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 چکیده

 ابعاد در شهری مدیریت های شاخص هدف از مطالعه حاضر مقایسه میانگین
باشد. روش تحقیق  می اصفهان شهر تغییر به رو کاربری و کالبد بر شدن جهانی

ای است و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام  مقایسه -تحلیلی 
مناطق  یشهر و کارشناسان نیمتخصص پذیرفته است. جامعه آماری تحقیق

از نرم آمده،دست  بههای  داده جهت تحلیل .اند بودهاصفهان  داریگانه شهر15
آمده دست  بهاستفاده گردید. طبق نتایج  CSPPو آزمون  SPSS افزار

 کالبد بر شدن جهانی ابعاد در شهری مدیریت های از نظر شاخص رتبه نیباالتر
و منطقه پنج  یشهردارمنطقه شش اصفهان،  شهر تغییر به رو کاربری و

 آوردند.دست  بهرتبه را  نیتر نییپا یشهردار

 کلیدي گانواژ
، مدیریت شهری، اصفهان.شدن جهانی

Abstract 

The aim of this study was to compare the average of urban 

management indices in the dimensions of globalization on 

physical and human resources of Esfahan. The research 

method was analytical-comparative and has been performed 

using a researcher-made questionnaire. The statistical 

population of the study was experts in urban areas of 

Esfahan municipality. In order to analyze the data, SPSS 

software and CSPP test were used. According to the results, 

the highest ranking urban management indicators with 

regard to globalization on the body and the changing city of 

Esfahan, were the six municipalities while the other five 

municipalities in the region were the lowest. 
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 همقدم
 یریگ از شکل یشواهد» ای« یجهان یشهرها» ر،یدر دو دهه اخ

 نیاند. ا در حال توسعه ظاهر شده یدر کشورها« یجهان یشهرها
به سبب نقش خود در هماهنگ  یجهان گاهیشهرها به کسب جا

و غالباً  یدر قالب اقتصاد جهان یمل یاقتصادها یکپارچگیکردن 

دارند. آنها  شیگرا ،یجهان های منطقه –قرار گرفتن در مرکز شهر 
 یتیفرامل یدیتول یها شرکت یدفاتر مرکز یبرا یگاهیبه جا لیتبد

 طور بهو  یا کارخانه داتیاند که تول شده یدیتول یو مؤسسات خدمات
گسترش  یرات محور را در مناطق کالنشهرخدمات صاد ندهیفزا

 عنوان  بهشهرها  نی. توجه به نقش اکنند یم تیخود، هدا افتهی
 تیو هدا یهماهنگ زیو کنترل و ن یها و مراکز فرمانده مکان

 نیا یو معان میدر رابطه با مفاه هایی سؤالمنجر به طرح  ها انیجر
 توسعه آنها شده است. یعملکرد برا

های  جریان، انسانی روابط، اقتصاد شدن ه جهانیشهرها در نتیج
که شدت و  شوندمیفردی دچار تحوالتی  هایدانسته و فرهنگی

ضعف آنها متناسب با میزان پیوستگی شهرها با جریان جهانی 
متفاوت است. تأثیرات جهانی شدن بر شهرها منجر به ظهور ، شدن

یا شد که با اخیر در دنهای  الگوی جدیدی از شهرنشینی در دهه
سیاست و ، فرهنگ، اقتصادهای  خصیصه عملکرد جهانی در زمینه

از اشکال شهرنشینی گذشته متمایز ، دگیجدید زنهای  شیوه
 یحت - ایمردم در نقاط مختلف دن، شدن جهانی خاطر به. شود می

 انجری صورت. اندکرده دایپ یتر بیشارتباط  -اگر نخواهند 
است و علت آن همان  یگریر زمان داز ه شیب هیاطالعات و سرما

از جهان  یکه در بخش ییاست. محصوالت و کاالها شدن جهانی
، ماهواره، است یدر تمام نقاط قابل دسترس یاست به راحت موجود

 هایو شرکت انددهیرا درنورد یفرهنگ یمرزها نترنتیو ا ونیزیتلو
 یو حت ریتصاو، دیدر حال شکل دادن به عقا یجهان یحیتفر

 هستند.  ایدر سراسر دن یمردم عاد یاهایور
 تنمطالعه تأثیرات جهانی شدن بر شهرها موجب شکل گرف

نظریه جدیدی در چند دهه اخیر در مطالعات شهری شد که از آن 
شود. این نظریه مبتنی بر یبه نظریه شهر جهانی نام برده م

 در آنها آفرینینقش و شهرها بر شدن جهانیشناخت تأثیرات 
ملی  های واکنش و سازیجهانی روند. است شدن جهانی یندفرآ

در پی  یشهر تیریدبرآیندهای مهمی را در م، محلی به آن
زیادی را برای توسعه شهری  یها این روند فرصت .داشته است

 ها یخاصی را برای شهردار یها ارائه کرده و در کنار آن چالش

                                                                        
1. World/Global Cities 

2. Evidence of World/ Global Cities Formation 
 

شناسایی  پدید آورده است. این مسئله پیوند تنگاتنگی با
برآمده از مزایای رقابتی موجود و ایجاد مزایای رقابتی  یها فرصت

در راستای منافع خودشان  تا کند یرا توانا م هرهاجدیدی دارد که ش
 رسد یو پایش بهتر روند جهانی بپردازند. به نظر م یبردار به بهره

 لیها و تبد از فرصت نهیو استفاده به شدن جهانی فرآینددر  ءبقا
منسجم و قابل  یزری برنامه کیمستلزم ، ها به فرصت دهایدته

، یجهان راتییکه تغ یحد است تا یجهان راتییانعطاف در برابر تغ
 نیو شکست نکند و از ا یرا دچار شکنندگ یزریبرنامه انیجر
 .دیفرصت استفاده نما جادیا یبتواند برا راتییتغ

 طیواسطه شراکه به  یا ژهیو تیشهر اصفهان با توجه به موقع
فرهنگ و تمدن  تختیپا عنوان  به یو جهان یخاص در عرصه مل

شود که به  تالش دیبا است و اکنون کسب کرده یاسالم رانیا
دیگر،  ینسبت به شهرها ،که دارد یجهان گاهیو جا تیواسطه موقع

نمونه  عنوان  به لیدل نیبه هم .باشدی تر بیش یاثرگذار یدارا
در ابعاد  یشهر تیریمد های شاخص نیگانیم یموردی جهت بررس

 .ردگییقرار م یمورد بررس شدن جهانی
 

 بیان مسئله

 افتنیهمواره در حال گسترش و بسط  شدن جهانیکار  کرهیپ
فرآیند. افتد یاتفاق م یدر شهرها و قالب شهر شدن جهانیاست. 

 شود یم یمنته یدر شهر و کارکرد شهر یراتییبه تغ یجهان های
و معاصر  دیجد یها . حرکتبخشد یم تیرا موقع دنش جهانیو 

 راتییتغ که یحال رهستند. د شدن جهانی ییِفضا فیتوص، یشهر
را دوباره شکل داده و  سازییجهان یها و روندها پروسه یشهر

 .کنند یاصالح م
 یبر جا زیبر کالبد شهرها ن یقیعم راتیتأث شدن جهانی

موسوم به  یشهرها شیدایبه پ انیجر نیکه ا ژهیبه و، گذارد یم
لندن ، ورکیوین یمنجر شده است. مانند شهرها یجهان یشهرها
اداره امور ، فروش، دیتول جادیا یجهان ستمیس نیبنابرا ؛ویو توک

 ییبه شکل فضا ها استیو س نگفره، ارتباطات از راه دور، یمال
 شده است. انیاز شهرها ب یشبکه جهان کیدر درون 

واحد در  تیرینبود مد ،شدن جهانیروند  های محدودیتاز  یکی
و نقد  یبررس نیبنابرا .باشد یکالن شهر اصفهان منیز در  وکشور 

