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مقدمه
با افزایش ارتباطات و تعامالت اقتصاای ،اتتااا،

فنگی ا و سیاسا ؛ ،نصا

رقابت گستنیها ،میان کالنشهنگا شال گنفتا اسا س سارق رقابا
محل تا مل

ای م یاا
و رابرا ا،

میر ا ،و تهان متغین بادیه و یراااا افازایش اسا

مست یم با قدرت آنگا یاری ب گن میزان قدرت یک شهن یا نیانو و ،یصان شاهن،
بیشتن باشد م یا

رقاب

و تاثینگذار ،آن بیشتن اس س گارو ،یر اگای

میااط

شهن ،و کالنشهنگا آنگا را ماشای سیاسا قدرتایاد ،ما یاناد کا قاایر با
تاع آور ،آرا و ساین اشلاا و میابع قادرت نییان قادرت اقتصاای ،فنگی ا و
ندآور ،ب ،یدان ابزار سلر بن یی ن میاط شهن ،گساتید و رقابا

میاان آنهاا را

مباریه ژئدپلیتیل قلادای کنیه اس س ژئدپلیتیک شهن ،اساتاایه و بهانهبانیار ،ای
میابع تغنافیای قدرت مدتدی یر شهنگا و ادیه نادذ آنگاا تها
اگاااداش مشااامن یر میاسااابات محلاا
( )2004,Grahamو (تانپنور و قنبان
م تدان بناسا
اقتصای ،فنگی
تاعی
با سیاس

ملاا

یساتیاب با

میر اا ا ،و تهاااان اساا

 )١٣٩٧بی الاللا ساای ،کاالنشاهنگا را

بعاد رقابا پاذین ،شاهنگا باا تاکیاد بان شاا نگا(،نهاای،
-اتتاا ) ،و بعاد ژئادپلیتیل (مدقعیا

وساع

تغنافیاای

و نینو ،انسان متمصن و باال میابع طبیع و استناتژیک و ارتباط آنگا
ارت و یا ل ) مدری بنرس قنار یای (اسی پدر )١٣٩2س

یر نیام رقاب

تهان گانکالنشاهن بسات با وین ژئادپلیتیل و کارآماد،

شا ن گا ،نهای ،اقتصای ،یا فنگی ا  -اتتااا ،تاال
قلانو تاثینگاذار ،و میزلا

رقاابت

ادی را ت دیا

یاری اادیه ناادذ و

و تای ااه ا

را یر نیاام
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بی الالل ارت ا ببمشد ک مدف ی

آن تح تاثین ،اللنی الدم گاا ،محلا یر

سااردم مل ا و فنامل ا اس ا س الدم ا

محل ا یااا نیااام سیاس ا ایاره شااهنگا

تدا ،کییده فنآیید انت اا صالای گا ،یول

و میابع منبدط ب واادگا ،محلا

گستید و یورناا ،آن است الا ا دق نهایگا ،محلا یرراساتا ،تانکزییایا و
مشارک

تح

،ادم یر مدینی

امدر شهن ،اس

ک ای ،اللنیگاا ،ممتلاا

یر بی الالل سای ،کالن شهنگا بن دریارند و ای کشدر ،ب کشدر ،یی ن متااوت
گستید(اساا،ی یایه و یی نان )١٣٩5س ای امن ای یکسد ب ندع و میزان اسات الا
قدرت و ا تیار الدم گا ،محل یر ایاره امادر ادی و آیای، ،اا آنگاا یر
بنقنار ،تعامالت و روابط بی الالل و ای سد ،یی ن ب میازان القیا
محل و سرق تالن آنگا یر مداته باا ینیاا ،پایش رو بسات

مادینان

یاریس گ ادن

تادیض ا تیار و انت اا قدرت ب سردم محل م تداناد یر اادیه رقابا پاذین،
کشادرگا و با ویااژه کشاادرگا ،یرااااتدسااع یریمییا  ،ییپلااسا
بی الالل و گاچیی وضعی

ارتباطااات

تغنافیا ،سیاس آن گا ن ش ماثثن ،یاشات باشادس

تدت ب ابعای رقابت بی شهن ،ب ،یدان یلا ای اگاداش و تادابین سیاسا تدیاد
الدم گا بنا ،تبدی شهنگا ب یک شاهن تهاان یاا تهاانشاهن مدفا
واگذار ،ا تیارات بیشتن ب مدینان شهن ،شده اس
ای تانکزگنای سیت ب سا
و آن را ب ند ،انک
الدم

ب سا

با،ا

( )20١0 ,Taylorو یول گاا

تناکم ییای و تانکزییای مدرن سدق پیدا کنیهاند
الانان محل یعی واگذار ،بمش ای اقتادار

منکز ،ب سا تارگا ،منیم و محل

شاکل الانان محل و ساا تار الدما

م یانیدس
محلا کاالن شاهنگا یر ایانان

،ل رغم بن دریار ،ای پتانسی گا و مزی گاا ،رقاابت بااال ای یینساا
میاسب و است الا ،ا کاف یر ادیهگا ،مال

سیاس و نهای ،ته

گاا،
ایاره امدر

دی بن دریار نبدیه و سارق و یامیا ناادذ ژئادپلیتیل ایا کاالنشاهنگا را یر
سردم بی الالل تا اد ییای ،تح الشعاع قنار یایه اس س کالنشاهنگای گادن
تهنان اصاهان مشهد و تبنیز ک ای تای اه بنتست ا ،یر سرق کشادر بن ادریار
گستید نیز رویلنی قاب قبدل یر سرق بی الالل ای دی نشاان نادایه انادس شااید
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،اده ،اللنی میحصن ب انع ای قناریایگا ،گالار یا داگن داندگ با بن ا ای
کالن شهنگا و اضدر یر بن
قابلی

نشس گا ،بی الالل باشدس ای ای

اثنگاذار ،و

تذب سنمای گا ،بی الالل و یمیی سای ،بنا ،وروی ب ،نص رقاابت یر

بی کالنشهنگا ،ینیاا ضاع
کالنشهنگا را تح

یارناد و ایا تاا ااد ،میازان ناادذ ژئادپلیتیل

تأثین قنار یایه اسا س ایا م الا باا آییادهاندیشا و گادش

شیاسای فنص گا گالشگا قادتگاا و ضاع گاا ،فناییاد بای الاللا ساای،
کالنشهنگا ،اینان ب بنرس ابعای و قابلی گا ،الانان محل پنیا ت اسا

و

راگبنیگا ،ارت ا ،تدان رقاب پذین ،کالنشهنگا یر سرق بی الالل را ارایا ما
ناایدس
 .١پيشينه و ادبيات تحقيق
یر ،صن کیدن ک ب قنن شهنگا شهنت یافت ضانورت اضادر یر ،نصا گاا،
مل و فنامل بنا ،گنیک ای شهنگا ب یک امن مهام و ایااتبماش تبادی شاده
اس ()Faraji et al., 2019س ،صن ،ک یر آن پیدند بی فضا و ملان تح ا یافتا و
ب ،صن فشنیگ یمان و ملان شهنت یافت اسا ()Warf, 2007س وروی با ،نصا
گا ،تهان و گام بنیاشت یر مسین تهان شدن بنا ،گن شهن و ملاان با یاک
یغدغ مهم تبدی شده اس

را طلاب ما کیاد(

و ط مش گا ،یقی

Schwab,

)2019س گاه ییپلااس شهن ،و داگن داندگ کالنشاهنگا و یماان ژئدپلیتیاک
شهن ،یا بی الالل سای ،کالنشاهنگا مادری گاا
2007

قانار ما گیانی(

Pluijm and

)Melissen,س اضدر یر فضا ،رقابت مدتدی یر ،نص بی الال بنا ،گنیک

ای شهنگا و کالنشاهنگا نیایمیاد اتمااذ اساتناتژ،گاا ،روشا و یقیا ایطانش
الدم گا ،محل و مدینان آنهاس س قابلی

و تداناید ،الدم گا ،محل یر

ابعای نهای ،اقتصای ،ژئدپلیتیل و مانید آن م تداناد ن اش مهاا یر تدساع و
ارت ا ،تای اه رقاب پذین ،کالنشهنگا یر سردم مل و فنامل یاشات باشادس یر
سردم بی الالل شهنگای ب مدف ی

یس

تااد ،ای اسات الا الیم یر ایاره امادر محلا

م یابید ک با پایبید ،ب اصدا ملا
ادی یر ابعاای یا لا و اارت

بن دریار باشید و بتدانید یر ،نص رقاب گا ،مل و فنامل ن اش باای ،کییاد و
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ای امن بدون بهنهمیاد ،ای راگبنیگاا ،مادینیت الیم املاانپاذین نیسا (نجات
اسیی

)١٣٩0س یر مرالعات انجامگنفت ب مسئل بی الالل سای ،کاالنشاهنگا و

ن ش الدم گا ،محل یر آنگا کاتان پنیا تا و بیشاتن با ییپلااسا شاهن،
رتدع شده اس

الانان محل یر بی الالل ساای ،کاالنشاهنگا یر

و ظنفی

،نص رقاب پذین ،تااد ،مغادا مانده اس س مسئل ا ،ک یر ای تح ی با آن
با مرالعا پیشای متااایز ما سااییس

