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 Purpose: The purpose of this research is to study the 

opportunities and limitations of the globalization of 

Tehran metropolis. According to experts, globalization is 

not a choice, but a wave that has started in all fields and 

fields and is moving fast, and countries are not able to 

deal with it or stop it, and the only solution is to 

consciously and actively join this wave. The metropolis 

of Tehran, as the capital of Iran and the most populous 

city in the country, has the capacity and, at the same time, 

many limitations among other cities in the country for 

globalization. This transformation or transition to 

globalization requires conditions, platforms, 

opportunities, threats, expertise and huge scientific, 

financial and social cultural resources. 

Materials and methods: The method of this research is 

foundational data theory. The data required for this 

research is the result of a semi-structured interview with 

14 knowledgeable and experienced experts in urban 

management. The method of selecting the participants is 

targeted and accessible and determining their number 

upon reaching the saturation stage has been specified. 

Findings: Based on the results of the research, the central 

phenomenon of "Crisis management" was chosen as the 

central phenomenon. One of the causes of this 

phenomenon is managerial incoherence and decentralized 

decision-making. 

Conclusion: The research results show that crisis 

management has led to managerial-situational 

regressions. 
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 تهران شهرکالن شدنجهانی هایفرصت کیفی بررسی
 

 1رضوانی لیال
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، جامعه گروه

  ایران تهران،
 

 *2موسوی یعقوب سید
 (.مسئول نویسنده)، ایران تهران الزهرا، دانشگاه اجتماعی، علوم گروه

 
 3محسنی رضاعلی

 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکزی، تهران واحد شناسی، جامعه گروه
 .ایران تهران،

 
 چکیده

 هایمحدودیت و هافرصت مطالعه پژوهش این هدف: هدف
 عقیده به شدنجهانی. باشدمی تهران شهرکالن شدنجهانی

 همه در که است موجی بلكه نیست انتخاب یک متخصصان
 حرکت حال در سرعتبه و است افتاده راه هازمینه و هاعرصه
 هاتن و نداشته را آن توقف یا آن با مقابله توان هم کشورها و است
 تهران شهرکالن. است موج این به فعال و آگاهانه پیوستن چاره

 و ظرفیت کشور، شهر ترینپرجمعیت و ایران پایتخت عنوانبه
 برای کشور دیگر شهرهای بین در فراوانی هاییمحدودیت هذامع

 مستلزم شدن،جهانی به گذار یا تحول این. باشدمی دارا شدن،جهانی
 ی،علم عظیم منابع و هاتخصص تهدیدها، ها،فرصت بسترها، شرایط،

 .است اجتماعی فرهنگی و مالی
. باشدمی بنیاد داده نظریه پژوهش، این روش: ها روش و مواد
 با یافتهساخت نیمه مصاحبه حاصل پژوهش این موردنیاز هایداده
 شهری مدیریت امور در باتجربه و نظرصاحب متخصصین از نفر 14
 و دسترس در و هدفمند کنندگان،مشارکت انتخاب شیوه. باشدمی

  .است شدهمشخص اشباع، مرحله به رسیدن با هاآن تعداد تعیین
 بحران مدیریت " محوری پدیده پژوهش، نتایج اساس بر :ها یافته

بی پدیده، این علل از. گردید انتخاب محوری پدیده عنوانبه "زده
 .باشدمی غیرمتمرکز تصمیمات اتخاذ و مدیریتی انسجامی

 زده، بحران مدیریت دهد،می نشان پژوهش نتایج :گیری نتیجه
 .است شده موقعیتی -مدیریتی هایپسرفت به منجر

 
 شهری، مدیریت تهران، شهر،کالن شهری، جهان: کلیدی واژگان
 .هافرصت

 
 17/01/1401تاریخ دریافت: 
 11/05/1401تاریخ پذیرش:  

 :نویسنده مسئولy.mousavi91@alzahra.ac.ir
 

 

_________________________________ 
1 Country based 

 مقدمه
ی و ارتباطی اشبكهی هاانیجرهر شهری که امروزه وارد 

یجهان گردد، وارد جهان شهری شدن گردیده است.ی میمرزبرون
و پیشگیری خود را بر  انكاررقابلیغواقعیتی  عنوانبهشهرها  شدن

 شدنیجهان. امروزه، کندیمتمامی جوامع سنتی و مدرن تحمیل 
ی شده است که در عین عدم گریز از امسئله، تبدیل به شهرهاکالن

که با توجه به بسترهای  باشدیمآن، دارای معایب و مزایایی 
هر  فردمنحصربهی هافرهنگخرده فرهنگی و اقتصادی و دیگر

شهرها، همراه  با تغییرات  شدنیجهان. باشدیمجامعه، متفاوت 
ی یک جامعه شهری رمادیغی مادی و هاجنبهبنیادین در همه 

ی هایدگرگون. این تغییر تحوالت شامل تغییرات و شودیمتعریف 
، تغییرات مربوط ورسومآدابکالن اقتصادی، ارتباطات اجتماعی، 

ی هادهیپدی، تمام طورکلبهو  ونقلحملبه معماری و شهرسازی، 
 . باشدیمشهری 

 باشد که بایدشدن، گذار اقتصادی میدر نظر لی و همكارانش، جهانی
های روز دنیا قرین باشد. جانبه اطالعات و فناوریبا توسعه همه

 جتماعیا -دیقتصاا رساختا نوین ییندهاآفر جملهاز  "شدنجهانی"»
 یشهر توسعه یلگوهاا بر عمیقی اتتأثیر که ستا نجها بر حاکم

 عصر بهاز آن  که یبشر معاجو تحیااز  مرحله ین. در استا شتهدا
 ،نشدا ت،طالعاا نقش ،شودمی تعبیر نیز فرا صنعتی داریسرمایه
 د،سوو  سرمایه تولیدو  نباشتا ایبر جهانی راتعتباو ا هاشبكه

 یهاشبكه یتاهددر  همتاییبی نقش نیز شهرهایافته و افزایش
 لتحو. اندپیداکرده فرهنگیو  جتماعیا ،سیاسی ،مالیو  دیقتصاا

، به نظام "1کشور پایه" اقتصادی منظااز  ارگذ بیانگر رمذکو
 (.1) «باشدمی "2شهر پایه"اقتصادی
تهران، پیامدهایی چون رشد و پیشرفت  شدنیجهان رسدیمبه نظر 
ی ارتباطی هاشبكهتا  ونقلحملی از شبكه وارداتی هایتكنولوژ

اگر  هذامعاجتماعی، امكانات خدماتی و آموزشی را همراه دارد. 
ی که از اهیرویباین تحوالت را مثبت ارزیابی کنیم، مهاجرت 

ن صورت ی آهاحومهو روستاها به تهران یا  ترکوچکشهرهای 
ی صنعتی ناشی از طیمحستیزی هایآلودگو یا معضالت و  ردیگیم

یبی غیرمجاز با ایمنی بسیار نازل، تراکم وسازهاساختشدن یا 
ی شغلی یا آموزشی و هافرصتآوردن  به دستجمعیت برای  هیرو

ی هابرنامهی این فرایند و یا کژ کارکردهاپیامدها و  تواندیمرفاهی، 
توان گفت مسئله از سوی دیگر می، باشد. شدنیجهان شدهرفتهیپذ

های این شهر شهر تهران، محدودیتشدن کالناصلی در بحث جهانی
باشد. معضالت و مسائل در پیاده کردن الگوهای مدرن جهانی می

محیطی در به وجود آمده فرهنگی، اقتصادی، شهرسازی و زیست
و واضح از عدم  فافشهر تهران، تصویری شچند سال اخیر در کالن

بسترسازی مناسب برای ورود الگوهای جهانی، جهت تبدیل تهران 
 باشد است.شهر جهانی میبه یک کالن