 اسیمق کیشهرها در  یکالبد یساختارها دیو تجد راتییتغ
 ایدر سراسر دن یشهر راتییدرک تغ یبرا ازین شیپ کی، یجهان

پویای متقابل و  ریو مطالعه تأث ی. در واقع بررسباشد یم
 شرفتیپ، خاص یدر شهرها یا منطقه یروهایو ن شدن هانیج

 گردد. محسوب میمعاصر  یشهر قاتیدر تحق یمهم
  نیانگیم حاضر تعیینهدف از پژوهش ، بنابر آنچه مطرح گردید
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 یبر کالبد و کاربر شدن جهانیدر ابعاد  یشهر تیریمد هایشاخص
از  زیهان نشهر اصف کالن رایز ؛باشدیشهر اصفهان م رییرو به تغ

شود تا  یبر آن بررس دهیپد نیاثرات ا یستیمقوله جدا نبوده و با نیا
 اخود ر یشهر جهان کیبه رده  یابیدست یبرا یکنون طیبتواند با شرا

بر  شدن جهانی راتیشناخت نوع تأثبنابراین  ؛دهد قیتطب
اصفهان که در  یشهر تیریو مد یزری برنامه یها یگذار استیس

 : ردپذییانجام م ریز یقالب هدف فرع
 یکالبد هاییزریدر برنامه یشهر تیرینقش مدین یتع -
 .شدن جهانی فرآینداصفهان با توجه به  یشهر
 

  ینظر یمبان
 شدن جهانی فيتعر

 حاضر زمان هایپدیده ترین مهم از یکی عنوان  به شدن جهانی از
 اندیشمندان و است شده هئارا مختلفی هایبیرتع و ها ریفتع
محققان از  اند. پرداخته آن به گوناگون های جنبه از ختلفم

که موجب  اند کردهشدن بحث  گوناگونی درباره جهانی های دیدگاه
در این شده است. درباره این پدیده  ها و توصیف ها تنوع تعریف

 فشرده هم در معنای به را «شدن جهانی»، رابرتسون رونالدمیان، 

کنند  می قلمداد واحد مکان به آن شدن تبدیل و جهان شدن
شدن موجب پیوند  از نظر گیدنز جهانیو  (12: 13۸5، رابرتسون)

های دور از هم و تأثیرگذاری حوادث و رویدادهای سراسر جهان  مکان
 .(Perry; Maurer, 2003: 334) شود بر یکدیگر می

 

 شدن جهانی یها و مؤلفه مفهوم

 زهیو دموکرات ییهمگرا ،شدن جهانی» نکاتاای لغت فرهنگ یبر مبنا
 قیاز طر، یجهان هایساخت ریاقتصاد و ز، شده فرهنگ

اطالعات و  یفناور، ارتباطات زانیم شیافزا، یفرامل گذاری هیسرما
 یو مل ایمنطقه، یسطوح محل یبازار آزاد بر اقتصادها یروین ریتأث

  (.4: 13۸۸، و همکاران نیا)حافظ« است
است که همانند پوشش و  یفرآیند» شدن جهانی، «یمار»از نظر 

 اقتصادهای و جوامع، هاشده و فرهنگ انیجهان نما یبر رو ای هیال
 نی. در اسازد یهمگن م، شودیوارد آن م نکهیرا به محض ا یجهان

و  دهند یخود را از دست م تیمرزها اهمشوند، یم کسانیهمه  فرآیند
 (.Murray, 2006: 3« )روندیم نیاز ب هااصلهف

 : داند عمده میشش مؤلفه عمده  شاملدر را  شدن جهانی، اترزو
 فرآیندخطر و اعتماد است. در  رندهیدر بر گ  شدن جهانی.1

 روها،یافراد به اعتماد کردن به اشخاص ناشناخته، ن ، شدن جهانی
مبادله  یحقوق بشر( و به الگوها ای)بازار  یشخص ریغ یهنجارها

                                                                        
3  .  Ronald Robertson 

 یگروه ملموس ایاز کنترل فرد  رونیب رسدیکه به نظر م ینینماد
 .شودیم دهیباشد، کش

است. رشد شتابان  گراییعام ختنیفرو ر رندهیدر بر گ  شدن جهانی.2
یسبب شده تا جداساز مکانبا در هم شکستن زمان و   شدن جهانی
و  یعموم های، حوزه«شافت گزل»و « شافت نیگم» چون هم هایی

 .ندیایبه کار ن گرید یگکار و خانه، نظام و زند ،یخصوص

 نیااست.  «یفشردگ یشناسداریپد» رندهیدر بر گ  شدن جهانی.3
 حذف  شدن جهانیو  گردد،یبه زمان و مکان باز م شناسیداریپد
 شدن زمان است. ریمکان و فراگ یشناختداریپد

 ن،یاست. ساکنان کره زم شانهیاندباز ، شدن جهانی یشناسداریپد.4
 .سازند یکل سازگار م کی عنوان  بها با جهان خودآگاهانه خود ر

 فردی -یاجتماع یوندهایهمه پ هیروابط دوسو  شدن جهانی.5
 .ردگییرا در بر م

 (.14: 1379)واترز، است زمان هم یکم با نوساز دست  شدن جهانی.6
 

 .داند می« همبستگی به» را شدن جهانی تعریف ترین ساده در گیدنز
 هم به دنیایی در زندگی یعنی ترجهانی دنیای در کردن زندگی یعنی

 وقایع بر مستقیم طور به جهان سوی یک رخدادهای آن در که تروابسته

 (.5۸: 13۸4)گیدنز،  گذاردمی تأثیر آن دیگر سوی

4گرو مک
 جهانی متقابل پیوند صرف تشدید را شدن جهانی 

 وابطر و هاپیوند گرو، شامل مک اشاره مورد هایپیوند .داندمی
 اطالعات و کاال عبور افزایش مانند .است ساختاری و اجتماعی

 نقل و حمل نظام مثل جدید نسبتاً موجودیتی و هاسرمایه و مردم
 رسانی پیام طریق از ها پیام مبادله شدن کوتاه و المللیبین سریع

 (.271: 13۸3 مک گرو،) الکترونیکی
 از یکل تعریف پنج معاصر ادبیات به رجوع با شولت

 دهد:  می ارائه شدن جهانی

 رشد تعریف این: شدن المللی بین معنای به شدن جهانی. 1
 و کندمی توصیف را کشورها بین وابستگی و المللیبین بادلت

 المللی بین اقتصاد جایگزینی و هاکشور بین روابط از جدید تعریفی
  .دهدمی ارائه ملی اقتصاد جای به

 در شدن جهانی تعریف: سازی زادآ معنای به شدن جهانی. 2
 از که است سرمایه کنترل و تجاری موانع حذف فرآیند با ارتباط
 این در .شودمی تحمیل کشورها بین تحرکات بر دولت طرف

  .است مرز بدون اقتصادی دنیای ایجاد ، هدفامعن

             :شدن یکی و شدن همگانی معنای به شدن جهانی. 3
  و هاایده، کاالها اشاعه فرآیند شدن جهانی تعریف این اساس بر

                                                                        
4. Mc Graw 

5. Scholte 
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 اشاعه به توانمی که دنیاست سراسر مردم به تجربیات
  .کرد اشاره همراه تلفن مثل ارتباطی وسایل و ماهواره، کامپیوتر

 این: شدن مدرنیزه یا شدن غربی معنای به شدن جهانی. 4
 آن در بیند، کهمی پویایی نیروی معنای به را شدن جهانی تعریف

 بروکراسی، بر و شدن کاپیتالیسم، صنعتی مانند مدرنیته ساختارهای
  .کند می نابود را محلی های فرهنگ و شده چیره انید

 هاقلمرو ادغام توسعه یا زدایی قلمرو معنای به شدن جهانی. 5
 شدن جهانی تعریف این در :واحد قلمرو به آن تبدیل و همدر

 هایمرز و هافاصله و هاحدودهم، هافضا برداشتن و زدن برهم
 (.20: 1376)شهیدی،  است ییجغرافیا