تدت و تاکید شد ه و ایا م الا را نساب

ادیه گا ،مها ک یر تهش رقابت شهنگا یر سردم تهاان ن اش بنتسات ا،
ایاا م کیید و م تدانید ابعای ژئدپلیتیل و یامی نادذ کالنشاهنگا را ارت اا یگیاد
رک نهای ،اقتصای ،سیاس

فنگی

اتتاا ،و مانید آن اس س یرایا ارتبااط

نهایگا م تدانید فعالی گا ،مدلد یر تامع را پیش بنیه و رقاب
ضنورت تدت ب ای مدضدع تااد ،اس

ک با،

را افزایش یگیدس

شده بن ا مح ای رکا

نهای ،را ب ،یدان یل ای مهامتانی پارامتنگاا ،مادثن یر ،نصا رقابا پاذین،
بی الاللا قلاادای و با اساتمناخ شاا نگاا ،آن اقادام کییاد (تادکل و مااه
کا

باندی )١٣٩2س یر کیار ای پژوگش م تدان ب مرالعا یی ان ،اشااره یاشا

کارآمد ،نهایگا و رشد اقتصای ،شهنگا را یر گنو ،کارای الدم گا ،محل و
الانان آنگا یانست اس

و با م ایس اطال،ات اقتصای ١0١ ،کشدر ک با سا

گنوه تدسع یافت تایه صیعت شده و یراااتدسع ت سیمشدهاند یریافت اس
کشدرگای ک نهایگا ،تیییمگن ،و کیای

الانان آنگا بهتن بدیه اس

ک

قدرت

رقاب پذین ،اقتصای ،باالی یاشت اند و شاگد تدسع یر فضا ،رقاابت یر ،نصا
مل و بی الالل بدیهاند (شاهآبای ،و پدرتدان )١٣8٩س یر مرالع یی ان ،رقابا
را ای مااگیم کلید ،یر ژئدپلیتیک شهن ،یانست و ب بایتاب گاا ،فضاای رقابا
،یاصن شهن ،یر م یاا گاا ،ملا و محلا پنیا تا و تای ااه آن را یر سارق
فنامل تشنیق کنیه اس

(اااد،پدر و مینیائ تبار )١٣٩٧س

بیابنای با ن اگ ب مرالعات پیشی غال

نسب

ب ن ش الدم گا ،محلا

یر بی الالل سای ،کالنشهنگا ب دب مشهدی اس س یرایاما با مییادر روشا تان
شدن مااگیم کلید ،پژوگش ب تشنیق گنیک ای مااگیم اصل پنیا ت م شدیس
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 .١-١بينالمللی سازی

بی الالل سای ،مدید ن ش و تای اه یک پدیده یر سارح فناملا اسا س یعیا
بنتست سای ،آن یر سرح فنامل و افزایش یامی نادذ و اثنبمش آن و ارت اا،
تای اه یک کالنشهن یر سرح فناتن ای سرق مل اس س ای ای رو یک کالنشهن
ابتدا باید دی را نسب

ب کالنشهنگا ،مل ارت ا یایه سپس واری ،نص رقاب

کالنشهنگا ،کشدرگا ،پینامدن

با

دی شدی تا بتداند میازان تاثینگاذار ،ادی یر

ادیهگا ،پینامدن را افزایش یگد و ب ،یدان یک ن ر منکز ،شایا ت شاده و با
دمات یگ ب آن محدویه تغنافیای اقادام کیادس یر گاام بعاد ،آرامآرام سارق
اادماتیگاا

اادی را افاازایش یایه و محاادویه تغنافیااای گسااتنیهتاان ،را

تح الشعاع قنار یگد و ب میر ا ،فناتن ای محیط پینامادن
یگد تا نهایتا ب یک شهن تهان

ادی ادمات ارائا

تم شدی و ای ای طنی ند ،ناادذ ژئادپلیتیل

پیدا کیدس یرواقع ن ر نهای بی الالل شدن تبدی شدن یک شهن ب تهان شاهن و
ای امن نیایمید اتماذ تدابین و راگبنیگا ،الیم بانا ،رسایدن با ایا مهام اسا
(Viltard et alس )20١٧س
 .٢-١حكومتهای محلی

یر ،لدم شهن ،مجاد ،شهنیار ،و شدرا ،شهن را الدم

محل  1ما

و یر الدم گا ،ایالت با نیامگا ،فدرالیت مانید آمنیلا و آلاان یولا
دانده م شدی( )Hafeznia,2008:3پاسیدن یول
مدسسات محل الدم

دانیاد
محلا

2

محلا را شاام مجاد،ا ا ،ای

منکز ،مدسسات قضای محل و گاچیی سایمانگا،

،ادم محل غینیولت م یاند ک سنپنست روابط اتتاا ،سارق ییان ملا را
بن،هده یارند ()Pacione,2005:921س الدم گا ،محل مجاد ،ا ،ای مدسسات و
سایمانگای گستید ک تدامع بشن ،ای قدیم بنا ،ایاره امادر محلا
کنیه اندس یول
مل (بنیی

ادی ایجاای

محل ب مدسسات یا سایمانگا ،اص ک ب وسیل قاندن اساس
یاناارک فنانس گید ایتالیا ژاپا

سادئد و ایانان) قااندن اساسا
1. local government
2. Local state
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ایالت (استنالیا و آمنیلا) قدانی ،ای ،بااالتن ای سارق یولا

منکاز( ،نیدیلیاد

ان لستان و اکثن کشدرگا) قاندن یولت یا ایالت (کانایا و پاکستان) و یساتدرالعا
اتنای (گی ) ایاره م شدند؛ اشاره یاری ک بنا ،ارائ طیا

وسایع ای ادمات

مشمنشده ب یک میر نسبتا کدگک ایلحاظ تغنافیای ب وتدی آمدهاند (آبیار
شهن ،را م تدان ب ند ،الدم

و یی نان )١٣٩6س مدینی

محل یانسا

کا

گم ای قده م یی محل (شدراگا ،اسالم ) و گم قاده مجنیا محلا (شاهنیار)،
بن دریار اس س مدینی

شهن ،ای کیتنا یول

منکاز ،آیای نیساتید اماا نیایمیاد

سرق قاب قبدل ای ا تیارات گستید تا بتدانید رساال

وتادی ،ادیش را انجاام

دی را ارت اا بمشاید (م یاا

 ١٣82و

یایه و ای ای طنی قدرت رقاب

تهان

بنک پدر و اسد)١٣88 ،س بن

مح ی باتدتا با اصادا و مباان اااکم بان

کشدرگا ب طدر ک سایمانگا یا یول گا ،محل را ب یو یست اصل ب شنم یین
ت سیمبید ،کنیهاند:
 )١سایمانگا ،محل انتصاب  :ب وسیل الدم
مجن ،سیاس گا ،الدم

منکز ،میصدب م شادند و

منکز ،گستید و مانیم یر انتمااب آنگاا گای گدنا

ی الت ندارند (یر اینان شام استانداران فنمانداران و بمشداران)س
 )2سایمانگا ،محل انتماب  :مست یم ب وسیل منیم مح انتماب ما شادند و
یر انتماب آنگا الدم

منکز ،ی الت نا کید(شدراگا ،اسالم روستا و شهن)س

یر کشادرگا ،فاادراا ،ااده سااایمانگاا ،محلا انتمااب گسااتید ولا یر
کشدرگا ،تک ساا

انتصااب یاا انتمااب بادین ساایمان محلا

سیاس گا ،تناکمییای و تانکزییای یر آن کشدرگا یاری (م یا
 .٣-١کالنشهرها

بسات

با

)5 :١٣٧٧س

() ١

ای اصرالم ریش یدنان یاشت و پاتنیک گد

بانا ،اولای باار آن را یر مادری

مسائ شهن ،ب کاربنیه و پس ای او لدیس ماامادری آن را مدریاساتاایه و واکااو،
قنار یایس ای اصرالم ب معیا ،شهن بسیار بزرگ با گستنه وسایع شاهن ،اسا

و

نداا و آبای،گا ،اطناش شهنگا را تح نادذ دی یرم آوری و ب ند ،آنگاا را
ب

دی وابست م کید(پدرشلیبای )١١٧ :١٣8٩س میاط

گستید ک با ،یادان یاک
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گست تاعیت و یر کیار آنیک میر سیاس و اقتصای ،ویژه شایا ت ما شادند
(et al,2008

 )Markو باید ب ،یدان ملانگا و مدقعی گای با اسااب آوری کا ای
تهان سنمای م پیدندندس با

طنی آنگا میاط وسیع ای تهان ب فضا ،انباش

گای یلی امنویه تهانشهنگا ب ،یدان کاندنگا ،ندظهدر قدرت تجل ما یابیاد
با سان ما بننادس شاهن ،را ما تادان تهاان و