ها مسئله اصلی محقق در این پژوهش، مطالعه و بررسی عمیق فرصت
سویه باشد. نگرش یکهای جهان شهری شدن تهران میو محدودیت

ویژه شهری شدن شهرهای بزرگ، بهمنفی یا مثبت به پدیده جهان
با توجه به مسائل سیاسی و اوضاع نامناسب اقتصادی حاصل تهران )

2 City based 
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  و همکاران     رضوانی لیال  112

 

 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

تواند تبعات و پیامدهای کالن المللی(، میهای بیناز شرایط تحریم
منفی در تمام ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جامعه به 

-یت دقیق و آیندهبار آورد. هوشیاری و اقدامات کارشناسی و مدیر

 شهری شدنانداز نسبتاً شفافی از آینده جهانتواند چشمنگرانه، می
تهران ارائه نماید. عالوه بر آن، مواجهه منطقی با روند تغییرات در 

ریزی کارشناسی برای آن، شدن و مدیریت و برنامهراستای جهانی
امه باشد. در برنهای پیش روی کشورها میترین چالشیكی از مهم

جهان شهری شدن تهران نیز، اگر بسترهای مناسب آن فراهم نگردد، 
شدن تهران با مسائل ها تبدیل به محدودیت گردیده و جهانیفرصت

های عمیق در ابعاد مختلف، صورت خواهد گرفت. و ناهماهنگی
ها و بندی و مقایسه فرصتبنابراین محقق در نظر دارد، به جمع

 شهر تهران بپردازد.کالنشدن های جهانیمحدودیت
 یبا توجه به همپوشان(، در پژوهشی، 2همكاران )قره بخش و 

 یهای جهانزیست شهر تهران با شاخصمحیط تیریهای مدشاخص
در نظر گرفتن سه عامل مذکور و انتشار  ند که باگیری کردنتیجه

در صورت تحقق اهداف بلندمدت در بخش  ،تیمنظم گزارش فعال
 دانتوالمللی میزیست کشور به مجامع بینهای محیطشهری تیریمد

های در خصوص شاخص رانیو پنجم ا صدیک گاهیدر ارتقاء جا
همكاران سرور و  باشد. تیحائز اهم اریمحیطی، بسعملكرد زیست

با مرور نوشتگان و آرای  اندنمودهسعی ای، (، در مقاله3)
ر رابطه با شهر بررسی هایی از این تحوالت دنظران، جنبهصاحب
ی تعریف جدیدی از زمان ها ارائهنتیجه همه این دگرگونینمایند. 

صورت اجتماعات فراملی و چندگانگی فرهنگی است. و جغرافیا به
شود و فضاهای شهری و طراحی آن در این شرایط بازتعریف می

های و مقیاس هاالیههای مفهومی، هندسی و شكلی جدیدی در قالب
ی ای شهرها و مبتنی بر رویهف شهر بر پایه سیستم شبكهمختل

 -طراحی جدید، منتج از شرایط اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و فنی
 .گیردتكنیكی جدید شكل می

نشان داد که نامه دکتری خود (، در پایان4) یآبادعلیان علی 
فرّق تواند تشهری میمناطق کالن یقلمرو ماتیبازتعریف نظام تقس

به  ینهاد انیهای مافزاییهم شیشهری تهران را با افزاکالنمنطقه 
پژوهش نشان داد  این جینتا نیبكاهد. عالوه بر ا یطرز محسوس

 یراحگرو ط در ینهاد -یو ساختار یاجتماع ییافزاو هم یكپارچگی
 نیو مشارکت همه کنشگران است که به بهتر یریگو بهره ینهاد

 شودیم ییبازنما ییبر نهادگرا یو مبتن ییحكمروا ینحو در الگوها
 ،«یاعاجتم یكپارچگی»و  «ینهاد -یساختار یكپارچگی» بیو ترک

(، در 5) یلخانیا خواهد کرد. دیو بازتول دیرا تول ییافزاهم دهیپد
در  نكهیرغم اشهر تهران بهکالندهد که، پژوهش خود نشان می

مقاومت در  لیشود به دل یتأکید شده است جهان یاسناد فرادست
ر هشو نهایتاً جهان یبه شهر جهان لیتواند تبدداری نمیمقابل سرمایه

ذکر  یهای که در قانون اساسها و دستورالعملدر گزاره رایشود. ز
نتایج . شده است یگرایی نفداری و غربشده است نظام سرمایه

از  تهران نتوانسته استدهد که، (، نشان می6پژوهش شریفی)
خود را  و موجود خود به نحو مطلوب استفاده کند یهاتیظرف

_________________________________ 
1 Monhanty 
2 Islands of reform 

در آن  شدنیعنوان شهر جهانی معرفی کند و کمترین شواهد جهانبه
 .شودیدیده م

سازی نیروهای محرک ( معتقد است فرآیندهای جهانی7) 1مونهانتی
کند که درک تغییرات شهری هستند. او در این تحقیق تأکید می

قدرت،  هایویژه شهرهای جهانی در زمینهو شهرها بهسازی جهانی
 باشد.میمجدد  بازبینیپایدار شهری خواستار های تقسیم و نابرابری

ی هامسائل داخلی به وجود آمده در شهرنشینیاقتصاد و  دلیل این امر،
رود، شهرها گذارد برخالف آنچه انتظار مینمیکه باشد می معاصر

از اقتصاد سیاسی وسیع  تبدیل گردند و "2اصالحات ریجزا"به 
، استفاده نمایند. نتایج تحقیق نشان شودها تولید میدر آن که جهانی

ا تا شهرها ر دهد که راهبردهای بسیاری باید به کار گرفته شودمی
محیطی مناسب و خدمات مردمی و با شرایط زیست، زندگی قابل

تبدیل شهری سالم و  ایمنی مناسب گرداند تا این اصالحات، شهر را
 پایدار نمایند.
 ،سازی بر شهرهاأثیر جهانی(. در پژوهشی با عنوان: ت8)3بی هان کارا

ن شدامروزه بسیاری از شهرها به دلیل تأثیر جهانیدهد که، نشان می
شدن به حاکمان زیرا شهرها در حال تبدیل ،کنندتغییر زیادی می
ای به رود این تحوالت، تغییرات گسترده. انتظار میکشورها هستند

سازی بر شهرها و درمجموع، تأثیرات جهانیهمراه داشته باشد. 
گیری است. این تأثیرات در زمینه مفهوم شهر جهانی در حال شكل

های اقتصادی، فرهنگی، سازی ارزشسازی، جهانیمسئله جهانی
ن بر درک مدیریت محیطی و تأثیر آاجتماعی، مكانی و زیست

امل سازی نیز شجهانی ای تحقیق حاکی از این است که،باشد. یافتهمی
، شیوه زندگی، رها، تصاویافزایش حرکات مردم، محصوالت، ایده

شود و از طریق پویایی محلی و جهانی بر ها و سرمایه میسیاست
نوبه خود باعث ایجاد تغییرات گذارد و بهشهرها تأثیر می

گیرد . محقق در نهایت نتیجه میشودری و خرد شهری میشهکالن
سازی تمایل به تأثیر بسیاری از الگوهای مكانی، اقتصادی که، جهانی

گذارد اما به نوبه خود بر شهرها تأثیر میو اجتماعی دارد که به
(، در 9)4شود. عاشیک رحمانهمان الگوهای مكانی منجر نمی

ریزی عنصری بسیار مهم برای هر هبرنامکند که، عنوان میپژوهشی 
ریزی مستلزم انتخاب، در پیگیری باشد. برنامهای میطرح توسعه

شد. بااهداف برای مثال، بهبود شرایط زندگی برای افراد و جوامع می
های اجتماعی اند که در قالب ویژگینشان داده های این پژوهشیافته