 تعمیق روابط و تشدید فرآیند توانمی را شدن جهانی
 چنین همو  اجتماعی اقتصادی، فرهنگی و گیر و جهان گستر جهان

 و نظام تولید اقتصادی های کردن بازارها، بخش منزله یکپارچه به
 . (4: 13۸4یانی، هادمطرح کرد )

 

 مديريت شهری

 های اقتصادی شـهر، سلسله روش مدیریت شهرها، سیاست
شهرها با همدیگر و  شهرها و جهان مراتب شهری، ارتباط کالن

با سایر نواحی شهری از جمله مسایلی است که تحت تأثیر فرآیند 
دهد نشان می شدن جهانیپیامدهای  اند. شدن قرار گرفته جهانی

 ؛ زیراشودهای تمرکززدایی منجر میبه سیاست شدن جهانیکه 
که نیازمند مقدمات « محلی زدایی کردن شهرها»با  شدن جهانی

 (.Savitch, 2002: 19مدیریت جدید است، ارتباط دارد )
، دولت پاسخگویی را توسعه شدن جهانیدر واکنش به  چنین هم
سنتی قدرت را به دولت محلی تفویض نمایند.  طور بهدهند که  می

ها در واکنش به فشارهای ی سیاسی و سیستم درونی دولتنهادها
شوند و مدیران دگرگون می« شدن جهانی»خارجی تحت عنوان 

 )مشارکتی( را جهت مدیریتی همگانی جدید هایشهری روش
ارتقاء کارایی و تأمین تسهیالت ضروری در رده باالی اقتصاد 

 پذیرند( اعمال کرده و میشدن جهانیجهانی )سیستم 
(Tsukamoto, 2004: 9.) 

جغرافیدانان و دانشمندان سایر علوم ضمن بررسی رابطه 
و مدیریت شهری، بحث را توسعه  شدن جهانیبین تغییر 

استدالل کردند که روند رایج دگرگونی جهانی،  و دادند
 کندهای مدیریت شهری را ایجاد میتغییراتی در سازمان

(Brenner,1999: 433; Macleod,1999: 456.)  این
و مدیریت شهری  شدن جهانیتغییرات نشانگر رابطه قوی بین 

، با شدن جهانیمدیریت قوی شهری در عصر  (.1)شکل باشد می
معیارهایی نظیر میزان مشارکت مردمی، رعایت و اجرای حقوق 

های مستقیم خارجی،  گذاری  سرمایه تر بیششهروندی، توان جذب 

این نیازها ؛ لذا شودسنجیده میارتقاء کیفیت زندگی شهری و ... 
 باعث شده روش سنتی مدیریت شهری دگرگون شود.

 

 
 شهر شدن جهانیکیفیت مدیریت شهری و گسترش . 1شکل 

 

 بر فرهنگ شدن جهانیتأثیر 

ای بسیار پیچیده و بحث آفرین تبدیل شده امروزه فرهنگ به حوزه
محلی  هایهای جهانی درون فرهنگاست، زیرا زمانی که فرهنگ

کند که هر دو قطب های جدیدی ظهور میکنند، پیکربندیرخنه می
 (.20: 13۸9)سحابی، کنند جهانی و محلی را در هم ترکیب می

فرهنگی بیانگر فشارها بر جوامع محلی است.  شدن جهانی
ها در حمل و نقل، فناوری اطالعات و ارتباطات )سینما، پیشرفت

های جهانی و حتی دسترسی به آگاهیماهواره، اینترنت و ...( به را
برخورداری از اطالعات غیر رسمی دیگران را افزایش داده است. 

تر مردم و همگرایی  این تنوع تغییرات باعث حرکت سریع
کلی، الگویی در موسیقی، پوشاک،  طور بهفرهنگی، زبانی و 

را فشردگی  فرآیندتفریحات و مانند آن شده است. گیدنز این 
نامد که اتفاقات محلی تاثیر پذیرفته از ماعی جهانی میروابط اجت

رویدادهایی است که کیلومترها دورتر اتفاق افتاده است و برعکس 
 (.60: 137۸)گیدنز،  آن نیز قابل مشاهده است

 

 بر مديريت شهر شدن جهانیتأثیر 

کشوری  افر و فراملی ارتباطات از حیات، ناگزیر ادامه برای شهرها
و پیچیدگی  گستردگی باعث ارتباطات این سترشگ باشند. می

در  اصلی عامل یکگردد.  می گذشته به نسبت شهرها عملکرد
 روندهای به شهرها و وابستگی ارتباط شهری، افزایش تغییرات

 جهانی نفوذهای معرض در فزاینده طور به شهرها جهانی است.
 مقیاس در سیاسی و اقتصادی، فرهنگی هستند، افزایش روندهای

 در است. جهان اطراف در شهری در تغییرات ازین شیپجهانی، 
 در جهانی و محلی نیروهای پویایی متقابل و کارکرد بررسی واقع

  یتلق معاصر شهری موضوع مطالعات نیتر مهم شهرها از برخی
  (.William,1991: 87) شوند یم



 53   1397، بهار و تابستان 17پیپیا، 1شماره م، نهسال شهری، شناسیهای بومپژوهشی پژوهش -دو فصلنامه علمی                       

 

شوند.  اداره می جهانی ایشیوه به شدن جهانی عصر در شهرها
 مدیریت شهری در المللیبین یها تیفعال بسیاری ین راستاا در

 از 6(UMPشهری ) مدیریت برنامه آن هسته شده که آغاز
(UNDP)7 کند. درمی حمایت ملل سازمان از است. این برنامه 

 و شهرها از پشتیبانی برای همکاری فنی برنامه یک واقع
 رود.می به شمار توسعه حال در موجود یها شهرک

 نیز با بانک جهانی و ۸ملل سازمان بشری یها سکونتگاهز مرک 

حال ر د کوچک کشورهای و بزرگ شهرهای به هدف کمک
 (.147: 137۸)سعیدنیا، آن هستند  توسعه، حامی

 در سطح  شهری مدیریت شده باعث ها سازمان ی اینها تیفعال
سطح جهانی  در شهری مدیریت صورت الکترونیک، با به محلی

توسعه شهری  استراتژی به توانمی این زمینه در د.پیوند بخور
(CDS)9 با  1999در سال جهانی  بانک با حمایت که کرد اشاره

 یها سنتی تهیه طرح یها هیو نواقص رو ها یهدف رفع کاست
توسعه و  در حال کشورهای شهرهای در بسیاری شهری مدیریت

ی، بندر انزلشهرهای  اجرا است. و تهیه حال ایران در جمله از
طرح  این حال تهیه در جهانی بانک همکاری با قزوین و شاهرود

میان شهرهای  پیمان خواهرخواندگی به توانمی چنین هم .هستند
 در ما دهد کهمی نشان ها این واقعیت کرد. مختلف دنیا اشاره

 ارتباطات و تکنولوژی اطالعات گسترش اثر بر شدن جهانیعصر 

و  از مکان، فضا، دولت، شهر ارائه تعریف نوین و با کاهش فاصله
متأثر  ما پس مدیریت درست شهرهای رو به رو هستیم؛ شهروند

بر  تکیه با جهانی و و ای محلی، ملیبه شیوه این تغییرات از
 د.خواهد بو پذیر نو ارتباطی امکا های الکترونیکی پیشرفت

بر حمل و نقل،  نظارت در چارچوب فقط مدیریت شهری بنابراین
 و آسفالت معابر سبز، تسطیح گسترش فضای و ساخت و ساز، آبیاری

روی  ها آن و نظایر و حفظ بهداشت شهری زباله آوری و یا جمع
 است که معمول آن چیزی از ترگسترده های آن؛ بلکه دامنهدینما ینم

 (.41: 13۸2)شیعه،  هستند آن هدشا شهرهای امروزی جهان
سهم  ادای از جهان پس بزرگ ، شهرهایرایت لورد نظر به
 مراقبتی و غیر قابل نظارت جاذبه نیروی بشریت، به به خود

