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  چكيده

اشارات مربوط به نيروهاي جهاني شدن در تجارت، اقتصاد، سياست، فرهنگ و نيز در متون مختلف علمي و 
روابط  ، اقتصادي و سياسييتماعت اجيل اهميمؤسسات آموزشي در اقصي نقاط جهان رواج يافته است. شهرها به دل

د در يجد يچارچوب نظر يكل دادن به كن روابط در حال شي. مطالعات درباره ااندداشتهشدن  يبا جهان ايپيچيده
در  هاييپرسشد با يه جدين نظري، اي. در مطالعات شهرشودميخوانده  يه شهر جهانيه نظركاست  يمطالعات شهر

ن يو با تدو شودميشدن آغاز  يشهرها به جهان ييبر شهرها و نحوه پاسخگوشدن  يرات جهانيرابطه با تأث
در همين ارتباط كالنشهر تبريز به دليل  .يابدميان يشدن پا يت شهرها به سمت جهانيهدا يراهنما برا ييندهايفرآ

وده است. موقعيت جغرافيايي خاصي كه در منطقه شمال غرب ايران دارد، همواره قطب اين منطقه از كشور ب
گذار  تأثيرنه و عوامل مفهوم جهاني شدن و شهر جهاني، به منظور تحليل عوامل يپژوهش حاضر ضمن بررسي پيش

بر اين مهم، مديريت شهري را در اين موضوع مورد بررسي قرار داده است. به عبارت ديگر جايگاه شهر جهاني در 
براي متخصصان، مديران و  ايپرسشنامهن منظور مديريت شهري كالنشهر تبريز مورد بررسي قرار گرفت. بدي

جهاني شدن  هايشاخصمربوط به  هايرشتهمسئوالن شهري و همچنين نخبگان كه شامل اساتيد دانشگاه تبريز در 
مورد  هايدادهپرسش به عمل آمده است. پايايي بعنوان جامعه آماري  979، ترتيب داده شده كه تعداد باشدمي

-on sample T اينمونهمحاسبه شده و توسط آزمون تك  0,75گيري از آلفاي كرونباخ به ميزان استفاده با بهره 

test هر سه فرضيه تحقيق كه مبني  اينمونهتحقيق مورد ارزيابي قرار داده شده است. برطبق آزمون تك  هايفرضيه
 هايظرفيت، عدم وجود هانيشهر جبر مطلوب بودن ميزان آشنايي مديران و مسئوالن شهري با جهاني شدن و 

قرار  تأييدمديريتي الزم و عملكرد نامطوب مديران شهري در تبديل كالنشهر تبريز به شهر جهاني مورد  -نهادي
  گرفته است.

 جهاني شدن، شهر جهاني، مديريت شهري، كالنشهر تبريز واژگان كليدي:
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  مقدمه

 از يكي عنوان به شدن يجهان راًياخ و كندمي جلب خود به را مردم عموم تصور كه دارد يميمفاه بر هيتك يعصر هر
 و يبعد چند يندهاآيفر از ايمجموعه شدن يجهان). 3: 1384 ،شورت( است كرده ظهور ما عصر در ميمفاه نيا
. گيردمي بر در را ستيز طيمح و فرهنگ است،يس ،يدئولوژيا اقتصاد، جمله از يمتعدد هايعرصه كه است دهيچيپ

 رو نيا از و دارد شهير هيسرما تكاثر نديفرا بسط و حفظ يعني ؛يدار هيسرما منطق در اساساً شدن يانجه منطق
 ريمس از مستمر انيجر كي شدن يجهان). ,Gills 25 :2002( گيردمي رقرا شدن يجهان ندآيفر مقدم جبهه در اقتصاد

 ،ياسيس ،ياقتصاد ابعاد از گريكدي به جهان يكشورها يوابستگ شيافزا موجب كه است شدن يالملل نيب يخيتار
 مشكل شما مشكل كه شده موجب شدن يجهان لوكاس، مانوئال قول به است شده يطيمح ستيز ژهيو به و يفرهنگ

 كيدر يطيمح ستيز مسائل و آورد يپ در را گريد يكشورها به پناهندگان هجوم كشور كي در جنگ. بشود ما
 در كه است ينديفرا شدن يجهان واترز، نظر به). lucas, 2004: 1( شود اكشوره ريدرسا فاجعه بروز مسبب كشور

 طور به مردم و رودمي نيب از است، افكنده هيسا يفرهنگ و ياجتماع روابط بر كه ييايجغراف يبندها و ديق آن
 همه به شدن، يهانج« :آلبرو نيمارت نظر به). 12: 1379 واترز،( شوندمي آگاه بندها و ديق نيا كاهشز ا ايفزاينده

: دنزيگ يآنتون نظر به. »هستند تعامل حال در يجهان جامعه كي در جهان مردم همه آن با كه شودمي اطالق ياناتيجر
 علت بتوان و شوند نامحسوس هافاصله كه يطور به عيوس سطح در ياجتماع روابط شدن قيعم يعني شدن يجهان«

 شدن، يجهان« :شولت آرتيان نظر به. »كرد جستجو دور، و مجزا كامالً ايمنطقه در را محل كي در حادثه كي وقوع
  .شوندمي فاصله و مرز بدون تيماه يدارا ياجتماع روابط آن در كه است يروند

 به نسبت يآگاه تراكم و جهان شدن فشرده هم در به شدن يجهان: كندمي عنوان شدن يجهان فيتعر در رابرتسون
 ييفضا كه است ياجتماع يفضا تيماه در يدگرگون انگريب شدن يجهان). 51: 1380 سون،رابرت( دارد داللت جهان
 و كيالكترون يمال اناتيجر ،يتلفن مكالمات مثل هاييپديده چنانچه. شودمي پنداشته مشخص يقلمروها بدون
 مشخص، يلبقا در هاتحليل دادن قرار منظور به .شوندنمي محدود مشخص يقلمروها به اوزون هيال بيتخر
 ارتباطات و وندهايپ تشابهات، گسترش را شدن يجهان توانمي. دارد ضرورت جامع فيتعر كي به يابيدست

 هاآن در موضوع يبندها و ديق و قلمروها تأثير شدن رنگ كم و جهان مردم انيم ياجتماع و يفرهنگ ،ياقتصاد
 نيب ارتباطات ،گنجندمي شدن يجهان قاموس در كه ييرخدادها مختلف ابعاد به توجه ضمن فيتعر نيا. دانست

 نيهمچن. دهدمي قرار نظر مورد را يزندگ يالگوها شدن متحدالشكل و يساز همگون و يتيگ پهنه يتمام در مردم
 گسترش و انجامدمي يتيفرامل هايشركت تيفعال و ليتشك به كه يفرامل محدوده در ياقتصاد يواحدها انيم ونديپ

 بر زين كننده محدود يقلمروها از فارغ يجهان پنداشت. باشد فيتعر نيمضام از تواندمي يلمللا نيب هايهمكاري
 :1379 ،يصراف( دارد داللت هاانسان و كاالها ،هاسرمايه ترآزادانه حركت و هافعاليت يساز آزاد و مقررات زدودن

164(.  
 شده ابعاد اكثر در يتحوالت باعث شدن يجهان كه ابيميمي در است، شده ارائه شدن يجهان از كه يفيتعار به توجه با

 و كشورها ياللمل نيب روابط يراخ يدهه دو در. اندداشته شدن يجهان از را تأثير نيشتريب ديشا زين شهرها. است
تي مهم و حيا طبيعتاًو اين روابط  است شده شتريب يارتباط هايفناوري گسترش به توجه با شهرها نيب روابط طبيعتاً
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گذاري پديده جهاني شدن  تأثير. اين پذيرندمي تأثيربه عنوان موجودي پويا از اين پديده به سرعت  شهرها .باشدمي
 يكي عنوان به زيتبر شهر حاضر قيتحق در بگذارد. تأثيرتا بر تصميمات مديران شهري نيز  شودميبر شهرها، باعث 

 و ارهايمع يابيارز با نوشته نيا در .گيردمي قرار يبررس دمور شدن يجهان نظر از رانيا مهم يكالنشهرها از
 تيريمد در را يجهان شهر گاهيجا زيشهرتبر در ي نظرات مديران و مسئولين شهريبررس و شدن يجهان يفاكتورها

 از استفاده اقتصاددانان،ي، شهر متخصصان و رانيمد نظرات به توجه با. كنيممي يبررس زيتبر كالنشهر يشهر
 زيتبر شهر ميده نشان فرضيات تحقيق سؤاالت وبا پاسخ به  تا ميدار قصد ... و ،ياجتماع علوم خبرگان هاياهديدگ

  .شودمي يتلق يجهان شهر عنوان به حد چه تا

  است؟ چگونه يجهان شهر مفهوم به نسبت زيتبر يشهر نيمسئول و رانيمد ميزان آشنايي -1
  ؟باشدميمديريتي الزم براي تبديل شدن به شهر جهاني برخوردار  –آيا كالنشهر تبريز از ظرفيت نهادي  -2
  ؟باشدمي چگونه يجهان شهر به زيتبر كالنشهر ليتبد در زيتبر يشهر تيريمد عملكرد -3