های دهد، بستههای متفاوت افراد را تشخیص میکه نفع گروه
های مشابهی در قالب ریزی موجود پایدار نیستند. پدیدهبرنامه

ی ریزی، ارائهتشخیص جنسیت و به حاشیه راندن افراد در برنامه
ریزی و ی درآمد و ایجاد اشتغال، شرکت افراد در برنامهعادالنه
ها هایی برای تضمین دسترسی عادالنه به خدمات زیرساختسیاست
 ریزی موجود در شهرشده است. بنابراین، بسته برنامهمشاهده

نتوانست به مسائل پایداری شهری از طریق رویكرد اقتباس  خوالنا
 .ریزی راهبردی دست یابدی برنامهیافته

 های پژوهشیدر بررسی شباهت و تفاوت پژوهش حاضر با پیشینه
توان گفت، موضوع این پژوهش، چه خالصه می طوربهمرور شده، 

3 Beyhan Kara 
4 Ashiq Rahman 
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ها و تهدیدهایی که جهان شهری شدن تهران از نظر بررسی فرصت
در بر دارد، چه از نظر روش پژوهش که با توجه به نظرات 

شدن شهرها، نظران حوزه جهانیکارشناسان حوزه شهری و صاحب
ه هایی دارد. جنبهای پیشین تفاوتگردد، با پژوهشحاصل می

نظران توسط صاحب شدهارائهی هاشنهادیپنوآوری این پژوهش، 
ریزی و ی، برنامهدهجهتتواند در آشنا با موضوع است که می

برداری شهر تهران، مورد بهرهشدن کالنهای جهانیاجرای برنامه
 ریز شهری، واقع گردد.ربط و مدیران برنامههای ذیارگان

 
 مبانی نظری

های حاصل از با اشاره به نابرابری ساسن، مانندبهنیز  1دیوید هاروی
اختالفات فرهنگی و طبقاتی در شهرهای بزرگ، پیشنهاد برقراری 
عدالت اجتماعی برای توازن و تساوی امكانات بین شهرنشینان را 

وی بر آن است که شهر در نهایت حاصل نوعی نابرابری »دهد. می
ول خود گرایشی ناگزیر در توزیع درآمدهاست. شهرها در تح

ایجاد خشونت و تعارض درون خود دارند. این تعارض در  یسوبه
آید آن واحد هم به دلیل نابرابری میان اقشار اجتماعی به وجود می

و هم به دلیل نابرابری میان مناطق مختلف زیستی در اثر توسعه و 
در  هاروی تنها دهیها. راه چاره به عقتوزیع نابرابر ثروت در آن

های ایجاد عدالت اجتماعی در شهرها از طریق تبیین و اجرای برنامه
در  2ساسن (.10)«ای و توزیع عقالنی و منطقی ثروت استتوسعه

نظریه شهر جهانی خود، به بررسی دو جنبه کامالً متفاوت شهرهای 
نشینی و سو، با اشاره به افزایش زاغهپردازد. وی از یکبزرگ می

ها به شهرهای بزرگ پرداخته و انگشت روی تنوع سیل مهاجرت
ها ها و تفاوتهای حاصل از این نوع تنوعفرهنگی و کشمش

شهرهای جدید را مراکز قدرت اقتصادی پردازد و از سوی دیگر، می
شدن در داند. در نظریه شهر جهانی ساسن، جهانیداری میو سرمایه

هر شهری با توجه به بافت بومی و فرهنگی آن جامعه شكل 
گیرد که همین شكل بومی شدن جهان شهری، کلید درک می

 باشد.های پنهان در آن میواقعیت
 یشهرهای نشینزونی از حاشیهاگر این واقعیت که شمار روزاف»
و سیاهان در  تبارها نیالتمتحده، یعنی مهاجران در اروپا و ایاالت)

متحده، روستاییان مهاجر به شهرها در آسیا و انبوه ایاالت
( در شهرهای توسعهدرحالنشینان شهرهای بزرگ کشورهای زاغه

ه یم کشوبزرگ متمرکز هستند را بیشتر بررسی کنیم، متوجه می
ها و ای از کشمكششهرها به فضاهای راهبردی وقوع مجموعه

ی هاتوانیم شهرها را یكی از عرصهاند. آنگاه میتضادها تبدیل شده
 (.11«)شدن سرمایه به شمار آوریمتجلی تضادهای ناشی از جهانی

فرضیات شهر "ی با عنوان در پژوهش، 1986در سال ، 3فریدمن
شدن و تأثیرات آن تفكرات جهانی، موجب ایجاد نظم به "جهانی

گیری شهرهای جهانی را فریدمن پدیده شكل. »بر شهرها، پرداخت
عنوان نقطه پایگاه و مراکز مطالعه کرده و شهرهای جهانی را به

ائه ی ارهاهیفرضکنترل جریان سرمایه در اقتصاد جهانی نامیده است. 
 باشد:شده توسط فریدمن به شرح زیر می

_________________________________ 
1 David Harvey 
2 Sassen 

انسجام شهرهای با اقتصاد جهانی و عملكردهای اختصاص داده  -1
یر تغی هرگونهشده به شهر در تقسیم فضایی جدید نیروی کار با 

ساختاری که در درون آن شهر اتفاق خواهد افتاد، قطعی است. تغییر 
در سیستم جهانی، متأثر از  مادر شهرهاویژه در عملكرد شهرها به

 موارد زیر است:
  حجم انتقال سرمایهجهت و 

 تقسیم فضایی عملكردهای مالی، مدیریتی و تولیدی 

  ی اقتصادی.اهیپای هاتیفعالساختار شغلی 

عنوان نقاط پایه در شهرهای اصلی در سراسر جهان به -2
ند. کنی فضایی و درهم تنیدگی تولیدات و بازارها عمل میدهسازمان

ه شود تا شهرهایی کمی این شهرها، سبب دهیتندرهمنتیجه ارتباطات 
مراتب فضایی پیچیده شدن، در درون یک سلسلهدر فرآیند جهانی

 بندی شوند.رتبه
عملكردهای کنترل و فرماندهی جهانی، مستقیماً در ساختار و  -3

شده های تولیدی شهرهای جهانی منعكسپویایی اشتغال و بخش
 است.

انباشت هایی بزرگ برای تمرکز و شهرهای جهانی مكان -4
 المللی هستند.های بینسرمایه

شهرهای جهانی نقاط مقصد برای تعداد زیادی از مهاجران  -5
 المللی هستند.داخلی و یا بین

شهرهای جهانی تحت تأثیر اثرات متناقض اجتماعی نظام  -6
 داری و قطبی شدن طبقاتی و فضایی هستند.سرمایه

ی افزایش داده، های اجتماعرشد شهرهای جهانی نرخ هزینه -7
(. 12«)ها بیش از ظرفیت مالی دولت استکه این هزینهنحویبه

 شناسیجامعه ،اسپانیایى نومارکسیست اندیشمند، 4مانوئل کاستلز
 حوزه در پژوهش و اطالعاتى جامعه با هموارهست که نام وی ا

 علمى محافل از بسیارى در را وى است. آثار همراه ارتباطات
 از برخىدانند. می کالسیک شناسیجامعه دوباره تولد ساززمینه

 زا شناسی مانند آنتونی گیدنز و پیتر هال،جامعه معاصر اندیشمندان
 و مارکس کارل چون بزرگانى شایسته جانشینعنوان به کاستلز
کاستلز را  «اطالعات عصر» یجلدسه ،گیدنز .برندمی نام وبر ماکس

« ایهسرم»ماکس وبر و پیتر هال آن را با کتاب « اقتصاد و جامعه»با 
رغم جامعه شناسان (. کاستلز به14، 13داند )می مقایسهقابل مارکس