 تسلط تحت و حیات یافته سود، منطق توسط که اندتبدیل شده
 را ها آن بی وقفه و روزمره طور به که اندنیروهایی قرار گرفته

 ببینید و ندیشیداشناسید، بی می که به شهرهایی کند.می دگرگون
 فاصله نفی اختیار داریم، برای در امروز آسایی که معجزه ابزار که

                                                                        
6. Urban Management Plan 

7. United Nations Development Planning 

8. United Nations Human Settlements Programme 

9. City Strategic Development 

10. Lloyd Wright 

 این (. از29۸: 1375، )شوای اند کردهشهرها چه  این با فضا و
 به آن نتیجه که نکاتی و به مسائل شهرها اداره امور در باید نظر

 درون از را شهرها و مسائل انجامد می اهاین فاصله بردن بین از
 امروزه مبذول داشت. اساسی دهد، توجهقرار می توجه مورد

 برای شهرها و است یافته اساسی تحول در جهان شهری مدیریت
 را ساکنان خود آسایش و رفاه بتوانند که شوند مدیریت می آن

 (.47: 13۸2)شیعه، سازند  تأمین
مشکالت  با بزرگ شهرهای هویژ به و ما امروزی شهرهای

منظور اداره  به که ضوابطی و قوانین .هستند رو ای رو به عدیده
فناوری  با شدن مانزهم و تحول وجود دارد، به ها یشهردار

 با شدن جهانیعصر  در شهری مدیریت ؛ زیرااست نیازمند جدید
 بعد شده است. رو رو به فاصله مکان، فضا و از جدیدی مفهوم
 اداره شهرهای در را اهمیت خود قدیمی شکل همان به فاصله
داده است.  دست از دوره این در شهرها کالن و جهانی

تأثیر  الکترونیکی ارتباطات افزایش و تکنولوژیکی های پیشرفت
جهت  دو از اتفاق این کرده؛ کم زیادی حدود تا را فاصله و فضا

 است:  حائز اهمیت
 شهری مدیریت وریبهره و نراندما افزایش باعث فرآیند این. 1

 به مدیریت نوین رویکردهای ارائه با شد؛ خواهد اداره شهرها در
 .کندمی فراهم را شهر اداره بهینه هایحلراه امکان یافتن شهری

شناختی  اساسی هستی مفاهیم بسیاری شدن رنگ کم یا حذف. 2
که  زمان و مرز مکان گذاشتن پا زیر و فاصله ،فضا مکان، مانند

 شهروندان که شود، چرامی شهرها در هویتی هایبحران باعث بروز
 خواهند شهری هایفعالیت و رخدادها از یعمق یب و تجربه محدود

 معتقد فضا و زمان فشردگی با اشاره به هاروی دیوید چنانکه .داشت
 به که هاریشه به نه های فراگیر، دلبستگی عصر رسانه که در است

شده،  چسبیده هم به تصویرهای به نگر کهژرف کار ، نه بهها هیرو
 به شده، نه تحمیل تقلیدی تصاویر که های پرداخت شده رویه به نه

 از رفته درهم احساسی به که انسجام های فرهنگی دارایساخته
 (.15: 1373)پالسما، مکان است  و زمان
 

 یشهر یفضا فيتعر

 یبناهاها، تیکه از فعال شودیمگفته  یبیبه ترک یشهر یفضا
عناصر و  ،و مانند آن یتجار، یادار، یاجتماع، یمختلف فرهنگ

با  البتهنظم و ، دارای آراسته، هماهنگ یبه صورت یشهر یاجزا
واجد  یدانیم ای ابانیخ باشد. اگر افتهی سازمان ،یبصر هایارزش

   در رد؛گییقرار م یشهر یفضاها باشد در زمره اتیخصوص نیا
 زدن  دور یبرا یفلکه و تقاطع ای نیعبور ماش یابر صورت نیا ریغ

                                                                        
11. Choay 
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  (.24: 1376)شهیدی،  سواره تنها راه خواهد بود
 

 یکالبد در شهرساز

 تواندر ادبیات طراحی شهری، واژه شکل )فرم( شهر را می
شهر،  سیمای کتاب در لینچ کوین. دانست شهر کالبد مترادف

 تعریف «شهر پذیر رویت و جسمی مظاهر» صورت به را شهر فرم
کتاب تئوری شکل خوب شهر، این  در چنین هم .است کرده

 شکل مجتمع زیستی که معموال: »شود یمفهوم بیشتر تشریح م
کلی به  طور به ،به نام محیط زیست کالبدی خوانده شده است
حرکت و دائمی در  مفهوم الگوی فضایی عناصر کالبدی بزرگ، بی

ها و  ها، رودخانه تجهیزات، تپه، ها ابانیها، خ شهر، نظیر، ساختمان
 (.90: 1374)لینچ،  «باشد یدرختان مشاید هم 

 

 تجربی نهیشیپ
شدن و  یمحل -ای با عنوان جهانی در مطالعه(، 13۸۸ی )میکر

ابتدا ، اسالمی: نگاهی به مسجد جامع اصفهان -معماری ایرانی
 معماری و شدن جهانینگاهی به مفهوم معماری ایرانی و رابطه 

 -شته و سپس به جایگاه معماری ایرانیدا اسالمی -یرانیا
در تاریخ و فرهنگ  اصفهانخاص مسجد جامع  طور بهاسالمی و 

ایران و اسالم پرداخته است، سپس با تکیه بر مفاهیمی چون 
 را فراملی و ملی نگاه تعامل برآیند فرهنگی هویت و شدن جهانی

دهد و در یقرار م سیبرر مورد اسالمی -ایرانی معماری قلمرو در
و امتزاج  بیتوانایی ترک  شدن جهانیفرایند دهد که  آخر نشان می

 ایھ گرایی خاص برای مناسبی بستر و شالوده و دارد را اھ نگھفر

 (. 13۸۸)کریمی،  دآور می بوجود نگیھفر
 ای تحت عنوان در مطالعه(، 13۸۸همکاران )و  ینالحسیخادم

فضا و زمان  یآن بر فشردگ ریأثو ت یمصرف جهان یالگو رییتغ
 رییتغ یبه بررس، )مطالعه موردی؛ منطقه پنج شهر اصفهان(

در منطقه پنج شهر  نیزم یکاربر رییو تغ یمصرف جهان یالگو
دهد که تغییر الگوی  ت. نتایج نشان میاصفهان پرداخته اس

در سنین پایین صورت گرفته و همبستگی بین  تر بیشمصرف 
ره و اینترنت و استفاده از غذاهای جدیدتر در استفاده از ماهوا

  (.13۸۸،  الحسینیشود )خادم می نمونه مشاهده 
 یای تحت عنوان کارکردها در مطالعه(، 13۸9محمدی )

در رشد خدمات  دهیپد نیا یبه بررسی، جهان یشهرها یاقتصاد
قرار داده و سپس در  یاز مناطق جهان را مورد بررس یدر برخ

 کندیم یابیارز فیضع رانیرا در ا دهیپد نین رشد اآ یرگیجهینت
 (.13۸9)محمدی، 

                                                                        
12. Kevin Andrew Lynch 
 

 ای تحت عنوان اهمیت  در مطالعه(، 13۸9ی و همکاران )ارزی 
اطالعاتی و ارتباطی شهری در روند  یها رساختیتوسعه ز

در رشد خدمات در  دهیپد نیا بررسی شهرها، به شدن جهانی
ر داده و سپس در قرا یاز مناطق جهان را مورد بررس یبرخ

     یابیارز فیضع رانیرا در ا دهیدپ نیآن رشد ا یرگیجهینت
 (.13۸9کند )زیاری، یم

ای با عنوان  در مطالعه(، 13۸9همکاران ) ی وضراب
 یمناطق شهر یحیتفر -یفرهنگ یاراض یکاربر یزیر برنامه