 ميزان آشنايي مديران و مسئولين شهري كالنشهر تبريز با مفاهيم شهرهاي جهاني وضعيت مطلوبي دارد. �

  .باشدنميالزم براي تبديل شدن به شهر جهاني برخوردار  مديريتي –ادي كالنشهر تبريز از ظرفيت نه �
  .باشدنميعملكرد مديريت شهري براي تبديل كالنشهر تبريز به شهر جهاني مطلوب  �

  تحقيقو اهداف اهميت و ضرورت 

 مكان يك همشاب به جهان عمل و تفكر در و است دنيا در آگاهي انباشت و جهان شدن متراكم معني به شدن جهاني

 مجموعه يك از بخشي عنوان به را خود موجوديت مجبورند افراد ويژه به ملي، جوامع درآن گرددكه مي قلمداد واحد

 فرهنگي سياسي، جمعيتي، هاينظام همه ولي شده مطرح اقتصاد حوزه در شدن جهاني پديده گرچه. بپذيرند تربزرگ

 اقتصاد حوزه در شدن جهاني خود نوبه به نيز هانظام اين و ركردهتغيي دستخوش را شهرها فيزيكي فرم و اجتماعي و

 و بشر افراد حال رفاه يبرا جهان امكانات و منابع از ترمطلوب هرچه استفاده شدن جهاني بنابراين .اندنموده تقويت را
 است يضرور لتيدو غير و دولتي هايسازمان يهمكار اهداف اين به دستيابي يبرا و است عدالتي بي با مبارزه

جهاني شدن  تأثير). پس با توجه به اين امر، ضرورت توجه به جهاني شدن يا به عبارت ديگر 32:1392استعالجي، (
تضعيف يا تقويت گردد. از اين رو به نظر  تواندمي. نقش شهرها با توجه به عملكرد مديران شهري شودميبيشتر 

كالنشهر تبريز به عنوان بزرگترين شهر در شمال غرب ايران، و  تا به بررسي مديريت باشدمينگارنده ضروري 
  بزرگترين مركز تجارتي، صنعتي، خدماتي و... در شمال غرب ايران در زمينه جهاني شدن پرداخته شود.

تا با مطالعه و بررسي اين موضوع، يعني بررسي جايگاه شهر  رودميبودن موضوع تحقيق، انتظار  به روز با توجه به،
بين  هايعرصهاني در مديريت شهري كالنشهر تبريز، بتوان موقعيت و نقش شهر تبريز را در منطقه، كشور و جه

اللملي به خوبي نشان داد. و با بررسي معيارها و فاكتورهاي جهاني شدن و مقايسه كالنشهرهاي جهاني با كالنشهر 
حقيق اين است كه ابتدا از ديدگاه مديران و متخصصان تبريز، بتوان به ارزيابي اين موضوع پرداخت. هدف ما از اين ت

 هاشاخصجهاني شدن شهرها، اين  هايشاخصشهري تبريز در مورد جهاني شدن مطلع شويم، سپس با استخراج 
  را در شهر تبريز مورد مطالعه و بررسي قرار دهيم.

  سابقه انجام پژوهش
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 جهينت نيا به يفيتوص روش با داريپا توسعه منظر از شدن يجهان عنوان با ايمقاله در) 1390( فصيحي اله بيحب
 هايتعادل مساله و يطيمح موضوع يعني داريپا توسعه مهم بعد دو با ارتباط در شدن يجهان نديفرآ كه رسدمي

 كه است شدن يجهان وجه ترينعيني) اقتصاد( المللي نيب تجارت گسترش و است مربوط ييفضا و ياجتماع
 يجهان نيهمچن .دارد يپ در را ... و يمعدن منابع استخراج گسترش وخت،س رشد نقل، و حمل گسترش موجب

  .كندمي فراهم را يجهان اقتصاد در يتيفرامل هايشركت گسترده حضور باعث شهرها شدن
 يكالنشهرها در شدن يجهان ينمودها تمركز عدم و تمركز يبررس عنوان با ايمقاله در) 1391( همكاران و يمانيسل

 دور، راه ارتباط هايزيرساخت ،ياقتصاد هايمكان يبررس با) تهران: يمورد مطالعه( توسعه حال در يكشورها
 تجاري هسته با ارتباط در نيهمچن و گريكدي به نسبت پراكنش يچگونگ نظر از تاليجيد عيصنا عرضه هايمكان

)CBD (افزار نرم در يمكان هايداده از استفاده با تهران شهر تيجمع و )Arc GIS (جهينت نيا به و كرده محاسبه 
 هاگرايش نيا نيهمچن و. دارد وجود شدن يجهان يكاربر يابيمكان و تيجمع تراكم نيب يمعكوس رابطه كه دنديرس

 دهندمي ارائه را هينظر نيا جينتا نيا به توجه با پس .دارند شهر يتجار هسته از خارج در يابيمكان به شيگرا شتريب
  .دارد وجود) كاركردها( آن با مرتبط هايفعاليت و تهران شدن يجهان روند در چهره به چهره و ميمستق رتباطا كه
 جهينت نيا به يفيتوص روش با يشهر توسعه بر شدن يجهان اثر يبررس عنوان با ايمقاله در) 1392( همكاران و يزال
 شدن يجهان. است كرده يجهان را ايدن اطالعات، و هيسرما كاالها، مردم، يفزاينده انتقال و ييجا جابه كه دنديرس
 بر در را جهان يشهرها يفرهنگ و ياسيس ،ياجتماع ،ياقتصاد هايعرصه همه كه است يگسترش به رو نديفرآ

 به. است تراساسي و ترمهم اريبس ياقتصاد بعد اما ،اندمهم يشهر توسعه نديفرآ در ابعاد نيا از كدام هر است؛ گرفته
 شودمي يناش آنجا از مسئله نيا. است بوده اقتصاد بخش، نيشتازتريپ و ترينمهم شدن يجهان نديفرآ در رسدمي نظر
 يشهر توسعه به يابيدست يبرا نيبنابرا. است داشته جهان اقتصاد بر را خود راتيتأث نيشتريب شدن يجهان روند كه

 قيتحق از هدف. ميبردار گام جهان در ياقتصاد ارتباطات با همگام و يفناور شرفتيپ با همزمان كه است يضرور
  .است يشهر توسعه بر اقتصاد شدن يجهان تيماه ساختن روشن حاضر

  مباني نظري پژوهش

  تاريخچه جهاني شدن

مبتني بر فناوري است و  ايدهكدهرا مطرح كرد كه » دهكده جهاني«موضوع  »مارشال مك لوهان« 1960 يدههدر 
فيلسوف آلماني  »مارتين هايدگر«رعت اجتماعي در تمامي ابعاد زندگي انساني تحقق پذيرفته است. وجود س دليلبه

نابودي «پردازاني است كه به مباحث در باب جهاني شدن از نظر فلسفي پرداخته است. او نخستين نظريه هدر زمر
فعاليت بشري  بنديزمانات اساسي در مكاني را با تغيير يتجربهرا ويژگي وضعيت كنوني بشر و تغيير در  »فاصله

ها در زمان و مكان در حال كم شدن است. امروز بشر يك شبه به هايدگر: همه فاصله نظربهمرتبط دانسته است. 
هر چند امروزه به مدد  ).15: 1382مصطفوي، ( كشيدها طول ميها و ماهكه قبل از اين هفته رسدميهايي مكان

اجتماعي مجازي، فهم جهاني شدن  هايشبكهارتباطي از قبيل ماهواره، اينترنت و  هايلوژيتكنوو  آوريفنپيشرفت 
ر متقابل اوضاع اقتصادي، سياسي، اجتماعي ياز اوضاع جهان و تأث هارسانهدر اخبار و  روزههمهشده است و  ترآسان

ه اين سادگي نبوده است و تعريفي ، با وجود اين شايد مفهوم جهاني شدن و تعريف آن بشويمميو فرهنگي مطلع 
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به عنوان  1990 يدهه) از Globalizationجهاني شدن ( يواژه ارائه نشده است. نظرانصاحبجامع از آن توسط 
است » Global« واژهاز جمله مالكوم واترز برگرفته از  نظرانصاحببعضي از  يگفتهموضوع روز مطرح شده و به 

  ).10 :1379واترز، ( داردكه قدمتي چهارصد ساله 
  مشخص كرد: توانميسه مرحله را  شدنجهانيبراي فرآيند 

  .هشياري جهاني حدود پانصد سال قبل شروع شد •
  .بعد با آهنگي تدريجي توسعه پيدا كرد يسدهفوق قلمروگرايي كه از اواسط قرن نوزدهم ظاهر شد و طي  •
 ته و بيشترين اهميت را به دست آورده استگسترش ياف 1960دهه  هايسالروابط جهاني كه عمدتاً از  •
 ).21: 1387نوبخت و همكار، (

  
  ابعاد جهاني شدن

از بعد فرهنگي، جهاني شدن بيشتر ناظر بر فشردگي زمان و مكان و پيدايش شرايط جديد براي جامعه جهاني و 
توجه آن بر روي  جهاني شدن فرهنگ است. اين بعد از جهاني شدن بر اقتصاد و سياست تفوق دارد و عمده

 .آوردميجمعي براي هويت ملي و محلي بوجود  هايرسانهمشكالتي تمركز دارد كه فرهنگ جهاني با بهره گيري از 
مباني تحليلي طرفداران فرهنگ جهاني، بر اين اصل مبتني است كه رشد فزاينده فناوري وسايل ارتباط جمعي، 

و نزديكي فرهنگ كشورها شده است و از اين طريق يك فرهنگ  مكان -اينترنت و ماهواره، موجب فشردگي زمان 
  ).32 :1381، ميرمحمدي( مسلط در جهان تشكيل داده است.