داری سرمایه ریناپذییجدامكتب شیكاگو، شهر را جزء الینفک و 
 .دینمایمتلقی 

 شدنجهانی نظریه

و علل و عوامل آن توسط  شدننظریات مختلفی درباره جهانی
پرداز علوم اجتماعی ارائه گردیده است. در این بخش به نظریه

بررسی نظرات گیدنز، مک گرو، مک ایوان، سیموز، کومسا و 
شدن را جهانیآنتونی گیدنز، »پردازیم. رابرتسون در این مورد می

 داند و معتقد است که مدرنیته ذاتاً جهانیک پدیده مدرن می
اند از: نظام گیدنز چهار رکن مدرنیته را که عبارت .گراست
 نترلک خاص طوربه و) کنترل و نظارت گرایی، صنعتیداری، سرمایه
 متجانس دیگر مقوله چهار به نظامی؛ملت( و قدرت  -دولت سیاسی

3 Friedman 
4 Manuel Castells 
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  و همکاران     رضوانی لیال  114

 

 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 داریسرمایه اقتصاددهند، یعنی شدن را تشكیل میه ابعاد جهانیک
ی جهانو نظام  ملت -سیستم دولتکار،  المللیبین تقسیم جهانی،
 شدنیجهانپیوندی که گیدنز بین مدرنیته و  .سازدمی مرتبط نظامی،

ک عنوان یشدن بهنظر او درباره جهانی کنندهمنعكسکند برقرار می
مدرنیته است. این چهار مؤلفه  شدنجهانیشده و یا  مدرنیته بزرگ

ای عت گستردهشوند که وسسطحی، چهار بعد مدرنیته محسوب می
شدن  فشرده هم شدن هم به درمفهوم جهانی(. 15«)اندپیدا کرده

عنوان یک کل داللت جهان و هم تراکم آگاهی نسبت به جهان به
 (.35: 1393دارد )رابرتسون، 

 

 هاروش مواد و 
باشد. جامعه گرندد تئوری(، می) یاروش این پژوهش، نظریه زمینه

نفر از متخصصین و استادهای  14مورد مطالعه این پژوهش، شامل 
و  نظرصاحبدانشگاهی هستند که در خصوص موضوع پژوهش 

تجربه بودند. این افراد با روش انتخاب هدفمند از بین واجدین 
شرایط مطلع و آگاه از موضوع پژوهش انتخاب گردیدند. تعداد 

های نظری و تا ه مرحله اشباع دادهرا رسیدن ب کنندگانمشارکت
-مشخصات مشارکت 1حدودی، مفهومی، تعیین نمود. جدول 

 دهد.کنندگان پژوهش را نشان می
 

 کنندگاندموگرافیک مشارکت 1جدول 
 سابقه پژوهشی یا اجرایی در خصوص کالنشهر تهران شغل نام شماره

-دانشگاه عالمه طباطباییعضو هیئت علمی دانشكدۀ علوم اجتماعی   استاد دانشگاه غالمحسین لطیفی 1
 دانشكده علوم اجتماعی  معاون  دانشجویی -استاد دانشگاه

 شاغل در شهرداری با سمت مدیریت شهری مدیر شهرداری یحیی رنجبران 2

 استاد دانشگاه خاکساری علی  3
 ریزی شهری دانشگاهاستاد دانشكده علوم اجتماعی دانشگاه گروه برنامه 

 عالمه طباطبایی
 شاغل در شهرداری با سمت مدیریت شهری مدیر شهرداری سروش خرد 4

ی، اتوسعه منطقه و ریزی اجتماعی شهریگروه برنامه، شهرسازیدانشیار  استاد دانشگاه محمد شیخی 5
 دانشگاه عالمه طباطبائی، دانشكده علوم اجتماعی

 دانشگاهاستاد  موسی کمانرودی 6
 15 -ریزی شهری دانشگاه خوارزمیاستادیار گروه جغرافیا  و برنامه

مشارکت در طرح تفضیلی  89الی  74سال سابقه کار در شهرداری از سال 
 شهر تهران

مشاور شهردار -شهرداری تهران 17معاون فنی عمرانی شهرداری منطقه  مشاور شهردار رضایی 7
 در امور عمران و شهرسازی معماری

محمد جواد حسینی  8
 ریزی شهریاستاد دانشگاه، رشته برنامه استاد دانشگاه کومله

-انبندی شهر تهراستاد دانشگاه آزاد اسالمی و مسؤل دبیرخانه پایش رتبه استاد دانشگاه مهسا دزفولی 9
 شاغل در مدیریت شهری

 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران استاد دانشگاه میثم بصیرت 10

 مشاور شهردار مصطفی موسوی 11
 معاون -تهران شهرداری مناطق امور معاونت مناطق امور معاون مشاور

 مستضعفان بنیاد) دانشمند توسعه و تحقیق مؤسسه در هاپروژه امور
 (اسالمی انقالب

 عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران استاد دانشگاه ایرج اسدی 12

ای، ریزی اجتماعی، شهری و توسعه منطقهگروه آموزشی برنامه داستا استاد دانشگاه محمود جمعه پور 13
 دانشكده علوم اجتماعی، دانشگاه عالمه طباطبائی

 استاد دانشگاه شهید بهشتی استاد دانشگاه مرتضی قورچی 14

مرور ادبیات نظری و برای ایجاد حساسیت نظری، محقق، به
هایی مرتبط با ابهای مربوطه، مقاالت و کتتجربی)برخی نظریه

، پرداخته است. همچنین در این پژوهش، برای کسب اعتماد (موضوع
هایی چون، ارزیابی توسط های پژوهش، از روشنسبت به یافته

های مفهومی و نظری کنندگان، کنترل و بازبینی یافتهمشارکت
های تحلیلی استفاده گردیده توسط استادان راهنما و مشاور و مقایسه

 است.

نجی با صحت س پژوهش این در: اعضا توسط یابی اعتبار یا کنترل-1
 ها خواستهآن از( نفر 6) انیگوهای استخراج شده با نظر پاسخمقوله

 رنظ آن مورد در و کرده ارزیابی را آمده دست کلی هاییافته تا شد
 تأیید را آمده دست به هاییافته صحت کنندگان،مشارکت. دهند

 .نمودند
های میدانی پژوهش، با مرور و یافته: تحلیلی هایمقایسه -2

های خام و سیر از قیاس به ها و دادهبرگشت مجدد به نظریه
 های انتزاعی بازبینی شد.استقراء، صحت یافته
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در مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی : ممیزی فن از استفاده -3
کارشناسان آشنا با روش از نظرات استادان راهنما و مشاور و نیز 

 استفاده گردیده است.
بود که در مرحله  صورتنیبدجریان کدگذاری باز در این تحقیق 

محض رسیدن به منزل، نگارش و سپس تمام نكات هر مصاحبه را به
هایی که به مهم آن را وارد جدول گردید. در مرحله دوم تمام داده

م مرتب و خرده یک مفهوم مشترک اشاره داشتند را پشت سر ه
ای که مشتمل بر همه مفاهیم مشترک باشد را انتخاب مقوله

ای نمود. در مرحله بعد، خرده مقوالت به دست آمده را در طبقهمی
تر که شمول بیشتری نسبت به مرحله قبلی داشت، به نام انتزاعی

ها، داد. این مراحل در طول انجام گردآوری دادهمقوالت قرار می
 شریحت برایبه میدان و فرآیندی بوده است.  وبرگشتترفصورت به

از  نمونه یک مفاهیم، به خام هایداده گذار از کار بیشتر روند
 .کنیممی های کدگذاری شده اشارهمصاحبه

 

 
 نمونه کدگذاری باز 2جدول 

 مفاهیم های خامداده کد

 تعامل دیگر کشورهای با باید ما که شده طوری کشورها شدنجهانی شرایط 1(3)1کد 
 باشیم داشته