 یبه بررسای، منطقه یدر تعادل بخش ICTاصفهان و نقش 
کمبودها در  یو بررس یمختلف شهر های یرکارب هایتیوضع

را در  یشنهاداتیو راه کارها و پ پردازدیاصفهان م یمناطق شهر
مطالعات نشان  ، نتایجندنماییتعادل ارائه م یبرقرار یاستار

 گانه شهر اصفهان از دهد که از یک سو بین مناطق یازده می
ای  هها اختالف قابل مالحظ نظر میزان سطح و سرانه کاربری

وجود دارد و از سوی دیگر این اختالف بین مناطق به صورت 
مرجع از شدت بیشتری برخوردار  عنوان  بهخرد و شهر اصفهان 

 .(13۸9همکاران،  ی وضراب) است
 یها و چالش شدن جهانیای با عنوان  در مطالعه(، 2007) منوی
مرکز و کانون ، یجهان یمقاله شهرها نیدر ا، یشهر دیجد

 خاص خود را دارد یر نظر گرفته شده است که کارکردهاشهرها د

اقتصادی  تر بیشرسد که کارکردهای آنها  و به این نتیجه می
 (.Yue-man, 2007باشد ) می

و حقوق  شدن جهانیای تحت عنوان  ر مطالعه(، د200۸)کنا 
و  شدن جهانیرو به رشد  دهیپد نیبه دنبال کشف رابطه ب، مسکن

رسد که ساختار  و در آخر به نتیجه می تحقوق مسکن اس نهیزم
 (. Kenna, 2008پذیرد ) می  شدن جهانیمسکن تاثیر عمیقی از 

ای تحت عنوان شهرها در عصر  در مطالعه(، 2009)ساسن 
 یالدیم 21و  20در قرن  ینقش اقتصاد یبه بررس، امروز یجهان

 در آنجلسو لندن و ورشکسته شدن اقتصاد لس ویتوک یدر شهرها
و  یمل یدر شهرها در اقتصادها دیجد یو نقش اقتصاد راخی نقر

از  ای ندهیفزا طور بهعوامل  نیا هک دهدیو نشان م پردازدیم یجهان

 (.Sassen, 2009) ردگی یم ریتأث یعامل جهان
 یو بقا یخیتار یای تحت عنوان شهرها در مطالعه(، 2011) راویس

 ییارویو رو شدن جهانی دهیپد یبه بررس، شدن جهانیخود در 
پردازد و در  یخود م یحفظ بقا یبرا دهیپد نیبا ا یخیتار یشهرها

با   شدن جهانیدر شهرهای تاریخی در بعد که کند  آخر بیان می
 (. Siraro,2011باشند ) رو میه ب های فراوانی رو چالش

 

 قیروش تحق
  جهت جمع آوری اطالعات وبوده کاربردی از نوع پژوهش حاضر 



 55   1397، بهار و تابستان 17پیپیا، 1شماره م، نهسال شهری، شناسیهای بومپژوهشی پژوهش -دو فصلنامه علمی                       

 

آوردن دست  به ی. براانجام یافت  CSPPروش از  استفاده
ک، یشاخص شهر الکترون ششاز  یشهر تیریمد هایشاخص
، یرشدن عناصر شه ی، عملکرد(NGOی )دولت ریغ هایسازمان
 یخواهرخواندگ مانیو پ المللی نیب یساعته، رخدادها 24شهر 

 قرار گرفت. لیو مورد تحل دیاستفاده گرد
 

 محدوده مورد مطالعه

به شهر ، 1392سال از  اصفهان یشهردار بندیطبق منطقه
 (. 2شکلشده است ) میمنطقه تقس14

 
 اصفهان شهر گانه گانه نقشه مناطق پانزده. 2شکل 
 https://socialpathology3.ut.ac.ir  مأخذ:

 

شهر  رودندهیاصفهان، رودخانه زا یمناطق شهر بندیمیدر تقس
 یجنوب مهینموده است. ن میتقس یو جنوب یشمال مهیرا به دو ن

 مهیدر ن گری. دوازده منطقه دباشدیم ،13و  6، 5شامل سه منطقه 
و  یشرق مهچهارباغ، نی مصنوع محور. اندشهر واقع شده یشمال
  (.1395)آمارنامه شهر اصفهان،  آوردیم دیرا پد یغرب

 تیریآوردن شاخص مددست  به یبراالزم به توضیح است که 
 میتنظ ایاصفهان پرسشنامه یشهرگانه  نزدهپا ناطقم نیب یشهر

 یتیرمدی سطح در ،اصفهان یشهردار یو در هر منطقه شهر
 .دیگرد عیتوز

 

 ها یافته
 های توصیفی يافته

 مناطقپاسخگویان بر حسب الکترونیکی شدن  نیانگیم ،2جدول
 ارتباطات و اطالعات فناوری نقش و شدن جهانیبرای فرایند 

را گانه شهر اصفهان  15در شهرها در مناطق دیریت شهری م

                                                                        
شامل مدیران  CSPPارائه شده است.   CSPP توسط 199۸این مدل در سال  .13

 وسیله یک مدل این. باشدمی آمریکا در اطالعات فناوری هایاجرایی شرکت
 در را خود مشارکت و آمادگی میزان تا کندمی کمک جوامع به که است خودسنجی

 طیروش با توجه به شرا نیالزم به ذکر است که ا .کنند تعیین شده ایشبکه جهان
 .شده است یساز یپژوهش کامالً بوم نیشهر اصفهان و موضوع ا

 دارای ،12 و 5، 3 مناطق شودچنانچه مشاهده میدهد.  نشان می
 .دنباشیرتبه م نترینییپا ،9و منطقه  نیباالتر

 

 و رتبه پاسخگویان بر حسب نیانگی. م2جدول 

 و شدن جهانیبرای فرایند  گانهمناطق پانزدهشدن  الکترونیکی 
 دیریت شهریم ارتباطات و اطالعات فناوری نقش
 رتبه میانگین شهری مناطق

 7 50/4 1منطقه 

 4 ۸0/4 2منطقه 

 1 5 3منطقه 

 3 ۸3/4 4منطقه 

 1 5 5منطقه 

 5 75/4 6منطقه 

 9 25/4 7منطقه 

 2 ۸9/4 8منطقه 

 10 63/3 9منطقه 

 5 75/4 10منطقه 

 ۸ 43/4 11منطقه 

 1 5 12منطقه 

 6 67/4 13منطقه 

 7 50/4 14منطقه 

 4 ۸0/4 15منطقه 
 

گانه برحسب 15توزیع فراوانی پاسخگویان در مناطق ، 3جدول
و  نهیهز جوییدر صرفه کیالکترون هایشهر جادیا ریمیزان تأث

 ،شودمی مالحظهچناچه  دهد. را نشان میزمان در شهرها  تیریمد
 را دارند.رتبه  نیترنییپا ،13رتبه و منطقه  نیباالتر ،6 و 5، 4 مناطق

 

میانگین و رتبه پاسخگویان بر حسب میزان تاثیر ایجاد  .3 جدول

 جویی هزینه و مدیریت زمان در شهرهاهای الکترونیک در صرفهشهر
 رتبه میانگین شهری مناطق

 4 70/4 1منطقه 

 7 60/4 2منطقه 

 2 ۸6/4 3منطقه 

 1 5 4منطقه 

 1 5 5منطقه 

 1 5 6منطقه 

 6 63/4 7منطقه 

 3 7۸/4 8منطقه 

 ۸ 50/4 9منطقه 

 10 3۸/4 10منطقه 

 9 43/4 11منطقه 

 1 5 12منطقه 

 11 33/4 13منطقه 

 5 67/4 14منطقه 

 7 60/4 15منطقه 
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 امکان ارتباط شهروندان زانینی پاسخگویان بر حسب مواتوزیع فرا
 قیخود از طر هایتیو اولو ازهاین انیجهت ب، یشهر رانیبا مد

 که  شودمی ، ارائه گردیده است. مالحظه4جدولدر  یکیالکترون
 .دنباش یم را دارا رتبه نترینییپا ،۸و منطقه  نیباالتر ،10 منطقه