 رنگ كرده ارتباطات را فرايندي از تحول مي داندكه مرزهاي سياسي واقتصادي را كم جهاني شدن را» پراتون«
ل قاب 	آن آثار كه است بعدي چند ايپديده شدن جهاني يو نظر به نمايدمي افزون را فرهنگها 	گسترش داده و تعامل

 		تسري به فعاليتهاي اجتماعي اقتصادي سياسي حقوقي فرهنگي نظامي و فنĤوري است و همچنين فعاليتهاي اجتماعي
 يك پيامد شدن جهاني» تانز مايكل« عقيده به ).41 :1381 االسالم، عزيز( كندمي متأثر را زيست محيط همچون
 شودمي ات راه دور و حمل و نقل سريع مشاهدهارتباط امور كردن ايرايانه با همزمان كه است تكنولوژيك انقالب

)Friedman, 1999: 51.(  
قوام، ( مختلف دارد. هايحوزهمتنوعي براي جوامع گوناگون در  پيامدهايجهاني شدن يك فرايند موزون نيست و 

يچيده و چند وجهي است و در تالش براي ارزيابي آن، بايد با اين پ ايپديده). در واقع جهاني شدن 51 :1382
گرايانه شروع كنيم كه جهاني شدن، حقيقتي از زندگي امروز ما شده است؛ روندي غيرقابل تغيير كه  فرض واقع

يافت  نتوامي. اين پديده، دنيا را چنان به هم تنيده است، كه كمتر واحد اجتماعي را دهدميوعده رشد و ثروت را 
، اقتصادي مرزهاي طبيعي، ترينمحكمجهاني بسته باشد، حتي  هايشبكهو  هاجريانكه درهاي خود را بر روي 

با  ).77 :1381 توحيدفام،( استسياسي و فرهنگي نيز بينابين شده است و دگرگوني جايگزين ثبات و قطعيت شده 
اني شدن، به ابعاد فرهنگي و سياسي بيش از استعمار ظهور چهره جديدي از سرمايه داري در عصر امپرياليسم و جه

تحت ). Johnston, 1985: 48( كندميجهاني فعاليت  هايفرهنگو در جهت خلق  شودمياقتصادي توجه 
و يك تسلط جديد فرهنگي از طريق جامعه  شودميتسلط سرمايه داري، توليدات فرهنگي با توليدات كاال يكپارچه 

، بدين سان كه توليدات فرهنگي در چارچوب شرايط سياسي، اقتصادي افكندمي  ي مردم سايهاطالع رساني بر زندگ
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 هايتحليل كانون در	. روي اين اصل در بحث مدرنيسم و پست مدرنيسم، عامل فرهنگ گيردميو اجتماعي صورت 
اد دسترسي به بازارهاي اقتص زمينه در ).77:1373 شكوئي،( گيردمي قرار داري سرمايه نهايي مرحله در جامعه،

و تسخير بازار مستلزم تغيير در فرهنگ و باورهاي ديگر ملتها بود و از همين جا مفهوم صدور  طلبدميجهاني را 
اقناعي و مبادله يك سويه  هايسياستارزش مازاد در توليد و مبادالت فرهنگي شكل گرفت، كه در اثر تحميل 

  ).55: 1377 كاظمي،( يافتفرهنگي تحقق 
  عوامل مؤثر بر جهاني شدن

پردازان اختالف نظر شود، بين نظريهشدن ياد ميدر خصوص عامل ايجاد وضعيتي كه از آن، به وضعيت جهاني
. دانندشدن را با آنها مرتبط ميهست. در جهان امروز، شاهد عوامل متعددي هستيم كه پيدايش و تكوين جهاني

  ترين آنها عبارتند از:مهم
هاي چندمليتي وجود دارند كه به يك هايي به نام شركتهاي چندمليتي: در حوزه اقتصاد، شركتت. رشد شرك1

افتند و كم از رونق ميها نيز كماند. البته امروزه اين شركتدولت خاص وابسته نيستند و از چند مليت تشكيل شده
جهاني، در اختيار آنهاست. رئيس  گيري هستند كه بخش عظيمي از اقتصادهاي فرامليتي، در حال شكلشركت

ميليارد  100هاي نوين باشد، صاحب بيش از ترين شركت در عرصه فناوريكه شايد عظيم »Microsoft«شركت 
  دالر سرمايه شخصي است.

امور است. به همين ه برندداري جديد، اعتبار و اعتماد، پيش. گسترش و نفوذ بازارهاي مالي جهاني: در سرمايه2
المللي پول. در ويژه بانك جهاني و صندوق بينبه .داري دنيا نقش مهم و اساسي دارندها در سرمايهامروزه بانكدليل، 

تا آنجا كه امور بانكي هم از طريق ارتباطات اينترنتي عملي . امور بانكي نيز تكنولوژي ارتباطات، نقشي اساسي دارد
  شوند.باري، مطرح ميهاي اعتاست. همچنين اينجا موضوعاتي مانند كارت

شدن اثر المللي در خصوص حفظ حقوق بشر: يكي از مسائل ديگري كه بر موضوع جهاني. افزايش اقدامات بين3
المللي در خصوص حفظ حقوق بشر است. در اين دوره، با رشد زيادي داشته است، مسئله افزايش اقدامات بين

اند و ارتباطات ها، صاحب قدرت شده، در مقابل دولتهاكتشر اين. هستيم مواجه 	هاي غيردولتيسريع سازمان
ها پديد آورده ها بسيار تسريع شده و همين موضوع، مشكالتي براي دولتبا اين شركت واسطه اينترنتمردم هم به

  است.
محيطي است. كند، مسائل زيستشدن را تشديد مي: بحث مهم ديگري كه فرايند جهانيمحيطي . مسائل زيست4
هايي هستند كه افكار همه كشورهاي دنيا زن، بحثا هاي اسيدي و نازك شدن اليهسئله گرم شدن كره زمين، بارانم

  ها براي رفع اين مشكالت، هماهنگ و همكار باشند.اند. بنابراين، الزم است همه دولترا به خود مشغول كرده
صنايع مسحوركننده است كه در دهه اخير، با سرعتي  هاي ارتباطي: صنعت ارتباطات، يكي از. ارتباطات و فناوري5

 از انبوهي و ذخيره، 	باورنكردني رشد يافته است. در حال حاضر، حجم يك كتابخانه بزرگ را در يك ديسك فشرده
در انتقال اطالعات،  عجيب تحولي تا اندداده هم دست به دست اينها همه. كنندمي	دانلود دنيا سوي آن از را اطالعات

  .)120: 1386 توسلي،( آورندوت و تصوير، به وجود ص
  شدنجهانيو تهديدهاي  هافرصت
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هم جاي اميدواري و هم جاي نگراني است. بررسي تغييرات اقتصادي صد سال گذشته مزاياي پرتأثير و  شدنجهاني
و  هاايدهقدرت از جمله افزايش امكان انسجام اقتصاد جهاني، جريان عوامل تجارت و نيز  شدنجهانيمتعدد 

 سازيجهانيدهد. كشورهايي كه بيش از همه، پذيرايِ روند اقتصادي و سياسي را نشان مي سازيشبيهاّطالعات در 
 ).Craft, 2000( اندكرده، از ساير كشورها پيشرفت بيشتري اندبوده

  هافرصت

  بازارها در ماوراي مرزهاي ملي يتوسعه •
 آزادي بيشتر حركت خواهد كرد با جهاني شدن اقتصادي، سرمايه با •

فعاليت  شدنگستردهداخلي و  هايبنگاهبا ايجاد فضاي باز رقابتي باعث افزايش كارآيي  شدنجهاني •
 شودميچند مليتي  هايشركت

متفاوت را بين شهرها  هايزمينهدر  الملليبينتقويت همكاري و همبستگي  يزمينهاقتصاد  شدنجهاني •
 آوردميفراهم 

 جهاني سطح در هاآن گسترش يواسطه به 	كارايي محصوالت توليدي افزايش •

 هاهزينهارتقاي رفاه جهاني ناشي از كاهش  •

را براي شهرهاي جهان و از جمله شهرهاي كشورهاي در حال توسعه  شدنجهانيتعدادي از دانشمندان  •
ابع، تقسيم كار بهتر، رشد اقتصادي و در ها و منسرمايه جاييجابهاند كه منجر به حذف موانع فرصت مناسبي دانسته