 شرایط اجباری تعامل با جهان

 2سهم ناچیز ایران در اقتصاد جهانی* داره رو ناچیزی بسیار سهم قطعاً که جهانی تجارت و جهانی اقتصاد نظر از (3)2کد 

های اجتماعی خیلی های اجتماعی خوبی هم وجود داره ولی این ظرفیتظرفیت (8)3کد 
 ده.شدن رو نمیشه و اجازه جهانیداده نمی روشون مانور

های اجتماعی اهمیت بودن به ظرفیتبی
 تهران

 شهرهانکال به نسبت رو متوسطی حد از ترپایین و ضعیف بسیار جایگاه نظر به (6)4کد 
 شهرهاجایگاه ضعیف تهران در بین کالن داده. اختصاص خودش به دنیا

 (11)5کد 
 شهری مدیران برای هست تحصیلی رشته هست تجربه همین مسئله ترینمهم
 الس چندین تجربه حداقل فرایند در باید واقعاً شهر مدیر بشه خوادمی که کسی

 باشه. کارکرده شهری مدیریت هایعرصه در
 لزوم حاکمیت مدیریت تخصصی*

در جدول زیر، روند کلی کدگذاری باز و سیر از مفاهیم به خرده 
 های پژوهش، آمده است.توجه به داده مقوالت و مقوالت با

 
 سِیر از مفاهیم به خرده مقوله و مقوله 3جدول 

 کد مفاهیم خرده مقوالت مقوالت

 
اصالحات ساختار 
 مدیریت هوشمند*

 مدیریتی* هایبایستگی
 لزوم حاکمیت مدیریت تخصصی*

 مدیریتی* تغییرات لزوم (13 -11)5کد 
 پذیریگری و انعطافتسهیل

استفاده از تفكرات تخصصی 
 مدیریتی

 (62 -60)3کد  لزوم تغییرات مدیریتی
 (13)4کد  استفاده از توان داخلی و مشاوره و تجربیات دیگر کشورها

 هایافته
ها انتخاب مفاهیم و سیر از استقرا به قیاس بعد از کدگذاری ِمصاحبه

های اصلی، در نهایت مدل و رسیدن به خرده مقوالت و مقوله
عنوان پدیده محوری به، "مدیریت بحران زده "پارادایمی محوری 

ی برا، اصطالحی است که محقق مدیریت بحران زدهانتخاب گردید. 
ار ککارایی در مدیریت کالن کشور، بهفقدان عمیق تخصص و بیان 

 برده است.
 بحران زده تیریمد پدیده

_________________________________ 
-های مشارکتهای خام )صحبتکنندگان و منظور از شماره داخل پرانتز، شماره دادهکننده مورد نظر در جدول مشارکتمنظور از کد، شماره مشارکت1 

 باشد(.های باز میکننده در جدول کدگذاری

 هایباشد. یعنی مفهوم مورد نظر در مصاحبهمنظور از عالمت * بر روی مفاهیم، خرده مقوالت و مقوالتی که در پژوهش آمده، تکرار مفهوم مورد نظر می2 
 قبلی نیز تکرار شده است.

کنندگان صاحب دانش و تجربه در عرصه به اذعان مشارکت
های بسیاری برای تبدیل به مدیریت شهری، تهران دارای پتانسیل

مدیریت و عدم داشتن برنامه صحیح و باشد. اما سوءشهر میجهان
شهر تهران، های کالنها و پتانسیلتخصصی برای هدایت فرصت

انسجامی بی باعث ایجاد شرایط کنونی در تهران گردیده است.
ه وجود آورندمدیریتی و اتخاذ تصمیمات غیرمتمرکز از جمله علل به

باشد. از سوی شهر تهران میدر کالنمدیریت بحران زده پدیده 
و  ساختاریزدگی و مدیریت اقتصادی بیمار، شرایط دیگر، سیاست
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 1401، تابستان 6 دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

های مدنظر استراتژیگر در ایجاد این پدیده هستند. مداخله
 ، به قرار زیر است.مدیریت بحران زدهکنندگان در پدیده مشارکت

 لزوم انبساط ارتباطی سیاسی -1

، در مدیریت بحران زدهپدیده در نهایت، . الگوپذیری مثبت -2
ده گردیموقعیتی  -های مدیریتیپسرفتمنجر به شرایط کنونی، 

، نشان مدیریت بحران زدهمدل پارادایمی پدیده  1شكل در  است.
 داده شده است.

 
مدیریت بحران زده شرایط علی پدیده. 1شكل 

 انسجامی مدیریتیبی
از  یلیشدن خ كپارچهی یهارساختیز یسر کی دیبا: 4کد 

 ارتیحدود اخت یادار یموضوعات رو از جمله بحث مجوزها
شدن و  كپارچهیدر جهت  هانیدر تهران و اتصال ا یشهر تیریمد
ده ب شیشهر افزاکه بتونه اقتصاد رو در کالن یاجهیبه نت دنیرس

از  یكی مطمئناً .افتهیاتفاق ب نیا دیو با تیحائز اهم اریمطمئناً بس
 یشهر تیریمد یسازكپارچهیردم بحث که عرض ک یازهاینشیپ

دن بو كپارچهی ایدن یکشورها باًیتمام تقر دردر شهر تهران هست. 
بحث ارتقا  یکه تو یاز موضوعات یكی یشهر تیریمد ستمیس

 تیریو مد یاسیو س یو کنترل موارد اقتصاد یشهر تیریمد گاهیجا
اقدامات  انیکه تمام متول یتا زمان ما .تهیحائز اهم اریبس یشهر

مرکز و مت میاداره کن مینتون كپارچهیصورت شهر به کیمختلف در 
ها گاهدست نیا یرو بابت هماهنگ یگزاف یهانهیهز میاداره کن مینتون

و عدم  کیبه خاطر بحث تفك متأسفانه .میپرداخت کن دیبا
 گاهیدر تهران باعث عدم ارتقا جا یشهر تیریمد ستمیس یكپارچگی

 یجهان ریو قرار گرفتن در مس یشهر تیریشهر تهران در حوزه مد
رو  یاز حد  متوسط ترنییو  پا فیضع اریبس گاهینظر جا به، شده

 به خودش اختصاص داده. ایشهرها دننسبت به کالن

 یو کالً نظام شهر یشهر رانیو مد یشهر تیریمد ییناآشنا: 5کد 
 یوقت دیرو شما فكر کن یشهر تیریمد و شدنیما با روند جهان

 ستین یشهر تیریاش مدخودش اصالً رشته یشهر تیریمد
 تونهیم یها کارنكرده چه جورحوزه نیو تو ا ستین یشهرساز
ه ک میریگ گمیدرواقع من م هیقض نیبشه به ا نیجو جورنیدرواقع ا

 نیما در ا یشهر رانیمد یشهر تیریاصالً  رشته نه تجارب مد
 .چقدر هست طهراب

 
 اتخاذ تصمیمات غیرمتمرکز

ما ضمانت  نیاز قوان یلیخ و میرفت ندارما درواقع ما راه برون: 1کد 
رو  ییكجای مثالً. هستند یهاشون بده بستونیلیندارند و خ ییاجرا

سازنده  نیکنند مقصر ایم بیرند تخریمجوز گرفته ساخته و م
 میمواخذه کن دیمجوز رو داده رو با نیهست که ا یکس نیا ستین

علت  نكهیا یجارو صادر کنه و به یمجوز یجورنیشه همیمگه م
 مینیبیم میریحاال م میگردیدنبال معلول م میدار میرو جستجو کن

ساختمون هم جزء  نیکرده خوب ا بیزده اون ساختمون رو تخر
ساخته  میدادیاون موقع اجازه م دیشه نبایکشور محسوب م ییدارا