 

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان امکان  .4 جدول

های خود ارتباط شهروندان با مدیران شهری، جهت بیان نیازها و اولویت
 یکیاز طریق الکترون

 رتبه میانگین شهری مناطق

 3 50/2 1منطقه 

 4 40/2 2منطقه 

 6 14/2 3منطقه 

 ۸ 2 4منطقه 

 ۸ 2 5منطقه 

 5 25/2 6منطقه 

 7 13/2 7منطقه 

 10 67/1 8منطقه 

 3 50/2 9منطقه 

 1 ۸۸/2 10منطقه 

 9 71/1 11منطقه 

 6 14/2 12منطقه 

 ۸ 2 13منطقه 

 2 ۸3/2 14منطقه 

 5 25/2 15منطقه 
 

 تیاظهار نظر و فعال زانیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب م
 هایمشارکت در پروژه نهیدر زم (NGOی )دولتریغ هایسازمان

 شود، می همانگونه که مشاهده شده است. ارائه، 5جدولدر  یشهر

 را دارند.رتبه  نتری نییپا ،۸و منطقه  نیباالتر ،14 منطقه
 

نی پاسخگویان بر حسب میزان اظهار نظر و فعالیت توزیع فراوا .5 جدول

 های شهری پروژه ( در زمینه مشارکت درNGOهای غیر دولتی )سازمان

 رتبه میانگین شهری مناطق

 12 20/2 1منطقه 

 ۸ 60/2 2منطقه 

 6 71/2 3منطقه 

 13 17/2 4منطقه 

 3 ۸3/2 5منطقه 

 11 25/2 6منطقه 

 7 63/2 7منطقه 

 14 ۸9/1 8منطقه 

 9 3۸/2 9منطقه 

 5 75/2 10منطقه 

 10 29/2 11منطقه 

 2 3 12منطقه 

 4 ۸0/2 13منطقه 

 1 17/3 14منطقه 

 12 20/2 15منطقه 
 

موافقت  زانیتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب م، 6جدول
   خود  یدر منطقه شهر یشدن عناصر شهر یبا چند عملکرد

 ،14 منطقه آمده،دست  بهالعات با توجه به اط. دهد مینشان را 
 را دارند. رتبه نترینییپا ،6و منطقه  نیباالتر
 

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان موافقت با  .6 جدول

 عملکردی شدن عناصر شهری در منطقه شهری خود
 رتبه میانگین شهری مناطق

 ۸ 40/3 1منطقه 

 4 ۸7/3 2منطقه 

 2 4 3منطقه 

 5 67/3 4منطقه 

 9 33/3 5منطقه 

 11 25/3 6منطقه 

 6 63/3 7منطقه 

 3 ۸6/3 8منطقه 

 7 50/3 9منطقه 

 2 4 10منطقه 

 5 67/3 11منطقه 

 10 29/3 12منطقه 

 5 67/3 13منطقه 

 1 17/3 14منطقه 

 5 67/3 15منطقه 
  

، نشان دهنده توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب 7جدول
ساعته در منطقه شهرداری  24هر میزان موافقت با تحقق ش

دارای  ،4، منطقه آمدهدست  بهبا توجه به اطالعات باشد،  می
 د.نباشترین رتبه میدارای پایین ،2باالترین رتبه و منطقه 

 

  توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان موافقت با  .7 جدول

 تحقق شهر بیست و چهار ساعته در منطقه شهرداری خود

 رتبه میانگین ریشه مناطق

 4 70/3 1منطقه 

 12 50/2 2منطقه 

 2 14/4 3منطقه 

 1 33/4 4منطقه 

 7 50/3 5منطقه 

 11 ۸۸/2 6منطقه 

 3 4 7منطقه 

 3 4 8منطقه 

 2 14/4 9منطقه 

 6 62/3 10منطقه 

 ۸ 29/3 11منطقه 

 9 71/2 12منطقه 

 10 17/3 13منطقه 

 5 67/3 14منطقه 

 ۸ 29/3 15منطقه 
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 المللیجنبه بین داشتنتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب 
 است.، آمده ۸جدول در وقوع حال در یا پیوسته وقوع به رخدادهای

 و نیباالتر دارای ،5 منطقهدهد  نشان می ،آمدهدست  بهعات اطال
 .دنباشیرتبه م نترینییپا ،12منطقه 

 

المللی داشتن بینتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنبه  .8 جدول

 رخدادهای به وقوع پیوسته یا در حال وقوع در منطقه شهری خود

 رتبه میانگین شهری مناطق

 5 20/2 1منطقه 

 6 2 2منطقه 

 2 57/2 3منطقه 

 ۸ 67/1 4منطقه 

 1 3 5منطقه 

 4 29/2 6منطقه 

 7 71/1 7منطقه 

 9 40/1 8منطقه 

 6 2 9منطقه 

 3 50/2 10منطقه 

 ۸ 67/1 11 منطقه

 11 20/1 12منطقه 

 6 2 13منطقه 

 10 25/1 14منطقه 

 10 25/1 15منطقه 
 

انجام عقد  ریتأث، توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان 9جدول
دیگر جهان، بر  شهرهایپیمان خواهرخواندگی بین شهر اصفهان و 

، آمدهدست  بهبا توجه به اطالعات  دهد. را نشان میفضاهای شهری 
 باشند. را دارا میترین رتبه پایین ،5باالترین و منطقه  ،10منطقه 

 

توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تاثیرانجام عقد  .9 جدول|

 پیمان خواهرخواندگی بین شهر اصفهان و شهرهای دیگر جهان

 رتبه میانگین شهری مناطق

 2 60/4 1منطقه 

 4 44/4 2منطقه 

 10 43/2 3منطقه 

 7 4 4نطقه م

 12 17/1 5منطقه 

 6 25/4 6منطقه 

 3 57/4 7منطقه 

 3 57/4 8منطقه 

 9 25/3 9منطقه 

 1 75/4 10منطقه 

 5 29/4 11منطقه 

 11 43/1 12منطقه 

 ۸ 67/3 13منطقه 

 ۸ 67/3 14منطقه 

 ۸ 67/3 15منطقه 

، توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بیشترین میزان 10 جدول
با توجه به  دهد. را نشان میها از الگوی جهانی کاربری ریتأث

ترین پایین ،5باالترین رتبه و منطقه  ،3، منطقه جدولاطالعات 
 را دارند.رتبه 

 

 توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب بیشترین میزان .10 جدول

 از الگوی جهانی ها یکاربر ریتأث 
 رتبه میانگین شهری مناطق

 5 60/3 1منطقه 

 12 3۸/2 2طقه من

 1 5 3منطقه 

 11 50/2 4منطقه 

 13 67/1 5منطقه 

 4 75/3 6منطقه 

 ۸ ۸۸/2 7منطقه 

 7 3 8منطقه 

 9 75/2 9منطقه 

 10 57/2 10منطقه 

 2 14/4 11منطقه 

 6 29/3 12منطقه 

 3 ۸3/3 13منطقه 

 11 50/2 14منطقه 

 6 29/3 15منطقه 
 

وانی پاسخگویان بر حسب میزان ، نشان دهنده توزیع فرا11جدول
 منطقه کدام یک از موارد در شدن جهانیپذیری از عامل ریتأث

 ،2، منطقه آمدهدست  بهبا توجه به اطالعات باشد، شهرداری خود می
 د.نباشترین رتبه می پایین ،14دارای باالترین و منطقه 

 

 پذیری ریتأثتوزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان  .11 جدول

 در منطقه شهرداری خود شدن جهانیاز عامل 

 رتبه میانگین شهری مناطق

 9 90/3 1منطقه 

 1 6 2منطقه 

 2 ۸6/5 3منطقه 

 10 67/3 4منطقه 

 13 3 5منطقه 

 6 29/4 6منطقه 

 11 3۸/3 7منطقه 

 ۸ 4 8منطقه 

 5 75/4 9منطقه 

 12 17/3 10منطقه 

 3 29/5 11منطقه 

 4 5 12منطقه 

 7 25/4 13ه منطق

 14 2 14منطقه 

 5 75/4 15منطقه 
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 های استنباطی يافته

