شناسایی استراتژیهای جهانی شدن اقتصاد در حوزه دیپلماسی شهری
(مطالعه موردی :کالنشهر تهران)

سید مجید ابنالرضا
*

فرامرز صحرایی

دریافت09/90/90 :

پذیرش09/90/12 :

چکیده :در دو دهه گذشته ،جهانی شدن اقتصاد ،بنیاری از عرصه های زندگی بشر در مناطق
گوناگون جهان را دگرگون کرده است .در این راستا ،کالنشهرها متأثر از مظاهر جهانی شدن،
به واسطه ارتقای جایگاه اقتصادی ،زیرساختی و  ...خود ،شکل ناوینی از دیپلماسای را متبلاور
می سازند که به آن دیپلماسی شهری گفته میشود .در این مقاله سعی شده عالوه بار تبیاین و تحلیال
نوع رابطه جهانی شدن اقتصادی و سیاست دیپلماسی شهری با استفاده از مدل کمای -تحلیلای
 SWOTو روش کیفی طوفان فکری ،تصویر نظاممنادی از نقاا قاوت و ضاع ،،تهدیادها و
فرصت های تأثیرات جهانی شدن اقتصاد بر دیپلماسی شهری کالن شاهر تهاران ،ارائاه شاود و
ساختار دیپلماسی کالن شهر تهران ،در مواجهه با مظاهر جهانی شادن اقتصااد ارزیاابی شاود.
مقاله یاضر از ییث روش ،توصیفی -تحلیلی است که با استفاده از مناب کتابخاناه ای و مادل
تحلیلی  SWOTو نیز وزندهی شاخصها از طریق روش کیفی طوفاان فکاری باا  03نفار از
کارشناسان یوزه اقتصاد و دیپلماسی ،انجام شده و به تبیین رابطه میان جهانی شدن اقتصااد
و دیپلماسی شهری و نقش و کارکرد کالنشهر تهران در این یوزه پرداخته است .یافتاه هاای
تحقیق نشان دادند که شیوه ای از جهانی شدن با عنوان الگوی جهاانی -محلای شادن ،بارای
کالن شهر تهران ،برازش بهتری دارد و در پی منطبق کردن مقتضیات جهانی شدن با شاوونات
سیاست دیپلماسی شهری کالنشهر تهران با شرایط محلی است؛ بهگونهای کاه بتاوان محلای
شدن را با ورود به جهانی شدن ،سازگار و متعادل کرد.
واژگان کلیدی :کالنشهرها ،جهانی شدن ،اقتصاد جهانی ،دیپلماسی شهری ،جهانی -محلای
شدن ،تحلیل ،شهر تهران ،تحلیل SWOT
طبقهبندی C61, N95, F00, F01 :JEL

* منوول مکاتباتfaramarzsahraei@yahoo.com :

Downloaded from iueam.ir at 9:10 +0330 on Monday December 10th 2018

حسین باقری

استادیار علوم سیاسی ،دانشکده مطالعات بینالملل ،دانشگاه جاام اماام یناین (ع)،
تهران ،ایران
دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای  -مطالعات بین الملل ،دانشاگاه جاام
امام ینین (ع) ،تهران ،ایران
دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای  -مطالعات بین الملل ،دانشاگاه جاام
امام ینین (ع) ،تهران ،ایران

فصلنامه علمی -پژوهشی
اقتصاد و مدیریت شهری
شاپا0032-0783 :
نمایه در ،Econbiz ،EconLit ،ISC
،Ensani ،Magiran ،Noormags ،SID
Civilica ،RICeST
www.Iueam.ir

سال چهارم ،شماره چهارم (پیاپی )61
صفحات 78-631
پاییز 6012

 88اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری /شماره شانزدهم ،پاییز 6012

جهانی شادن شاهری و شاهری شادن جهاان ،دو

دفاااتر نمایناادگی شاارکتهااای خااارجی ،همکاااری بااا

ویژگاای منحصااربهفاارد هاازاره سااوم اساات کااه باعااث

سازمان های بینالمللی و برگزاری رویدادهای بینالمللای

تغییااار نقااش شااهرها در نظااام جهااانی شااده اساات.

در شهارهای خود اقدام کنند یا خدماات و دانش خااود

اغلاا  ،ایااان پدیاااده ،ناشاای از بااههاامفشااردگی

را صاادر کنناد و وارد توافااق باا ساایر شااهرها شااوند

جایگاااهی (زمااانی -فضااایی) اساات کااه ساااامانههاااای

(.)Van der Pluijm & Melissen, 2007

اطالعاااااتی -ارتباااااطی جدیااااد و فنااااوری ساااازمانی

رابطااه اقتصاااد جهااانی و دیپلماساای شااهری در

ماادیریتی در فراینااد جهااانی شاادن ،ایجاااد کاارده و

فراینااد جهااانی شاادن ،مبحثاای اساات کااه در عصاار

هاامزمااان ،یرکاات آزادانااه کااا  ،اننااان ،اطالعااات و

یاضاار در عرصااه ماادیریت نااوین شااهری ،بااه صااورت

سرمایه را روانتار ،ساری تار ،گناتردهتار و تأثیرگاذارتر

بنیار جدی مطرح شاده اسات .بار ایان اساار در ایان

از قبل کرده است.

مقالااه سااعی شااده ضاامن تبیااین و تحلیاال نااوع رابطااه

در این جریانسازی جهانی شده ،شهرهای جهاانی

جهااانی شاادن اقتصااادی و سیاساات دیپلماساای شااهری

را باید مهمترین فضاای بنترسااز ماثثر بارای ایان ناوع

بااا اسااتفاده از ماادل کماای تحلیلاای  SWOTو روش

یرکات سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگای داننات.

کیفاای طوفااان فکااری ،تصااویر نظاااممناادی از نقااا

از نظر ژئوپولتیك شهری ،فقط کالنشاهرهای اروپاایی و

قاوت ،ضاع ،،تهدیاادها و فرصاتهااای تاأثیرات جهااانی

آمریکایی از نظار اقتصاادی و تاا یادی فرهنگای ،نقاش

شدن اقتصاد بار دیپلماسای شاهری کاالنشاهر تهاران،

پیشتاز سازمانی و مدیریتی را در اداره شاهرهای جهاانی

ارائه شاود و سااختار دیپلماسای کاالن شاهر تهاران ،در

ایفااا ماایکننااد ،ولاای هنااوز سااهم و جایگاااه سیاساای و

مواجهااه بااا مظاااهر جهااانی شاادن اقتصاااد ،معرفاای

دیپلماتیك دیگار شاهرهای جهاانی -البتاه بااه صاورت

گردد.

ایدهآل آن -قابل توجاه نینات ).(Hubbard et al., 2007

در ایان راسااتا ،مناأله اساساای مقالاه یاضاار ایاان

این واقعیت برای جهانشهری در آسیا ،آفریقا و آمریکای

است که کاالنشاهر تهاران باه د یال مختلفای ،تحات

تااین ،ناااچیز و در خاورمیانااه ،شاامال آفریقااا و آساایای

تااأثیر جهااانی شاادن اقتصاااد نبااوده و ایاان در یااالی

میانه ،اقدام دیپلماتیك شهری -به معنای مورد نظر ایان

است که باا وجاود فراگیار شادن دیپلماسای شاهری در

مقاله -کمتر مدنظر بوده است.

جهان و ظهاور گناترده همکااریهاای باین شاهری در

نفاا شخصاای بااه طااور فزایناادهای بااه نیااروی

زمینه های اقتصاادی ،کاالن شاهر تهاران نیاز مایتواناد

پایشرانناده فعالیت های دیپلماتیك شهرها تبدیل شاده

باارای یاال برخاای از مشااکالت اقتصااادی و اشااتغال ،از

شخصای تنهاا انگیازه

ابزارهااای ایاان نااوع دیپلماساای ،در راسااتای توسااعه

است .در برخی از شااهرها ،نفاا
هدایتکننده است و اغل

به ساود اقتصاادی برگرداناده

اقتصادی و صنعتی خود استفاده کند.