 منابع. برخورد کرد دیبشه و با اون که اجازه داده ساخته بشه با
. منفعته میریضرر رو از هر جا بگ یو جلو میمون رو هدر ندیمل
 نیاش باال هست که به اتهران و حومه یاثرگذار نیا قدرنیا یول

 تیعلم باال عقالن کیامكان شكستش وجود نداره مگه با  یراحت
 یهاسمیآمرانه مكان یباال اونم نه در جا ییاجرا یهامیزیباال و مكان

و چارچوب مدار  یمل یهااستیس ازمندین ما. میانجام بد یكیارگان
مون هم اجازه یاستان ریمراکز غ یلیبه خ و میهست یعلم یلیخ

ه ش یمون در مرکز گرفته مماتیتصم شتریما ب و میبد یریگمیتصم
ظر داشتن ازن یاها استقالل منطقهاز استان یاریبس میداشت یو ما زمان

خود خرمشهر  یو تا حد رازیمثل رشت مثل بوشهر مثل ش یاقتصاد
 یفرهنگ یاقتصاد تیعقالن کیهستم با  دواریام من. و خود مشهد

   یم.رسب یریگمیو حوضه تصم میبهش برس میکه در کشورمون بتون

 شرایط مداخله گر

 گرایی مذهبیافراط -1

 مدیریت اقتصادی بیمار -2

 

 شرایط علّی

 انسجامی مدیریتیبی -1

 اتخاذ تصمیمات غیرمتمرکز -2

 

 زمینه

میزان -1  

شدت-2  

دوره زمانی -3  

 یامدهاپ

 یموقعیت -های مدیریتیپسرفت -1

 

 پدیده

 مدیریت بحران زده

 راهبردها

لزوم انبساط ارتباطی  -1

 سیاسی

 الگوپذیری مثبت -2
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ها و نهادهای مختلف، هماهنگ با یكدیگر، در : باید ارگان12کد 
 اساس یک از عناصر مدیریت شهری است. هایشهردارتالش باشند. 

شهرهای جهانی این است که ما بتوانیم به یک شهری دارای 
خیلی از کشورها دفاتری را در  درواقع ی تبدیل شویم.ریپذرقابت
یرگذااستیسدولت خودشان دارند که این دفاتر برای  ئتیهکنار 

 شدنیجهانی شهری در عرصه ریپذرقابتتا بتواند  کنندیمتالش  ها
در کشورها و  هایشهرداریی که رهااکرا انجام دهد. یكی از 

این  دهندیمانجام  هایریپذرقابتشهرهای پیشرفته برای افزایش 
نكه ای واسطهبهشرایط بهتری داشته باشد و  وکارکسباست که 

ی سیال جهانی در آن کشورها هاهیسرماشهر شرایط مناسبی دارد 
باید نقش  (شهرداری) یشهر تیریمد استقرار یابد. تواندیم

 ی محلی را در توسعه اقتصادی آن شهر در نظر بگیرد. هاحكومت

 

 مدیریت بحران زدهگر پدیده شرایط مداخله
 گرایی مذهبیافراط

 و نمبیینم شدنیشدن با جهان یبعد اسالم نیب یمن تعارض: 3کد 
 یسالما تونهیو شهر تهران م فتهیبا هم  اتفاق ب تونندیم هانیدرواقع ا

و  شدنیبه نظر من جهان یول. باشه یزمان هم جهانباشه و هم
در نوع  یول. فتهبی اتفاق زمانصورت همبه تونهیشدن م یاسالم

 یول ردپذییشدن رو م یاسالم. نمبییتفكر در کشور تعارض م
 دیاز د شدنیما نوع نگرشمان به جهان یول. ردیپذیرو نم شدنیجهان

رو  شدنیکه در کشور وجود دارند جهان هاییاستیعده س کی
 یاسالم دنیم حیو ترج دونندیم شدنیدرواقع در تعارض با جهان

ه که وجود دار یکه وجود داره و نوع تفكرات ینوع نگرش یول  بشه
هم  هیترک. داره دیتأک شدنیشدن بدون جهان یاسالم یرو شتریب

 یلیهست و عربستان هم مسلمان هست و عراق و خ یکشور مسلمان
 یلیرو ندارند و خ هاتیمحدود ولی هستند مسلمان هااز کشور

به  درواقع شده. جادیا هاتیدر تعامل هستند و ظرف ایراحت با دن
 یاسیو س تیریکه در جامعه مد یكیدئولوژیخاطر تفكرات ا

 یاسالم هایاز کشور کیچیبا ه رانیکشورمون حاکم هست و ا
 یماسال نیو قوان میباش یاسالم مخواهییما م. ستین سهیمقاقابل ایدن

مثالً مسئله حجاب  نندبییم شدنیما رو در تعارض با جهان یو مذهب
 یسائل مذهببا م میداشته باش متونییم ایکه با دن یمسئله ارتباطات ایو 
ضاد مقدار ت کی رونینگاه بكنند که ا رونیا یبا برداشت خاص ایو 
از  یبعض دگاهیبه نظرم در د وهستش  ییگراو افراط کنهیم جادیا

هست  نای شونو عموماً احساس گراییافراط نیوجود داره ا رانیمد
 .رنگ بشهکم مونیممكن هست جوانب مذهب شدنیکه با جهان

دنیا دین و مذهب دارند و سالیقی در زمینه انتخاب  تمام: 13کد 
 ما دین وجود دارد اما مانع و محدودیتی برای پیشرفت هم نیست.

اما مانعی برای ارتباط با دنیا  میابودهدر طول تاریخ مسلمان 
نیستند اما به  شدنیجهانو مذهب و ایده مانعی برای  نید .میانداشته

و  وقفهدر کشور ما وجود دارد  متأسفانهطر قرائت خاصی که خا
و  میدهیمایجاد کرده و ما تاوان  شدنمانیجهانمانع در مسیر 

 به خاطر میشویمو از دنیا حذف  میشویم ترمحرومروز روزبه
نگاه دینی و مذهبی داشتن به  به نظرم. موردیبهمین قرائت خاص 

اما اگر بخواهیم  کندینممحدودیت ایجاد  خودیخودبهعقیده خاص 

بگیم که دیگران هم باید مثل ما کار کنند و فكر کنند محدودیت 
 کنه.ایجاد می

 
 مدیریت اقتصادی بیمار

توسعه کشورهایی مثل ایران راه خود را از طریق اقتصاد : 11کد 
. به دلیل عدم وجود ثبات سیاسی ایران، کندیجهانی پیدا و تعریف م

ظر ازن نیخارجی نیست. بنابرا گذارهیکشور قادر به جذب سرما نیا
 72مستقیم خارجی ایران آخرین رتبه را در میان  یگذارهیسرما

کشورها با یكدیگر نامناسب است  سهیکشور منتخب دارا است. مقا
 یاو این یه این دلیل است که کشورهای جهان هریک در مرحله

ن ازنظر بسیاری از متغیرهای مشخص در توسعه قرار دارند. ایرا
ایین آن رتبه پ یالمللنیسیاسی و اقتصادی بسته است و در مطالعات ب

 شده. دیتائ
ی بزرگ هاشرکت: معیارهای جهانی اقتصادی شدن: چقدر 12کد 

و.. در شهر  انیبندانشی، خدمات مهم تولیدی، مؤسساتجهانی و 
سال  45از  بعد ند.تهران وجود دارند و شعبه و فعالیت اقتصادی دار

در  ماًیمستقاز یک شرکت خارجی  میتوانینماز انقالب ما هنوز 
در ایران شعبه و خدمات پس از  هاشرکت نیا ایران خرید کنیم.