و ب شدت با یلدی ن یر رقاب

بی الالل معنف کنی ک ب ،یدان پای اه تدلید اقتصای اطال،ات یر فضا ،تنیانگاا
ن ش را ایاا کید()Sassen,2006س کالن شهنگا سیستا پیچیده ای روابط ساا تارگا
و تعامالت گنوهگا ،انسان

با سیستمگا ،مال و الدمت مهم گستید کا ن اش
شده ک امنویه رقابت تی اتیا

قاب تدته یر سردم بی الالل یارندس ای با،

بی کالنشهنگا ،تهان بنا ،کسب تای ااگ بنتان یر کساب سانمای یاناش و
نینو ،انسان

بنه ای سناسن تهان وتدی یاشت باشد(رفیعیان و فنمیای )١٣٩4س

 .٢محيط نهادی و رقابت پذیری
گارگدب قاندن و اتنای ک یر آن افنای شنک گا و یول گا ب مییدر ایجاای یرآماد
و ثنوت با یلدی ن تعام یارند و تابع ای رفتار و کارای ذ،ناعان بمش صدصا و
یولت اس س گارگدب ا دق و اتنای ک افنای بی اهگا و یول گا یر آن با یلادی ن
تعام یارند ن ش قاب تدته یر رقاب پذین ،و رشد کشدرگا یاشات (یلبن )١٣٩٣ ،و
ب یلی یاشت سایوکار قدرت و کیتنا یی ان ابعاای ایاات ماثثن یر تدساع و رشاد
شهن ،ای اگایت ویژه بن دریارناد(کااننوی ،کجادر ،و یی انان )١٣8٩س شاا ن
رقاب پذین ،تهان رک نهایگا ای طنی یین شا نگاای بنرسا ما شادی کا یر
گزار

میتشنشاده ای ساد ،مجااع تهاان اقتصاای رتبا ایانان یر گنکادام ای ایا

یینشا نگا ب تنتیب یرتدوا  ١ارائ شده اس س
جدول  .1شاخصهای رقابتپذیری جهانی رکن نهادها ()https://www.imd.org
زیرشاخص های رقابتپذیری جهانی
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رکن نهادها
حقوق مالکیت اموال
حمایت از مالکیت فکری
سوءاستفاده از منابع عمومی

85
100
107
68

امتیاز/میزان و وضعیت تغییر
نسبت به گزارش قبلی
3.7
3.8
3.5
3.5
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اعتماد عمومی به سیاستمداران
رشوه خواری و پرداختهای خارج از قاعده
استقالل قوه قضاییه
نقش روابط در تصمیمگیری مقامات دولتی
کارایی مخارج دولت
دستوپا گیر بودن و بار مقررات دولتی
کارآمدی چارچوب قانونی برای حلوفصل دعاوی
کارآمدی چارچوب قانونی برای به چالش کشیدن مقررات
شفافیت در سیاستگذاری دولت
هزینه های تروریسم بر کسبوکار
هزینه های خشونت و خالفکاری بر کسبوکار
جرائم سازمانیافته (مانند اخاذی و باجگیری به شیوه مافیایی)
قابلاعتماد بودن خدمات پلیس
اخالق کسبوکار
استانداردهای قوی حساب رسی و تهیه گزارشهای مالی
اثربخشی سهامداران و هیئتمدیره شرکتها
حمایت از منافع سهامداران اقلیت
حمایت از سرمایهگذاران

3.4
3.6
3.6
3.6
3.7
3.3
3.5
3.1
3.5
4.7
4.4
4.3
4.4
3.7
3.7
4
3.6
3.5

49
83
81
46
45
83
76
81
105
96
74
91
71
78
118
125
110
127

نهایگا ،صدص و ،ادم تعیی کییده ان یزهگا و محدویی گا ،اقتصای ،بادیه و
بمش ای ،ل مدف ی

را تدضیق ما

یا ناکام فنآیید تدسع یر کشدرگا ،ممتل

یگیدس نهایگا با شل یاین سا تار ان یزش م تدانید فعالی گا ،مدلاد را یر تامعا
پیش بنیه یا مانع بن سن راه آن باشیدس ا تالش بسایار ،کا یر ماگیا
نهایگا بی کشدرگا ،ممتل
تدسع یافت

وتدی یاری یل ای ،ل بسیار مهم تااوت یر ساردم

کشدرگاس (شهیل تا

ویی نان )١68:١٣٩4س ییدان ساالر ،افناطا

و م نرات یس وپاگین قدانی بیشایاد فسای ،دم صداق
ف دان شاافی

و ،اللانی

و ا،تاای و وابست

سیاس یر نیاام قضاای

یر قناریایگا ،یولت
گزییا گاا ،اقتصاای،

ییااای ،را باان شاانک گااا تحایاا ماا کیااد و فنآییااد تدسااع اقتصااای ،را کیااد
م سایی(تدکل و ماه باندی

)١٣٩2یرنتیجا ایا روناد ،اللانی نهایگاا و محایط

اقتصای ،شهنگا را تح تاثین قنار یایه و ای کارای آن م کاگدس
 .٣محيط اقتصادی و شاخصهای آن
اقتصای شهن ،و سایوکار ااکم بن ی

و نخ کالنشهنگا ط سالیان ا ین مادری

تدت بیشتن ،قنار گنفت اس س یر گای ارتباط پنوفسدر کانتییا
شهن ،را شایست

رقابا پاذین،

یک شهن یر تااع آور ،تاذب و تبادی میاابع با تدساع
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محل م یاند و پنوفسدر شا ،ای گی آن را ایجای ثنوت و اری آفنیی یر باایار
یا ل و ارت نسب

ب ساین شهنگا معنف کنیه اسا ( داتد)6٣ :١٣8٩ ،س

ب مییدر بنرس محیط اقتصای ،شهنگا تدت ب فضا ،بای یاا بسات اقتصاای ،یر
ساارق مل ا و فنامل ا ن ااش قاب ا تاادته یاریو بااا اسااتاایه ای شااا نگااای
ایانان یرتادوا ()2

تح ،یدان شا نگا ،رشد شایا ت ما شادیس وضاعی
ناایش یایه شده اس س

جدول  .2مهمترین شاخصهای موردتوجه در بررسی محیط اقتصادی کالن
گزارش 2017-2018
محیط اقتصادی کالن

رتبه میان
 137کشور

امتیاز/میزان و وضعیت تغییر
نسبت به گزارش قبلی

توازن بودجه دولت (بر اساس درصد از تولید ناخالص داخلی)
نرخ پسانداز ناخالص ملی(بر اساس درصد تولید ناخالص داخلی)
تورم (بر اساس درصد تغییر ساالنه)
بدهی عمومی دولت (بر اساس درصد از تولید ناخالص داخلی)

68
7
121
37

-2.8
3.4
8.9
3.5

ثبات محیط اقتصای ،کالن بنا ،فعالی

بی اهگا اائزاگای

و یر تعیی یرتا

اس

رقاب پذین ،کل کشدرگا ن ش یاریس گنگید ثبات اقتصای کاالن با تیهاای مدتاب
افزایش بهنهور ،کشدرگا نا شدی اما ب ثبات آن نیز ب اقتصای کالن و نی آسایب
م رساند (یلبن)١٣٩٣ ،س
 .٤ژئوپليتيک شهری و شاخصهای آن
اری

تغنافیای یر ایجای قدرتگا ،میر ا ،و تهان ن اش اساسا یارنادس ایا

اری گا یر مجاد ،گا ،کل شام ملان و فضا ،تغنافیاای
انسانگا قنار یارند ک مرلدبی
م کیید بار سیاس ب

ال دگاا ،فضاای و

سیاس پیادا و تدتا باایی نان را با

دی م گینند و ماگی

ادی تلاب

ژئدپلیتیک م یابید(اافظ نیا )١٣85س

ن ش ویژه تغنافیا ،سیاس سایمانیگ سیاس فضا یر سرق محل
میر ا ،اس

ملا و

(مینایدر )١٣80س ب گن میزان شهن ،میابع تغنافیای قدرت را یر

دی تا ،یگد (ب اقتضا ،مدقعی

و پتانسی گا ،ادی) اگایا

و تای ااه ا

یر نیام بی الالل را ارت ا یایه اس س میابع تغنافیای قدرت یا گااان مدلاا گاا،
ژئدپلیتیل یمیی سای وروی شهن ب ،نص قدرت و رقابا

و ن اشآفنییا ملا و
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فنامل اس س مراب شل  ١مدلا گا ،ژئدپلیتیک شهن ،یر گهار بعد مدلاا گاا،
مدلا گا ،ژئدپلیتیل با ماگیا

انساان

ژئدپلیتیل با ماگی

طبیع

ژئدپلیتیل با ماگی

تنکیب و مدلا گاا ،ژئادپلیتیل باا ماگیا

مدلاا گاا،

مصاید ،قانار

م گینند(تانپنور و قنبان سپهن )١٣٩٧س
شکل  .1مولفههای مهم ژئوپلیتیک شهری

میبع( :تانپنور و قنبان سپهن )١٣٩٧

 .5رقابتپذیری و ژئوپليتيک شهری
یو رک مهام کا یر پیشانو ،و ،اللانی مدفا رقاابت کاالنشاهنگا یرراساتا،
بی الالل شدن اثنگذار گستید را بایسات رکا نهایگاا و محایط اقتصاای ،یانسا
(تدکل و ماه باندی