می شود ؛ از این رو بعد اقتصادی دیپلماسای شاهری،

سثا ت تحقیق عبارتند از:

عنص ر مهمی از فعالیتهاای باینالمللای شاهرها اسات؛

 -دیپلماساای شااهری کااالنشااهر تهااران چااه

باادین صاااورت کااه دیپلماااتهااای شهاااری ،از دو راه
میتوانند از کن سود اقتاصادی بارای شاهرهای خاود،

نقا قوت و ضعفی دارد؟
 -با چه فرصتها و تهدیدهایی روبهرو است؟
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مطمون شوند :آنها میتوانند به جذب تورینت ،تأسیس

شناسایی استراتژیهای جهانی شدن اقتصاد در یوزه /...ینین باقری ،سید مجید ابنالرضا ،فرامرز صحرایی اااااااااااااااااااا 80

 آیااا کااالنشااهر تهااران در معرفاای دیپلماساایشااهری مبتناای باار جهااانی شاادن اقتصاااد و اقتصاااد

شااهری ،ابعاااد ایاان نااوع دیپلماساای؛ اعاام از اقتصااادی،
ارتباطی و  ...را تبیین و تحلیل کرد.

جهاانی باه عناوان ابازاری بارای روناق اقتصاادی خاود،

«دیپلماسی شاهری از نظریاه تاا تجرباه» ،باه بررسای و

 -آیاااا الگاااوی خاصااای از دیپلماسااای شاااهری

تبیین ارتبا دیپلماسی شهری با جهانی شدن پرداخات

مبتناای باار جهااانی شاادن اقتصاااد و اقتصاااد جهااانی

و با معرفی فضاای جریاانهاا در برابار فضاای مکاانهاا،

مورد نیاز کالنشهر تهران است؟

دیپلماساای شااهری را اباازاری کارآمااد در توسااعه ملاای

اهداف تحقیق عبارتند از:

می داند .براسار نتایج این تحقیق ،امروزه سیاساتهاای

 -بررسی و ارزیابی موقعیات اقتصاادی کاالنشاهر

بیناشهری بر سیاستهای بینادولتی در ارتباطات سیاسی
و فرهنگی و نیاز یال برخای از مشاکالت و مناائل کاه

تهران در ورود به عرصه دیپلماسی شهری
 شناسااایی نقااا قااوت و ضااع ،،فرصااتهااا وتهدیدهای موجود دیپلماسی شهری کالنشهر تهاران در

سیاستهای دولتی قادر به یل آنهاا نیناتند ،ارجحیات
دارد.

ارتبا با همکاریهای بینالمللی و ارائه راهکارهای ماثثر

قااورچی و امااانی ( )6077در مقالااهای بااا عنااوان

و کاربردی در زمینه بهرهمندی آن از مثلفههاای اقتصااد

«دیپلماساای شااهری در فراینااد جهااانی شاادن» ،سااعی

جهانی.

کردنااد بااه فراینااد جهااانی شاادن و تااأثیرات آن باار
مفاااهیم یکمراناای جهااانی ،سااازمانهااای بااینالمللاای

 -1پیشینه تحقیق

غیردولتاای و همینااین دیپلماساای شااهری و نقااش آن

در مااورد بررساای و شااناخت نقااش جهااانی شاادن

در همکاااریهااای بااینالمللاای چندجانبااه و ارتقااای

اقتصاااد باار ساااختار دیپلماساای شااهری کااالنشااهر

موقعیت کالنشهرها بپردازند.

تهران ،پاژوهشهاایی انجاام شاده اسات .در ایان مقالاه
بااا بررساای مناااب فارساای و تااین موجااود در زمینااه
دیپلماسااای شاااهری و رابطاااه آن باااا جهاااانی شااادن

 -0مبانی نظری
دیپلماسی شهری

اقتصااااد ،ساااعی در تجزیاااهوتحلیااال موضاااوع ماااورد

دیپلماسی شاهری ،بخشای از دیپلماسای عماومی

مطالعااه شااده اساات .برخاای مطالعااات انجااام شااده در

است که در مقابل دیپلماسی سنتی قرار دارد .تفاوت بین

این زمینه به شرح زیر میباشند:

دیپلماسی شاهری و رسامی ایان اسات کاه دیپلماسای

گاارین وی )0333( 6بااه منظااور رفاا ابهامااات

شهری یك هنر است و مهمتر از آن کاربردی است و نیاز

موضاااوع دیپلماسااای شاااهری در کتاااابی باااا عناااوان

سروکار این نوع از دیپلماسای باا ماردم اسات (موساوی

«نگاااهی جااام بااه رسااالت شااهرها در عرصااه سیاساات

شفایی.)6071 ،

بااینالمللاای» ،بااه بیااان زمینااههااای نظااری دیپلماساای

این شاکل از دیپلماسای کاه شاهرهای جهاان در

شااهری پرداخاات و ضاامن مفهااومسااازی دیپلماساای

آن ش ارکت دارنااد ،اسااتفاده از قابلیاات کااالنشااهرهای
جهان برای توساعه سیاسات بیناشاهری باینالمللای باه

1- Greenway
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موفق بوده است؟

نجاااتی ینااینی ( )6013در مقالااهای بااا عنااوان
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جااای سیاسااتهااای بینااادولتی ،در قالاا سیاساات

نزدیکی را با شاهروندان دارناد ،انجاام مایشاود و باعاث

شهری با توجاه باه پتاننایل شاهروندی اسات (نجااتی

رشد و توسعه اقتصادی شهرها میگردد.
 -0شبکههای همکاار شاهری :0شاهرها در ساط

ینینی.)6071 ،
کااه محاادودیتهااایی کااه در دیپلماساای ملاای وجااود

دهند که در پای ایجااد تشاریك منااعی بارای افازایش

دارد در دیپلماساای شااهری نیناات؛ باارای مثااال ممکاان

برترى رقابتی کل منطقه در اقتصاد جهانی اسات .رابطاه

اسااات هااار کشاااوری در ماااورد موضاااوعی خاااا ،

میان شاهرهای کشاورهایی مانناد :سانگاپور ،انادونزی و

عقیدهای داشاته باشاد کاه یکناانساازی آن در ساط

مالزی ،روشنترین نمونههاى چنین ساامانههااى شاهری

دیپلماساای بااینالملاال وجااود ناادارد (نجاااتی ینااینی،

عملی فعال هنتند.

.)6013

موقعیت کالنشهر تهرران در ررصره دیپلماسری

از نظاار ژئوپلتیااك شااهری ،تنهااا کااالنشااهرهای

شهری

اروپااایی و آمریکااایی و همینااین شااهرهای کشااورهای

کااالنشااهر تهااران بااا برخاای از شااهرهای جهااان،

شاارق آساایا ماننااد :ژاپاان ،کااره جنااوبی ،ساانگاپور و

قراردادهااای خواهرخواناادگی امضااا کاارده کااه ماایتااوان

هناا کناا  ،نقااش مااثثر و پیشااتازی در تعااامالت

باااا اساااتفاده از قااارارداد خواهرخوانااادگی و سیاسااات

جهااانی و شاابکهای اقتصااادی در قلماارو جهااان شااهرها

دیپلماسااای شاااهری ،سااهم مشاااارکت شاااهروندان در

و دیپلماسااای شاااهری ایفاااا مااایکنناااد و شاااهرهای

اداره شاااهر را افااازایش داد و باااه توساااعه اقتصاااادی

و مااثثری در

تهااران ،دساات یافاات .امااا ایاان منااأله تنهااا یااك روی

ایاان جریااان جهااانی ندارنااد (ایماادیپااور و همکاااران،

سااکه اساات و ایاان قضاایه نیااز از مزایااایی ،برخااوردار و

.)6016

با کاستیهایی مواجه میباشد.

کشااورهای آساایای میانااه ،یضااور پررن ا

از جملاااه اشاااکال مختلااا ،همکااااریهاااای
بیناشااهری در عرصااه دیپلماساای شااهری ماایتااوان بااه
موارد زیر اشاره کرد)Sizoo & Musch, 2008) :

 -6خواهرخوانااادگی :6تفااااهم خواهرخوانااادگی

مزیااتهااای نناابی کااالنشااهر تهااران در عرصااه
دیپلماسی شهری عبارتند از:
 -6عضااویت ایااران در سااازمانهااای تخصصاای
بینالمللی باه خصاو

0

ساازمان متاروپلیس و UCLG

بین شهرهایی امضاا مایشاود کاه ناوعی وجاه تشاابه و

میتواند محیط و بنتری برای چانهزنای و ساهیم شادن

همنااانی از قبیاال :ویژگاایهااای باسااتانی ،تاااریخی،

تهران در یکمرانی جهانی باشد.