 .شهري خواهد شد يتوسعهنهايت 

  تهديدها

را پوشش  هاآنشهري تنها تعداد كمي از كشورهاي عضو و شهرهاي  يتوسعهاقتصاد جهاني و به تبع آن  •
  از نظر اقتصادي با هم ارتباط بينابيني دارند ايفزايندهكه به طور  دهدمي

 مالي و آسيب پذيري شهرها از روند توسعه هايبحرانرواج سريع  •

 وضعيت دشوار رقابت براي واحدهاي صنعتي مختلف در شهرها بويژه شهرهاي كوچك •

 افتدميشهرها تنها در معدودي از كشورها اتفاق  يتوسعهاقتصاد و تأثيرات مثبت آن بر  شدنجهاني •

 ناكارآمد شهري يتوسعهن درآمدي بين مردم در جريا هايگروهطبقاتي و  يفاصلهافزايش  •

 ).46:1384 بهكيش،( توسعهنظام اقتصادي شهرها در كشورهاي در حال  پذيريآسيب •

  شهرها نيب روابط و شدن يجهان

 به زين يشهر هايشبكه و يشهر نيب روابط اسيمق شدن،ي جهان دوران در يفرامل اناتيجر هايمحدوديت اهشك با

 و كنندمي عمل يجهان و يمل يشهر هكشب واسط حلقه عنوان به شهرها يبرخ هك ايگونه به ت.افي ارتقا يجهان سطح
 كنندمي فايا شدن يجهان از متأثر يشهرها هك هايينقش .شوندمي يجهان يشهرها به يمل يشهرها ونديپ موجب

 درون شهرها، نيب افراد و خدمات اال،ك عيوس اناتيجر ستم،يب قرن انهيم تا .دهستن يجهان و يمل وجه دو يدارا

 از يول رديك عبورم آنها يمل يمرزها از شهرها نيب يمك نسبتاً اناتيجر و شدمي انجام آنها رندهيدربرگ يمل يمرزها

 شورهاك گريد در يآور رتيح طور به را خود ارك و سبك جهان، يشهرها از يتعداد در مستقر هايشركت هك يزمان
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 و يفرامل هايگذاري هيسرما جهينت در .ردك رييتغ يمل يمرزها برون و درون در يشهر نيب روابط موازنه دادند، توسعه
 و محصوالت مردم، و افتي شيافزا الگوها و هاسبك ،يقيموس ،يينمايس محصوالت صادرات ؛يالملل نيب يگردشگر

 ).Abrahamson, 2004: 2( هستند ييجابجا حال در جهان بزرگ يشهرها نيب اديز يسرعت با ديجد هايايده

 د.مشغولن يجهان اقتصاد هايفعاليت از تيحما به عمدتاً هك است ييشهرها مجموعه هرنديدربرگ ،يجهان يشهر هكشب

 يبعض. دهند - يم لكيتش را مصرف يبازارها يبرخ و هستند شرفتهيپ خدمات نندهكديتول يبرخ ،يشهر هكشب نيا در
 و يمال زكمرا و يفرامل هايشركت يزكمر ادارات استقرار حلم اي يجهان اقتصاد به يمل اقتصاد ونددهندهيپ مفصل زين

 ياسيس و يفرهنگ هايزمينه در هايينقش ،يجهان اقتصاد با مرتبط هاينقش بر عالوه. هستند هيسرما و سهام مبادالت
 به جرمن متنوع هاينقش نيا ساسن، نظر اساس بر .كنندمي كمك يجهان يشهر هكشب توسعه به زين يجهان اسيمق در

 و ياركهم بر يمبتن اناتيجر از ايشبكه يريگ لكش نهيزم هك شودمي متعدد يشهرها در يجهان هاينقش يندگكپرا
 سراسر در را خود ياقتصاد هايفعاليت هك يفرامل هايشركت ).Sassen, 2008( كندمي فراهم را آنها نيب يوابستگ

 نيب اناتيجر ديتشد عوامل ترينمهم ،انگيزانندمي بر را اطالعات و ارك يروين ه،يسرما اناتيجر و اندپراكنده جهان
 و ديتول يواحدها يندگكپرا و يجهان ديتول هكشب جاديا قيطر از هاآن .شوندمي محسوب يجهان اسيمق در يشهر

 كننديم برقرار گريد هايشركت با اي و خود شعبات انيم يروابط جهان، مختلف نقاط در يفرامل هايشركت تيريمد

 قدرت و نقش تابع شهرها تياهم ،يجهان يشهر هكشب در .دهندمي لكيتش را يشهر نيب روابط از يمهم بخش هك

 شهرها قدرت يجهان يشهر هكشب در .است دانش و فرهنگ است،يس اقتصاد، يجهان هايفعاليت در آنها يردكعمل

 :2004( كنند عمل يزير برنامه زكمرا و يفرمانده طنقا عنوان به هك دارند تقدر يحدود تا آنها و است ينسب ذاتاً
812 Alderson & Beckfield,.(  

  شدن يجهان نديفرآ و ينيشهرنش ارتباط

 مثل يشهر هايسكونتگاه الكاش و انواع شيپپدا و ينيشهرنش عيسر توسعه ستم،يب قرن مشخصه نيمهمتر ديشا

 يحت و شهرها يمايس نه تنها هك است »يجهان يشهرها« و «يشهر منظومه«، »يشهر مجموعه« ،»النشهرك« ،»كشهر«
 ردهك جاديا معاصر هايانسان عواطف و اركاف و يزندگ وهيش در يقيعم راتييتغ هكبل داده، رييتغ را نيزم رهك يمايس

ه كبل يصنعت يشورهاك نه تنها هك است يجهان نديفرآ يك ستميب قرن در شدن يشهر يجامعه شناخت دگاهيد است. از
چند  نديفرآ شدن ي). با توجه به اين كه جهان4 :1385مهديزاده، ( است دربرگرفته زين را توسعه حال در يرهاشوك

 يكنزد هم به شتريب چه هر دانش و هيسرما خدمات، االها،ك انيجر قيطر از را مردم و شهرها هك است يوجه

 شدنيجهان روند ).195: 1382ان، يرضو( دارند را ياصل نقش اهداف نيا شبرديپ در النشهرهاك انيم ن،يا در. نمايدمي

 به را يراتييتغ شهرها ردكارك و نقش در است داشته شهرها ياجتماع و ياقتصاد ساختار بر هك يريتاث به توجه با

ست يز يبحرانها هك اندگرديده يراتييتغ دستخوش يشهر يردهاكعمل و شهرها يكيزيف توسعه .است آورده وجود
ه يسرما نظام و يجهان اقتصاد تيمكحا اثر در هك 1980 يانيپا هايسال هك يتحوالت و رييتغ .دارد بالدن به را يطيمح
 را شهرها يالبدك و ياجتماع -ياقتصاد ساختار و داد رخ يارتباط و ياطالعات هايفناوري شرفتيو پ گسترش و يدار

 با نيمحقق شدن يجهان نديفرا از هادهه تگذش از بعد .ديگرد يشهر تحوالت از ياريبس سرمنشاء و ردك دگرگون

 است شدنيجهان از يمنف هايجنبه ليتحل يبرا يكستماتيس تالش نياول ديشا هك يوابستگ يتئور ساختن مطرح
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 نيا اگرچه .باشدنمي قابل هضم يفرهنگ يساختارها و اقتصاد هيپا با يخارج ارتباط و يوابستگ نيا هك ييفشارها
 در تنوع هك است واضح باشدمي هاآن شاندنكچالش  به يبرا هاييزمينه اما شوندنمي ليتحل يگوابست يتئور با موارد

 عتيطب در يمل ساختار يخود وفضا يالبدك يدرفضا شهرها رونيب و درون تفاوت به يانيشا كمك يشهر ستميس

  .)Robert, 2005: 111( باشدمي توسعه يبرا شيچشم اندازها و يوابستگ نيا
 درچارچوب فضاها روابط يبررس پرتو در تنها آن ياصل و عوامل افتهيتوسعه ن يشورهاك در ينيشهرنش وندر و كدر

 يفضاها با فضا يك هك يروابط به يبستگ يشهر ستميس يك در املكت نوع و تيماه .باشدمي يعمل يجهان اقتصاد
 ين الملليب و يشغل هايموقعيت بر راتشيتاث مخصوصاً شدني). جهان122: 1385حساميان، ( دارد كندميگربرقرار يد

 انيجر صرفه با النشهرهاك يالبدك توسعه و ينيشهرنش رشد تيتقو آن ماحصل هك يفرامل يتهاكشر و داتيتول شدن

 يكيلجست چارچوب و مناسب نقل و حمل ستميس يك بوجود يس العملكع بوده، رياخ ينگهدار و ساده اطالعات

 النشهرهاكدر يفرامل يهايگذار هيسرما و يمال هايجريان .باشدمي النشهرك يوانسان يعيطب طيشرا با متناسب عيوتوز