در  شدن جهانیبررسی میانگین شاخص مديريت شهری در بعد 

 گانه شهر اصفهانمناطق پانزده

های مدیریت شهری در بعد در راستای برآورد میانگین شاخص
شاخص استفاده  10از  مناطقبه تفکیک هر یک از  شدن جهانی

با روش  CSPPها با استفاده از مدل ت که این شاخصشده اس
مورد شده در مناطق تکمیل های دهی بر مبنای پرسشنامه وزن

 شود. مالحظه می ،3و شکل 13و  12های شماره  در جدول مطالعه
 اساس بری رتبه دهتوجه به بررسی شاخص مدیریت شهری و با 

 آمده به این صورت دست  به ایجنت شدن جهانیروند 
ین نمود را از لحاظ تر بیششهرداری اصفهان  6باشد که منطقه می

با کسب رتبه یک داشته است و پس از آن  شدن جهانی فرآیند
را از  ریتأثین تر بیش ،3و  2شهرداری با با رتبه های  3و  2مناطق 

را منطقه یک و ده شهرداری کسب  4اند. رتبه پذیرفته فرآینداین 
، 6، منطقه سیزده رتبه 5منطقه یازده رتبه و پس از آن  اند کرده

، منطقه نه ۸، منطقه چهار و هفت و پانزده رتبه 7منطقه هشت رتبه 
، منطقه پنج 11، منطقه دوازده رتبه 10، منطقه چهارده رتبه 9رتبه 
  .ندا را کسب نموده، 12رتبه 

 به تفکیک مناطق یک تا هفت (،شدن جهانیهای مدیریت شهری )در بعد بررسی میانگین شاخص. 12 جدول

 شاخص
منطقه 

1 

منطقه 

2 

منطقه 

3 

منطقه 

4 

منطقه 

5 

منطقه 

6 

منطقه 

7 

میانگین 

 شهر

 25/4 75/4 5 ۸3/4 5 ۸0/4 50/4 و نقش فناوری اطالعات و ارتباطات مديريت در شهرها شدن جهانیفرآيند 
65/4 

 10 5 1 3 1 4 ۸ گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 63/4 5 5 5 ۸6/4 60/4 70/4 يجاد شهر الکترونیک در صرفه جويی هزينه و مديريت زمانا
70/4 

 6 1 1 1 2 7 4 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 13/2 25/2 2 2 14/2 40/2 50/2 امکان ارتباط شهروندان با مديران شهری از طريق الکترونیکی
24/2 

 7 5 ۸ ۸ 6 4 1 گانهانزدهرتبه شاخص در بین کل مناطق پ

 63/2 25/2 ۸3/2 17/2 71/2 60/2 20/2 های شهری ( در زمینه مشارکت در پروژهNGOهای غیر دولتی )میزان اظهار نظر و فعالیت سازمان
51/2 

 7 10 3 12 6 ۸ 11 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 63/3 25/3 33/3 67/3 4 7۸/3 40/3 میزان موافقت با چند عملکردی شدن عناصر شهری
65/3 

 6 11 9 5 2 4 ۸ گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 4 ۸۸/2 50/3 33/4 14/4 50/2 70/3 میزان موافقت با شهر بیست و چهار ساعته در منطقه شهری خود
52/3 

 3 10 7 1 2 12 4 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 71/1 29/2 3 67/1 57/2 2 20/2 المللی در منطقه خود به وقوع پیوسته يا در حال وقوع استدها جنبه بینکدام يک از رخدا
0۸/2 

 7 4 1 ۸ 2 6 5 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 57/4 25/9 17/1 4 43/2 44/4 60/4 میزان تاثیر پیمان خواهرخواندگی اصفهان بر فضاهای شهری 
13/4 

 4 1 12 7 10 5 3 گانهص در بین کل مناطق پانزدهرتبه شاخ

 ۸۸/2 75/3 67/1 50/2 5 3۸/2 60/3 پذيرفته شدن جهانیين تأثیر را از الگوی تر بیشها میزان کدام کاربری
16/3 

 7 4 12 10 1 11 5 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 3۸/3 29/4 3 67/3 ۸6/5 6 90/3 تأثیر پذيرفته است شدن هانیجدر منطقه شهرداری شما کدام يک از موارد از عامل 
36/4 

 11 6 13 10 2 1 9 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 4۸/3 3۸/3 99/3 05/3 3۸/3 ۸7/3 55/3 53/3 میانگین کل هر منطقه

  ۸ 1 12 ۸ 2 3 4 رتبه کل هر منطقه
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 به تفکیک مناطق هشت تا پانزده، (شدن جهانییت شهری )در بعد های مدیربررسی میانگین شاخص. 13 جدول

 شاخص
 منطقه 

8 

 منطقه

 9 

منطقه 

10 

منطقه 

11 

منطقه 

12 

منطقه 

13 

منطقه 

14 

منطقه 

15 

میانگین 

 شهر

 ۸0/4 50/4 67/4 5 43/4 75/4 63/3 ۸9/4 و نقش فناوری اطالعات و ارتباطات مديريت در شهرها شدن جهانی فرآيند
63/4 

 4 ۸ 6 1 9 5 7 2 گانهتبه شاخص در بین کل مناطق پانزدهر

 60/4 67/4 33/4 5 43/4 3۸/4 50/4 7۸/4 ايجاد شهر الکترونیک در صرفه جويی هزينه و مديريت زمان
70/4 

 7 5 11 1 9 10 ۸ 3 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 25/2 ۸3/2 2 14/2 71/1 ۸۸/2 50/2 67/1 کترونیکیامکان ارتباط شهروندان با مديران شهری از طريق ال
24/2 

 5 3 ۸ 6 9 2 1 10 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 20/2 17/3 ۸0/2 3 29/2 75/2 3۸/2 ۸9/1 های شهری( در زمینه مشارکت در پروژهNGOهای غیر دولتی )میزان اظهار نظر و فعالیت سازمان
51/2 

 12 1 4 2 10 5 9 13 گانهل مناطق پانزدهرتبه شاخص در بین ک

 67/3 17/4 67/3 29/3 67/3 4 50/3 ۸6/3 میزان موافقت با چند عملکردی شدن عناصر شهری
65/3 

 5 1 5 10 5 2 7 3 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 29/3 67/3 17/3 71/2 29/3 62/3 14/4 4 میزان موافقت با شهر بیست و چهار ساعته در منطقه شهری خود
52/3 

 ۸ 5 9 11 ۸ 6 2 1 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 25/1 25/1 2 0 67/1 50/2 2 40/1 المللی در منطقه خود به وقوع پیوسته يا در حال وقوع استکدام يک از رخدادها جنبه بین
0۸/2 

 10 10 6 11 ۸ 3 6 9 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 67/3 67/3 67/3 43/1 29/4 75/4 25/3 57/4 میزان تاثیر پیمان خواهرخواندگی اصفهان بر فضاهای شهری 
13/4 

 ۸ ۸ ۸ 11 6 2 9 4 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 29/3 50/2 ۸3/3 29/3 14/4 57/2 75/2 3 پذيرفته شدن جهانیين تأثیر را از الگوی تر بیشها کدام کاربری
16/3 

 6 10 3 6 2 9 ۸ 6 گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 75/4 2 25/4 5 29/5 17/3 75/4 4 تأثیر پذيرفته است شدن جهانیدر منطقه شهرداری شما کدام يک از موارد از عامل 
26/4 

 5 14 7 4 3 12 5 ۸ گانهرتبه شاخص در بین کل مناطق پانزده

 3۸/3 24/3 43/3 0۸/3 52/3 53/3 34/3 40/3 میانگین کل هر منطقه
4۸/3 

 ۸ 10 6 11 5 4 9 7 رتبه کل هر منطقه

 