فرهنگای ،نمادهااای مشاتر

و غیااره باا یکاادیگر دارنااد

تا از ظرفیتهای یکادیگر بارای پیشابرد اهاداف خاا

 -0انعقاد تفااهمناماه خواهرخوانادگی کاالنشاهر
تهران با  68شهر در شبکه شهرهای جهانی

علماای ،اقتصااادی و  ...اسااتفاده کننااد .خواهرخواناادگی
بدون توجاه باه قراردادهاای رسامی باین دولات هاا باه
وسااایله شاااهرداران و مااادیران محلااای کاااه ارتباااا

1- Twin Towns or Sister Cities

2- Urban Network Partner
3- United Cities and Local Governments
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یکاای از مزایااای دیپلماساای شااهری ایاان اساات

منطقهای ،میتوانند سامانههاای عملای شاهری را شاکل
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جدول  -2مصادیق روابط خواهرخواندگی کالنشهر تهران در شبکه شهرهای جهانی
6

کوبا

هاوانا

0

آفریقای جنوبی

پروتوریا

0

روسیه

منکو

3

بالرور

میننك

2

قرقیزستان

بیشکك

1

تاجیکنتان

دوشنبه

8

کویت

کویت

7

سودان

خارطوم

1

برزیل

برزیلیا

63

ونزوئال

کاراکار

66

یمن

صنعا

60

چین

پکن

60

ترکیه

آنکارا و استانبول

63

عراق

بغداد

62

انگلنتان

لندن

61

ویتنام

هانوی

68

فیلیپین

مانیل

منبع( :مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران)2009 ،

آن

 -0استفاده کم از پتاننیلهای ایرانیان مقیم خارج

 -0مجم شهرداران آسیایی و موقعیت مناس

برای جل مشارکتهای باینالمللای در جهات مادیریت

از کشااور جهاات یضااور و ب ایگااری در سااازمانهااای

شهری کالنشهر تهران

بینالمللی مرتبط با مدیریت شهری

 -3وجاااود نیاااروی انناااانی کاااافی و خباااره در
زمینااه دیپلماساای شااهری و روابااط بااینالملاال در
کالنشهر تهران
 -2یضور تقریبی ساه تاا پانج میلیاون ایرانای در
کشورهای خارجی و وجود پتاننیلهاای قاوی از منظار
روابط بینالملل.
همچنین کاستی های کالن شاهر تهاران در عرصاه
دیپلماسی شهری عبارتند از:
 -6کمبااود راهبردهااا و راهکارهااای مااثثر اجرایاای
دیپلماسی شهری تهران
 -0مشارکت پایین نمایندگان شهرداری کالنشاهر
تهران در سازمانهای بینالمللی و غیردولتی

 -3ارتبااا نناابتا ضااعی ،کااالنشااهر تهااران بااا
سازمانهای تخصصی بینالمللی و سازمان ملل
 -2ضع ،قوانین مشخص یکومتهاای محلای در
زمینااههااای دیپلماساای شااهری و روابااط بااینالملاال در
کالنشهر تهران
 -1ضااع ،دیپلماساای شااهری تهااران در عرصااه
بینالملل
 -8عدم تفاهم پیرامون پیوستن کالن شهر تهران به
سازمانهای بینالمللی به خصو

دیپلماسی شهری.

جهانی شدن

برخی از اندیشمندان ،جهانی شدن را مریلاهای از
سرمایهداری یا مدرنیته جدید میدانند و برخی آن را یك

Downloaded from iueam.ir at 9:10 +0330 on Monday December 10th 2018

ردیف

کشور

شهر
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فرایندی از تحول میداند که مرزهای سیاسی و اقتصادی

منحصربهفردی در مناطق جغرافیاایی گونااگون ،منتهای

کارده ،ارتباطاات را گناترش داده و تعامال

ماایشااود .جهااانی -محلاای شاادن ،وضااعیتی بینااابین و

فرهن ها را افزایش میدهد .باه نظار او جهاانی شادن،

موقعیتی جامعه شاناختی باین جهاانی شادن عاامگارا و

پدیدهای چندبعدی است کاه آثاار آن ،قابال تناری باه

محلی شدن خا گرا است.

را کمرنا

فعالیتهای اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،یقوقی ،فرهنگای،

جهانی شدن عام گارا ،هماه عوامال را باه صاورتی

نظامی و فناوری است و همچنین فعالیتهای اجتماعی را

یکنان و کلی در نظر میگیارد و نمایخواهاد باا یاذف

تحت تأثیر قرار میدهد (بهکیش .)6073 ،جهانی شادن

تفاوتها و نادیده گرفتن تمایزها ،جوام بشری موجود را

از نظر واترز ،0فرایندی اجتماعی است کاه در آن ،قیاد و

براسار الگوی برگرفته از مدرنیته غربای یکناانساازی

بندهای جغرافیایی که بر رواباط اجتمااعی -اقتصاادی و

کند؛ اما محلی شدن خا گرا همه عوامل را خا  ،متماایز و

فرهنگی سایه افکنده است ،از بین میرود و مردم به طور

متفاوت میبیند و با ستیز فرهنگای باا دیگاری باه ویاژه

فزاینده از کاهش این قید و بندها ،آگاه میشاوند (واتارز،

تمدن غرب ،در پی طرایی الگوی باومی و خاودی بارای

.)6081

هر جامعهای است ).(Alderson et al., 2007

جهانی -محلی شدن

0

جهانی -محلی شدن مدنظر ایان مقالاه بار خاالف

با توجه به ویژگی مهم جهاانی -محلای شادن کاه

نظر رابرتنون که براسار تعری ،خود از جهاانی شادن،

شامل فرایند یکپارچگی مردم جهان در یك جامعه واید

برای فرهن  ،استقالل ننبی قائل است و جهانی -محلی

شادن مرزهاای گونااگون سیاسای ،اقتصاادی،

شدن را براسار وقوع همزمان دو فرایند محلای شادن و

فرهنگی و  ...میباشد ،مناأله بقاا یاا تاداوم هویاتهاای

جهانی شدن در عرصه فرهن

تبیین می کند (رابرتنون،

محلی ،به یکی از منائل چالشبرانگیز جهان امروز تبدیل

 ،)6070صرفا در عرصه اقتصادی آن مطرح بوده و منظور

شده است؛ زیارا باه نظار برخای از متخصصاان ،جهاانی

از آن ،کا یی شدن فرهن های محلی و تخصاصگرایای

شدن ،تأثیر منفی بر هویاتهاای محلای دارد و باعاث از

قابل انعطافی است که امکان متناس کاردن بنایاری از

خاصای

محصو ت را با نیازهای مختصات محلی گوناگون فاراهم

و کمرن

بین رفتن تفاوتها میشود و در نهایت ،فرهنا

بر طی ،وسیعی از فرهنا هاای دیگار در جهاان غالا

میآورد و از طریق تعامل بازار جهانی با بازارهای محلای،

میشود (ریتزر.)6013 ،3

باعث ایجاد بازارهای جهان -محلی میشود که تقاضاهای

در برابر این دیدگاه ،نظریاات مخاالفی هام وجاود

بازار جهانی را با واقعیتهای بازار محلی ادغام میکند.

دارد که از میان آنهاا طارح ایاده جهاان -محلای شادن

جهانی شدن اقتصاد

رابرتنون 2مشهورتر است؛ ایدهای که در آن ،جهان بارای

اولین برداشات معماول از جهاانی شادن اقتصااد،

تولید پدیدهای متمایز به نام جهان -محال ،باا محال باه

مترادف با بینالمللی شادن اسات کاه رشاد مبااد ت و
تعامالت بینالمللی را مادنظر قارار مایدهاد .در دوماین

1- Perraton
2- Waters
3- Glocalization
4- Ritzer
5- Robertson

کاربرد ،جهانی شدن اقتصااد ،معاادل آزادساازی در نظار
گرفته شده است .در این نگرش ،جهانی شدن ،به فرایند
یذف محدودیتهای تحمیال شاده از ناییاه دولات بار
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راه جدید تفکر معرفی کردهاند .پراتون ،6جهانی شادن را

تعامل میپردازد و نفوذ متقابل جهان و محال ،باه نتاایج

شناسایی استراتژیهای جهانی شدن اقتصاد در یوزه /...ینین باقری ،سید مجید ابنالرضا ،فرامرز صحرایی اااااااااااااااااااا 00

جهانی باز و بدون مرز اشاره دارد .به عبارتی دیگر در این

نیز یذف روادید برای شهروندان برخی کشورها مشاهده

کاربرد ،منظور از جهانی شدن ،فرایناد ادغاام در اقتصااد

کرد ( .)Schulte, 2000در شکل  ،6اثرات جهانی شادن

بینالملل است .این ناوع جهاانی شادن را مایتاوان در

بر اقتصاد نشان داده شده است.