 يارتباط يهايفناور و ياطالعات يربناياثر ز در هك آورده وجود به كوچك يشهرها از باالتر يميعظ يرقابت سود يك
 :Zhao & ets, 2003( استكالنشهر  يالبدك توسعه و ينيشهرنش روند در نندهكع يتسر عامل هك باشدمي مدرن

32-76.(  
  توسعه حال در يكشورها اجتماع و فرهنگ بر آن تاثيرات و شدن جهاني

 داده قرار تأثير تحت را بشر زندگي شئون تمام كه است گسترده و وسيع آنقدر آن دامنه و ابعاد شدن، جهاني فرايند

 چند كه يطور . بهاندكرده ياد يبشر تاريخ رخداد بزرگترين عنوان به را آن نظران صاحب از برخي كه جايي تا است،

 ريخته هم در تصور غيرقابل ايگونه به فضا و فاصله مفهوم الكترونيكي، ارتباطات انقالب توسعه پرتو در گذشته دهه

 و اجزا به توسل با همواره هاگروه و افراد .دانست هويت منبع ترينغنيو  ترينمهم بايد را فرهنگ گمان بي .است
 انسان ينيازها تأمين در يچشمگير توانايي عناصر و اجزا اين زيرا .يابندمي هويت جامعه در گوناگون فرهنگي عناصر

 گذشته سال 50 در توسعه حال در يكشورها يشهرها از يبسيار. دارند جمع در شدن ادغام و بودن متمايز به

 بر عالوه شدن جهاني :گويدمي »رابرتسون رولند« ،اندشده ايعمده يساختار تحوالت و هادگرگوني دستخوش

 همه از بيش و پيش كه رسدمي نظر به گذاردمي زيست محيط و اقتصاد حكومت، و سياست هايحوزه بر كه تاثيراتي

 گاها آن از كه يطور به است داده نشان خود از راه اين در يبيشتر گرايش و است نهاده را خود تأثير فرهنگ حوزه در

 و علمي يابتكارها و هااختراع از بيش چيز هيچ شايد .كنندمي ياد فرهنگي يساز جهاني يا فرهنگ شدن انيجه به
 است شمرده نوين يفناور يبرا كه مشتركي هايويژگي .باشد نكرده فراهم را فرهنگي شدن جهاني اين زمينه صنعتي

 سرمايه جوامع در ريشه كه طلبي استقالل و ارتباط ايجاد ،يساز فشرده ،يساز شخصي ،يساز كوچك :از عبارتند

  :از عبارتند كه داشته پي در فرهنگ يساز جهاني يبرا هم عمده پيامد سه نوين يفناور اين .دارد پيشرفته يدار
 از يساز آرمان با توام كه پيرامون به مركز از مصرفي يكاالها و كننده سرگرم هايبرنامه اطالعات، اخبار، صدور .1

 در است انگليسي كه عمومي و كمشتر زبان و غربي فرهنگ به هاملت جذب .2.گيردمي صورت غربي گيزند شيوه

 استعمار زبان عنوان به انگليسي.اندشده محدود داخلي و محلي هايحوزه به ديگر هايزبان و هافرهنگ كه حالي

 جنوبي، يآفرقا استراليا، متحده، اياالت جمله از انگلستان سابق مستعمره يكشورها همه رسمي و رايج زبان امروزه

 قابل راحتي به اندنشده مدون و استاندارد چون بومي هايزبان مقابل نقطه در و باشدمي كانادا و پاكستان هند،
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 زبان هزاران از بيش به آفريقا جمعيت ميليون هفتصد .اندنشده تربيت آن يبرا هم كافي معلمان و نيستند تشخيص

 رواج قومي گروه 250 ميان در زبان 400 فقط است مسلط زبان انگليسي زبان كه نيجريه در كه كنندمي صحبت متمايز

 نتيجه در و گذارندمي اثر آن ساخته شده محيط و شهر ساختار بر فرهنگي و اجتماعي يفرايندها و جهاني اقتصاد دارد

  ).14 :1384تاملينسون، ( شوندمي متأثر شهر اجتماعي هايسازمان آن
  مديريت شهري در عصر جهاني شدن

 .اندشده متأثر شدن يجهان از زين يمل هايدولت به نسبت استقالل زانيم و قدرت عيتوز و اداره نحوه نظر از شهرها
 يمرانكح به ومتكح از شهرها اداره وهيش رييتغ و يراسكدمو شيافزا ،يمل هايدولت اراتياخت و قدرت اهشك

 ،يفرامل هايشركت رحضو .كنندمي ركذ شهرها در آن از متأثر و شورهاك در شدن يهانج يامدهايپ از را يشهر
 نيب ديشد رقابت از يديجد دوران به ورود و مهم يشهرها و شورهاك ياقتصاد ساختار در ياعتبار و يمال مؤسسات

 .است شده ها يگزار استيس و هاگيري ميتصم در يمحل عوامل و دولت قدرت و تياهم رييتغ موجب شهرها،
 رياخ تحوالت .ستين آنها نيتأم به قادر شهرها يسنت تيريمد هاينظام هك سازدمي مطرح را يالزامات د،يجد طيشرا
فرانس « .است شدن يجهان از حاصل هايفرصت و يمحل منافع نيب يهماهنگ لزوم جهينت يشهر تيريمد در

 ميپارادا يريگ لكش ،اندآمده ديپد شهرها بر شدن يجهان راتيتأث جهينت در هك هاييچالش با ييارويرو يبرا» شورمان
 است ييززداكتمر و يجمع تكمشار ،يشهر يمرانكح مفهوم؛ سه بر مشتمل هك سازدمي مطرح را يديجد

)Schuurman, 2001: 189 .(يشهر تيريمد بر شدن ينجها راتيتأث يبررس يبرا مهم شاخص دو ،يلك طور به 
 يشهر ومتكح يسنت يالگو از گذر و يشهر هايمديريت نفع به زگراكتمر هايدولت قدرت زا ييززداكتمر شامل

 و شهرها نيب رقابت شيافزا يراستا در يزكمر هايدولت منابع و قدرت از ييززداكتمر .هستند يشهر يمرانكح به
 از ياريبس در شتريب اللاستق يبرا يمحل جوامع يفشارها و يمحل هايتوانايي از يمحل هايمديريت بهتر شناخت

 با شهروندان يازهاين نيتأم و يجهان رقابت نديفرا در شهرها تيتقو يبرا اقدامات نيا .شودمي تجربه شورهاك
 ومتكح اي دولت از منابع و تيمسئول قدرت، انتقال يمعن به ييززداكتمر .شودمي انجام آنها تكمشار و ياركهم

 اهشك و يمحل توسعه به تواندمي انتقال نيات. اس دولت از مستقل هايزمانسا اي يمحل يادار ينهادها به يزكمر

 در مهم ييمبنا ،يمحل و ايمنطقه هايسازمان به يزكمر ينها سازما از اراتياخت و قدرت ييززداكتمر .ندك كمك فقر

 يجهان و ينيشهرنش از هك است ايپيچيده و ديجد هايچالش با ييارويرو يبرا يشهردار ينها سازما ييتوانا بهبود
 يهماهنگ و يمقررات هاياهرم به يابيدست يبرا يمحل رانيمد ازين ييززداكتمر يلك طور به .گيرندمي نشأت شدن

 ازين به ييززداكتمر زين يگريد مهم منظر از .سازدمي نيتأم را يمحل يندهايفرا در يراهبرد مداخله يبرا شتريب

 پاسخ آنها به يكنزد يدولت سطوح در شتريب يرگذاريتأث و ييفاكخود داشتن يبرا آنها هايانجمن و شهروندان

  .)Edgar, 2000: 9( گويدمي
 :Savitch, 2002( داردنيازمند مقدمات مديريت جديد است، ارتباط  كه جهاني شدن با محلي زدايي كردن شهرها،

نتي قدرت را به دولت محلي تفويض كه به طور س دهندميرا توسعه  هادولتدر واكنش به جهاني شدن،  ).19
در واكنش به فشارهاي  هادولتنهادهاي سياسي و سيستم دروني ). United Nation, 2001: 234( نمايند

مشاركتي) ( همگانيجديد مديريتي  هايروشو مديران شهري  شوندميخارجي تحت عنوان جهاني شدن دگرگون 
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. جغرافي پذيردميي در رده باالي اقتصاد جهاني اعمال كرده و تسهيالت ضرور تأمينرا جهت ارتقاي كارايي و 
 .انددادهدانان و دانشمندان ساير علوم ضمن بررسي رابطه بين تغيير جهاني شدن و مديريت شهري، بحث را توسعه 

 كنديممديريت شهري را ايجاد  هايسازمانكه روند رايج دگرگوني جهاني، تغييراتي در  اندكردهاستدالل  هاآن
)Brenner, 1999: 433.(  دهدمينمودار زير رابطه مديريت شهري و جهاني شدن را به خوبي نشان:  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )Brenner, 1999: 450( : رابطه كيفيت مديريت شهري با گسترش جهاني شدن شهري1 نمودار

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  

  
 ميتصم نديفرا و قدرت بكيتر در متعدد يدولت ريغ لعوام دخالت رشيپذ شهرها، اداره وهيش در گريد مهم تحول