 
  گانهبه تفکیک مناطق پانزده، (شدن جهانیهای مدیریت شهری )در بعد نمودار میانگین شاخص. 3شکل 
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 گیري نتیجهبحث و 
ریزی  آینده گرا در برنامهسرعت تغییرات ضرورت داشتن دیدگاه 

رساند تا ضمن شناخت دگرگونی شهرها در عصر شهری را می
حاضر با مطالعه روندهای موجود به این بپردازند که در آینده چه 
روی خواهد داد و به همین لحاظ تصمیم بگیرند که آیا چنین 

اگر نیست بکوشیم تا آن را  ؟ای برای ما مطلوب است یا خیر آینده
در حال  چه و افتهی توسعه چهکشورها  از یاریبس . دردهیمتغییر 
از  تلقی طرز با توان ینم دیگر را شهری مناطق وشهرها ، توسعه

 کپارچهیاز لحاظ سرزمین کالبدی سیاسی و ، اجتماعی یها تیهو
 شهر اداره، مردمی نهادهای به هریبا واگذاری مدیریت ش .انگاشت
 امور در مردم مشارکت زمینه و گرفته خود به زنده و یاپوشکلی 
 زندگی امور در مستقیم نظارت و دخالت با مردم. است دهشایجاد 
 محلی یها یبه نهادها کوتاه خواهند آمد و کاست یریگ از خردهخود 

از سوی دیگر ، نهادهای کشوری پیوند نخواهند زد یها یبه ناتوانرا 
نظارت و  یریگز جمله به کارا، سپردن امور محلی به مردم با

دولت نیز ، یتهیه طرح شهر چون هممردم در اموری  مشاوره
 .تا به امور فراشهری بپردازد یافت فراغت خواهد

گیرد که آگاهی وجود داشته  در فضایی شکل می  افکار عمومی
جایگاه ، تبادل افکار و وجود روحی از تضاد بین عقاید، نقد .باشد

یگاه طرح این مسائل؛ است و رسانه جا گیری افکار عمومی  شکل
المللی  بین  ها ابزار قدرتمند تاثیرگذاری در عرصه در دنیایی که آن

جهت همسو ها در تبلیغات مختلف  نقش آن، رود به شمار می
دهی افکار عمومی  و در نتیجه شکل کردن مردم با این پدیده

گذاری بر  از سویی توانایی تاثیر  .آید بیش از پیش به چشم می
رود  ها به شمار می معیار مهم ارزیابی عملکرد رسانه  ومیافکار عم

را به   بتواند افکار عمومی، و چنانچه رسانه با شناساندن یک فکر
یعنی ، شود تر بیشها به آن فکر  سمتی سوق دهد که گرایش آن

هر چند گاهی  .خود را به درستی انجام دهد  توانسته است وظیفه
شود  اغراق می،  ه بر افکار عمومیدر مورد قدرت تاثیرگذاری رسان

 د.توان منکر تاثیرگذاری آن نیز ش اما نمی
های  کانون تجمع نیتر دهیچیپ و ینتر بزرگعنوان  به هرهاش
دارند. در عصر  ریتبش یدر زندگ انکارناپذیری نقش انیانس

 بر ساده که در یمرکز تجمع انسان یگر یکشهر د ،شدن جهانی
 .آیدیبه شمار نم ،شاورزی باشدکر یغ یها تیفعال یرندهگ

 هرش یف مفهومضرورت باز تعر شدن جهانیصحبت از  یهمپا
یژگی در و ینبا ا عصری در هرها. ششودمی احساس کامل طور به

شهرهای  ادارهاند.  شده یا دهیچیپ یاربس عملکردهای برگیرنده
 کی. شدیجو یم یچیدهپ یراهکارها یجهان یدر نظام پیچیده

 فناوری با که رعص ینا تأثیرات از هرهاش ریتمدی یست کهن
 رکن ینمهمتر عنوان  به یکیتکنولوژ یها شرفتیپ ارتباطات و

 .ماند ینم نصیببی، تخود همراه اس

توان  دیگر بوده و ییرتغ نیازمند ام هریش یریتمد ینبنابرا
ندارد.  شهری را مشکالت و ائلمس یها یدگیچیبه پ خگوییپاس
 مشکالت فائق آمدن بر برای تاس یراه یکونالکتر هریش یریتمد

 یفن ی واقتصاد یها رساختیز یازمندکه ن هریش یچیدهو پ نوین
ینترنت ا، ورین یبرف یها شبکه، یچون اختصاص بودجه کاف

 یها تیرساخو ز یلانتقال اطالعات موبا یها شبکه، پرسرعت
در  ازیس فرهنگ، یآموزش عموم چون  هم یاجتماع ی وفرهنگ

. از باشد یبه موقع م یرسان از شبکه و اطالع تفاده درستسجهت ا
در  یبه توسعه مشارکت مردم توان یم ین راهکارا یایمزا ینمهمتر

، عادالنه به خدمات یدسترس، یفیت زندگیبهبود ک، یامور شهر
 یها یو کاهش آلودگ ترافیک کاهش، یعموم یها آموزش ترشگس

 یریتار در صورت عدم مدراهک اما همین. کرد ارهاش محیطی یستز
و  یکیالکترون یها رساختیز ضعف مانند یمشکالت فراوان یحصح

مشکالت ، یو تجار ی اقتصادیها تیاختالل در فعال، یمخابرات
را سبب  لینس بین یش شکافو افزا یربومیفرهنگ غ یقتزر، یحقوق

 شهرهای چگونه که ین استا رسد یم نظر به مهم آنچه. دخواهد ش
 یوهش ینا یایاز مزا یم واداره کن یکیالکترون یا وهیشخود را به 

محقق  ینم و ایببر بهره را ینتر بیش، کالتمش ینتر کمبا  مدیریتی
مد آکار مدیریت و هوشمندانه و یقدق یزیر نخواهد شد مگر با برنامه

 .یشهر یابعاد زندگ
 

 راهکارها
زیر،  راهکارهای آمده از مطالعه حاضر،دست  بهبا توجه به نتایج 

 شود: پیشنهاد می
 در شهر اصفهان، از جمله  یجهان یاقتصاد های تیفعال تیتقو

 های بانک ،یتیبزرگ چندمل یها و شعبه شرکت یدفاتر اصل

 ؛المللی نیب
 ؛شهر اصفهان یو شبکه شهر ستمیدر س رییتغ 
 کمبود  یاطالعات در راستا یفناور های رساختیگسترش ز

 ؛یارتباط های نکلی و ها شبکه

 ارائه خدمات و  یبرا یمناسب و کاف های ساخت ریز جادیا

 ؛در شهر اصفهان IT یزری برنامه
 یجهان یاصفهان با اداره امور شهرها یشهر تیریمد قیتطب. 
 بلند مدت در  یزیمشخص و برنامه ر یاستگذاریس نییتب

 ؛IT یزیبرنامه ر نهیزم
  های رساختیز عنوان  بههمگون ساختن توسعه ارتباطات 

  ؛اصفهان یشهر مجاز عمده

 هوشمند  یشهر یمشخص از واحدها یفیتعر جادیا
 ؛اصفهان شهرداری در
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 یازهایبه ن ییالزم به منظور پاسخگو یساختها ریز جادیا 
 یبرا یبدست آوردن عنوان شهر جهان یبرا یفراملت

 ؛اصفهان
 یها تیو فعال یگذار هیسرما یامن برا یفراهم آوردن محل 

 ؛شهر اصفهان یبرا یانجه اسیدر مق یاقتصاد
 در  یتیریمد ینهادها المللی نیب یها یهمکار شیافزا

 ؛کالن شهر اصفهان
 ؛شهر اصفهان در کالن المللی نیخدمات ب تیتوسعه و تقو 
 شهر اصفهان یاجزاء کالبد قیشناخت دق. 
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