کاهش گنترده یا یتی یاذف کامال موانا بار سار راه

رهایی از قید قوانین و مقررات

فقر و ایجاد بدهی

بازساخت
تأثیرات اقتصادی

صنعتی شدن

خصوصیسازی

کا یی شدن /مصرف

تغییر الگوی اشتغال و بیکاری

شکل  -2تأثیرات جهانی شدن بر اقتصاد
منبع(Rodriguez & Rodrik, 2001) :

مدل تحلیلی تحقیق

شهری ،توسعه شهری ،اقتصاد شهری و نمایندگی شهری

این پژوهش از نظر هدف دارای ماهیت تبیینای در

بررسی کرد ).(Hubbard et al., 2007

قلمروی تحقیقاات سیاساتپژوهای اسات کاه باا هادف

از بعااد رویااهای نیااز ماایتااوان دیپلماساای شااهری

شناخت مناائل مارتبط ،کفایات سیاساتهاای موجاود

را در دو زمینااه همکاااریهااای بااینالمللاای شااهری در

دیپلماسی شهری کالن شاهر تهاران و ارائاه توصایههاای

قالاا خواهرخواناادگی و همکاااریهااای چندجانبااه در

سیاستی در یوزه جهانی شادن اقتصااد ایان شاهر ،تادوین

قالاا عضااویت و فعالیاات در نهادهااا و سااازمانهااای

شده است.

بااینالمللاای در یااوزه ماادیریت شااهری قاارار داد .باادین

مطابق نظر محققان ،دیپلماسی شهری را مایتاوان
از ییااث محتااوایی باار پایاه موضااوعات کلیاادی امنیاات

ترتی مادل تحلیلای تحقیاق یاضار باه صاورت شاکل
 ،0ارائه شده است.
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روابط خارجی کشورها به منظور دستیابی به یك اقتصاد

تجارت ،محدودیتهای ارزهای خارجی ،کنترل سرمایه و
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جهانی شدن

جهانی شدن اقتصادی

ظهور بازیگران جدید در یکمروایای جهاانی و
گونههای نوین مشارکت اقتصادی
دیپلماسی شهری

موضوعات محتوایی

موضوعات رویهای

همکاری های چندجانبه
در قالااا عضاااویت و

همکاری های بین المللی

فعالیااات در نهادهاااا و

شهرها در قالا رواباط

سازمان های بین المللای

خواهرخواندگی

امنیت شهری

توسعه شهری

اقتصاد شهری

در یوزه مدیریت شهری
شکل  -1مدل مفهومی تحقیق
منبع( :اقتباس و بازتنظیم از مدل بصیرت و جلیلی)2000 ،
جهانی شدن در تهران

 SWOTمیباشد .در ایان تکنیاك ،باا در نظار گارفتن

چالشهای فراروی کالنشهر تهران بارای جهاانی

فرصتها ،تهدیدها ،نقا ضع ،و قوت و تنظیم ماتریس،

شدن را می توان از دو بعد درونای و بیرونای بررسای

به تبیین استراتژیهای مطلوب پرداخته و در نهایات باا

کرد ) .)Daivid Fried, 2004در بعاد درونای ،نقاا

استفاده از این مدل ،میتوان به وضعیت فعلی کالنشاهر

ضع ،و قوت و چگونگی ارائه راهکارهای کاربردی بارای

تهران و ظرفیتهای آن برای ورود به عرصه جهانی پای

یضور مثثر کالنشهر تهاران در عرصاه جهاانی بررسای

برده و الزامات مورد نیاز آن را دستهبندی کرد.

میشود .در بعد بیرونی نیز از میان کلیاه ابعااد جهاانی
شدن ،به عرصه اقتصادی آن توجه شده است .قبل از این

موقعیت کالن شهر تهران در ررصه جهانی شردن
اقتصاد

بررسیها ،نیازمند کمّی کاردن ایان پدیاده و سااخت و

منطقااه کااالنشااهر تهااران شااامل شااهر تهااران و

بهکارگیری شاخصهای مناسا بارای انادازهگیاری آن

کانون های جمعیتی ،اقتصادی و خدماتی اطراف آن است

هنتیم که یکی از این ابزارهاا ،اساتفاده از روش تحلیال

کااه بااا مالیظااه یاادود تقناایمهااای اداری60333 ،
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جهانی شدن فرهنگی

جهانی شدن سیاسی
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کیلومترمربااا از 67733کیلاااومتری اساااتان تهااران را

میلیون رتبهبندی کرده که هشت شهر منطقه خاورمیانه

دربر گرفته و بازار وایادی از کاار و ساکونت را تشاکیل

در بین این شهرها قرار دارد که تهران جزو آن هاا نینات

داده است که اجزای آن با هم ارتبا روزمره دارند.

).(Van Woensel & Cruz, 2009

اقتصاد

 0360در تهااران تنهااا  33شااعبه بانااك خااارجی وجااود

روشها و شاخصهای شناسایی شهرهای جهاانی و

داشته که این رقم در مقاینه با کشاورهای توساعهیافتاه

اندازه گیری میزان جهانی شدن ،نیازمند یك انجمن اساتاندارد

که میانگین تعداد آن  670شعبه و همینین در مقایناه

بین المللی است کاه دارای ماال هاای اقتصاادی اسات

با کشورهای دریالتوسعه که میانگین تعاداد آن باه 72

( )Alderson et al., 2007که در ادامه به جایگاه کالنشاهر
تهران در هر یك از این مال ها پرداخته شده است:

شعبه میرسد ،اند

است (سلیمانی و نظریان.)6071 ،

در کل با توجه به مبایاث مطارح شاده و ارزیاابی

 -سرمایهگذاری منتقیم خاارجی :طباق اعاالن و

چهار متغیر فوق ،میتوان ادعا کرد که کالنشاهر تهاران

انتشار رسمی گزارش جهاانی سارمایهگاذاری کنفارانس

نتواننته است در شبکه جهانی یضوری پویا داشته باشد.

توسعه و تجارت سازمان ملل متحد ( ،)0360تهران تنهاا
تواننته است با جذب  667میلیون د ر سارمایهگاذاری

 -9روش تحقیق

منتقیم خارجی (بدون نفت و گاز) ،در میان استانهاای

مقاله یاضر از ییث روش ،توصایفی اسات کاه باا

کشور یائز رتبه سوم شود .این در یالی است که یجام

استفاده از مناب کتابخانهای و مادل تحلیلای  SWOTو

سرمایهگاذاری مناتقیم خاارجی در اساتانبول در ساال

تشکیل جلنات طوفان فکاری باا  03نفار از کارشانار

 7038 ،0330میلیون د ر و همینین یجم سرمایهگاذاری

یوزه اقتصاد و دیپلماسای انجاام شاده و ضامن تحلیال

خارجی در سال  0333در منطقه کاالنشاهری ساوول،

جداگانه  SWOTبرای جهانی شدن اقتصاد و دیپلماسای

 1030میلیون د ر بود (.)Aghaei, 2013

شهری کالنشهر تهران ،در نهایت با وزندهی مثلفههاای

 -یجم تجارت خاارجی :میازان یجام صاادرات و

مربو به نقا قوت و ضاع ،و فرصاتهاا و تهدیادهای

واردات در منطقه کالنشهری تهران بیانگر مصرفگرایای

پیشروی منأله تحقیق ،به تبیین موقعیت جهانی شادن

در استان تهران میباشد؛ به طوری کاه یادود  02برابار

اقتصاد و دیپلماسی شاهری کاالنشاهر تهاران پرداختاه

صادرات در منطقه کالنشهر تهران با واردات کا مواجاه

است .مدل تحلیلی  ،SWOTابازاری مشاتمل بار چهاار

هنتیم ،این در یالی است که در شاهرهای اساتانبول و

مقولااه قااوت ،ضااع ،،فرصاات و تهدیااد باارای شناسااایی

سوول ،توازن میاان واردات و صاادرات کاا وجاود دارد

نظاممند عواملی است که راهبرد باید بهترین سازگاری را

).(www.tehranexpor.com

با آن ها داشته باشاد .اساار منطاق ایان مادل بار ایان

 -ترافیااك و یماال و نقاال هااوایی در سااط

واقعیت استوار است که یك راهبرد اثربخش باید قوتهاا

بین المللای :بررسای هاایی کاه بار مبناای داده هاای

و فرصت های یاك سیناتم را باه یاداکثر برسااند و در

هشت ماهه اول سال  0366انجام شده 610 ،شهر برتار

مقابل ،ضع،ها و تهدیدات را کمینه کناد (یکماتنیاا و

جهان را به عناوان شاهرهای کاانونی در جاباه جاایی

موسوی .)6070 ،مرایل اجرایی تحلیل  SWOTدر ایان

تعداد مناافران هاوایی از زیار دو میلیاون تاا باا ی 03

تحقیق ،عبارتند از:
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ارزیابی کالن شهر تهران در ررصره جهرانی شردن