 همراه يشهر يمرانكح يرتيمد يالگو استقرار با مهم تحول نيا .است يشهر توسعه يبرا يگزار استيس و يريگ

 نشگرانك شامل يشهر قدرت منابع همه تكمشار با شهرها اداره يبرا يگزار استيس و يريگ ميتصم آن در هك است

 يخارج و يبوم يروهاين شامل يخصوص بخش ب،كيتر نيا در .شودمي انجام يمدن و يخصوص ،يدولت هايبخش

 عملكرد ضعيف

كيفيت 

مديريت 

 شهري

 گسترش جهاني شدن شهر

 عملكرد قوي

 مديريت ضعيف شهر

 مديريت خوب شهر

 ضعيف شهرمديريت 

 مديريت خوب شهر
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 و ساز شامل يمرانكح ملل، سازمان توسعه برنامه از يفيتعر در .دارند تيفعال ياقتصاد هايعرصه در عمدتاً هك است
 يها وسازمان يخصوص بخش دولت، و است مردم هايگروه و شهروندان هايخواسته انيب يبرا يينهادها و ارهاك

  ).190 :1388 ،اسدي و برك پور( گيرد يدربرم را يمدن جامعه
  تحقيق ناسيروش

 يك در كه است تحليلي - توصيفي روش تحقيق، سؤاالت به پاسخي يافتن و موجود وضع تبيين يبرا تحقيق روش

كه ابتدا به دنبال  باشدميتوصيفي  . اين تحقيق يك تحقيقپذيردمي صورت تحقيق علمي فرايند قالب در منطقي كليت
 از استفاده با قيتحق نيا. باشيمميعبارت ديگر به دنبال چگونگي وضع موجود  به .باشيمميچگونه بودن موضوع 

 اقتصاد ،يشهر رانيمد از پرسشنامه شامل يدانيم مطالعات ز،يتبر شهر جامع طرح مطالعه مانند ايكتابخانه مطالعات
ما  هايشاخص. همچنين با بررسي همبستگي ميان متغييرها كه همان باشدمي ... و ،ياجتماع لومع متخصصان دانان،

جامعه آماري در اين  .دهيمميدر شهر، وجود رابطه بين متغييرها را نشان  هاشاخصو طرز مديريت اين  باشندمي
راه و شهرسازي) و نخبگان  اداره ري،، فرماندااستانداري ،هاشهرداريكارمندان ( شهريتحقيق مديران و مسئوالن 

اقتصاد و مديريت بازرگاني، جغرافيا و برنامه ريزي شهري، علوم اجتماعي، علوم سياسي دانشگاه  هايرشته(اساتيد 
نفر بود كه از  979؛ كل تعداد برابر با باشدمي تبريز .)گروه معماري و شهرسازي دانشگاه هنرهاي اسالميتبريز و

  رنده به دست آمده است.طريق تحقيق نگا
در اين تحقيق براي تعيين حجم نمونه از . شودميهاي مختلفي استفاده براي تعيين حجم نمونه در تحقيقات از روش

. كوكران استفاده شده است بنا به ضرورت از روش نمونه گيري نمونه گيري تصادفي ساده بهره گرفته شده است و
منطقي  تقريباًدخالت دادن حجم جامعه در تعيين نمونه اشاره نمود كه يك نمونه به  توانميويژگي مهم اين روش  از

تعداد  با توجه به محاسبه كرد. توانميدرصد حجم نمونه را  99درصد و  95و در سطح اطمينان  شودميحاصل 
  .باشدمينفر  276نفر، نتيجه حاصل از فرمول كوكران برابر با  979
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7 منطقهشهرداري  نفر)( سازمانيواحد  90   

8 منطقهشهرداري  نفر)( سازمانيواحد  43   

9 منطقهشهرداري  نفر)( سازمانيواحد  78   

10 منطقهشهرداري  نفر)( سازمانيواحد  120   

نفر)( سازمانيواحد  40 استانداري  
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نفر 21 شوراي شهر  

نفر)( مانيسازواحد  38 اداره راه و شهرسازي  

 979 جمع كل

  

  منطقه مورد مطالعه

 برخي وجود با .)47 :1373 احسن،( است شده اعالم نفر هزار 213 تبريز جمعيت ش.ه 1318 سال سرشماري در
 در خصوصي بخش و مركزي حكومت كم رغبت و منطقه بر حاكم عمومي شرايط دليل به شهر، ساختار در تغييرات
 دهه اواسط تا شهر فيزيكي گسترش و جمعيت رشد ،1320 دهه حوادث از پس ويژه به اقتصادي هايگذاري سرمايه
 زده تكيه خود سّنتي الگوهاي بر جمعيت و هافعاليت فضايي توزيع آن تبع به كه يافت ادامه كندي آهنگ با 1330

 اجتماعي هايگروه استقرار و شهري مركز در صنعتي و اداري تجاري، هايفعاليت اغلب آن هايمشخصه از كه بود
 200 از شهر جمعيت). 4: 1380 عظيمي،( بود شهر پيرامون در كم درآمد اجتماعي هايگروه و مركز در دست باال

 سال در نفر 971482 به و 1355 سال در نفر 59796 به و 1345 سال در نفر 403413 به قرن، اين اوايل در نفر هزار
 حدود) 1319 ـ 75( اخير قرن نيم حدود طي در رسيد؛ يعني نفر 1166402 به 1375 سال در و است رسيده 1365

 به شهر مهمترين تبريز بيستم، قرن طول در حال، اين با .)19 :1384 همكاران، و محمدزاده( است گرديده برابر 6/5
 همترينم از يكي عنوان به را اشتاريخي نقش تبريز ،21 قرن در هم هنوز بود؛ ژئوپلتيكي و استراتژيكي لحاظ

تبريز مركز ثقل جمعيت شمال غرب كشور، خصوصاً  ).Lorentz, 2007: 323( است كرده حفظ ايران شهرهاي
نفر جمعيت، دومين شهر پر جمعيت ايران بعد از  289996، شهر تبريز با 1335آذربايجان شرقي است. در سرشماري 

شهد، جايگاه چهارم را داشت، و از سرشماري ، پس از تهران، اصفهان و م1345شهر تهران بود؛ در سرشماري 
 سرشماري، فقط جايگاه مشهد با اصفهان عوض شد، ولي تبريز همچنان، چهارمين شهر پر جمعيت ايران تا 1345
 هايسالنفرباقي مانده است. بر اساس جدول بيشترين رشد جمعيت ما بين  1398060، با جمعيتي در حدود 1385
  رشد جمعيتي تبريز كاهش محسوسي يافته است. 1385تا  1365از سال بوده و  1365تا  1335

نفر  2295517و از  درصد 46/49، 1345نفر جمعيت شهرنشين استان در سال  815626سهم جمعيت تبريز از 
بوده است. همانطور كه مشخص است ضريب نخست شهري از  درصد 44/47، 1370جمعيت شهري استان در سال 

33/4  =K 3 /50به  1345 در سالK=  نيز مشاهده شده  1375كاهش يافته كه اين روند در سرشماري  1370در سال
و روند رشد جمعيت شهر رو به  شودميموقعيت نخست شهري تبريز در آذربايجان شرقي تعديل  بنابراين است.

رسيده  1365 ـ 75ه درصد در دور 85/1به  1355 ـ 65 سرشماريدر دوره  درصد 5و از نرخ رشد  باشدميكاهش 
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احتمالي و اثرات انقالب اسالمي و جنگ تحميلي در دوره سرشماري  هايسرشمارياست. با در نظر گرفتن اضافه 
؛ كه استان شدن باشدميباز هم نرخ رشد شهر در حال كاهش  1375احتمالي در سرشماري  شماريكمو  1355 ـ 65

نزديك به  1385 سرشماري). اين شهر بر اساس 257باشد (همان،  تواندميدر موضوع  مؤثراردبيل يكي از عناصر 
درصد از جمعيت منطقه آذربايجان را به خود اختصاص داده است و در رأس هرم سلسله مراتب مراكز شهري  30

شهر  41در صورتي كه  - گرددميقرار گرفته است، اما كاهش تدريجي پديده ماكروسفالي بر گستره آذربايجان ديده 
هزار  5 ـ 10شهر  28از جمعيت شهري منطقه و  درصد 4/2تنها حدود  1385هزار نفر اين منطقه در سال  5تر از كم

. به انددادهدرصد جمعيت شهري منطقه را به خود اختصاص  6/5هزار نفري  10 ـ 25شهر  17درصد و  1/4نفر 
بر افزايش تصاعدي جمعيت  كندميهر كاهش پيدا سلسله مراتب با وجود اينكه تعداد ش هايرده ترينپايينتدريج از 

نفر  5000 حدهزار نفر بسيار پايين و در  25و متوسط جمعيت شهري كمتر از  شودميشهري به شدت افزوده 
، شرقيآذربايجانهزار نفر در اين منطقه وجود دارد (استانداري  25شهر زير  73، اين در حالي است كه باشدمي