)١٣٩2س یر کیار ای ارکان ،ام یی ن ،ک یر فضاا ،رقابا

بی الالل ن ش مها یاری تغنافیا ،سیاس یا ژئدپلیتیک شهن ،اس (تانپانور و
قنبان سپهن )١٣٩٧س یر فضا ،امنوی شهنگا نینوگا ،فعاا با اگداش سادیمحدران و
ا،ااا ااکای ؛ کیتنا فضاگا ،شهن ،و کسب قدرت؛ یر رقاب

با یلدی نندس ایا

تال گا ای سرق محل یک شهن تا سرق مل و سارق تهاان وتادی یاریس بنآییاد
ای مسئل شل گین ،فضای رقابت میان شهنگا و کالنشهنگاس

کا بایتااب آن

یر گارگدب ژئدپلیتیک شهن ،مرنم م شدیس بدی تنتیب ژئدپلیتیک شهن ،مبیاا،
نین ،دی را بن ماگی

قدرت و بنآیید آن یعی رقاب

و پیاماد آن را بان فضااگا،
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شهن ،قنار یایه اس

(اااد،پدر و مینیای تبار )١٣٩٧س

 .٦ضرورت توجه به رقابتپذیری و بينالمللی سازی کالنشهرها
تهان کیدن ب ،نص ا ،بنا ،رقاب گا ،فنامل تبادی شاده و ضانورت تدتا با
مسائل ک بتدان شهنگا را ب آن ساا
مدقعی

گادای

کانی امان ،راگبانی ،و مهام اسا س

میحصنب فنی اینان و تیدع ظنفی گا و قابلی گا ،محیر

اینیان ژئادپلیتیل

یر میر غنب آسیا فنص گا ،بال ده میاسب را بنا ،اضدر یر ،نص بای الالا و
رقاب پذین ،کالنشهنگا یر سرق میر ا ،و ات تهان فناگم کنیه اس س
کالنشهنگا ،گن کشدر ب سبب ن شگا ،مل و فنامل ک یارند یاا یر آییاده
داگید یاف

گاداره یر تالشید تا تای اگ بنتن نسب

گناک یر تهان کیدن

شنط مدف ی ؛ بهنهگین ،مرلدب ای فنص گا پتانسی گاا و

رویاروی با گالشگا و محدویی گا ،پیشرو اس
رقاب

با سااین رقباا پیادا کییاد

(،ل اکبن ،و یی انان )١٣٩٧س

بی شهنگا ب یک اقدام مشتنک بنا ،کسب میابع ای بمشگاا ،صدصا و

،ادم تبدی شده اس س ات تمصین میابع ب وسیل الدم
کشدرگا بنمبیا ،رقاب
2011

)Chung,س بن

منکز ،یر بن ا

مدتدی یر بی شاهنگا صادرت ما پاذینی (
ای رقاب

& Hall, 2005

را ن یر میاان شاهنگا بللا یر میاان مسائدالن و

نهایگا ،شهن ،م بییید (گنیس 200٧؛ کنگاان )١٩٩6سوتدی سا تارگا و نهایگاا،
میسااجم و نیاااممیااد با اادب ما تدانااد یر افاازایش ساارق ،اللاانی ،شااهنگا و
کالنشهنگا مدثن و کارآمد باشادس ایایا رو ای محایط نهاای ،با ،یادان اولای رکا
«رقاب پذین »،یای م شدی ک ما تداناد یر بای الاللا ساای ،کاالنشاهنگا ن اش
بنتست ا ،یاشت باشد و ،اللنی ساین ارکان رقاب پذین ب ویاژه ارکاان اقتصاای ،را
متاثن ساییس بدی تنتیب ک کیای

نهایگا بن تصایمگا ،سنمای گذار ،و نحده تدلیاد

تأثین گذاری و ن ش کلید ،یر تحای گزیی گا و تدییع میافع ااص ای سیاسا گاا،
تدسع و رشد تدامع ایاا کید (تادکل و مااه بااندی

)١٣٩2س کارآماد ،نهایگاا یر

بی الالل سای ،کالنشهنگا تااد ،با کااگش ن اش الدما
آیای، ،ا و ا تیار قاندن مدینی

منکاز ،و افازایش

محل یر ایاره امادر یا لا و اارت

باتدت ب ظنفی گا ،اقتصای ،گنیش ن ،و فنگی

ادیه مدینیت

ادی

ادی بسات
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یاریس مسئدالن محل م تدانید با اتماذ سیاس گاای کا با ارت اا ،رقابا پاذین،
شهن ،یر سردم بای الالا میجان شادی با مسائدالن و مادینان ملا یر ارت اا،
رقاب پذین ،مل و بای الاللا ساای ،کاالنشاهنگا کااک کییاد (کارگنساامان و
یی نان )١٣٩٣س ن ش و ،اللنی الدم گا ،محل یر بی الالل ساای ،شاهنگا یر
کشدرگا ،ممتل
فنگی

یارا ،ابعای متااوت اس

اتتاا،

و ما تداناد ارکاان نهاای ،اقتصاای،

سیاس و ژئدپلیتیل را تحا

،نص گا ،بی الالل

تاأثین قانار یگاد و شاهنگا را ای

ارخ و محاط یر فضا ،مل قنار یگدس یر گای ارتباط سرق

،اللنی ،یول گا ،محل یر اینان تح تاثین ،داما ممتلا

مدتادی یر فضاا،

کشدر ،اللنی گیدان قاب تدته یرراستا ،بی الالل سای ،کالنشهنگا و افازایش
ابعای رقابت آنگا نداشت اند و ای امن با،
تای اه مدینی

شاده کا رویلانی مادرینین نساب

با

شاهن ،ایانان یر سارق بای الالا بانا ،بسایار ،ای یولا گاا و

شنک گا ،بی الالل یر گال ا ،ای ابهام باشدس الانانا ضاعی

یر کاالنشاهنگا

میجن ب اتماذ سیاس گاا ،ناصاحیق اقتصاای ،و مدا لا گاا ،نابجاا ،یولا

یر

بمشگای ای اقتصای شده و ایام ای روند تمنیب فضا ،رقابت و کااگش قادرت
گان ین فعاالن و بی اهگا ،اقتصای ،و فضا ،یا ل و بی الالل را ب ینبااا یاشات
اس

و نادذ ژئدپلیتیل کالنشهنگا را یر ،نص فنامل ب شادت تحا تااثین قانار

یایه اس

(شاهآبای ،و پدرتدان )١٣8٩س گناکا الدما گاا ،محلا (مادینی

شهن )،یر اینان پیدند ،گا تانب با نیام سیاس ااکم بن کشدر یاریس بنای اسا
ویژگ گا ،نیام سیاس مانید بای یا بست بدین متانکز یا غینمتانکز بادین بایتااب
دی را یر شهنگا و مدینی
باای وتدی گنگدن

شهن ،نشان ما یگاد (کاظایاان و گالااران )١٣٩2س

ط مش گا ،شهن ،مدینان بنا ،وروی ب ،نص بی الال باید

بتداند مالایات تهان و محل را ب طدرتدامان یر نین ب ینی و یمییا وروی شاهنگا
و کالنشهنگا را ب ای ،نص فناگم سایی(نجات اسیی

)١٣٩0س

 .7روش تحقيق
ای پژوگش ای ندع کاربنی ،و رو
اس س یایهگا ب رو

تح ی مدری - ،یمیی ا ،با رویلانی آمیمتا

میادان و باا ابازار مصاااب و پنسشایام گانیآور ،شادس
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ب مییدر تاعآور ،یایهگا ،الیم با اساتاایه ای مرالعاات اسایای ،یایهگاا ،اولیا
تاعآور ،و ای طنی مصااب گا ،نیا سا تاریافت یایهگا ،تلایلا تااعآور،
گلدل بنف  ١4بانه( 8بانه یانشا اگ و 6بانه اتنایا )

شده اس س ب رو

شیاسای و مدری مصااب قنارگنفت اندس مصااب گا تا تای ایام پیدا کنی ک اشباع
نین ،الیم ااص شدس استمناخ مضامی اولی ایگزارهگا ،مدتدی یر یساتدر کاار
قاانار گنف ا س اسااتمناخ مضااامی یر س ا گااام (پای ا یااا تدصاایا

تاسااین ،یااا

سایمانیگیده و محدر ،یا فناگین) انجاام شدسساپس باا اساتاایه اینیان بنگاان
باانا ،الدما گااا ،محلا یر

فنصا گااا و گااالشگاا ن اااط قاادت و ضااع

بی الالل سای ،کالنشهنگا یست بید ،شد و با شیاسای فنصا گاا و گاالشگاا
الانانا محلا کاالنشاهنگا ،ایانان یر ارکاان نهاای،