 -تعداد بانكهاای خاارجی :طباق آماار ،در ساال

 00اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری /شماره شانزدهم ،پاییز 6012

 -شناسایی ساختار

تجزیهوتحلیلSWOT

 -در ستون دوم (وزن) ،به هر یك از این عوامال و

اقتصادی کالنشهر تهران (نقا قوت و ضع )،و عوامال

سیناتم (براساار نتاایج باهدسات آماده از شاناخت و

خارجی اقتصادی و مظاهر جهانی شدن اقتصاد (فرصتها

تجزیهوتحلیل وض موجود) ،وزنی از یك (مهمترین) تاا

و تهدیدها)

صفر (بیاهمیتترین) میدهیم .هار چقادر وزن بیشاتر

 اولویتبنادی عوامال داخلای و خاارجی و واردکردن عوامل انتخاب شده با توجه به اولویتبندی
 -تشکیل ماتریس

SWOT

 مقاینه عوامل داخلای و خاارجی باا یکادیگر وتعیین استراتژیهای

باشد ،تأثیر بر موقعیت کنونی و آینده آن سینتم بیشتر
خواهد بود (جم ستون دوم بدون توجه به تعداد عوامل،
یك است).
 -در ستون سوم (درجاهبنادی) ،باه هار مثلفاه و

 WO ،ST ،WTو SO

براسار اهمیت و موقعیت کنونی سیناتم باه آن مثلفاه

 -تعیاااین اقااادامات ماااورد نیااااز بااارای انجاااام

خا  ،امتیازی از ( 3بنیار خوب) تا ( 6ضعی ،)،براسار

استراتژیهای تعیین شده
 -بررسی نتایج اقدامات مورد نیاز.

نتایج بهدست آماده از شاناخت و تجزیاهوتحلیال وضا
موجود میدهیم .این درجاهبنادی نشاان مایدهاد کاه
سینتم چگونه به هر یك از مثلفههای بعد بیرونی پاسا

 -9یافتههای تحقیق

میدهد.

باید نقا ضع ،بر مبنای تحلیل  ،SWOTتحات

 -در سااتون چهااارم (امتیاااز وزناای) ،وزن را در

کنترل باشند تا به نقا قوت تبدیل شوند و با فرصتهای

درجه هار مثلفاه (ساتون دوم ضارب در ساتون ساوم)

بیرونی همنو شوند .همیناین تهدیادهاا نیاز بایاد باه

ضرب میکنایم تاا امتیااز وزنای آن باهدسات آیاد .باه

فرصتها تبدیل شوند .از این رو با توجه به مطالا بیاان

این ترتی  ،برای هار مثلفاه ،یاك امتیااز وزنای از  6تاا

شده در خصو

اقتصاد کالنشاهر تهاران ،باه ارزیاابی

برخی از عوامل موثر بر جهانی شدن اقتصاد و شکلگیری
دیپلماسی شهری مبتنی بر آن ،میپردازیم:
تحلیل روامل مرثثر برر جهرانی شردن اقتصراد
کالنشهر تهران


 3بهدست میآید که باه طاور متوساط (میاانگین) ایان
امتیاز عدد  0است.

در نهایاات ،امتیااازات وزناای مثلفااههااای دو بعااد
درونی و بیرونای در ساتون چهاارم را باهطاور جداگاناه
با یکدیگر جما و امتیااز وزنای را محاسابه مایکنایم.

برای تجزیهوتحلیل عوامل ماثثر بار جهاانی شادن

امتیااز وزنای کال نشاان مایدهاد کاه یاك سیناتم

اقتصاد کالنشهر تهران ،جادولی تشاکیل مایشاود کاه

چگونه به ابعاد و مثلفاههاای موجاود باالقوه در محایط

براسار عوامل داخلای (ضاع،هاا و تهدیادها) و عوامال

بیرونایاش پاسا مایدهاد .هماواره متوساط امتیااز

خارجی (فرصت ها و تهدیدها) دارای چهار ستون شاامل:

وزنای کال در یاك سیناتم در یاك زمیناه ،عادد 0

عوامل ،وزن ،درجهبندی و امتیاز وزنی میباشد:

است (هاانگر و ویلان)6076 ،6؛ چناانچاه باا تر از آن

 در ستون اول (ابعاد درونی و بیرونی) ،مهمتارینقوتها ،ضع،ها ،فرصتها و تهدیدهای فراروی سینتم را
نام میبریم.

باشاد ،اهمیات آن بیشاتر و اگار کمتار از آن باشاد ،از
اهمیت و تأثیرگذاری کمتری برخوردار است.
1- Hunger & Wheelen
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 -انجام طوفان ذهنی برای شناسایی عوامل داخلی

براسار اثر ایتمالی آنها بار موقعیات اساتراتژیك فعلای

شناسایی استراتژیهای جهانی شدن اقتصاد در یوزه /...ینین باقری ،سید مجید ابنالرضا ،فرامرز صحرایی اااااااااااااااااااا 09
نتایج تحلیل مثلفههای بعد درونی مثثر بر جهانی
شدن اقتصاد کالنشهر تهران )(IFAS

برای سازماندهی بعد درونی تحلیل یاضر ،در قال

تأثیرگذاری هر یك از آنهاا ،کارکردهاای مثبات و منفای
اقتصاد جهانی بر اقتصاد کالنشهر تهران ،محاسابه و در
جداول 0و  0ارائه شدهاند:

با اقتصاد جهانی ،با استفاده از عوامال درجاهبنادی و باا
جدول  -1نتایج تحلیل مثلفههای بعد درونی جهانی شدن اقتصاد کالنشهر تهران (نقاط قوت)
وزن

درجه بندی

امتیاز وزنی

نقاط قوت
فعالیت گنترده اقتصادی

3/67

3

3/80

نیروی کار گنترده و ارزان در تهران

3/68

3

3/17

3/37

0

3/03

وجود شرایط متنوع اقلیمی و جغرافیایی کالنشهر تهران و شهرهای پیرامونی آن

3/31

0

3/08

موقعیت استراتژیکی کالنشهر تهران به عنوان پایتخت کشور

3/31

0

3/08

وجود جذابیتهای تهران جهت سرمایهگذاری بنگاههای اقتصادی خارجی

3/31

6

3/31

موقعیت ویژه جمعیتی و مالی کالنشهر تهران

3/31

0

3/08

جایگاه کالنشهر تهران به عنوان مادرشهر اصلی ایران

3/03

3

3/11

6

-

0/38

تاری و فرهن

کالنشهر تهران

جم

منبع( :یافتههای تحقیق)
جدول  -0نتایج تحلیل تطبیقی مثلفههای بعد درونی مثثر بر جهانی شدن اقتصاد کالنشهر تهران (نقاط ضعف)
نقاط ضعف
وجود برخی از قوانین ناکارآمد تجاری -اقتصادی
تعداد اند

وایدهای  R&Dدر وایدهای تولیدی و صنعتی کالنشهر تهران

عدمتوجه ویژه به برخی از یقوق مصرفکنندگان و عدمرعایت برخی از ضوابط استاندارد بینالمللی
در تولیدات داخلی
عدمیضور پررن