1386 :5.(  
  
  
  
  

  زيتبر شهر ييايجغراف تيموقع -1 شكل

  
  تحقيق هاييافته

  هامؤلفهتوصيف شاخص و 

گويه  محقق در اين تحقيق به بررسي جايگاه شهر جهاني در مديريت شهري كالنشهر تبريز پرداخته و براي بررسي،
  ي آن بپردازد.ها را تنظيم نموده تا پس از پاسخگويي هريك از اعضاي جامعه نمونه، به بررسي آماري و تحليل



 

 2، شماره 1،دوره 1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                            

287 

 

  

  در مديريت شهري كالنشهر تبريز شهر جهانيوگويه هاي مربوط به بررسي جايگاه  هاشاخص -1جدول 

  گويه ها

  جهاني شدن شهر هايظرفيت  شدن آشنايي با واژه جهاني
  اصول مديريتي شهرها  آشنايي با جهاني شدن و اقتصاد

  ه مديريت شهري شهر جهانيقواعد مجموع  آشنايي با جهاني شدن فرهنگ و اجتماع
  شدن شهرها الزم براي جهاني هايپتانسيل  آشنايي با جهاني شدن سياست

  عملكرد مديريت شهري در شهرهاي جهاني  آشنايي با جهاني شدن فناوري و تكنولوژي
    جهاني شدن شهر

  

  شهري با جهاني شدن آشنايي مديران و مسئولين هايمؤلفهبر روي  اينمونهنتايج آزمون تي تك  -2 جدول

و 
ن 

يرا
مد

ي 
ناي

آش

ي 
هر

 ش
ين

ول
سئ

م

با 
ز 

ري
 تب

هر
نش

ال
ك

ي 
ها

هر
 ش

يم
اه

مف

ي
هان

ج
  

Test Value=3 

ين
انگ

مي
  

يار
 مع

ف
حرا

ان
  

ره 
آما

ار 
قد

م
t

 

ي 
معن

ح 
سط

ري
دا

 
)

si
g

(  

از 
 

ف
تال

اخ
ين

انگ
مي

  

در 
ف 

تال
 اخ

زان
مي

ن 
مينا

 اط
طح

س
95 

صد
در

 

 4,472 0,030 0,000 50,52 0,500 4,52  ميزان آشنايي با واژه جهاني شدن

 4,279 0,028 0,000 46,691 0,469 4,32  ميزان آشنايي با جهاني شدن و اقتصاد

ميزان آشنايي با ديپلماسي شهري و جهاني 

 شدن سياست

4,37 0,485 47,12 0,000 0,029 4,328 

 4,234 0,027 0,000 47,29 0,449 4,27  ميزان آشنايي با مفهوم شهر اطالعاتي

 4,339 0,029 0,000 47,23 0,488 4,38  نايي با جهاني شدن و فرهنگميزان آش

سنجش استقالل مجموعه مديريت شهري در 

  شهرهاي جهاني

4,32 0,469 46,91 0,000 0,028 4,279 

شدن شهر  تناسب طرح جامع تبريز و جهاني

  تبريز

4,31 0,466 46,93 0,000 0,028 4,272 

جهاني شدن شهرها و كاهش مشكالت 

  قتصادي و اجتماعيا

4,28 0,451 47,24 0,000 0,027 4,237 

 4,244 0,027 0,000 47,24 0,451 4,28  جهاني شدن و اقتصاد دولتي

 4,220 0,026 0,000 47,54 0,441 4,26  توسعه اقتصادي شهر با جهاني شدن

اراده و خواست نظام سياسي كشور در تبديل 

  شهر به شهر جهاني

4,26 0,443 47,47 0,000 0,026 4,226 

 4,213 0,026 0,000 47,75 0,437 4,25  اداري كشور -سيستم نظام سياسي نوع

تضادهاي ايدئولوژي و تعامالت در نظام 

  سياسي

4,23 0,422 48,40 0,000 0,025 4,189 

ران و ميزان آشنايي مدي هايمؤلفه روي بر اينمونهمورد بررسي در جدول (آزمون تي تك  هايمؤلفهاز ميان 
 دهدمي سطح معناداري يكساني را نشان هامؤلفههمه  )جهاني شهرهايمسئولين شهري كالنشهر تبريز با مفاهيم 

. از آنجا كه مقايسه ميانگين هر يك با اندشده، مورد پذيرش واقع باشندمي) 05/0( ازو از آنجائيكه كمتر  )000/0(
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، نشانگر مطلوب باشدميه حاصل از ميانگين بيشتر از حد مبنا ، چون اعداد بدست آمدگيردمي) صورت 3( مبناحد 
  .باشدميبودن ميزان آشنايي مديران و مسئولين كالنشهر تبريز با مفاهيم شهرهاي جهاني 

، دهدمينشان  ترسادهبه بياني  كه ؛باشدمي) 3( مبنااز حد  باالترحاصل شده است. و رقم حاصل بسيار  4,32ميانگين 
ميزان آشنايي مديران و مسئولين شهري كالنشهر تبريز با مفاهيم شهرهاي جهاني  ق اثبات شده وفرضيه تحقي

گسترش روز افزون تكنولوژي و فراگير شدن اين پديده در تمام ابعاد زندگي، بخصوص در وضعيت مطلوبي دارد.
اين فراگيري بهره مند شوند  اقشار باسواد جامعه باعث شده است تا به لطف گسترش فناوري، مديران شهري نيز از

  و با فرايند جهاني شدن بيش از پيش آشنا شده و واژه جهاني شدن براي اين قشر از جامعه ناآشنا نباشد.
  يبه شهر جهان يزشدن تبر يلتبد يالزم برا مديريتي – ينهاد يتظرف يابيارزشاخص 

  

 الزم براي تبديل شدن تبريز به شهر مديريتي –هادي ظرفيت ن هايمؤلفهبر روي  اينمونهنتايج آزمون تي تك  -3 جدول

  جهاني

الزم براي تبديل  مديريتي- ظرفيت نهادي

  شدن تبريز به شهر جهاني

Test Value=3 

انحراف   ميانگين
  معيار

مقدار 
 tآماره 

سطح معني 
  )sig( داري

اختالف از 
  ميانگين

ميزان اختالف در سطح 
 درصد 95اطمينان 

 2,387 0,030 1,000 -18,24 0,511 2,438  فضايي -يكالبد هايساختزير 

توانايي الزم براي افزايش كيفيت محيط 

  شهري

2,387 0,530 19,16- 1,000 0,032 2,334 

 2,274 0,029 1,000 -23,28 0,483 2,322  اقتصادي مطلوب هايظرفيت

 2,204 0,032 1,000 -23,06 0,535 2,257  وجود قوانين پشتيبان

 2,224 0,031 1,000 -23,35 0,515 2,275  ني كافي و كارآمدنيروي انسا

 –جايگاه شهرداري تبريز در نظام سياسي 

  اداري كشور

2,286 0,533 22,21- 1,000 0,032 2,233 

وجود اختيارات قانوني براي شهرداري 

  تبريز

2,268 0,505 24,07- 1,000 0,030 2,217 

پتانسيل ديپلماسي فرهنگي و تعامالت 

  مليفرا

2,250 0,538 23,14- 1,000 0,032 2,196 

 2,233 0,032 1,000 -22,21 0,533 2,286  هنري هايفستيوالوجود 

 2,224 0,030 1,000 -23,68 0,508 2,275  ايرسانه هايساختزير 

اقتصاد دانش بنيان و  هايظرفيت

  نوين هايفناوري

2,326 0,514 23,78- 1,000 0,030 2,275 

 2,259 0,029 1,000 -23,68 0,485 2,308  علمي يهاپتانسيل

الزم  مديريتي –ظرفيت نهادي  هايمؤلفه روي بر اينمونهمورد بررسي در جدول (آزمون تي تك  هايمؤلفهاز ميان 
) يكساني را نشان مي دهدو از آنجائيكه 000/1( معناداريسطح  هامؤلفهبراي تبديل شدن تبريز به شهر جهاني) همه 

. از آنجا كه مقايسه ميانگين اندشده) مورد پذيرش واقع باشدنميمطلوب ( صفر، فرضيه باشندمي) 05/0( از تربزرگ
، نشانگر باشدمي، چون عدد بدست آمده حاصل از ميانگين كمتر از حد مبنا گيردمي) صورت 3( مبناهر يك با حد 



 

 2، شماره 1،دوره 1397جغرافيا و روابط انساني، پاييز                            

289 

 

 در گام بعدي وضعيت .باشدميتبريز به شهر جهاني  الزم براي تبديل شدن مديريتي –مطلوب نبودن ظرفيت نهادي 
الزم براي تبديل شدن به شهر جهاني مورد بررسي قرار گرفت كه نتايج  مديريتي –كالنشهر تبريز از ظرفيت نهادي

مديريتي  –تحقيق نشانگر اين بود كه كالنشهر تبريز ظرفيت الزم براي تبديل شدن به شهر جهاني را در بعد نهادي
و نتيجه گيري از اين فرضيه  باشدمياز حد متوسط  ترپايينكه  باشدمي 2,23گويه  12كه ميانگين كل  .باشدميندارا 