ن اط قادت و ضاع
اقتصای ،و ژئدپلیتیل

راگبنیگا ،الدم گا ،محل با مییادر بهبادی ،اللانی

رقابت آنگا و افزایش نادذ ژئدپلیتیل یر سرق بی الال ارائ شده اس س
 .8تحليل دادهها
نیام مدینی

شهن ،اینان ب ،یدان یک الدم

سیاس -مدینیت کشدر نسب

محل

ب سیستم گا ،فنایس

یارا ،رابر ا ،ر ،-ادی ،و یکسادی ا ،اسا
میاع سدق یایه اس س بیابنای باتدت ب اگای

ب سبب تانکز یر سا تار
و نیامگا ،مل و میر ا،

کا آن را با ساد ،مادینیت
ن شآفنیی کالنشهنگا ،ایانان

یر ،نص بی الال و یر اف گشم اندای  20سال کشدر ضنورت ارائ راگبنیگای
بنا ،رسیدن ب ای گدش ن ش مهم و کلید ،م تداند یاشت باشدس لذا باتدت با
مرالعات صدرت گنفت و یایهگا ،ب یس آمده و استاایه اینین بنگاان سا بعاد
طناا راگبنیگا ،پایشرو انتمااب

نهای ،اقتصای ،و ژئدپلیتیل ب ،یدان اسا

شدس پس ای اتنا ،مصااب گا ،نیا سا تاریافت ب مییدر یستیاب ب مضامیی کا
بتدان ای آنگا یر ارائ راگبنیگا استاایه کنی نیایمید استاایه ای رو گا، ،لاا و
نیام مید بدییم ک یرای ارتباط یرنهای
اولی تح ی مدریتدت قنار گنف س رو
کدگذار ،تدصیا

رو

تحلی مضادن(تم) ب ،یدان اساا

تحلی مضادن ادی را یر سا منالا

کدگذار ،تاساین ،و یلپارگا ساای ،ای برا مصاااب گاا و
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ایطنی مضامی فناگین گدیدا م ساییس یر ای تح ی ابتادا  2١٧مضاادن پایا ای
آمادس بن ا

محتدا ،مصااب گا ب یس

مضاامی یارا ،گاپدشاان بادیه و یاا

با نااد ،تلاانار ،با شاااار ما آمااد یرنتیجا ضاانورت تجایااع ایا کاادگا و
نیااممیدساای ،آنگاا اولدیا
م دل گای ک ای محدری

ما یافا س باانای اساا

یر گاام یوم مضااامی و

باالتن ،بن دریار بدیناد مدریتدتا قانار گنفا

کا

نهایتااا ای براا آنگااا  62مضااادن تاسااین( ،سااایمانیگیااده) و  ٧مضااادن
فناگین(محدر )،مراب تدوا  ٣شیاسای و استمناخ شدس باتدت ب اییلا گادش
نهای ای م ال یستیاب ب راگبنیگا ،الیم بنا ،بی الالل ساای ،کاالنشاهنگا یر
،نص رقابت بدیه اس

ای م دل گا و مضامی ب ،یدان گازاره گاا ،مرلادب یر

بنرس گا ،بعد ،مدریاستاایه قنارگنفت اندس
جدول  .3مضامین و مقولههای محوری استخراجشده از مصاحبهها
فراگیر

نهادی و مدیریتی

مضامین تفسیری (سازمان دهنده)
تعدد نهادهای مدیریتی در فضاهای شهری و کالن شهری
عدم یکپارچگی در ساختار نظام مدیریتی حکومتهای محلی
فقدان ساختار و قوانین حکومتهای محلی درزمینه دیپلماسی و روابط بینالمللی کالنشهرها
یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرها و کالنشهرهای کشور
محدودیت قدرت تصمیم گیری در منافع عمومی محلی و اجرای آن
فقدان انسجام کافی مدیریت شهری با سطوح فرودست و داخلی
عملکرد منفعالنه شوراهای شهر در حوزه دیپلماسی شهری و گسترش همکاریهای بینالمللی
عدم حضور فعال و برنامهریزیشده شهرداری کالنشهرها در سازمانهای بینالمللی غیردولتی
عدم تفکیک مدیریت سیاسی از مدیریت تخصصی و سیاست زدگی
وجود چارچوبهای بوروکراتیک اداری
رابطه یکسو یه مدیریت شهری با سیستمهای فرادست ،ملی و منطقهای
مشارکت ناکافی افراد ذینفع در امر تصمیم سازی و سیاستگذاری در طرحهای شهری
عدم برخورداری حکومتهای محلی از بسترهای مناسب سیاسی ،اجتماعی ،مالی و حقوقی
عدم هماهنگی و همکاری بین بخشی (محلی ،ملی و فراملی)
تغییر مداوم ساختار حکومتهای محلی
غیره بومی بودن ساختار حکومتهای محلی
عدم تخصص بخش زیادی از نیروی انسانی و کارگزاران حکومتهای محلی
شکل گیری ارتباط سیست می بین نهادهای مرتبط با مدیریت شهری در مسیر حکمروایی خوب
رو به افزایش بودن تخصصگرایی در مدیریت شهری در سطح حکومتهای محلی
شکلگیری شوراهای شهری و روستایی
وجود سوابقی محدود از برخی سازوکارهای نهادی برای مدیریت فرا شهری (منطقهای و استانی)
وجود طرحهای کالن باالدستی و نظاممند نمودن سازوکار آینده شهر (طرح مجموعه شهری)
حضور برخی کالنشهرهای ایران در سازمانها و نهادهای تخصصی بین المللی در حوزه توسعه شهری
کمبود سیاستگذاری کالن و مشخص مدیریت شهری در حوزه همکاری با نهادهای فراملی
فاصله زیاد نوع و ساختار مد یریت شهری با استانداردهای جهانی در بینالمللی سازی کالنشهرها
فقدان الگوی موردتوافق عام برای اداره مناطق کالنشهری در سطح جهان
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اقتصادی
ژئوپلیتیکی
فرهنگی
نهادی و اقتصادی
نهادی و ژئوپلیتیکی
اقتصادی ،ژئوپلیتیکی

کمبود منابع مالی پایدار حکومتهای محلی و وابستگی به دولت
پتانسیلهای اقتصادی باالی کالنشهرها براثر تنوع محیطی
تجاریسازی تجارب مدیریتی در سطح بینالمللی
عدم بودجهریزی الزم برای حضور در عرصه بینالمللی
ضعف حکومتهای محلی در درآمدزایی
عدم توجه به پتانسیلهای درآمدی موجود در سطح بینالملل
عدم شناخت مدیران شهری نسبت به عرصه درآمدزایی بینالملل
وجود محصوالت و صنایعدستی بومی به منظور معرفی و ارائه بیشتر به جهان
وجود پتانسیلهای تاریخی برخی از کالنشهرها برای جذب گردشگران خارجی
کاهش نقش تصدی گری دولت در امور اقتصادی (خصوصیسازی)
شکلگیری مناطق آزاد و فراهم شدن زمینه سرمایهگذاری بینالمللی و کاهش بروکراسی اداری
کمبود منابع مالی و درآمدهای پایدار کالنشهرها
وابستگی شدید رقابتپذیر ی ایران به نفت و عدم قدرت دخل و تصرف حکومتهای محلی در آن
رشد روزافزون جمعیت شهری و تعدد کالنشهرها
پهنه جغرافیایی ایران و پراکندگی کالنشهرهای ایران در نقاط مختلف
موقعیت ژئوپلیتیک ویژه ایران در روابط منطقهای و تأثیر شهرهای مرزی در حوزههای پیرامونی
پتانسیل استفاده از موقعیت منطقهای و اهمیت همسایههای مشترکالمنافع
حضور فعاالنه برخی از شهرداریهای ایران در سازمانهای بینالمللی در حوزه مدیریت شهری (مثل تهران در سازمان
مترو پلیس و)...
استقرار در محدوده جغرافیایی که کالنشهرهای پیرامونی از ضعف قابل توجهی برخوردارند
موقعیت حساس امنیتی در خاورمیانه و ژئوپلیتیک شکننده آن و تأثیر بر حکومتهای محلی
غنای تاریخی وجود میراث فرهنگی غنی
رشد باالی علمی نسبت به میانگین علمی مناطق پیرامونی
وجود مراکز علمی-دانشگاهی متعدد در کالنشهرها
شکاف بین مردم و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی در مدیریتهای ملی و محلی
عدم استفاده مستمر و مفید از پتانسیلهای منحصربهفرد تاریخی ،اقلیمی ،فرهنگی و منابع انرژی هر شهر و کالنشهر در
رشد خودش
عدم توجه به ایجاد و تقویت زیرساخت الزم جهت همکاری داوطلبانه و رسمی در سطح بینالمللی
تغییر مقیاس رقابت سرزمینی از سطح ملی به سطح شهری و منطقهای
تجارب مفید کسبشده سال های اخیر و ارائه آن به کالنشهرهای کشورهای همسایه
تبلیغات ضد ایرانی شدید
چالش های سیاسی و روابط خارجی برخاسته از سطح ملی
اثرات تخاصم آمریکا و تحریم ها بر عضویت و مشارکت فعال ایران در نهادهای حکمروایی جهانی
روابط خواهرخواندگی برخی کالنشهرها با تعدادی از شهرهای جهان (مثالً تهران با پکن ،مسکو )...
فراهم بودن امکان چانهزنی با نهادهای بینالمللی در حوزه توسعه شهری
اشاعه عامدانه ناسیونالیسم قومی و حمایت از جریانهای افراطی قومگرایی و ترس سرمایهگذاران خارجی از حضور در
چنین فضایی
ثبات باالی امنیتی منطقهای که میتواند زمینهساز جذب سرمایه بیشتری گردد
وجود پتانسیلهای قوی تاریخی ،اقلیمی ،فرهنگی و منابع انرژی در هر کالنشهر بهمنظور حضور و رقابت در عرصه
فراملی (نهادی ،اقتصادی ،ژئوپلیتیکی)