و مثثر بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کالنشهر تهران

وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی

3/67

3

3/80

3/67

3

3/80

3/68

3

3/17

3/68

3

3/17

ضع ،زیرساختهاای مناسا اقتصاادی ،شاهری ،رفااهی و  ...در کاالنشاهر تهاران در مقایناه باا
مقیارهای جهانی

3/31

0

3/08

نفوذ برخی از تصمیمات سیاسی بر اقتصاد تهران

3/31

0

3/08

وجود نقدینگی غیرمولد در بازار کالنشهر تهران

3/38

0

3/63

افزایش عوامل انگیزشی برای مهاجرت نخبگان

3/30

6

3/30

وجود برخی از کا های خارجی در بازار تهران علیرغم وجود تولید داخلی آن

3/30

6

3/30

6

-

0/20

جم

منبع( :یافتههای تحقیق)
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قوتها و ضع،های فراروی کالنشهر تهاران در مواجهاه

توجه به اهمیت هر یك از قوتهاا و ضاع،هاا و میازان

 08اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری /شماره شانزدهم ،پاییز 6012
نتایج تحلیل بعد بیرونی مثثر برر جهرانی شردن
اقتصاد کالنشهر تهران )(EFAS

اهمیت هر یك از فرصتها و تهدیدها و با توجه به میزان
تأثیرگذاری هر یك از آنها بر کارکردهای مثبات و منفای

برای سازماندهی بعد بیرونی تحلیل یاضر در قال

که در جداول  3و  2آورده شده است.

تهران ،با استفاده از عوامال درجاهبنادی و باا توجاه باه
جدول  -9نتایج تحلیل تطبیقی مثلفههای بعد بیرونی مثثر بر جهانی شدن اقتصاد کالنشهر تهران(فرصتها)
درجهبندی

امتیاز وزنی

وزن

فرصتها
دسترسی وایدهای اقتصادی کالنشهر تهران به فناوریهای پیشارفته تکنولاوژی و برپاایی وایادهای
 R&Dبا سایر شهرهای جهان

3/02

3

6/3

افزایش مقیار تولید اقتصادی وایدهای اقتصادی کالنشهر تهران و کاهش هزینههای تولید

3/00

3

6/07

گنترش دامنه تجارت بینالمللی بنگاههای اقتصادی کالنشهر تهران و توسعه بازار داخلی

3/68

3

3/17

فراهم شدن فرصت بیشتر برای شرکتها و بنگاههای اقتصادی کالنشهر تهران جهت عرضاه کا هاای
بومی خود

3/37

0

3/61

توسعه مناب مالی شرکتها و بنگاههای اقتصادی فعال در کالنشهر تهران و شهرهای پیرامونی آن

3/37

0

3/61

6

-

0/17

جم

منبع( :یافتههای تحقیق)
جدول  -9نتایج تحلیل تطبیقی مثلفههای بعد بیرونی مثثر بر جهانی شدن اقتصاد کالنشهر تهران (تهدیدها)
وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی

تهدیدها
مخابره سری برخی از مشکالت اقتصادی کالنشهر تهران به اقصی نقا جهان

3/67

3

3/80

گریزناپذیر بودن رقابت تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی کالنشهر تهران با تولیدکنندگان جهانی

3/68

0

3/26

محوریت یافتن کارگران یرفهای و ماهر و بیکاری تعداد زیادی از کارگران ساده

3/68

0

3/26

تغییر دامنه انتظارات اقتصادی و رفاهی شهروندان تهرانی

3/68

0

3/26

3/68

0

3/26

3/63

0

3/07

6

-

0/33

افزایش مصرف کا های خارجی
کمرن

شدن نقش اقتصاد محلهای

جم

منبع( :یافتههای تحقیق)

پااس از تحلیاال ماااتریس جهااانی شاادن اقتصاااد

نتایج تحلیل مثلفههرای بعرد درونری مرثثر برر

در کااالنشااهر تهااران ،ماااتریس جایگاااه دیپلماساای

دیپلماسی شهری کالن شهر تهران در مواجهه با اقتصاد

شااهری ایاان کااالنشااهر در نظااام اقتصاااد جهااانی بااا

جهانی )(IFAS

توجااه بااه نظریااههااا و اطالعااات مقالااه یاضاار ،تحلیاال
شده است.

برای سازماندهی بعد درونی تحلیل یاضر ،در قال
قوتها و ضع،های فراروی دیپلماسی شهری کاالنشاهر
تهران در مواجهه با اقتصاد جهانی ،باا اساتفاده از عوامال
درجهبندی و با توجه باه اهمیات هار یاك از قاوتهاا و
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فرصتها و تهدیدهای جهانی فراروی اقتصااد کاالنشاهر

اقتصاد جهانی بر اقتصاد کالنشهر تهران ،محاسابه شاده

شناسایی استراتژیهای جهانی شدن اقتصاد در یوزه /...ینین باقری ،سید مجید ابنالرضا ،فرامرز صحرایی اااااااااااااااااااا 00

ضع،ها و میزان تأثیرگذاری هر یك از آنها ،کارکردهاای

کاالنشاهر تهاران ،محاسابه و در جاداول  1و  8ارائاه

مثباات و منفاای اقتصاااد جهااانی باار دیپلماساای شااهری

شدهاند:

وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی

نقاط قوت
امنیت شهری با ی کالنشهر تهران

3/03

3

3/11

موقعیت استراتژیك کالنشهر تهران به عنوان پایتخت کشور

3/00

3

3/10

عقد پیمان خواهرخواندگی کالنشهر تهران با  68شهر جهانی

3/67

0

3/23

افزایش مراودات سیاسی و اقتصادی کالنشهر تهران با شهرهای کشورهای همجوار

3/67

0

3/23

برگزاری گردهماییهای کالن بینالمللی در کالنشهر تهران

3/68

6

3/68

6

-

0/60

جم

منبع( :یافته های تحقیق)
جدول  -9نتایج تحلیل تطبیقی مثلفههای بعد درونی دیپلماسی شهری کالنشهر تهران در مواجهه با اقتصاد جهانی (نقاط ضعف)
وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی

نقاط ضعف
ضع ،ساختار سازمانی مشخص در یوزه دیپلماسی شهری در شهرداری کالنشهر تهران

3/00

3

3/10

روی کاغذ ماندن  68قرارداد خواهرخواندگی تهران با شهرهای جهانی

3/00

3

3/10

کم توجهی مدیران ارشد شهر تهران به اهمیت دیپلماسی شهری در امور بین الملل

3/00

3

3/10

3/00

3

3/10

ارتبا ضعی ،کالنشهر تهران با سازمانهای تخصصی بین المللی

3/31

0

3/08

ضع ،قوانین مشخص محلی در زمینه دیپلماسی شهری

3/37

0

3/03

6

-

3/61

یضور محدود و کم رن

نمایندگان شهرداری کالنشهر تهران در سازمان های بین المللی

جم

منبع( :یافتههای تحقیق)
نتایج تحلیرل بعرد بیرونری دیپلماسری شرهری
کالنشهر تهران در مواجهه با اقتصاد جهانی )(EFAS

برای سازماندهی بعد بیرونی تحلیل یاضر در قال

از عوامل درجهبندی و با توجاه باه اهمیات هار یاك از
فرصتها و تهدیدها و با توجه به میزان تأثیرگذاری هار
یك از آنها بر کارکردهای مثبت و منفی اقتصااد جهاانی

فرصتها و تهدیدهای جهانی فراروی دیپلماسی شاهری

بر دیپلماسی شهری کالن شهر تهران ،محاسبه شاده کاه

کالنشهر تهران در مواجهه با اقتصاد جهانی ،با اساتفاده

در جداول  7و  1آورده شده است.
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جدول  -8نتایج تحلیل تطبیقی مثلفههای بعد بیرونی دیپلماسی شهری کالنشهر تهران در مواجهه با اقتصاد جهانی (فرصتها)
یضور دفتر نمایندگی مجم شهرداران آسیایی در تهران و فرصت برای مشارکت فعا نه این کالنشهر
با شهرهای آسیایی

3/00

3

6/07

فراهم شدن فرصت ارتبا بیشتر شهرداری تهران با سفارتخانههای کشورهای جهان

3/00

3

6/07

یضور سه تا پنج میلیون ایرانی مقیم خارج از کشاور ،باه عناوان پتاننایلهاای قاوی از منظار رواباط
بینالمللی