مديريتي براي تبديل  -كه از نظر مديران و مسئولين و نخبگان كالنشهر تبريز ظرفيت نهادي باشدميبدين صورت 
  .باشدنميشدن به شهر جهاني را دارا 

  يشدن به شهر جهان يلتبد يبرامديريت شهري كالنشهر تبريز  عملكرد يابيارزشاخص 

  

 به زيتبر كالنشهر ليتبدبراي  زيتبر يشهر تيريمد عملكردسنجش  هايمؤلفهبر روي  اينمونهآزمون تي تك  -4جدول 

  يجهان شهر

رد
لك

عم
 

يريمد
 ت

هر
ش

 ي
 زيتبر

 در
بد

ت
 لي

هر
نش

كال
 

 به زيتبر
هر

ش
 

هان
ج

  ي

Test Value=3 

ين
انگ

مي
  

ان
يار

 مع
ف

حرا
ين  

انگ
 مي

 از
ف

تال
اخ

 

ره 
آما

ار 
قد

م
t  

ي 
معن

ح 
سط

ري
دا

 
)

si
g

(  

در 
ف 

تال
 اخ

زان
مي

ن 
مينا

 اط
طح

س
95 

صد
در

 

 2,340 1,000 25,73- 0,027 0,460 2,286  وجود برنامه عملياتي جهاني شدن در طرح جامع تبريز

0001, 16,83- 0,030 0,507 2,485  كارگروه براي بررسي مسائل كالنشهر تبريز وجود  2,545 

اقدامات عملي مجموعه مديريت شهري براي تقويت 
  نقش فراملي تبريز

2,202 0,445 0,026 -29,71 1,000 2,255 

 2,318 1,000 22,67- 0,032 0,456 2,253  هاعملكرد سازمان

 2,354 1,000 21,50- 0,033 0,548 2,289  سياست گذاري در زمينه بين المللي

 2,382 1,000 20,99- 0,032 0,539 2,318  ي در راستاي جهاني شدنهاي مديريت شهربرنامه

 2,435 1,000 19,74- 0,031 0,527 2,373  اقدامات در زمينه اقتصاد جهاني

 2,375 1,000 21,31- 0,032 0,536 3,311  سياست شهري

 2,382 1,000 20,99- 0,032 0,539 2,318  اقدامات فرهنگي

هاي نوين و ه فناوريعملكرد مديران شهري در زمين
  تكنولوژي

2,315 0,503 0,030 -22,62 1,000 2,374 

 زيتبر يشهر تيريمد عملكرد هايمؤلفه روي بر اينمونهمورد بررسي در جدول (آزمون تي تك  هايمؤلفهاز ميان 
 يدهدو از آنجاي يكساني را نشان مي )000/1( معناداريسطح  هامؤلفهي) همه جهان شهر به زيتبر كالنشهر ليتبد در

. از آنجا كه مقايسه اندشده) مورد پذيرش واقع باشدنميمطلوب ( صفر، فرضيه باشندمي) 05/0( از تربزرگكه 
، باشدمي، چون عدد بدست آمده حاصل از ميانگين كمتر از حد مبنا گيردمي) صورت 3( مبناميانگين هر يك با حد 
نتايج آزمون  .باشدميي جهان شهر به زيتبر كالنشهر ليتبد در زيتبر يشهر تيريمد عملكردنشانگر مطلوب نبودن 

ي نشان جهان شهر به زيتبر كالنشهر ليتبد در زيتبر يشهر تيريمد عملكرد هايمؤلفهبر روي  اينمونهتي تك 
كه  باشدمي 2,31گويه فرضيه سوم برابر با  11ميانگين  .باشدنميكه عملكرد مديريت شهري تبريز مطلوب  دهدمي
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 ليتبد در و اين امر نشانگر عملكرد نامطلوب مديران شهري كالنشهر تبريز باشدمي) كمتر 3( متوسطاز حد 
 .باشدميي جهان شهر به زيتبر كالنشهر

  پيشنهادات ارائهو  گيرينتيجه
ش ابتدا نگرش اين پژوه در در اين پژوهش جايگاه شهر جهاني در مديريت كالنشهر تبريز مورد بررسي قرار گرفت.

مديران و مسئولين شهري كالنشهر تبريز نسبت به جهاني شدن مورد سنجش قرار گرفت كه نتايج حاصل از پزوهش 
نشانگر اين موضوع هست كه مديران و مسئولين شهري كالنشهر تبريز با جهاني شدن و شهر جهاني آشنايي مطلوبي 

با جهاني شدن در  شانآشنايير جهاني، در مورد ميزان شهري عالوه بر واژه جهاني شدن و شه مديران دارند.
اقتصادي، سياسي، فرهنگي و ... مورد سنجش قرار گرفتند كه به دليل توسعه علوم، فراگيري تكنولوژي  هايشاخص

با توجه به  مطلوب بود. شانآشناييميزان  هاشاخصو بسياري از مواردي كه مربوط به جهاني شدن هست در همه 
توجه به  با مديريتي مطلوبي براي تبديل به شهر جهاني را ندارد. -دست آمده كالنشهر تبريز ظرفيت نهادينتايج ب

با  فاصله مورد بررسي در اين پژوهش، موقعيت جغرافيايي كالنشهر تبريز در نقشه سياسي ايران، هايشاخص
الزم و ... باعث شده تا شهر  هايساختزير  نبود پايتخت به عنوان يك سرزمين جهان سومي، سيستم نظام متمركز،

  الزم براي تبديل به شهر جهاني برخوردار نباشد. هايپتانسيلتبريز از 
با توجه به نتايج پژوهش، عملكرد مديران و مسئولين شهري در تبديل شهر كالنشهر تبريز به شهر جهاني مطلوب 

عملياتي، عدم وجود  هايبرنامهاري متمركز، عدم وجود مربوط به سيستم اد مسائلامر بيشتر به دليل  اين .باشدنمي
شده است تا عملكرد مديران و مسئولين  باعثبين المللي كافي و...  هايگذاريتخصصي، عدم سياست  هايكارگروه

به طور كلي در فرايند جهاني شدن، تبديل يك شهر به شهر  شهري در زمينه تبديل به شهر جهاني مطلوب نباشد.
عوامل بايد  همه .كندنمينها آشنايي مديران و مسئولين شهري با جهاني شدن و شهر جهاني كفايت جهاني، ت

مديريت شهري در حالت سيستمي و هماهنگ قرار بگيرند تا فرايند جهاني شدن بتواند عملي شود. وجود زير 
قويت روابط فرهنگي و ... با بين المللي، اقتصاد پويا، موقعيت جغرافيايي، ت هايگذاري سياست قوي، هايساخت

موارد زير را براي محدوده  توانميپژوهش  هاييافتهبا توجه به  تا يك شهر شهر جهاني تلقي شود. شودميعث 
  مورد مطالعه پشنهاد كرد:

عملياتي نمودن آموزش تخصصي مديران شهري  �
  با جهاني شدن و شهر جهاني

آموزش نيروهاي انساني در جهت آشنايي با  �
 هايفعاليتني شدن و حركت به سمت جها

  دانش بنيان
به كارگيري متخصصان آشنا به تكنولوژي در  �

  مديريت شهري
شهروندان به  آموزش شهروندان و تبديل �

 جهانيشهروندن 

 هايفعاليترونق اقتصاد شهري از طريق استقرار  �
  ، تبليغاتي)مالي بيمه،( خدماتي

  بهره گيري از تجارب شهرهاي جهاني �
 هايپتانسيلاقتصاد بومي و شناساندن  توجه به �

  محله محوري
  سرمايه گذاران خارجي هايسرمايهتضمين  �
سياسي منطقه آزاد  -تقويت نقش اقتصادي �

  تجاري ارس
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حمايت از توليدكنندگان و سرمايه گذاران  �
  خارجي

تغيير نگرش نسبت به نقش دولت در فرايند  �
 مديريت شهري

  
  
  
  ملي استقالل حاكميت شهري از حاكميت �
  اعطاي اختيارات قانوني به شهرداري �
تمركز زدايي در نظام مديريت شهري كالنشهر  �

  تبريز
تقويت، احيا و بازسازي بناهاي تاريخي كالنشهر  �

  تبريز

 هايجاذبهو شناساندن  ايرسانهتبليغات  �
گردشگري كالنشهر تبريز جهت گردشگران 

  خارجي
يا  هافعاليتفضاهاي الزم جهت حضور و  تأمين �

  فرهنگي ويدادهاير
تقويت مناسبات فرهنگي تبريز با ساير شهرهاي  �

  جهاني
خصوصي سازي ارتباطات و تكنولوژي به منظور  �

  ايجاد حس رقابت
  جامع گردشگري الكترونيك هايبرنامهتدوين  �
و مراكز علمي  هادانشگاهتقويت و بهبود جايگاه  �

  تبريز
  بين المللي ايرسانه هايبرنامهتوليد  �
مخابرات هايساخت توسعه زير �
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