بعد ای استمناخ مضامی و یست بید ،آنگا یر ای منال با استاایه اینین بنگان
ن ش الدم گا ،محل یر بی الالل سای ،کاالنشاهنگا باا اساتاایه ای کادگا،
استمناخ شده مجدی مدری ارییاب و امتیاییگ قنار گنفا س باتدتا با ماگیا
محتدا ،کدگا ،استمناخشده یر گام نمس

آنگا بناسا

رو

و

سدات یر گهاار
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گنوه ن اط (قدت ضع
باتدت ب اگای

فنصا

و تهدیاد) یسات بیاد ،شادندس یر گاام بعاد،

ای ،دام امتیاییگ شدهاندس یرواقع یر ای منالا متغینگاا،

اصل تاثینگذار بن الدم گا ،محل (مدینی

شهن )،باتدت ب میازان اگایا

گن مضادن و م ایس ای مضامی با یلدی ن ضنیب اگای
آنگا ا تصاص یایه شدس یر گام نمس

بی صان و یاک با

،دام یا ل مدری ارییااب قنارگنفتا و

ب مدلا گا ،منبدط ب آن ضنیب الیم یایه شدس م دار ای ضنایب باید ب گدنا ا،
باشد ک مجادع ضنایب مدلا گا ک یر ستدن یوم تدوا تیییم شده اسا

یاک

باشدس یر ستدن سدم (نانه) باتدت ب معادل یا ،ال بدین قدتگا ب تنتیب رتب
 ٣یا 4و ب لحاظ تد ،یا معادل بدین ضع گا ب تنتیب رتب  ١یا  2ا تصااص
یایهشده اس س
جدول  .4ماتریس ارزیابی عوامل داخلی)(IFE

عوامل

ردیف
S1

S2
S3
S4
S5

نقاط
قوت

S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13

عوامل محیط داخلی
حضور فعاالنه برخی از شهرداریهای ایران در سازمانهای
بینالمللی در حوزه مدیریت شهری (مثل تهران در سازمان مترو پلیس
و)...
شکل گیری ارتباط سیستمی بین نهادهای مرتبط با مدیریت
شهری در مسیر حکمروایی خوب و مشارکتی
رو به افزایش بودن تخصصگرایی در مدیریت شهری در
سطح حکومتهای محلی
کاهش نقش تصدی گری دولت در امور اقتصادی
(خصوصیسازی)
وجود طرحهای کالن باالدستی و نظاممند نمودن سازوکار
آینده شهر (طرح مجموعه شهری)... ،
شکل گیری مناطق آزاد و فراهم شدن زمینه سرمایهگذاری
بین المللی و کاهش بروکراسی اداری در آن
شکل گیری شوراهای شهری و روستایی با استقالل
عملکردی باالتر
موقعیت استراتژیک ایران در منطقه خاورمیانه
پهنه جغرافیایی و پراکندگی کالن شهرهای ایران در نقاط
مختلف
استقرار در یک محدوده جغرافیایی که کالنشهرهای
پیرامونی از ضعف قابلتوجهی برخوردار هستند
وجود تجارب مفید کسبشده در طی سال های اخیر و ارائه
آن به کالن شهرهای کشورهای همسایه
ثبات باالی امنیتی در منطقه ای که بسیار شکننده است
میتواند زمینهساز جذب سرمایه بیشتری گردد
وجود مراکز علمی-دانشگاهی متعدد در کالنشهرها و رشد

ضریب

نمره

نمره نهایی

0.03
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0.09
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4

0.08

0.01

3

0.03

0.02

3

0.06

0.02
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0.08
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4

0.08

0.02

4

0.08

0.02

3

0.06

0.01

3

0.03

0.02

3

0.06

0.02

3

0.06

0.03

4

0.12

0.02

4

0.08
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S14

W1
W2
W3
W4
W5
W6
W7
W8
W9
W10
W11

نقاط
ضعف

W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22

باالی علمی نسبت به میانگین منطقه ای و جهانی و توان جذب
دانشجویان کشورهای پیرامونی
وجود پتانسیلهای قوی تاریخی ،اقلیمی ،فرهنگی و منابع
انرژی در هر شهر و کالنشهر به منظور حضور و رقابت در عرصه
فراملی
تعدد نهادهای مدیریتی در فضاهای شهری و عدم
یکپارچگی در ساختار نظام مدیریتی حکومتهای محلی
فقدان ساختار سازمانی و قوانین مشخص حکومتهای
محلی درزمینه دیپلماسی شهری و روابط بینالمللی کالنشهرها
یکسان بودن مدل اداره امور شهر در تمام شهرها و
کالنشهرهای
محدودیت قدرت تصمیم گیری در منافع عمومی محلی و
اجرای آن
غیره بومی بودن ساختار حکومتهای محلی
عدم بودجه ریزی الزم برای حضور در عرصه بینالمللی
ضعف حکومتهای محلی در درآمدزایی
عدم شناخت و توجه مدیران شهری نسبت به پتانسیلهای
درآمدزای موجود در سطح بینالملل
فقدان انسجام کافی مدیریت شهری با سطوح فرودست و
داخلی
عملکرد منفعالنه شوراهای شهر در حوزه دیپلماسی شهری و
گسترش همکاریهای بینالمللی
عدم حضور فعال و برنامهریزیشده نمایندگان شهرداریهای
کالنشهرها در سازمانهای بینالمللی غیردولتی
عدم تفکیک مدیریت سیاسی از مدیریت تخصصی
کمبود منابع مالی پایدار حکومت های محلی و وابستگی به
دولت
وجود چارچوبهای بوروکراتیک اداری
رابطه یکسویه مدیریت شهری با سیستمهای
فرادست،ملی،منطقهای
مشارکت ناکافی افراد ذی نفع در امر تصمیم سازی و
سیاستگذاری در طرحهای شهری
عدم برخورداری حکومت های محلی از بسترهای مناسب
سیاسی ،اجتماعی ،مالی و حقوقی
عدم هماهنگی و همکاری بین بخشی (محلی ،ملی و
فراملی)
شکاف مردم و تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی در
مدیریت های ملی و محلی
عدم توجه به ایجاد و تقویت زیرساخت الزم جهت
همکاری های داوطلبانه و رسمی شهر با شهر در سطح بینالمللی
عدم تخصص بخش زیادی از کارگزاران حکومتهای محلی
عدم استفاده مستمر و مفید از پتانسیلهای منحصربهفرد
تاریخی ،اقلیمی ،فرهنگی و منابع انرژی هر شهر و کالنشهر در رشد
خودش
جمع
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نتاای مصاااب ناانه با یسا آماده ای مااتنیس

با ن اگ ب تدوا  4و بناسا

ارییاب ،دام یا ل بنابن  2/٣١اس
الدم گاا ،محلا (مادینی

ای ،دی بیان ن آن اسا

کا ضاع گاا،

شاهن )،یر بای الاللا ساای ،کاالنشاهنگا یر

،نص گا ،رقابت بن ن اط قدت آن غلب یاشت اس س بیابنای ضانورت تدتا با
ن اط ضعا ک ب شدت الدم گاا ،محلا را تحا تااثین قانار یایه اسا

یر

رسیدن ب گدش مدرینین مهم و ایات اس س یر کیار ای مداری تدت ب مااتنیس
ارییاب ،دام

ارت یر ارائ اساتناتژ ،گاا ،میاساب بانا ،بای الاللا ساای،

کالنشهنگا یر ،نص رقاب پذین ،ن ش مهاا

داگاد یاشا س بانای اساا

یر

تدوا  5ای امن مدریتدت و بنرس قنارگنفت اس س
جدول  .5ماتریس ارزیابی عوامل خارجی)(EFE