که ما بخشی از جمعیت  انگارانگارنهفروش ندارند. در حقیقت 
ی بزرگ دنیا نتوانستیم ارتباط بگیریم هاشرکتجهان هستیم. ما با 

اقتصادی این کار  ازنظرورها و شهرهای کوچک اطراف ما اما کش
 .انددادهرا انجام 

رو  هاییتیکه محدود میرو دار ینیما قوان یاز لحاظ اقتصاد : 3کد
با صادرات با واردات و کل  دیدر ارتباط با تول مثالً. کرده جادیا

 یکاالها یهاست و ما واردات بعضنیا ریکشور هم تحت تأث
 مخواهییکه آقا ما م مکنییو بحث م مکنییرو محدود م یخارج

 وقتچیو ما ه ستین یدرست زیچ کی ییخودکفا نیا میخودکفا بش
 در اقتصاد کشور هااستیس یگرمداخله. میخودکفا باش متونیینم

 .زنهیماست که درمجموع به اقتصاد شهر تهران لطمه م
 

 راهبردها
 لزوم انبساط ارتباطی سیاسی -1

 شدنلیبه تبد یآمادگ یلیخ یهنوز تهران به لحاظ فرهنگ: 4کد 
 نكهیا لشیهم دلاون و را نداره یشهر جهانشهر به عنوان کالن کی
 یدر جهان حرف یبه لحاظ فرهنگ خواهدیشهر که مکالن کی

باشه که  یو قو تیبتونه انقدر با ظرف نكهیگفتن داشته باشه ا یبرا
 نیرو در خودش جا بده و بتونه ا ایمختلف دن یهاتمام فرهنگ

در  یبودن بحث فرهنگ ادیز نیکنه و افرهنگ را در خودش هضم 
را انجام بده  یمناسب و قو اریدرواقع کار بس تونهیشهر تهران م

 ما .یو چه از نظر اقتصاد یجهت جذب نفرات چه از نظر فرهنگ
که  میبد جیترو یبودن شهر تهران رو جور یاسالم جینحوه ترو دیبا

با  کنندیبه شهر تهران نگاه م رونیکه از ب یدرواقع  نفرات یتمام
بودن شهرستان به عنوان  یبودنشان اون نقاط جهان یاستفاده از اسالم

 بودن  باعث یبارزتر  بكنه و نه اون اسالم یاسالم یشهر جهان کی
 به قدرت  یبستگ  نیا وبشه  شدنیدرواقع در جهان تیدودمح جادیا

تمام  دیداره که شما بتوان یقدرت ارتباطات قدرت یارسانه
موضوعات به  نیا شیرو که در شهر تهران است و نما یموضوعات
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 کیرا که درواقع دارن شهر تهران رو درواقع به عنوان  ینفرات
بودن نقاط قوت را در  یاسالم نیباشه که ا یدید ندیبیشهر مکالن
 در و نقاط قوت رو بخواد کاهش بده نیو ا مضاعف کند هرانشهر ت

ودن و درواقع    زهیبودن با مدرن یگفت که اسالم شهیجهت م نیهم
 نیرتاز مهم یكی مطمئناً ندارد.  یتعارض چیه یعلم و آگاه شرفتیپ

در  اطالعات یكیبحث بهبود درواقع تبادل الكترون یراهكارها برا
اده استف گهید یدر کل کشور مثل تمام کشورها یشهر تهران و حت

ها و شرکت یبرا یو داخل یمل نترنتیو امن از شبكه ا منیا
 هبه اتصال ب یازیکه اصالً ن ییافزارهااز نرم یاریها و بسسازمان

 .ندارد یجهان نترنتیا
با نهادهای مدنی و سیستم چرخش قدرت  شدنیجهان: پیوند 14کد 

این  واسطهبهی اول عنی باید شكل دهیم.و دموکراسی محلی را 
 و یی ایجاد شودگوپاسخی شود و سازشفاففرایندهای مدنی در ابتدا 

ی باالتر رود امنطقهی مختلف هاحوزهی تهران در ریپذرقابتسطح 
ی بیشتری را بگیره و جذب کند و دیپلماسی شهری هافرصتو بتواند 

خیلی اهمیت دارد که بتوانیم به کمک و ابزار دیپلماسی شهری 
ی را به سمت تهران بكشند گذارهیسرمای جهانی هافرصتبتونیم 

 که به مدیریت شهری بستگی دارد.
 دیدرواقع ما با یعنیچه  یعنیشدن  یاسالم دانمیالبته من نم: 5کد 

ا چه ت یو گذار اسالم ستیچ یکه شهر اسالم میکن فیتعر مییایب
 یشهر اسالم یهاشاخص مییایما ب یوقت یحت رهیحد درواقع امكان پذ

ام به ن یزیکه چ میباش نیو اگر واقعاً قائل به ا میکن فیرو تعر
تا  میاول به اون سؤال جواب بد دیبا رهوجود دا یتیس کیسالمیا

رو  هست که ما اگر اون نینكته ا یول میبه اون پاسخ بد میبعد بتون
از شهر  ینشانگان کیهرحال که به میفكر کن یواقع یدر معنا

 و نمیبینم یمن در تعارض با شهر جهان میتهران داشته باش یاسالم
با جهان اسالم که امروز  وندیاو هم حداقل در پ کنمیفكر م

 نیکه ا یاسالم یبا شهرها وندیمتأسفانه امروز حداقل خودشه در پ
ما چند تا برادر و خواهرخوانده شهر  یعنیهم در حداقل خودشه 

که با تهران برادر و خواهرخوانده  میدار گهید یدر کشورها یاسالم
 یتعارض تونهیدر کل م نیخب حاال ا که کنمیهستند. من فكر م

صفت  نیمثل کواالمپور هم خودش رو به ا کهچنان. نداشته باشه
-ینم ایآباد، کابل اسالم دونمیموصوف بدونه چه م ییاج هی دیشا

. نمیبینم یخب من تعارض تشیواقع یول نهیمد ایمكه  ای یدوب دونم
که بازدارنده باشه و بگم در  ستین نیا یمذهب مؤثره ول حتماً

 یهایژگیبه و لیم عتاًیطب یعنیداره  ریشدت تأثبه یاسیخصوص س
 یحقوق یهاتیها و حماپشتوانه یسر کیبه  ازیحتماً ن یشهر جهان

بتونه اون رو هم باور  دیبا یاسیس تیریمد یعنیداره  یاسیو هم س
 نیا میونتیهر دو نباشه نم نیبكنه اگر ا یبانیداشته باشه و هم پشت

 یهایژگیو تونهیم کنمیفكر م شخصاً. میها رو تحقق ببخششاخص
و  یمتناسب با محل یتختیپا کیرو حفظ بكنه  یفرهنگ

بشه که  ریهم درگ شدنیخودش اما در روند جهان یطیمحستیز
از  یلیحاال خ یتو یمالز یکه عرض کردم مثالً تو ییهامثال

 .به ما بگه نویا تونهیتوسعه مدرحال یاسالم یکشورها یشهرها

که در  ییهاکه باهاش مواجه هست تضاد ییهاچالش یول: 3کد 
هر مجموعه  آدیبه وجود م یو مذهب ینیو در ابعاد د یاسیابعاد س

آزادانه با  یلیخ ایدن یاز شهرها یلیو خ کنهیرو محدود م یشهر

یواسه جهان کنندیمختلف تعامل م یهامختلف و فرهنگ یشهرها
 یبا شرط و شروط اینداره با جهان در ارتباط باشه و  لیتما ا. یشدن

 نیو ا ستیمحبوب ن یلیخ گهید یکشورها دیباشه که معموالً از د
-یبرم شتریب شدنیجهان بحث. کنهیو محدود م زولهیتهران رو ا

 یتهران و شهرها نیب یادیاوالٌ ارتباطات آزادانه و ز کهنیبه ا گرده
ما هم بازتر و  یاسیتفكرات س دیبا. وجود داشته باشه ایمهم دن
بتونند  تا باشه ایدن یکشورها و شهرها ریتر در ارتباط با ساآزادانه