3/03

3

3/73

عضویت ایران در سازمانهای تخصصی بینالمللی نظیر متروپلیس برای چانهزنیهای مدیران شهری در
عرصه توسعه اقتصاد شهری

3/31

0

3/08

وجود نیروی اننانی خبره در کالنشهر تهران برای ورود به عرصه دیپلماسی شهری جهانی

3/38

0

3/06

6

-

0/73

جم

منبع( :یافتههای تحقیق)
جدول  -0نتایج تحلیل تطبیقی مثلفههای بعد بیرونی دیپلماسی شهری کالنشهر تهران در مواجهه با اقتصاد جهانی (تهدیدها)
وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی

تهدیدها
ضع ،راهبردهای اساسی جهت ورود کالنشهر تهران به عرصه همکاریهای بینالملل

3/06

3

6/03

موض گیری برخی از قدرتهای جهانی علیه تهران و تحریم آن از بنیاری از مزایای بینالمللی

3/00

0

3/11

عدم تفاهم پیرامون پیوستن کالنشهر تهران به سازمان های باین المللای و گناترش رواباط بیناشاهری
یقیقی

3/00

0

3/11

3/00

0

3/11

6

-

0/06

نابنامانیهای سیاسی و جن

داخلی در برخی از کشورهای همنایه

جم

منبع( :یافتههای تحقیق)
شناسایی و تحلیل مثلفههای استراتژیک

دیپلماسااای شاااهری متاااأثر از آن ،باااا کااادام یاااك از

وزندهااای و
با اا توجاااه باااه اطالعاااات جاااداول 

خانااههااای ماااتریس ،منطبااق باشااد ،اسااتراتژی ک االن

فرصاتهاا و تهدیادهاا

رتبهبندی نقاا قاوت و ضاع،،


خاصای بارای هاار یاك از ایان دو متغیاار ماورد مطالعااه

متغیرهااای جهااانی شاادن اقتصاااد و دیپلماساای شااهری

تحقیااق یاضاار ،تجااویز شااده و کلیااه اسااتراتژیهااای

کااالنشااهر تهااران و بنااته بااه ایاان کااه

اصالی کااالنشااهر تهااران در ایاان دو یااوزه ،یااول ایاان

در خصااو

وضعیت مواجهه کاالنشاهر تهاران باا اقتصااد جهاانی و

استراتژی کالن ،استوار میشوند.
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فرصتها

وزن

درجهبندی

امتیاز وزنی
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امتیاز روامل بیرونی

3

3

2

1

8

7

1

0

0

0

3

6

0
امتیاز روامل درونی

نمودار  -2ماتریس استراتژیهای کالن SWOT

منبع( :یافتههای تحقیق)

راهبرد بازنگری ( ← )WOشامارههاای  2 ،0و 8

راهبرررد تهرراجمی /رقررابتی (← )SOشااماره 6
(تمرکااز باار نقااا قااوت دروناای و اسااتفاده مناساا از

(تمرکز بر فرصاتهاای بیرونای به واسطه کااهش نقاا

فرصتهاای بیرونای)

ضع ،درونی)
شامارههاای  7 ،1و 1

راهبرد تدافعی (← )WT

شامارههاای  0و 3

راهبرد تنوعبخشری (← )ST
(تمرکز بر نقاا قااوت دروناای و مقابلاه باا تهدیادهای

(تمرکز بر کاهش آسی پذیری)

بیرونی)
امتیاز روامل بیرونی

9
2

1

0

9

9

0

9

8

0

0/00
0

1

2
9

0/99

0

1
امتیاز روامل درونی

نمودار  -1ماتریس استراتژیهای کالن تأثیرگذار در مواجهه کالنشهر تهران با اقتصاد جهانی
منبع( :یافتههای تحقیق)
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امتیاز روامل بیرونی

9

9

9

0

9

8

0

0

1

2
9

0/00

1

0

امتیاز روامل درونی

نمودار  -0ماتریس استراتژی کالن تأثیرگذار اقتصاد جهانی ،بر ساختار دیپلماسی شهری کالنشهر تهران
منبع( :یافتههای تحقیق)

همانگونه که پیشتر نیز بدان اشااره شاد ،امتیااز

فرصت و قوت ،می توان به این مهم تأکید کرد که راهبرد

وزنی کل نشان میدهد که یك سینتم ،چگونه به ابعاد و

کالنشهر تهران در خصاو

مثلفههاای موجاود باالقوه در محایط بیرونایاش پاسا

جهانی و مواجهه دیپلماسی شهری این کالنشهر ،اصاو

چناانچاه متوساط امتیااز وزنای کال در یاك

میدهد.

ماایتوان اد راهبااردی تهاااجمی /رقااابتی ( )SOباشااد؛ در

سینتم ،با تر از عدد  0باشاد ،اهمیات آن بیشاتر و اگار

راهبرد تهااجمی /رقاابتی کاه بار نقاا قاوت داخلای و

کمتاار از آن باشااد ،از اهمیاات و تأثیرگااذاری کمتااری

فرصتهاای بیرونای متمرکاز اساات،

استفاده مناس از

برخوردار است .بر ایان مبناا طباق اطالعاات منادرج در

بارای رقابتیتر شدن رابطه کالنشاهر تهاران باا اقتصااد

نمااودار  0و  0ماایتااوان اذعااان داشاات کااه مثلفااههااای

جهانی و اجرایی کردن مظاهر آن در دیپلماسای شاهری،

استراتژیك انتخابی تحقیق یاضار در خصاو

مواجهاه

برخاورد باا مناأله اقتصااد

میتوان راهبردهای زیار را ارائه کرد:


کالنشهر تهران با اقتصاد جهانی ،از تأثیرگاذاری باا یی

کالنشهر تهاران باا ساااازمانهاا و

 -همکاااری

برخوردار بوده و به واسطه باا باودن مثلفاه مرباو باه

نهادهااای بااینالمللاای و افاازایش میاازان مشااارکت ایاان

فرصت ،یکایت از این واقعیت دارد که کالنشاهر تهاران

کالنشهر در معاد ت اقتصادی و دیپلماسی جهانی

راهاناادازی وایاادهای کوچااك اقتصااادی بااا
 -

در مواجهاه باا اقتصاااد جهاانی از فرصااتهاای مغتنماای
برخوردار میباشد .با بررسای نماودار  0کاه در خصاو

همکاااری بنگاااههااای اقتصااادی بااینالمللاای و مشااارکت

مثلفههای استراتژیك تأثیرگذار اقتصاد جهانی ،بر ساختار

شهرداریهای کالنشهر تهران در تمام مناطق شهری باا


دیپلماسی شهری کالنشهر تهران میباشد و نیز با توجه

توجه به ارزان بودن نیروی کار با هدف کاهش هزینههای

به با بودن امتیااز وزنای و باا باودن وزن مثلفاههاای

تولید.
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 -0نتیجهگیری و پیشنهاد

دیپلماسی شهری را ضروری میکند .دیپلماسای شاهری

در دهههای اخیر ،دیپلماسی شهری ،نقش عمدهای

می تواند فرصت مناعدتهاای ماالی و علمای را در ایان

فرصتهای بینالمللی از طریاق همکااریهاای شابکهای

شدن ضع،های اقتصادی کالن شاهر تهاران و هامساوتر

داشته است .بدون شك با روند یکپارچگی و اتحاد شهرها

شدن آن با معیارهای اقتصاد جهانی ،آن هم نه به شاکل

در زمینههای مختل ،اقتصادی ،فرهنگای و اجتمااعی در

جهانی شدن محض که جهانی -محلی شدن شود .از این

آیندهای نه چنادان دور ،شااهد شاکلگیاری دهکادهای

رو بر مبنای یافتههای این مقاله ،میتاوان نتیجاه گرفات

جهانی و فرایندی به نام جهانی شدن با باازیگرانی چاون

که هرگونه طرح سیاست شهری جهات ورود کاالنشاهر

شهرها ،شاهروندان و قادرتگیاری نهاادهاای مردمای و

تهران به عرصه دیپلماسی شهری باید بتواند به مالیظات

یکومتهای محلی در راستای اهداف ملی خاواهیم باود.

جهانی -محلی شدن (و نه مقتضیات جهانی شدن مطلاق

رونااد رو بااه رشااد فناااوریهااای ارتباااطی از یااك سااو و

یا یتی محلی شدن صرف) وفادار باقی بماند.