عوامل

نمره
نهایی
0.09
0.12
0.01

ردیف

عوامل محیط بیرونی

ضریب

نمره

O1
O2
O3

غنای تاریخی و میراث فرهنگی غنی در شهرها و کالنشهرهای ایران
پتانسیل های اقتصادی باالی کالن شهرها براثر تنوع محیطی
وجود فضاهای علمی و دانشگاهی با اساتید مجرب در کالنشهرها
استقرار در یک محدوده جغرافیایی که کالن شهرهای پیرامونی از ضعف
قابلتوجهی برخوردار هستند
وجود محصوالت و صنایعدستی بومی به منظور معرفی بیشتر به جهان
تجاری سازی تجارب مدیریتی بهدستآمده در سطح بینالمللی ()
موقعیت ژئوپلیتیک و جایگاه ویژه ایران در روابط منطقهای
روابط خواهرخواندگی برخی از کالن شهرها با تعدادی از شهرهای جهان (مثالً
تهران با پکن ،مسکو )...
حضور و همکاری تعدادی از کالن شهرهای ایران در سازمان ها و نهادهای
تخصصی بین المللی در حوزه توسعه شهری
فراهم بودن امکان چانهزنی با نهادهای بین المللی در حوزه توسعه شهری
پتانسیل استفاده از موقعیت منطقه ای و اهمیت همسایههای مشترکالمنافع
تغییر مقیاس رقابت سرزمینی از سطح ملی به سطح شهری و منطقهای
وجود تجارب گسترده جهانی در حوزه مدیریت مناطق کالنشهری
وجود پتانسیلهای تاریخی برخی کالن شهرها برای جذب گردشگر خارجی
رشد روزافزون جمعیت شهری و تعدد کالنشهرها
چالش های سیاسی و روابط خارجی برخاسته از سطح ملی
کمبود سیاستگذاری کالن و مشخص مدیریت شهری در حوزه همکاری با
نهادهای فراملی
تخاصم آمریکا و تحریم ها بر عضویت و مشارکت فعال ایران در نهادهای
حکمروایی جهانی
فاصله زیاد نوع و ساختار مدیریت شهری کالنشهرهای ایران با استانداردهای
جهانی در بینالمللی سازی کالنشهرها
موقعیت حساس امنیتی در خاورمیانه و ژئوپلیتیک شکننده ایران و تأثیر بر
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چالش ها
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T6
T7
T8
T9
T10

حکومتهای محلی
اشاعه عامدانه ناسیونالیسم قومی و حمایت از جریان های افراطی قومگرایی و
ترس سرمایه گذاران خارجی از حضور در چنین فضایی
فقدان الگوی موردتوافق عام برای اداره مناطق کالن شهری در سطح جهان
تبلیغات ضد ایرانی شدید
کمبود منابع مالی و درآمدهای پایدار کالنشهرها
وابستگی شدید قدرت رقابت پذیری ایران به نفت و عدم قدرت دخل و تصرف
حکومتهای محلی در آن
جمع

نتای ااص ای ماتنیس ارییاب ،دام

ک ()2/5>2/٧١نتیج مدید آن اس
یینسا
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0.05

0.04
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0.05

1
3
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0.04
0.12
0.10

0.06

2

0.12

1=100%

2.71

ارت ناانه  2,٧١با یسا آماده اسا

ک فنصا گاا ،منبادط با ارت اا و ت دیا

گا ،رقاب پذین ،شهنگا بن تهدیدات آن غلب

داگد یاش

 .٩ماتریس عوامل داخلی و خارجی
بمشگا ،ممتل

ماتنیس استناتژ،گا و اولدی گا ،اتنای

نادیار یر  4ناای تداگان قنار م یگد (شل  )2و بناسا

سیستم را ب صدرت
است نار یایهگا یر یو

بعد اصل شل م گینی:
١ستاع امتیای ماتنیس ارییاب ،دام یا ل ک رو ،محدر  Xگا نشاان یایه
م شدی؛ 2ستاع امتیایماتنیس ارییاب ،دام

ارت ک رو ،محدر  Yگاا نشاان

یایه م شدیس یر ای ماتنیس گیانچ مدقعیا

میر ا مدریمرالعا اینیان ناانات

،دام

ارت و یا ل یر ناای اوا نادیار باشاد اساتناتژ ،تهااتا ؛ اگان یر

ناای ا یوم باشااد اسااتناتژ ،رقااابت ؛ گیانچ ا یر ان ا ساادم باشااد اسااتناتژ،
محافی کاران و سنانجام اگن یر ناای گهاارم باشاد اساتناتژ ،تادافع پیشایهای
م شدیس با تدت ب اییل تاع امتیای نهای ،دام یا ل
و تاع امتیای ب یس آماده ای ،داما
بیابنای مدقعی

اارت

رو ،محدر  Xگاا 2/24

رو ،محادر  Yگاا  2/٧١اسا

استناتژیک میر مدریمرالع یر ناای سدم نادیار تعیی م شدی

ک متیاسب با آن استناتژ،گا ،محافی کارانا ( )WOانتمااب داگیاد شاد و یر
ماتنیس بننام ریز ،کاا اساتناتژیک اساتناتژ،گاا ،ایا میر ا باا تنکیبا ای
استناتژ،گا ،یو میر ااتاال آن ( soو  )wTقنار داگید گنف س
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شکل  .2ماتریس استراتژیها و اولویتهای اجرایی SWOT

 .١0ارائه راهبردها بر اساس مدل SWOT

باتدت ب نتای ب یس آمده ای تحلی
ته

SWOT

ب مییدر ت دیا

الانانا محلا

ارت ا ،قدرت رقاب پاذین ،کاالنشاهنگا ،ایانان یر ،نصا بای الاللا

راگبنیگا ،یین یر تداوا  8 ٧ 6و  ٩ارائ م شدیس
جدول  .6راهبردهای ( )SOبرای بینالمللی سازی کالنشهرها در عرصه رقابتی فراملی

)(SO

برنامه ریزی الزم جهت ایجاد روابط سیستمی بین نهادهای دخیل در مدیریت شهری بهمنظور تقویت عملکرد آنها،
تالش جهت افزایش امکان چانهزنی با نهادهای بین المللی در حوزه توسعه شهری با اتکاء به حضور فعاالنه برخی
شهرداری های ایران در نهادهای بین المللی در حوزه توسعه شهری
توانمندسازی شوراهای شهر و روستا از طریق افزایش تعامالت و روابط مدیریت شهری با نهادهای بین المللی در حوزه
مدیریت شهری و تبادالت دانش و تجربه
بهره مندی از وجود روابط خواهرخواندگی بهمنظور افزایش تعامالت و روابط اقتصادی و تبادل تجربه و دانش جهت
بهبود وضعیت حکومتهای محلی
تالش جهت کاهش تصدی گری دولت و افزایش قدرت و اختیار مدیریت شهری با توجه به تغییر مقیاس رقابت از
سطح ملی به سطح شهری و منطقهای
افزایش اختیارات کالنشهرها برای برقراری تعامالت بینالمللی و استفاده از پتانسیلهای تاریخی و فرهنگیِ خود
بهمنظور جذب گردشگران خارجی و رقابت در عرصه بینالمللی
جدول  .7راهبردهای ( )STبرای بینالمللی سازی کالنشهرها در عرصه رقابتی فراملی

)(ST

حضور پرقدرت شهرداری های ایران در سازمانهای بین المللی در حوزه مدیریت شهری
افزایش منابع مالی و درآمدهای پایدار کالنشهرها با فراهم کردن زمینههای سرمایهگذاری بینالمللی در کالنشهرها
کاهش اثرات تخاصم آمریکا و تحریم ها بر عضویت و مشارکت فعال ایران در نهادهای حکمروایی جهانی با حضور
پرقدرت و فعال شهرداری های ایران در سازمانهای بینالمللی
کاهش وابستگی قدرت رقابتپذیری به نفت با ارتقا پتانسیلهای رقابتی کالنشهرها (گردشگری ،صنایع ،محصوالت،
فرهنگ و )...
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جدول  .8راهبردهای ( )WOبرای بینالمللی سازی کالنشهرها در عرصه رقابتی فراملی

)(WO

ارتقاء عملکرد شوراهای شهر در دیپلماسی شهری و روابط بین الملل با اتکاء بر حضور تعدادی از کالنشهرها در
سازمانها و نهادهای تخصصی بینالمللی
بازنگری و تقویت ساختار مدیریت شهری ازنظر دیپلماسی شهری و روابط بینالملل
بهبود وضعیت مدیریت شهری و بسترهای سیاسی ،اجتماعی ،مالی و حقوقی آنها با بهره گیری از تجارب گسترده
جهانی در حوزه مدیریت کالنشهری
اقتباس بومی از الگوهای مدیریت شهری موفق در کالنشهرهای دنیا جهت بهبود وضعیت تفرق ،عدم انسجام و
روابط یکسویه مدیریت شهری کالنشهرها با سیستم های فرادست و ملی
افزایش همکاری کالنشهرهای کشور با کالنشهرهای جهانی بهویژه کالنشهرهای منطقه با اتکاء بر موقعیت و
جایگاه ایران در کشورهای همسایه و روابط خواهرخواندگی با برخی کالنشهرها
فراهم نمودن زمینه حضور فعال نمایندگان شهرداریهای کالنشهرها در سازمانهای بینالمللی و نهادهای تخصصی
مدیریت شهری
فراهم کردن امکان مشارکت بین مردم و تصمیم گیران جهت توانمندسازی مدیریت شهری با بهرهگیری از الگوهای
دولت محلی در سطح جهانی
بهکارگیری الگوهای موفق مدیریت ش هری جهت بهبود وضعیت حکمرانی کالنشهرهای ایران
کاهش چارچوبهای بوروکراتیک اداری و بهرهمندی از امکان چانهزنی با نهادهای بینالمللی
فعال کردن دیپلماسی علمی در کنار دیپلماسی سیاسی برای جذب نخبگان سایر کشورها از طریق ارائه بورس هایی
که از طرف مدیریت کالنشهر ارائه میگردد.
جدول  .9راهبردهای ( )WTبرای بینالمللی سازی کالنشهرها در عرصه رقابتی فراملی