کنند و عرضه  یها معرفخودشون رو به اون یهاتیدرواقع اون ظرف
 .استفاده کنند تیریدر رأس مد یجهان یهاتیبكنند و هم از ظرف

یجهان ندیدر فرا یشهر جهان کیعنوان تهران خودش رو به اگه
که در کل کشور  یاسیمطرح بكنه و عالوه بر اون تحوالت س شدن

 تیظرف تونهیتهران هست م شتریو منشاء اون هم ب افتهیاتفاق م
 .مطرح کنه شدنیجهان یصورت بالقوه براهران بهت

 
 الگوپذیری مثبت

که در شهر  یامكانات و منابع هالینقاط قوت وجود پتانس: 4کد 
 شدنهیجهان یشهر تهران برا تیریتهران وجود دارد عامل قوت مد

 یهارساختیاز جمله آب مناسب، از جمله ز یعیاز جمله منابع طب
 هارساختیز نیا شهیکه در شهر تهران وجود داره و م یقو اریبس

 نیتراز مهم یك. یمیاز داریکه ما ن یرو متصل کرد به منابع
شهر تهران کالن شهیکه م ییساختارها جادیکه هست ا یموضوعات

 یرایمطابقت داد و بس ایمثل خودش در دن ییرو در شباهت با شهرها
 ما. انجام شده ایدن  یشهرهامختلف کالن یاز مطابقات در شهرها

مطالعات رو در شهر  نیاستفاده از هم تیکه قابل یکشور عنوانبه
معادالت رو در شهر  نیهم میکن یسازمعادل میتونیو م میتهران دار

ه در ک شهیم ییهاتمیبه نظرم حتماً باعث آ نیو ا میکن ادهیتهران پ
اثربخش  یجهان تیریو همگام شدن با مد یشهر تیریارتقا مد

 .خواهد بود

به  ازین شدنیجهان نیهرحال حتماً ابنده اعتقاد دارم که به: 5کد 
 ونهتیم اما. داره یطیشرا کیبه  ازیداره و ن ییازهاینشیپ یسر کی
رو داشته باشه و  یها و مشخصات شهر جهاناز شاخص یسر کی

ه ک ییندهایکه خب فرا نیا گرید و بكنه دایها رو پاصطالح اونبه
خودش  یکه تهران بشه شهر جهان نیا یبشه برا یخب در کار ط

بشه که مراحل  یچگونه طراح ندیفرا نیکه ا نیمهم هست و ا یلیخ
به داخل همون طور که اشاره  میتازه برگرد گهید. باشه نیچننیا

بست ن یكیزیف رساختیو فقط ز میبكن تیرو تقو هارساختیشد ز
 ینهاد تیریخصوص مدبه یو اقتصاد یو اجتماع یبلكه فرهنگ
 تیتقو دیهست که با یاسیقوه هسته س و بشه تیتقو دیهست که با
 شیفزاا. رسهیهستند که به فكر آدم م ییزهایچ یطورکلبشه که به
 یجور هیو باز درواقع  نترنتیارزان کردن ا نترنتیسرعت ا

هر به ش وستنیپ یآموزش مردم برا هانیمردم به ا شتریب یدسترس
تونه -یهست که آدم م ییاز کارها گهید یلیو خ کیالكترون

 یشهر جهان یبرا و شدنیکمک بكنه به جهان نیبده که ا شنهادیپ
بحث  ریکه در مورد شهرها رو غ شهیمطرح م نیالزم هست بحث ا

 دونمینم. که مثالً کامالً تاب آور باشه یستیبا شدنشانیجهان
  دار کودک باشن دوست دار زنان باشن دوست. محور باشهانسان
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یم یتعارض شدنیشدن و جهان ینوع اسالم نیخصوص محور ب در
 .نه تشینه واقع دینیب

 

 پیامد
 موقعیتی -مدیریتی پسرفت

 یولیی. تمرکززدا نیاز ا یریجلوگ یهم شده برا ییکارها: 10کد 
 یاداقتص ینهادها شتریها باز هم بکه با تمام تالش مینیبیعمالً ما م

به  و جیتدربعدازآن به یول در شهر تهران مستقر هستند. یاسیو س
قانون درست  نیخصوص زمان جنگ ابه وی خاطر عدم نظارت کاف

شعاع تهران حق  یلومتریک یدر س 1354در سال  مثالً. اجرا نشد
 انقالب دانیشعاع مرکزش از م نیا ووجود نداشت  یصنعت یاساخته

. بود رانیو نظارت وز یبا امضا یکارها شتریب و شدیشروع م
 یسر کیاالن خود کرج  یکرج جزء حومه تهران بود ول یزمانکی

مرکز شكل  رامونیپ یخودش داره و الگوها رمجموعهیشهرها رو ز
خود کرج هشتگرد، گوهردشت، مهرشهر، نظرآباد تو  مثالً .گرفت

مون در یاقتصاد یما نهادها وقارچ سبز شدند  نیع لیو از قب
 و میزده شدشتاب ینیگرفته و ما دچار شهرنششهرها شكلکالن

 یرویاالن ن دینیبیدارند و م هیگرفته و ارتباط دوسوشكل یجورنیا
 یکار از کرج و اطراف و حت یبرا ندیآیبه سمت تهران م یاگسترده
و  یانم جورنیو رودهن و از اطراف هم نیاز قم از ورام نیاز قزو

 طیشرا نیاز کشورها در ا یلیخ شندیشهر خارج م نیبعدازظهر از ا
 یکشورها شتریب یولکردن  دایپ یرو به رشد خوب تیموقع

 و باعث شد که درواقع له بشند رانیاز جمله ا یسومجهان
 نیکشورها از ب نیا یو اجتماع یفرهنگ ،یخرد اقتصاد یهاتیموقع

 .بره
 یرود ول شیپ توانستیخوب م یلیتهران خ نكهیا رغمیعل: 3کد 

 رگیو استانبول و د یمثل دب ییخود را به شهرها یدر حال حاضر جا
شده تهران از گردونه خارج ینوعمنطقه داده است و به یشهرها
بدتر شده  تیروز وضعروزبه میروند را ادامه ده نیاگر هم و است

یروز فاصله مروزبه میداشته باش میتوانیکه م یجهان گاهیو از جا
 .میریگ
 

 گیرینتیجه
سو و های داخلی در ایران از یکگذاریمدیریت شهری و سیاست

از سوی دیگر سیاست خارجی کشور، شرایطی را برای کشور رقم 
شهر مهم، عنوان یک کالنشرایط، تهران بهزده است که در این 

شهری های جهاننتوانسته است جایگاهی برای خود در عرصه رقابت
شهرهای آسیایی یا ویژه جهانطراز خود، بهشدن در بین شهرهای هم

-آورد. نتایج این پژوهش نشان می به دستشهرهای اسالمی، جهان

ور و عدم یكپارچگی انسجامی در ساختار نظام مدیریتی کشدهد، بی
ها و تدابیر ملی در حوزه مدیریت و هماهنگی در اتخاذ تصمیم

-و از سوی دیگر، ساختارهای غالبی چون سیاست سوکشهری از ی

زدگی در تمام ارکان جامعه و نظام اقتصادی در حال فروپاشی، 
شهر شهری شدن کالنوجود آورده که جهانشرایطی را در کشور به

-های بسیار بزرگی مواجه نموده است. برای برونالشتهران را با چ

های ارزشمند ها و پتانسیلرفت از شرایط فعلی، که در آن فرصت
د؛ انشدن گردیدهتهران، تبدیل به موانع و تهدیدهایی در روند جهانی

شهرهای اسالمی ویژه جهانالگو گرفتن از شهرهای جهانی دیگر، به
سیاست داخلی و خارجی کشور،  و تغییرات و تحوالت اساسی در

 تواند راهگشا باشد.می
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