ناکارآمدی سیاستهای دولتی در بیشتر زمینهها از سوی

کااالنشااهرها در بناایاری از کشااورهای غرباای،

دیگر ،باعث شدت گرفتن پذیرش دیپلماسای شاهری باا

پیشتازان دیپلماسی شهر بودهاند .در ایران نیز کالنشهر

تفکر جهانی شدن به عنوان ابزاری برای رونق اقتصادی و

تهران عهدهدار چنین جایگاهی است .شهر تهران با توجه

سایر ابعاد اننانی شده است .ایانکاه ماا در ایان عرصاه

به موقعیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی ننبت به دیگار

موضاا تقااابلی یااا تفاااهمی داشااته باشاایم ،بنااته بااه

کالنشهرها ایران و منطقه میتواند با در اختیار گارفتن

سیاستهای کلی نظام دارد .اما آنیه که مشهود اسات از

دیپلماسی شهری ،در ارتقای جایگااه اقتصااد جهاانی در

یك طرف ،سیر روزافزون تعاداد جهاانشاهرهای همکاار

سط منطقه و باینالملال ماثثر واقا شاود .از ایان رو،

میباشد که ایدهها ،افکار ،فناوریها و اطالعات را بین هم

ارتقای جایگااه و نقاش کاالنشاهری تهاران در عرصاه

رد و بدل میکنند و زودتر به تفاهمهای زم میرساند و

جهانی و جذب سارمایهگاذاریهاای داخلای و خاارجی

از توسااعه اقتصااادی ،اجتماااعی و فرهنگاای بااا یی نیااز

الزامای اسات .ایان کاالنشاهر باا توجاه باه دارا باودن

برخوردار میشوند .از طرفی دیگر ،انزوا و گوشاهگیاری از

ظرفیتهاای توساعه در قالا

ابعااد توساعه ملای و در

جریانهای جهانی و تکیه صرف بر منااب داخلای ،باعاث

راستای استفاده از فرصتهای بینالمللی در یوزه روابط

عق افتادگی در تمامی ابعاد ملی در طو نیمدت خواهاد

بیناشهری ،نیازمند دیپلماسی شهری مثثر و فعال با توجه

شد .یکی از راهبردهای اساسی دیپلماسی شهری ،توسعه

به اقتضائات فرهنگی ،سیاسی و محیط بینالمللی است.

اقتصادی شهرها ،در شبکه شهرهای همکار مایباشاد .باا

بار ایان اساار وجاود سااختار و توانمنادیهاای

توجااه بااه موقعیاات اسااتراتژیك کااالنشااهر تهااران در

سازمانی تهران از نظر داشتن فضاها و نهادهای مرتبط با

آساایایمیانااه از یااك سااو و تااوانهااای بااالقوه و بالفعاال

دیپلماسی شهری مانند :نهادهای اقتصاادی ،اجتمااعی و

کالنشهر تهران نظیار :زیرسااختهاا ،خادمات ،منااطق

فرهنگی مردمی بدون وابنتگی به دولت و مادیریتهاای

گردشگری ،مراکز درماانی ،تولیادی و صانعتی از ساوی

تخصصی سازمانی عهدهدار دیپلماسی شهری بارای ورود

دیگر ،لزوم ورود جدی و برنامهریزی شده این کالن شاهر

به عرصه روابط بینالمللی شهری و دیپلماسای شاهری،

در جهت همگامی توسعه اقتصاادی آن باا ناوع سیناتم

امری زم و ضاروری اسات .باا توجاه باه واقعیاتهاای
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موجود ،کالنشهر تهران و مدیریت شاهری آن ،نیازمناد

آسیایی که بیانگر منیر جدیدی در سط تعاامالت باین

نهادسازی و بنترسازی اولیه از این ییث است.

ملتها و دولتها میباشاد و عرصاههاای جدیادی را در

مقاله یاضر ،پیشنهاد می شود تا بر اسار برازش راهبارد

خواهد داد ،از این قبیال منفعاتهاسات کاه کاالنشاهر

تهاجمی /رقابتی ( )SOبرای کاالن شاهر تهاران ،الگاوی

تهران میتواند به خوبی از مزایای آن بهرهمند گردد.

جهانی -محلی شادن باه عناوان الگاویی مناسا

بارای

کالنشهر تهران در نظر گرفته شود.

 -9منابع

به عبارت دیگر ،منطبق با نظریاه محلای -جهاانی

ایمدیپور ،زهرا؛ قورچی ،مرتضی؛ قادری یاجات ،مصاطفی.

شاادن رابرتنااون ،الگااوی جهااانی -محلاای شاادن ،باارای

( .)6016تبیین جایگاه دیپلماسای شاهری در توساعه،

کالن شهر تهران برازش بهتری دارد و باه دنباال منطباق

یوزه نفوذ ژئوپلیتیکی ،جغرافیا و توسعه فضای شهری،

کااردن مقتضاایات جهااانی شاادن بااا شااوونات سیاساات

شماره .628-670 ،6

دیپلماسی شهری کالن شهر تهران باا توجاه باه شارایط
محلی است؛ بهگونه ای که بتوان محلی شدن را با ورود به
جهانی شدن ،سازگار و متعادل کرد.
پیشنهادهای نیز در راستای تناری هرچاه بیشاتر
فرایند دیپلماسی شهری کالنشهر تهران ارائه میگردد:
 اراده عمومی برای ارتقای کالنشهر تهاران باه
شهری برتر در سط منطقه و جهان
 وجود مصوبات و اسناد کافی بارای یمایات از
جهانی شدن کالنشهر تهران از جمله طرح جام مصوب
شهر تهران
 عضااویت کااالنشااهر تهااران در سااازمانهااای
تخصصی غیردولتی بینالمللی مرتبط با دیپلماسی شهری
 توجه بیشتر مدیران ارشد شهرداری کالنشاهر
تهران به اهمیت دیپلماسی شهری در امور بینالملل.
بنابراین ،دستیابی کالنشهر تهاران باه مادیریتی
دیپلماسیگرا در یوزه معاد ت اقتصااد جهاانی نیازمناد

بصاایرت ،میااثم؛ جلیلاای ،سااید مصااطفی .)6010( .تحلیاال
فرصتها و چاالشهاای توساعه دیپلماسای شاهری در

کاالنشاهر تهاران ،نشااریه هنرهاای زیباا -معماااری و
شهرسازی.20-11 ،)0(61 ،

بهکیش ،محمد مهدی .)6073( .اقتصاد ایران در بنتر جهانی
شدن ،تهران :نشر نی.

یکمتنیا ،ینن؛ موسوی ،میرنج .)6070( .،بررسی تحلیال
روند تغییرات سطوح توسعه و نابرابریهای ناییهای در
استان یزد ( ،)6022-6082طرح پژوهشی ،پیامنور.

رابرتنون ،رونالد .)6070( .جهانی شدن (تووریهای اجتماعی
و فرهن

جهانی) ،ترجمه کمال پو دی ،تهران :ثالث.

ریتزر ،جرج .)6013( .مبانی نظریاه جامعاهشناسای معاصار و
ریشههای کالسیك آن ،ترجمه خلیال میرزایای و علای
بقایی سرابی ،تهران :جامعهشناسان.
سرور ،هوشن ؛ پورطاهری ،مهدی؛ پرهیزکار ،اکبر؛ کاظمیان،

غالمرضااا .)6071( .جهااانی شاادن اقتصاااد و چااالش
پایداری در منطقه کالنشاهری تهاران ،برناماهریازی و
آمایش فضا (مدرر علوم اننانی).00-30 ،)0(63 ،

نگاه جامعی است که با ارادهای آگاهانه ضمن تالش برای

سااالیمانی ،علیرضاااا؛ نظریاااان ،اصاااغر .)6071( .جایگااااه

برداشتن تنگناها و نارسااییهاا ،بتاوان از موقعیاتهاا و

کالنشاهرهای کشاورهای اساالمی در فرایناد جهاانی

فرصتهای زم و پیشرو ،بهترین استفاده را در راستای

شدن و پراکنش مکانی فعالیاتهاای جهاانی شادن در

بهبود مدیریت شهری و بیشترین نف را برای شاهروندان

آن ها ،چهارمین کنفرانس جغرافیادانان جهاان اساالم،

تهرانی فراهم کند؛ میزبانی تهران از شهرداران کشورهای

دانشگاه سینتان و بلوچنتان.
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