی امور تمرکزگرایی ابتکارات محلی شده است. و مانع شکوفایی استعدادها، متمرکز کراسی وبوروهمچنین 

ند. بنابراین تمرکزگرایی یکی از مواردی است که به طور علت و محلی به خوبی تفکیک نشو و ملی امور باع  شده تا
 توسعه و  نیز به بررسی ایجاد، ،(2019شند. ادینک )باهای مدیریت سیاسی فضا در کالن شهر تهران میمعلولی از آسیب

مفهوم حکمروایی خوب شهری مورد ارزیابی قرار داده که مطابق با نتایج بدست آمده از این مطالعه است. جامعه و  ثیرتأ
های  زم به شهروندان در زمینه چگونگی رفتار شهروندی، عدم رعایت حقو  فرهنگ نیز از طریق عدم آموزش

دان برای کلیه افراد به طور یکسان، عدم حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر و عدم توجه به بهداشت عمومی شهرون
گر عوامل مداخله های بسیار به مدیریت سیاسی فضا در تهران وارد آورند.توانند آسیبای هستند که میمشکالت عمده

باشند. به دلیل تمرکزگرایی و امکانات و خدماتی که می مقوله اصلی شامل ازدحام جمعیت و مبارزه با فساد 2مشتمل بر 
های در شهر تهران وجود دارد، بسیاری از مردم برای زندگی به سمت این شهر سرازیر شده و لذا جمعیت تهران در دهه

تی سیاسی ویژه مدیری سازوکار نیازمند تهران، شهر تراکم با ی جمعیت در ازدحام واخیر افزایش شدید داشته است. لذا 
 شهر در مدیریت سیاسی فضارغم جمعیت بسیار با ی تهران، اما علی شهرهای ایران است. سایر از متفاوت و دارد فضا

 تیتراکم با ی جمع ازدحام و؛ و همچنین تهران ندارد جمعیتی پیرامون شهر مراکز ارتباط سیستماتیک مدیریتی با تهران،
نموده و مشکالتی را برای نظام سیاسی به متداخل  و پیچیده را سازماندهی سیاسی فضا تهران، شهرکالن منطقه در

شهر تهران وجود دارد، فسادی است که در مقامات دولتی، مدیران دنبال داشته است. مشکل عمده دیگری که برای کالن
شهر تهران شده و شکل برای کالنهای اجرایی همواره منجر به ایجاد مارشد و خدمات عمومی وجود دارد. فساد دستگاه

های های بسیار مهمی است که برای مدیریت سیاسی فضا در تهران وجود دارد. همچنین در بسیاری از ارگاناز آسیب
های دولتی گیرد که این موضوع نیز از موارد مهم فساد در دستگاهدولتی بسیاری از امورات با پرداخت رشوه صورت می

مقوله اصلی  2های زیادی را بر شهر و مدیریت آن وارد آورده است. راهبردها مشتمل بر آسیب است که به نوبه خود
باشند. نظام سیاسی در صورتی موفق بوده و از نظر و پاسخگویی و مشارکت سیاسی شهروندان میشامل حق اظهار

ظر داده و همچنین در برابر های مدیریت سیاسی فضا در امان خواهد بود که به شهروندان خود حق اظهار نآسیب
ها و نیازهای آنان پاسخگو باشد. بنابراین نظام حقوقی شفاف و عاد نه باید وجود داشته باشد که با مردم صادقانه خواسته

برخورد نموده و همچنین توزیع خدمات را به صورت عاد نه میان شهروندان تقسیم نماید. همچنین شهروندان باید در 
های جامع و تفصیلی با مشارکت تواند شامل تدوین برنامهمشارکت داشته باشند. این مشارکت میامورات سیاسی 
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های مدیریت سیاسی و مشارکت شهروندان در تصمیم بندیسازی تقسیمشهروندان، مشارکت شهروندان در تصمیم
اهمیت شفافیت، پاسخگویی  ،(1393( و شکوهی و همکاران )1392پور و همکاران )های امور شهری باشد. صفاییسازی

مقوله  3پیامدها مشتمل بر  و حق مشارکت مردم را نشان دادند که با نتایج این بخش از تحقیق حاضر همخوانی دارد.
باشند. در صورتی که راهبردهای اصلی شامل اثربخشی دولت، بهبود کیفیت مقررات و ثبات سیاسی و عدم خشونت می

های مدیریت سیاسی فضا در کالن شهر تهران رعایت گردد، دولت کاراتر و تواناتر بوده که  زم برای پیشگیری از آسیب
دهد. کیفیت خدمات عمومی در این راستا نیز افزایش یافته که به دنبال های خود را به نفع کسب و کار ارائه میسیاست

های صحیح ها با توجه به سیاستآن، شهروندان رضایت بیشتری از این خدمات خواهند داشت. سطح عمومی قیمت
ای و یابد که منجر به افزایش رفاه شهروندان خواهد شد. موانع تعرفهکاهش یافته و یا دستمزد کارکنان افزایش می

های دولتی جهت بهبود تجارت و تولید کنترل خواهند شد. همچنین به دلیل ای و همچنین کاهش محدودیتغیرتعرفه
 های اجتماعی به حداقل خود خواهد رسید. ها و درگیریت در جامعه کمتر شده و تنشایجاد ثبات سیاسی، خشون
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