)(WT

تقویت ساختار دیپلماسی شهری در مدیریت شهری و شوراهای روستایی و شهری
توانمندسازی با سیاستگذاری کالن و مشخص مدیریت شهری در حوزه همکاری با نهادهایفراملی
حضور قدرتمند و فعالیت مؤثر و کارآمد در معدود سازمانهای بینالمللی عضو ،بهمنظور افزایش رقابت در عرصه
بینالمللی
کاهش وابستگی شهرداریها به دولت در تأمین منابع مالی و ایجاد زیرساخت های الزم برای درآمد پایدار کالنشهرها
از طریق گسترش تعامالت و روابط اقتصادی با سایر کالنشهرهای جهانی
سرمایه گذاری و تقویت بخشهای گردشگری ،صنایع و محصوالت بومی کالنشهرها جهت رقابت در عرصههای
بین المللی و کاهش وابستگی به نفت و دخالت دولت در امور حکومتهای محلی
استفاده از ایرانیان مقیم خارج جهت کاهش تأثیرات تبلیغات ضد ایرانی و تأثیر آن بر روابط و تعامالت اقتصادی و
قدرت رقابتپذیری کالنشهرهای ایران

گنیک ای ای راگبنیگا ب نحد ،م تداند الدما گاا ،محلا را یر تح ا ایا
گدش یار،رسان باشدس یرای بی استناتژ،گاا ،محافیا کارانا با ،یادان بهتانی
استناتژ ،یر مدقعی

و یمان فعل پیشیهای م شادی کا ما تداناد الدما گاا،

محل را یر پیشبنی اگاداش ادی یر بای الاللا ساای ،کاالنشاهنگا یر ،نصا
رقاب پذین ،فعل کاک شایان تدته کیدس
نتيجهگيری
الانان محل یر اینان بنا ،رقاب
شهنگا یر ،نص گا ،بی الالل

یر سردم فناملا و مشاارک

فعااا کاالن

نیایمید بهنهگین ،ای مااگیم ناد و بن ادریار ،ای
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ن اه ب آییده و رویلنی راگبنی ،اس س ب مییدر تح
تصایمگین ،یر الی گا ،ممتل

الدم

تادیض ا تیار یر ای الی گاا ای اگایا
تای اه الدم گا ،محل (مدینی

ای امن تعایا بای ساردم

(ای ساردم انی تاا کاالن) و ساردم
قابا تادته بن ادریار اسا س ن اش و

شهن )،یر سیاس گاا ،کاالن و محلا یر

رقاب پذین کنین کالنشهنگا مهم و قاب تدت اس ؛ امن ،ک یر شنایط کیادن و
باوتدی تال گا ،صدرتگنفت گاچیاان با سابب ابعاای ،گادن تانکزگنایا
مشارک

شدید ضع

شهنوندان و ساایمان گاا ،غینیولتا

سایوکارگا ،کام منیمساالر ،محل

ضع

شاافی

،ادم شال گیان،

پاسام دی و قاندنایاد،

و سسس گاچیان با گالشگا ،تد ،مدات اس س نیاام مادینی

شاهن ،ایانان کا

ب ،یدان یل ای مهمتنی نااییدگان الدم گا ،محل شیا ت م شادی بایاد با
سات انک

کید ک بتداند با است الا بیشتن ،یر ایاره امدر محل تصاایمگیان،

کید گناک یر غین ای صدرت مدینی
رقاب

ات یر سرق مل نیز تای ااگ نداشات و مادینان شاهن( ،محلا ) تیهاا

ب ،یدان نیم یگیده شیا ت
مدینی

شهن ،تیها مجان ،داگاد بادی و ماهادم

داگید شدس مهم تنی ن اط قادت یر ت دیا

تای ااه

شهن ،را م تدان یر «ثبات باال ،امییت یر میر » «شل گین ،شدراگا،

شهن ،و روستای با آیای، ،ا بیشتن» «اضدر فعاا بن ا ای شاهنیار،گاا یر
سایمانگا ،بی الالل » و «وتدی مناکز ،لا  -یانش اگ متعدی یر کالنشاهنگا و
رشد ،لا باال ،اینان یر ساا گا ،ا ین» یانس س ای یر اال اس

ک مهمتنی

ن اط ضعا ک بنا ،بی الالل سای ،کالنشهنگا ب یس آمده «،ادم بن ادریار،
مدینی

شهن ،ای قدرت تصایم گین ،مست

ا دق محل » و «،دم گااگی
«،دم شیا

یر امدر سیاس

و گالار ،بی بمش (محل

مسئدلی شهن ،نسب

اتتااا،

ماال و

مل و فناملا )»

ب فضاگا ،یرآمادیا ،بای الالا » «ف ادان

سا تار سایمان و قدانی مشمن الدم گا ،محل یریمیی ییپلااسا شاهن،
و روابط بی الالل کالنشهنگا» «کابدی میابع مال پایدار الدم گاا ،محلا و
وابساات

ب ا یول ا » و «تعاادی نهایگااا ،ماادینیت یر فضاااگا ،شااهن ،و ،اادم

یلپارگ

ک باالتنی ضنایب

یر سا تار نیام مدینیت الدم گا ،محل »اس
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را با

اادی ا تصاااص یایهاناادس بیشااتنی فنصا گااای کا یولا گااا ،محلا

م تدانیدبنا ،بای الاللا ساای ،کاالنشاهنگا بهانه ببنناد ،بارتیاد ای «مدقعیا
ژئدپلیتیک و تای اه ویژه اینان یر روابط میر ا« »،تغیین م یا

رقاب

سنیمیی

ای سرق مل ب سرق شهن ،و میر ا ا« »،وتادی پتانسای گاا ،تااریم بن ا
کالنشهنگا بانا ،تاذب گنیشا نان اارت » و «پتانسای اساتاایه ای مدقعیا
میر ا ،و اگای

گاسای گا ،مشتنکالایافع» و «فضاگا، ،لاا -یانشا اگ باا

اساتید مجنب» کا بااالتنی ضانیب را با
تهدیدات ک متدت مدینی

ادی ا تصااص یایهانادس مهامتانی

شهن ،یر بی الالل سای ،کاالنشاهنگا وتادی یاری

«گالش گا ،سیاس و روابط ارت بن است ای سارق ملا » «وابسات
قدرت رقاب پذین ،اینان ب نا

شادید

و ،دم قادرت ی ا و تصانش الدما گاا،

محل یر آن» و «تبلیغات ضد اینان شدید» اس

ک ،اللنی الدم گا ،محلا

یر بی الالل سای ،کالنشهنگا را تح تاثین قنار داگد یایس
باانآوری راگباانی ،نشااان یای کاا یر ایاا شاانایط محیراا ن اااط ضااع
الدم گا ،محل بن ن اط قدت و فنص گا ،محیر بن گالشگاا غلبا یاری و
ب استیای راگبنیگا ،پیشیهای ،یر ای تح ی م تدان با گدشاید ،بان اساتاایه ای
فنص گا تاادوی ،بن ن اط ضع
یمان آییده با تلی بن شایسات
مدتدی یر ت دی
الالل گا

الدم گا ،محل فاائ گنییادس و یر افا
گاا قابلیا

گاا تدانایدساایگا و یارایا گاا،

،یار الانان محل و ارت اء تای اه کالن شهنگا یر سرق بی

گااریس مدا تهان رقاب پذین ،شهن ،تیها یماان مدریبحا

م گینی ک مادینی

قانار

شاهن ،فناملا شال گنفتا باشاد؛ پاس وروی با ،نصا

بی الالل و رقاب پذین کنین محیطگاا ،محلا نیایمیاد ارائا آیای،گاا، ،اا
اسااابشااده و یرراسااتا ،قاااندن اساس ا کشاادر ب ا ماادینی
الدم گا ،محل با ت دی
رقاب

نهایگا و یینسا

شااهن ،اس ا س

گا ،اتتاا- ،اقتصای ،محیر

کالنشهنگا یر ،نص مل و بی الاللا را ایجاای کانیه و یر وگلا بعاد،

تای اه بی الالل و رقابت کالنشهنگا را ارت ا م بمشیدس
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